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AANZFTA 
ASEAN–Australia–New Zealand Free 
Trade Agreement 

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ 

ACFTA ASEAN-China Free Trade Agreement ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
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Automotive Human Resource 
Development Academy 
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ยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 

AIFTA 
The ASEAN–India Free Trade 
Agreement 

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

AIIB Asian Infrastructure Investment Bank 
 

AJCEP 
ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership Agreement 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น 

AKFTA ASEAN-Korea Free Trade Agreement ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ 

APEC ASIA-PACIFIC Economic Cooperation ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค 

ASW ASEAN Single Window 
ความสะดวกด้านศุลกากรว่าด้วยระบบ
อิเล็กทรอ นิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 

AVL Approved Vender List ทะเบียนผู้ค้า 
BOI Board of Investment ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

BRICS 
Brazil, Russia, India, China, South 
Africa 

กลุ่มประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ
แอฟริกาใต้ 

CDA Cluster Development Agent ผู้ประสานงานคลัสเตอร์ 

CEBR Council of European Bio Regions 
 

CEP Closer Economic Partnership ความเป็นหุ้นส่วนท างเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด 

CGO Global Competitiveness Index ดัชนีความสามารถในการแข่งขันรวม 
CKD Completely Knocked Down  

CLMV Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม 

CREATE 
Campus for Research Excellence and 
Technological Enterprise 

 

CSR Corporate Social Responsibility 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร 
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DB Doing Business 
 

EACP 
European Aviation Clusters 
Partnership  

EADS 
European Aeronautic Defence and 
Space Company  

EDB Economic Development Board 
 

EMA European Medicines Agency องค์การยา สหภาพยุโรป 

EMS Electronics Manufacturing Services 
 

EPA Economic Partnership Agreement ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 

EuropaBio 
The European Association of Bio 
Industries  

EV Electric Vehicle รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

EWEC East West Economic Corridor  แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

FDI Foreign Direct Investment การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 
FTA Free Trade Area เขตการค้าเสรี 

GDP Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
GHG Green House Gas ก๊าซเรือนกระจก 

GIT 
The Gem and Jewery Institute of 
Thailand (Public Organization) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

HDD Hard Disk Drive ฮาร์ดดิสก์ 

IAI Initiatives for ASEAN Integration ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน 

ICT 
Information Communication 
Technology 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

IET 
The Institution of Engineering and 
Technology  

IMD 
International Institute of 
Management Development  

Incl. Include รวมถึง 
IPR intellectual property rights สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

JTEPA 
Japan-Thailand Economic 
Partnership Agreement 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 
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KFS Key Success Factor ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
KPI Key Performance Indicator มาตรวัดความส าเร็จ 

MARI 
Manufacturing Automatic and 
Robotic Institute 

 

MRAs Mutual Recognition Agreements หนังสือมาตรฐานการยอมรับร่วม 

MRO Maintenance, repair and operations การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับสภาพ 

NEDO 
New Energy and Industrial 
Technology Development 
Organization 

 

NGOs Non-governmental Organizations องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ อพช. 

NGV Natural Gas Vehicle รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สธรรมชาติ 
NSEC North South Economic Corridor  แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 

NSW National Single Window 
การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสารระหว่างหน่วย งานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ น าเข้า ส่งออกสินค้า 

NT National Treatment การประติบัติเยี่ยงคนชาติ 

NTBs Non-trade Barriers มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี 

OEC 
The Observatory of Economic 
Complexity  

OECD 
Organisation for Economic Co-
operation and Development 

 

OEM Original equipment manufacturer ผู้รับจ้างผลิต 

OICA 
The International Organization of 
Motor Vehicle Manufacturers 

 

OWL 
Intelligent Technical Systems 
(OstWestfalenLippe) 

 

Q C D Quality / Cost / Delivery คุณภาพ /  ต้นทุน / การส่งมอบ 
R&D Research and Development การวิจัยและพัฒนา 

R&D2 Research, Development, and Design การวิจัย พัฒนา และออกแบบ 

Rev. Revision 
 

ROO Rule of Origin กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
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อักษรย่อ ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) 

RVC Regional Value Content สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมจากการผลิตในภูมิภาค 
SEC Southern Economic Corridor  แนวตอนใต้ 

SMEs Small and Medium Enterprises วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

TAFTA 
Thailand-Australia Free Trade 
Agreement 

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

TCO Total Cost of Ownership ต้นทุนการเป็นเจ้าของ 
TGI Thai German Institute สถาบันไทย-เยอรมัน 

THAIMED 
Thai Medical Device Technology 
Industry Association 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือ
แพทย์ไทย 

TIFTA 
Thailand-India Free Trade 
Agreement 

ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย 

TSIC 
Thailand Standard Industrial 
Classification 

รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 

UNIDO 
United Nations Industrial 
Development Organization 

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ 

USCBC US-China Business Council สภาธุรกิจ สหรัฐฯ-จีน 

VDE 
Verband der Elektrotechnik  
Elektronik Informationstechnik e.V. 

สมาคมเทคโนโลยีไฟฟ้าและสารนิเทศ 

VDMA 
Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau 

สมาคมเครื่องจักรกล  

WOBI World of Business Ideas 
 

WTO World Trade Organization องค์การการค้าโลก 

ZVEI 
Der Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie e. V. 

สมาคมช่างไฟฟ้า  

กนอ. หรือ 
IEAT 

Industrial Estate Authority of 
Thailand 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กรอ. หรือ 
diw 

Department of Industrial Works กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กอช. 
 

คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
ดร. Ph.D. ด็อกเตอร์ 

พ.ศ. 
 

พุทธศักราช 
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อักษรย่อ ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) 

มูลนิธิ สวค. 
 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
วทน. Science Technology and Innovation วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

วว. 
Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
ประเทศไทย 

สกอ. 
Office of the Higher Education 
Commission 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สปช. 
 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

สมอ. หรือ 
TISI 

Thai Industrial Standards Institute ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สวทช. หรือ 
NSTDA 

National Science and Technology 
Development Agency 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

สวทน. หรือ 
STI 

National Science Technology and 
Innovation Policy Office 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 

สศช. หรือ 
NESDB 

National Economic and Social 
Development Board of Thailand 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

สสว. หรือ 
SME 

The Office of Small and Medium 
Enterprises 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

อย. Food and Drug Administration คณะกรรมการอาหารและยา 
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บทท่ี 1 บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม 

(Industrial Enabling Factors) ให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ โดยมิได้มี  

“การเลือกผู้ชนะ” (Pick the Winner) หากแต่ท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 

2558 การปรับตัวของประเทศให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมด้วยมุมมองใหม่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความส าคัญ

และจ าเป็นอย่างยิ่ง 

จากผลการศึกษาของโครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ : กรณีศึกษา

ประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดีย จีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ

ได้มีการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ ที่มีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็น

ระบบและเป็นองค์รวม มุ่งให้ความส าคัญในการพัฒนา “กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่” หรือ “กลุ่มอุตสาหกรรม

อนาคต” ที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในพลวัตโลก เช่น เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจฐานความรู้ สังคม

ผู้สูงอายุ รวมถึงแนวโน้มสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่

อุตสาหกรรมใหม่ท่ีเชื่อมโยงกับภาคบริการมากข้ึน  

จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาคบริการจะเป็นภาคที่มีมูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) สูงที่สุด แต่ยังสามารถกล่าวได้ว่า ภาคบริการไม่ใช่ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศเพียงภาคเดียว หากทว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงมีบทบาทมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

โดยภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้น มีสัดส่วนต่อ GDP ที่ค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 42.55 ต่อ GDP โดยมี

ความใกล้เคียงกับภาคบริการ รวมทั้งเอกสารทางวิชาการของบริษัทที่ปรึกษาอย่าง Deloitte (2556) และ

สถาบัน Bruegel (2556) ได้ยืนยันความส าคัญของภาคอุตสาหกรรม โดยแนะน าให้ประเทศต่างๆ หันมาสร้าง

รากฐานของภาคอุตสาหกรรมของตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น โครงการ Reshoring Initiative ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีจุดประสงค์ในการดึง อุตสาหกรรมที่ส าคัญกลับเข้าในประเทศ เพราะ

ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานสูง และมีผลกระทบต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ น้อยกว่าภาค

บริการ และได้รับผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ รวมถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้น้อย

กว่าภาคการเกษตร  
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แผนภาพที่ 1 : สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ของประเทศต่างๆ ปี  พ.ศ. 25561  

สินค้าอุตสาหกรรมเป็นสินค้าหลักที่ส่งออกของประเทศ โดยแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของ

มูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกท้ังหมด จะเห็นได้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่า

การส่งออกทั้งหมดนั้นสูงมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ สินค้าอุตสาหกรรมเป็นตัวหลักที่

ผลักดันให้มูลค่าการส่งออกรวมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แผนภาพที่ 3 แสดงสินค้าที่มีการส่งออก 10 อันดับแรกของ

ประเทศไทย ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่า สินค้าอันดับต้นๆ และสร้างมูลค่าสูงให้แก่ภาคการส่งออกของไทยนั้นมาจาก

สินค้าอุตสาหกรรม อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น 

                                           
1 ที่มา : World Bank., 2558 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

จีน 

ญี่ปุ่น 

สหราชอาณาจักร 

ไทย 

จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป 
สหราช

อาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา ไทย อินเดีย 

เกษตร 9.41 2.34 1.21 1.65 0.66 1.45 11.98 17.95

อุตสาหกรรม 43.67 38.41 26.21 24.25 20.14 20.50 42.55 30.73

บริการ 46.92 59.25 72.58 74.10 79.21 78.05 45.47 51.31

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
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แผนภาพที่ 2 : มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมและเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมของไทย  ปี พ.ศ. 2550-25572 

 

แผนภาพที่ 3 : มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม แยกตามประเภท 10 อันดับแรก  ปี พ.ศ. 2555-25573 

                                           
2 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 
3 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 
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[หน่วย: ล้านบาท] 

[ปี พ.ศ.] 

มูลค่าการส่งออกรวม มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
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[อุตสาหกรรม] 
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ถึงแม้ว่า การผลิตและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมจากตัวเลขต่างๆ จะแสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพ

ในการแข่งขันของประเทศ แต่พลวัตการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงกับการสูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขันหากไม่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะ

ในบริบทของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมของไทยมีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน ควรเร่งการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) 

ที่ก้าวล้ าและสอดคล้องกับความต้องการเพื่อรองรับการพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ

ให้สูงขึ้น และรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงและกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องมีการรับเอา

เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ดังนั้นปัจจัยการผลิต

ที่ส าคัญของภาคอุตสาหกรรมอย่างแรงงานจึงจ าเป็นต้องสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้

ได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว การพัฒนา

อุตสาหกรรมยังมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือให้ตอ บโจทย์การ

เปลี่ยนแปลงของโลก โดยผลการศึกษาของโครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม  

เชิงเปรียบเทียบ : กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดีย จีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า 

ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศได้มีการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ ที่ มี 

การบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม มุ่งให้ความส าคัญในการพัฒนากลุ่ม

อุตสาหกรรมใหม่ท่ีตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในพลวัตโลก เช่น เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจฐานความรู้ สังคม

ผู้สูงอายุ รวมถึงแนวโน้มสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่

อุตสาหกรรมใหม่ที่ เชื่อมโยงกับภาคบริการมากขึ้น เนื่องจากในอนาคตเส้นแบ่งระหว่างภาคการผลิต

อุตสาหกรรมและภาคบริการมีแนวโน้มจะเลือนหายไป  

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวได้ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพของประเทศไทยในเบื้องต้นไว้ 

คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวและกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นิยามไว้ อันได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรม

พลังงานสะอาด/ทดแทน (2) กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ (3) กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก (4) อุตสาหกรรม

อากาศยาน และ (5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังแสดงในแผนภาพที่ 4  
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แผนภาพที่ 4 : ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพของไทย4  

นอกจากนี้ การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ. 2557 ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ได้มีการก าหนดกรอบการสร้างฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (New Growth Model) ที่ระบุสาระส าคัญ

ประการแรกในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 

(Growth & Competitiveness) โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนั้น ได้มีการมอบหมายให้กระทรวง

อุตสาหกรรมรับผิดชอบเรื่องการก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต โดยเล็งเห็นความส าคัญของการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้มีความเข้มเข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อการผันผวนภายนอก โดยให้ความส าคัญ

กับนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ การวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มุ่งเน้นการ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตและบริการในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Supply 

Chain) รวมไปถึงการพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดการเครือข่ายการผลิตและบริการ

ในกลุ่มอาเซียนจนถึงในระดับโลก 

ในการนี้ ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ส านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มีการด าเนินโครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

                                           
4 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม 



                                                                                                  

-บทที่ 1 หน้า 6- 

เพ่ือปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกลุ่ ม

อุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานและต่อ

ยอดขยายผลการศึกษาที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

อุตสาหกรรม ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใน

ฐานะหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จึงเห็นควรมี

การด าเนิน “โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยวิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC ระยะที่ 2” ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาว รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงใน

รูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน จ านวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง (ครอบคลุมอย่างน้อย 2 สาขา

อุตสาหกรรม) ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง/กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคตที่ได้จัดท าขึ้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวมได้อย่างเป็นเอกภาพและยั่งยืนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่มีการพัฒนาอย่างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่ม

อุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งมุ่งเน้นบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ

และเป็นองค์รวม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตใหม่ที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง

ในพลวัตโลก 

2.2  เพ่ือทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยง  

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตไทยในภาพรวมที่มีความชัดเจน สามารถน าไปใช้ประโยชน์และน าเสนอต่อ

ผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต 

2.3  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทย จ านวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง 

(ครอบคลุมอย่างน้อย 2 สาขาอุตสาหกรรม) ซึ่งจะน าไปสู่การขยายผลในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

2.4  เพ่ือเสนอแนะแนวทาง/กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรม

อนาคตที่ได้จัดท าขึ้นสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2.5  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต

ของไทย ซึ่งเป็นการปรับวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับพลวัตโลก เพ่ือรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าสู่ AEC ในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาอย่างกว้างขวางและรับทราบข้อมูลผลการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1  ภาครัฐ 

3.2  ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย 
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4. เป้าหมายโครงการ/ตัวช้ีวัด 

4.1  เป้าหมายโครงการ 

4.1.1  ทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ภาพรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการ

เชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

4.1.2  จัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงใน

รูปแบบคลัสสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน จ านวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง (ครอบคลุมอย่างน้อย 2 

อุตสาหกรรม) 

4.1.3  เสนอแนะแนวทาง/กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ได้จัดท าขึ้นสู่ 

การปฏิบัติ 

4.2  ตัวชี้วัดของโครงการ 

4.2.1 ระดับผลผลิต 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์ 

อุตสาหกรรมอนาคตทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 แผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงคลัสเตอร์ใน

รูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน จ านวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง (ครอบคลุม

อย่างน้อย 2 สาขาอุตสาหกรรม) 

 แนวทาง/กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ได้จัดท าข้ึนสู่การปฏิบัติ 

4.2.2  ระดับผลลัพธ์ 

 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ได้จัดท าขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะ

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตแก่ผู้บริหาระดับกระทรวง 

 ผู้ เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสนอแนะและจัดท ายุทธสาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคต มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา ตลอดจน

รับทราบข้อมูลผลการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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5. วิธีการด าเนินงาน/กิจกรรม 

5.1  รวบรวมและศึกษาข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งผลการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยที่ผ่านมา 

5.2 ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม ทบทวนปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งทบทวนทิศ

ทางการพัฒนาอุตสหกรรมไทยในอนาคต 

5.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศที่ประสบความส าเร็จ โดยศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในภาพรวมและใน

เชิงลึก เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการ

เชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตในล าดับต่อไป 

5.4 ทบทวนและจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการ

เชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต (ในภาพรวม) 

5.5 ศึกษาและคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต จ านวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง ที่ประเทศไทยมี

ศักยภาพหรือมีโอกาสในการพัฒนาในอนาคต 

5.6 จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียของ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง (ท่ีได้รับการคัดเลือกในกิจกรรมที่ 5.5) 

5.7 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือศึกษาการ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอนาคตไทยในระดับภูมิภาค โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากหน่วยงาน

ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาพรวมและในเชิงลึก เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประกอบการ

จัดท าแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ในล าดับต่อไป 

5.8 จัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมอาเซียน จ านวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง (ครอบคลุมอย่างน้อย 2 สาขาอุตสาหกรรม) ที่มี

แนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

5.9 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมอนาคต (ในภาพรวม) ฉบับสมบูรณ์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งเสนอแนะ
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แนวทาง/กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้จัดท าขึ้นไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

5.10 จัดสัมมนาน าเสนอผลการศึกษาในเบื้องต้น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้เกี่ยวข้อง/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน โดยน าข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนามาใช้ประกอบการปรับปรุงผล

การศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

5.11 จัดท ารายงานผลการศึกษาและสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสื่อวีดิทัศน์สรุปผลการศึกษา 

(Video Presentation) เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

6. กรอบการด าเนินงาน 

กรอบการด าเนินงานสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่  

ระยะที่ 1 : การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต  และ

อุตสาหกรรมของไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต เพ่ือคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง 

ระยะที่ 2 : การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ระยะที่ 3 : การน าเสนอยุทธศาสตร์ต่อผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

แผนภาพที่ 5 : แนวคิดและวิธีการด าเนินการ 
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6.1 ระยะที่ 1: การคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน ารอ่ง 

ในระยะที่ 1 การคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง มีขั้นตอนในการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน

หลัก ได้แก่ (6.1.1) ศึกษารวบรวมข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมาและศึกษา

วิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม (6.1.2) ศึกษาคัดเลือกอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง 

1 กลุ่มอุตสาหกรรม และ (6.1.3) ศึกษาคัดเลือกสาขาของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง ซึ่งในแต่ละขั้นตอน

มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมาและศึกษา

วิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยในภาพรวม 

คณะที่ปรึกษาจะเริ่มการศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) นโยบาย

และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ในอดีตที่ผ่านมา ตลอดจนผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ผ่านมา โดยแบ่งกลุ่มเอกสารที่จะทบทวนเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ (1) กลุ่มนโยบายพัฒนา

อุตสาหกรรมระดับประเทศ (2) กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา และ (3) กลุ่มผลการศึกษาอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้อง โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมระดับประเทศ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ .ศ. 2555- 2574 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556-2561 ฯลฯ 

กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนแม่บทการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต์ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ฯลฯ 

กลุ่มที่ 3 ผลการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต

ไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต รายงาน/บทความที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนาคต

ในต่างประเทศ ผลการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย ฯลฯ 

ในการทบทวนวรรณกรรม คณะที่ปรึกษาจะศึกษาภาพรวมพลวัตโลกที่มีผลกระทบต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยโดยใช้กรอบแนวความคิด PESTLE (Political, Economic, Social, 

Technological, Legal, Environmental) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึง Megatrend 

ทั้งในระดับโลกและในระดับอาเซียน อาทิ สังคมผู้สูงอายุ กระแส Social Media ความเจริญที่เคลื่อนตัวจาก
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ฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออก และอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มปัจจัยมหภาคต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศ

ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย การพิจารณาในส่วนต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ด้านต่างๆ ของ PESTLE ตัวอย่างของหัวข้อในแต่ละด้าน 

P (Political) – ด้านการเมือง - พลวัติการเมืองในระดับโลก 
- พลวัติการเมืองในระดับภูมิภาคอาเซียน 

E (Economic) – ด้านเศรษฐกิจ - สภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจระดับโลก 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 

(การเจรจาการค้า ฯลฯ) 
S (Social) – ด้านสังคม - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในระดับโลกและอาเซียน 

- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกและอาเซียน 

T (Technological) – ด้านเทคโนโลยี - แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับโลก 
- แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเทคโนโลยีระดับสูงใน

อาเซียน 

L (Legal) – ด้านกฎหมาย - กฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตในไทยและประเทศในอาเซียน 

E (Environmental) – ด้านสิ่งแวดล้อม - ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
- กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงตัวอย่างหัวข้อการวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิด PESTLE 

จากนั้น คณะที่ปรึกษาจะน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อ

สถานภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย มาพิจารณาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

ภายในประเทศด้วยเครื่องมือ Diamond Model เพ่ือที่จะให้เห็นแนวทางในภาพรวมว่าอุตสาหกรรมอนาคตใด

มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยให้ความส าคัญต่อความเป็นไปได้การเพ่ิมผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมใน

การค้า การลงทุน หรือการประกอบกิจการกับประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC) 

หลังจากนั้น คณะที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลการแบ่งอุตสาหกรรมอนาคตต่างๆ  ทั้งในและ

ต่างประเทศ เพ่ือน าข้อมูลการแบ่งประเภทอุตสาหกรรม มาสรุปเป็นรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่มี

ศักยภาพ และน ากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตทั้งหมดที่คณะที่ปรึกษาได้จัดกลุ่มไว้ มาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 

4 เกณฑ์5 ได้แก่ (1) เป็นอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมการผลิตเป็นหลัก (2) มีศักยภาพในการแข่งขันและได้รับ

                                           
5 เป็นเกณฑ์ที่ได้จากการการระดมความคิดของคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการจากส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ผลประโยชน์จากการค้า การลงทุนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน6 (3) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย

ส่งเสริมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน (4) สามารถระบุขอบเขตประเภทสินค้าขั้นสุดท้ายได้อย่างชัดเจน โดยคัดเลือก

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 มา ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มอุตสาหกรรมแต่ไม่เกิน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 

เพ่ือด าเนินการศึกษาต่อไปในรายละเอียด 

ผลที่ได้จากงานในระยะ 6.1.1 มีดังนี ้

 ได้ทบทวนร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต และได้ทราบถึงภาพรวมและ  

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

 ความเข้าใจในแนวโน้มปัจจัยมหภาคต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศในภาพรวม 

 การจัดประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในเบื้องต้นเพ่ือคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 3 และไม่

เกิน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต  

6.1.2 คัดเลือกอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง 1 กลุ่มอุตสาหกรรม  

คณะที่ปรึกษาจะคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ต่อไป  

โดยมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษาในเชิงปริมาณของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่สนใจทั้ง 3-5 กลุ่ม  

ที่คัดเลือกมาจากผลการศึกษาใน 6.1.1 รวมทั้งสาขาอุตสาหกรรมอนาคตภายในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ 

ทางด้านขนาดและการเติบโต รวมทั้งประมาณการผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ (GDP) โดยสังเขปจาก 

ตาราง Input-Output7 (2) ศึกษาศักยภาพการแข่งขันของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวในเชิงคุณภาพ อาทิ 

ศักยภาพในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบจากการวิเคราะห์ Diamond Model และ (3) การจัดท าเกณฑ์การให้

คะแนนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จากทั้งปัจจัยในเชิงปริมาณ (ด้านขนาดและการเติบโต ผลกระทบต่อ GDP) 

และเชิงคุณภาพ (ด้านศักยภาพการแข่งขัน) และการประเมินคะแนนในเชิงเปรียบเทียบเพ่ือคัดเลือกกลุ่ม

อุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง   

ในการศึกษาเชิงปริมาณนี้ คณะที่ปรึกษาท าการประมาณการมูลค่าตลาดและการเติบโตของ

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตต่างๆ ตลอดจนมูลค่าตลาดและการเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมอนาคต โดย

                                           
6 ท าการคัดเลือกในเกณฑ์ที่ 2 โดยการทบทวนวรรณกรรมโดยคณะที่ปรึกษาและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและ AEC 
7 ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์อาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ปรากฏ และ/หรือ การหารอื
ระหว่างคณะกรรมการและที่ปรึกษา 
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การศึกษาปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและสถิติการเติบโตย้อนหลัง เพ่ือประมาณ

การการเติบโตในอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย 

ในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพคณะที่ปรึกษาจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพ

การแข่งขันของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต โดยใช้ Diamond Model ในแต่ละปัจจัยที่จะวิเคราะห์ ได้แก่ 

โครงสร้างและสภาพการแข่งขัน สภาวะอุปสงค์ของอุตสาหกรรม สภาวะปัจจัยการผลิตในประเทศ อุตสาหกรรม

สนับสนุนในประเทศ ผลกระทบจากภายนอก และ รัฐบาล จะมีการให้คะแนนโดยใช้ Harvey Ball 

ในขั้นตอนของการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง 1 กลุ่ม คณะที่ปรึกษาจะใช้

เกณฑ์การให้คะแนนทั้งเชิงปริมาณ (ขนาดและการเติบโต) และเชิงคุณภาพ (ศักยภาพในการแข่งขัน ) โดย

แบ่งเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม และจะคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับคะแนนการประเมินสูง

ที่สุดจากการใช้เกณฑ์ทั้งสองด้าน เพ่ือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายในการจัดท ายุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการในล าดับต่อไป 

ผลที่ได้จากงานในระยะ 6.1.2 มีดังนี ้

 เกณฑ์การประเมินเชิงเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่คัดเลือกมา

เบื้องต้น 

 ผลการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพและปริมาณที่แสดงถึงศักยภาพ 

 ประมาณการการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตและสาขาอุตสาหกรรมอีก 5 ปี

ข้างหน้าเป็นอย่างน้อย 

 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับการคัดเลือก 1 กลุ่มอุตสาหกรรม  

6.1.3 คัดเลือกสาขาของอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องอย่างน้อย 2 สาขา 

คณะที่ปรึกษาจะคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมอนาคตจากกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องโดย

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรม (Value Chain Analysis) โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยง

ระหว่างสาขาอุตสาหกรรมทั้งความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ตลอดจน

อุตสาหกรรมสนับสนุน (Value chain cluster) และความเชื่อมโยงของสาขาอุตสาหกรรมปลายทาง 

(Industry cluster) โดยในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องมีสาขา

อุตสาหกรรมใดท่ีมีความพร้อมและศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตสูงที่สุด 
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ในการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องคณะที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ถึง (1) ความพร้อม

ของแต่ละห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรม (2) ห่วงโซ่สนับสนุนที่ส าคัญซึ่งยังขาดความพร้อม (3) การวิเคราะห์ Trend 

ในมหภาคและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้สาขาอุตสาหกรรมที่ได้คัดเลือกสามารถพัฒนาในระยะ

ยาวได้อย่างแท้จริง 

ผลที่ได้จากงานในระยะ 6.1.3 มีดังนี ้

 ภาพรวมของห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องและความพร้อมของแต่ละ

ห่วงโซ่  

6.2 ระยะที่ 2: การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

6.2.1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยในภาพรวม และแนวทางการพัฒนา

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง โดยการศึกษา Best Practice จากต่างประเทศ การจัด Focus Group 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

คณะที่ปรึกษาจะศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตโดย (1) ศึกษา Best 

Practice ของประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต

น าร่องท่ีได้คัดเลือกในโครงการนี้ ประกอบกับความร่วมมือในการค้า การลงทุนข้ามชาติในกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ 

(2) การจัด Focus Group ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมอนาคตไทย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง ในประเด็นต่างๆ อาทิ ประโยชน์ความร่วมมือทางการค้า การลงทุน บริการ 

ทรัพยากร (ธรรมชาติ และบุคคล) การผลิต และอ่ืนๆ (3) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มอุตสาหกรรมน าร่องในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว 

ผลที่ได้จากงานในระยะ 6.2.1 มีดังนี ้

 ผลการศึกษา Best Practice ต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคต 

 ผลการเก็บข้อมูลจาก Focus Group และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

6.2.2 ศึกษาความเชื่อมโยงของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องในภูมิภาคอาเซียน 

คณะที่ปรึกษาจะใช้ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ และการจัด Focus 

Group กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มอุตสาหกรรมน าร่องเพ่ือศึกษาสรุปความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
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อุตสาหกรรมน าร่องภายในประเทศกับอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน และเพ่ือหาช่องทางที่ อุตสาหกรรมใน

ภูมิภาคสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างในห่วงโซ่มูลค่าในประเทศที่ยังขาดความพร้อม 

ผลที่ได้จากงานในระยะ 6.2.2 มีดังนี ้

 ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มและสาขาอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องกับภูมิภาค ASEAN 

และช่องทางการเติมเต็มช่องว่างที่ยังขาดความพร้อมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม

อนาคตน าร่อง 

6.2.3 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมอนาคต  

คณะที่ปรึกษาจะจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยโดยการวิเคราะห์ SWOT 

ของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทย และวิเคราะห์ Key Success Factor และ Gap Analysis โดยใช้ข้อมูลจาก

การศึกษา Best Practice ในต่างประเทศ ประกอบกับข้อมูลความเชื่อมโยงของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน า

ร่องต่อภูมิภาคอาเซียน เพ่ือวางยุทธศาสตร์ที่พัฒนาส่วนที่ยังขาดความพร้อมในห่วงโซ่ มูลค่าในสาขา

อุตสาหกรรมอนาคตน าร่องที่ได้รับคัดเลือก 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตรวมทั้ง

แผนปฏิบัติการของอุตสาหกรรมน าร่องอย่างน้อย 2 สาขาอุตสาหกรรม จะมีการวางยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์

ห่วงโซ่มูลค่าอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือจากห่วงโซ่มูลค่าของสาขาอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับเลือก แต่มีส่วนช่วย

สนับสนุนสาขาอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องที่ได้รับเลือกโดยยึดกับความจ าเป็นตาม Key Success Factor 

คณะที่ปรึกษาจะจัดท ายุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปแบบแผนที่

ยุทธศาสตร์ (Strategic Roadmap) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคต

และแผนปฏิบัติการของสาขาอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดย

ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ระยะสั้นมีระยะเวลา 1-3 ปี ระยะกลาง 3-5 ปี และระยะยาว 5-10 ปี  

ผลที่ได้จากงานในระยะ 6.2.3 มีดังนี ้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตเชื่อมโยงภูมิภาค

อาเซียน 

 แผนที่ยุทธศาสตร์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
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6.3 ระยะที่ 3: การน าเสนอยุทธศาสตร์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6.3.1 จัดสัมมนาน าเสนอผลการศึกษาในเบื้องต้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการจัดสัมมนาน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นต่อผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง ทางคณะที่ปรึกษาจะน าเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic 

Roadmap) การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ายุทธศาสตร์

มาปรับแก้เป็นฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

6.3.2 จัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมอาเซียน 

หลังจากการยืนยันยุทธศาสตร์ในการสัมมนา ทางคณะที่ปรึกษาจะจัดท าแผนปฏิบัติการ  

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน โดยจะแบ่งแผน

ออกเป็นระดับกลยุทธ์และระดับโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ ปัจจัยสู่ความส าเร็จ ตัวชี้วัด 

ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมอาเซียน ทางคณะที่ปรึกษาจะวางกรอบระยะเวลาการด าเนินกลยุทธ์ทั้งหมด เพ่ือให้ทราบถึง

รายละเอียด และระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ในการติดตามการด าเนินงานตาม  

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 

6.3.3 จัดท ารายงานผลการศึกษาในรูปแบบสารสนเทศรวมถึง Video Presentation สรุปผล

การศึกษา 

คณะที่ปรึกษาจะจัดสัมมนาผลการศึกษาในเบื้องต้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต 

และจัดท ารายงานผลการศึกษาในรูปแบบสื่อสารสนเทศรูปแบบต่างๆ รวมถึง Video Presentation สรุปผล

การศึกษา 

ผลที่ได้จากงานในระยะ 6.3.1 - 6.3.3 มีดังนี้ 

 การจัดสัมมนาเสนอผลการศึกษาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 แผนปฏิบัติการที่มีแนวทางบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

 ผลการศึกษาในรูปแบบสารสนเทศรวมถึง Video Presentation สรุปผลการศึกษา 



  

 

บทที่ 2  
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1 : กลุ่มท่ี 1 : นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมระดับประเทศ 
ส่วนที่ 2 : กลุ่มท่ี 2 : แผนการพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมรายสาขา 
ส่วนที่ 3 : กลุ่มท่ี 3 : ผลการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 2 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอตุสาหกรรมของไทย 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎ภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจาก

ภายนอกและภายในประเทศที่เกิดขึ้นนั้น การก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญ

ในการรับมือกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประเทศไทยได๎มีการจัดท าแผนนโยบายและแผนปฏิบัติการ

โดยหนํวยงานตํางๆ ที่ใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่มีความเกี่ยวโยงกับภาคอุตสาหกรรม อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย การก าหนดยุทธศาสตร์

ประเทศ และแผนแมํบทพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาตํางๆ โดยสิ่งส าคัญของการวางทิศทาง นโยบายและแผน

ตํางๆ จ าเป็นต๎องมีสอดคล๎องกับสถานการณ์ ความพร๎อมของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งมีการค านึงถึงพลวัต

การเปลี่ยนแปลงและกระแสโลกาภิวัตน์ตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะที่ปรึกษาได๎ท าการทบทวน

สาระส าคัญของแผนตํางๆ ดังกลําวและสรุปในเรื่องนโยบายและทิศทางอุตสาหกรรมเป็นกลุํมตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

1. กลุ่มที่ 1 : นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมระดับประเทศ 

1.1 นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน (ค าแถลงนโนบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557) 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตํอสภานิติบัญญัติ

แหํงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยมุํงเน๎นการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหนํวยงานทุกสํวนของ

ประเทศ การสร๎างเส๎นทางการพัฒนาที่มีความม่ันคงและยั่งยืน และมุํงเน๎นการสร๎างประโยชน์สํวนรวมเป็นหลัก 

โดยนโยบายสามารถแบํงออกได๎เป็น 11 กลุํมหลัก ได๎แกํ 

 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ 

 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ 

 การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 

 การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม 
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 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวําง การอนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์

อยํางยั่งยืน 

 การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

นอกจากนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงของประเทศแล๎ว นโยบายของรัฐบาลยังมีความ

ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการภาครัฐตามทิศทางของยุทธศาสตร์

ประเทศ พ.ศ. 2556-2561 อีกด๎วย โดยในมิติเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลมีนโยบายที่จะเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจ

ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว ผํานการด าเนินการตํางๆ อาทิ การใช๎จํายภาครัฐและการลงทุนในโครงสร๎าง

พ้ืนฐานตํางๆ รวมถึงการลดมาตรการและสร๎างแรงจูงใจเพ่ือให๎การลงทุนและการท าธุรกิจภายในประเทศมี

ความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ในด๎านอุตสาหกรรม รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี

ความสอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศแบบองค์รวม และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการการ

ผลิต การจัดการภายใน และคุณภาพสินค๎าให๎ได๎มาตรฐาน และมีความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น โดยเน๎น

การเพ่ิมมูลคํา ความสร๎างสรรค์ และภูมิปัญญา รวมถึงการสร๎างนวัตกรรมจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ให๎ตอบสนองและเตรียมความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆ อาทิ การเข๎า

เป็นสํวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยํางเต็มรูปแบบ เป็นต๎น 

นอกจาด๎านเศรษฐกิจแล๎ว ในมิติสังคม รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  

การสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของภาครัฐ การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมถึงมีการยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ส าหรับมิติสิ่งแ วดล๎อมนั้น 

รัฐบาลเน๎นการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวําง  การอนุรักษ์กับการใช๎

ประโยชน์อยํางยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการการบริหารราชการแผํนดินนั้น รัฐบาลมุํงเน๎นธรรมาภิบาล

และการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมให๎มีความเป็นธรรมและโปรํงใส 

1.2 ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556-2561 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีตนั้น ไมํได๎มุํงเน๎นความสมดุลของระบบ แตํมุํงเน๎น

ที่การใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุด โดยมองข๎ามมิติด๎านสังคม สิ่งแวดล๎อม และทุน

มนุษย์ที่มีอยูํในประเทศ จึงท าให๎การพัฒนานั้นเกิดความไมํสมดุล ประกอบกับการพัฒนาดังกลําว เน๎นไปใน
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ลักษณะของการเพ่ิมมูลคําในกระบวนการผลิตมากกวําการสร๎างมูลคําการผลิต ท าให๎การพัฒนาในอดีตไมํ

สามารถสร๎างศักยภาพในการแขํงขันที่ยั่งยืนให๎กับกลุํมอุตสาหกรรมได๎อยํางแท๎จริง คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) จึงได๎มีการเสนอใช๎แบบจ าลองการเติบโตแบบใหมํ (The New Growth 

Model) เป็นกรอบในการสร๎างฐานประเทศให๎มั่นคงในทุกมิติมีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ตาม

แผนภาพที่ 1 โดยครอบคลุมมิติทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ในมิติตํางๆ ทั้ง 4 ด๎าน ได๎มีการก าหนดยุทธศาสตร์ เปูาหมายและแนวทางในการบรรลุเปูาหมาย

ไว๎ตามตารางที่ 1 โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับด๎านเศรษฐกิจคือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันเพ่ือ

หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง โดยหนึ่งในแนวทางที่ส าคัญ คือ การก าหนดกลุํมอุตสาหกรรม

อนาคตซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู๎รับผิดชอบ 

 

แผนภาพที่ 1 : แบบจ าลองการเติบโตแบบใหม่ของประเทศ1 

                                           
1 ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ปี พ.ศ. 2556 

หลุดพ๎นจากการเป็น

ประเทศรายได๎

ปานกลาง

มุํงเน๎นความเป็นมิตร

ตํอสิ่งแวดล๎อม
มุํงเน๎นการลดความ

เหลื่อมล้ าในสังคม

มุํงเน๎นการสร๎าง

สมดุล และ

พัฒนาการบริหาร

จัดการภาครัฐ

ทุนมนุษย/์ คุณภาพชีวิต/ 

องค์ความรู๎/ 

ความเป็นธรรม

โครงสร๎างพ้ืนฐาน/

 ผลิตภาพ/การวิจัยและพัฒนา

กรอบกฎหมาย

1. การเจริญเติบโต และการแขํงขัน

2. การเติบโตภายใน
3. การเติบโตที่อนุรักษ์

สิ่งแวดล๎อม

4. กระบวนการภายในระบบ
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โดยแตํละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและแนวทางดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 

เปูาหมาย - รายได๎ตํอหัวตํอปี เพิ่มข้ึนเป็น 12,400 ดอลลาร์สหรัฐ   
- อัตราการขยายตัวอยูํที่ร๎อยละ 5.0-6.0 ตํอปี ในชํวง 15 ปีข๎างหน๎า 

แนวทาง - การผลิตและบริการโดย 

• สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํสินค๎าเกษตร 

• ก าหนดอุตสาหกรรมอนาคต 

• เพ่ิมความสามารถในการแขํงขัน 
- การลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานด๎วยการสํงเสริม

การใช๎พลังงานสะอาดและให๎มีประสิทธิภาพในทุกระดับ 
- การพัฒนาและปรับปรุงจุดอํอน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศ

การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

เปูาหมาย - เพ่ิมสัดสํวน SMEs ตํอ GDP ให๎มากกวําร๎อยละ 40 ตํอ GDP 
- ปีการศึกษาเฉลี่ยอยูํที่ 15 ปี และอัตราการอํานออกเขียนได๎อยูํที่ร๎อยละ 100 
- GINI coefficient ลดลงเหลือ 0.4 หรือน๎อยกวํา 

แนวทาง - การเพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงแหลํงทุนและเพ่ิมรายได๎ให๎แกํ ผู๎มีรายได๎น๎อย ผู๎ประกอบ
อาชีพอิสระ สตรี และ SMEs  

- การสํงเสริม CSR และ Social Enterprises  
- การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด๎านการศึกษา และบริการสาธารณสุข รวมทั้ง เพิ่ม

ผลิต ภาพการผลิตของแรงงาน และการดูแลผู๎สูงอายุ  
- การสร๎างประชาธิปไตยที่มั่นคง ตํอต๎านการคอร์รัปชั่น และสร๎างธรรมาภิบาลและ

ความโปรํงใส  
- การพัฒนาเมืองในภูมิภาคตํางๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และ มีศักยภาพที่จะ 

เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด๎านอุตสาหกรรม การทํองเที่ยวบริการ การ
ลงทุน และการค๎าชายแดน 
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ยุทธศาสตร์ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เปูาหมาย - ลดการปลํอย Green House Gas (GHG) ในภาคพลังงานให๎ต่ ากวํา 4 ตัน/คน/ปี 
- เพ่ิมพ้ืนที่ปูาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

แนวทาง - การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว (R&D)  
- การลดการปลํอย GHG ในทุกภาคสํวนและตลอดหํวงโซํการผลิต การประหยัด

พลังงาน การปรับกฎระเบียบเรื่องการสร๎างอาคาร (Building Code)  
- นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม ระบบภาษีสิ่งแวดล๎อม การอุดหนุนเพื่อลดต๎นทุนการ

ผลิต การจัดซื้อจัดจ๎างสีเขียวในภาครัฐ (Green Procurement)  
- การสร๎างอาชีพสีเขียว (Green Jobs) ด๎วยการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎

ความสามารถให๎ สอดคล๎องกับทิศทางเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  

- การรณรงค์ และสร๎างจิตส านึกของประชาชน  
- การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และการบริหารจัดการน้ า (Mitigation & 

Adaptation) 
 

ยุทธศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน 
เปูาหมาย - เพ่ิมประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจของรัฐ 

- เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ 
แนวทาง - การปรับโครงสร๎างระบบราชการ ให๎สามารถด าเนินการบูรณาการแผนงาน โครงการ 

และ งบประมาณรํวมกันระหวํางหนํวยงานหลักและหนํวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งใน
สํวนกลางและในภูมิภาค  

- การพัฒนาและบริหารก าลังคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ เพื่อให๎มีก าลังคน
และ สมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานสอดคล๎องกับทิศทางการปรับโครงสร๎างระบบ
ราชการ  

- การเรํงปรับปรุง กฎหมายกฎ ระเบียบตํางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม 
การปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีสํวนรํวม 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางของ New Growth Model 

โดยการก าหนดกลุํมอุตสาหกรรมอนาคตเป็นหนึ่งในแนวทางเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขํงขันของประเทศ และสร๎างให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง ซึ่งในการวางแผน

พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศนั้น จ าเป็นต๎องยึดแนวทางหลักดังตํอไปนี้  
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(1) การท าวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีให๎เกิดข้ึนภายในประเทศ ท าให๎ชํวยลดการน าเข๎า

เทคโนโลยีจากตํางประเทศและยังสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของตลาดภายในประเทศได๎  

(2) การพัฒนาผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือลดต๎นทุนและ

ก าจัดกิจกรรมที่ไมํได๎สร๎างมูลคําเพ่ิม  

(3) การสร๎างความรํวมมือและความเชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรม ด๎วยการสร๎างคลัสเตอร์ของ

กลุํมบริษัทในพ้ืนที่ รวมถึงการสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐ และชุมชน เพ่ือให๎สามารถเชื่อมตํอกับคลัส

เตอร์ของโลกได๎  

(4) การสร๎างการเจริญเติบโตจากภายใน ด๎วยการลดความเหลื่อมล้ าทางรายได๎ และก าจัดความ

ยากจนภายในประเทศ เชํน การสํงเสริมการจ๎างงานคนในพ้ืนที่ ใช๎ทรัพยากรที่เป็นของประเทศ เป็นต๎น  

(5) การสร๎างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการพัฒนาและปรับกระบวนการผลิตให๎มี

ความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน 

 

แผนภาพที่ 2 : การน ายุทธศาสตร์ประเทศมาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม2  

ส าหรับกลไกในการพัฒนาภาคการผลิตและการบริการนั้น ต๎องสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับกลไกใน

ปัจจุบัน หลอมรวมหลายๆ กลไลเข๎าด๎วยกัน โดยให๎มีเปูาหมายนโยบายที่เป็นหนึ่งเดียว และสร๎างความรํวมมือ

ของกลไกของหนํวยงานบริการสํวนกลาง และผู๎มีอ านาจและรับผิดชอบในท๎องที่ตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

                                           
2 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

R&D

Productivity

Clustering
Inclusive 
Growth

Green
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แผนภาพที่ 3 : กลไกการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ3 

1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยได๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องเรื่อยมา ตั้งแตํอดีตจนถึง

ปัจจุบัน ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีการรับวิทยาศาสตร์ตะวันตก โดยมีการน าเครื่องจักรไอน้ าเข๎ามาใช๎ ตํอมาในยุค

วางรากฐาน (พ.ศ. 2480-2489) และในยุคสํงเสริมอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2490-2498) ก็ได๎มีการรํวมทุนกับ

ตํางชาติและมีการสํงเสริมการกู๎เงินในประเทศเพ่ือการอุตสาหกรรม ท าให๎มีการตั้งโรงงานของรัฐและเอกชน

เพ่ิมข้ึนมากมายและเกิดอุตสาหกรรมใหมํๆ ขึ้น เชํน การผลิตยางรถยนต์ สิ่งทอ น้ ามัน เหล็กเส๎น การประกอบ

รถยนต์ เป็นต๎น โดยในสมัยนั้น ประเทศไทยได๎ขึ้นชื่อวําเป็นประเทศที่มีความได๎เปรียบด๎านวัตถุดิบ แรงงาน 

และตลาดในท๎องถิ่น และหลังจากนั้นก็ได๎มีการสํงเสริมให๎เอกชนด าเนินกิจกรรมการผลิตอยํางเสรีมากขึ้น และ

มีการน าเข๎าเทคโนโลยีจากตํางประเทศมากขึ้น 

อยํางไรก็ดี พัฒนาการตํางๆ เกิดขึ้น โดยไมํมีการก าหนดกรอบทิศทางที่ ชัดเจนวําในอนาคต

ประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางไหน จุดยืนของประเทศจะเป็นอยํางไร ซึ่งสํงผลให๎การวางแผนในการ

ด าเนินการมีความไมํสอดคล๎อง และไมํสร๎างผลประโยชน์สูงสุดแกํประเทศในภาพรวม ดังนั้น เพ่ือให๎เกิดทิศทาง

ในการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน จึงได๎มีการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติใน

ปี พ.ศ. 2504 ขึ้นเป็นฉบับแรก โดยใช๎เป็นเครื่องมือเพ่ือวางกรอบและทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต๎

สถานการณ์ เงื่อนไข และมิติการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ในยุคนั้นๆ โดยแตํละแผนมีอายุ 5 ปี ซึ่งโดยสรุปแล๎ว

แผนพัฒนาฯ ฉบับตํางๆ มีนโยบายหลักที่เกี่ยวข๎องกับภาคอุตสาหกรรม ดังนี้  

                                           
3 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
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แผนพัฒนาฯ เป้าหมายนโยบายหลัก 

ฉบับท่ี 1  
(ปี พ.ศ. 2504-2509) 

- สํงเสริมการลงทุน 

ฉบับท่ี 2 
(ปี พ.ศ. 2510-2514) 

- สํงเสริมการทดแทนการน าเข๎า 
- ลดบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
- พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 
- สํงเสริมการลงทุนตํางชาติ 
- สํงเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

ฉบับท่ี 3 
(ปี พ.ศ. 2515-2519) 

- เปลี่ยนเป็นการสํงเสริมการสํงออกอุตสาหกรรม 
- ทดแทนการน าเข๎าสินค๎าข้ันกลางและวัตถุดิบ 
- เน๎นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ฉบับท่ี 4 
(ปี พ.ศ. 2520-2524) 

- สานตํอการเน๎นการสํงเสริมการสํงออก อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ
อุตสาหกรรมรายภาค 

- เน๎นความส าคัญไปที่อุตสาหกรรมพื้นฐาน: เหล็กกล๎า ปุ๋ย กระดาษ 

ฉบับท่ี 5 
(ปี พ.ศ. 2525-2529) 

- การปรับโครงสร๎างอุตสาหกรรมเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถ 

- เรํงการเจริญเติบโตของการสํงออก 
- สนับสนุนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน อนุรักษ์พลังงาน และเพ่ิมการจ๎างงาน 

ฉบับท่ี 6 
(ปี พ.ศ. 2530-2534) 

- สานตํอการเน๎นการสํงเสริมการสํงออก อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ
อุตสาหกรรมรายภาค 

- ตั้งเปูาอุตสาหกรรมรายภาค อุตสาหกรรมเกษตร สิ่งทอ วิศวกรรม และ
อิเล็คทรอนิกส์ 

- เน๎นการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานอีกครั้ง 
ฉบับท่ี 7 
(ปี พ.ศ. 2535-2539) 

- พัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมายเฉพาะสาขา ได๎แกํ การเกษตร สิ่งทอ และ
เครื่องนุํงหํม  
งานโลหะ ปิโตรเคมี และเหล็กและเหล็กกล๎า 

- เสริมสร๎างขีดความสามารถด๎วนการขยายบริการพ้ืนฐาน ฝึกอบรมและ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สร๎างขีดความสามารถด๎านอุตสาหกรรม สํงเสริมการ
ใช๎มาตรฐานอตุสาหกรรม สนับสนุนเขตอุตสาหกรรมของเอกชน และ
ปรับลดภาษีศุลกากร 
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แผนพัฒนาฯ เป้าหมายนโยบายหลัก 

ฉบับท่ี 8 
(ปี พ.ศ. 2540-2544) 

- เน๎นอุตสาหกรรมการสํงออก 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยํอม ตลอดจนการพัฒนา

ในภูมิภาค 

ฉบับท่ี 9 
(ปี พ.ศ. 2545-2549) 

- เน๎นอุตสาหกรรมสํงออกเป็นหลักและการด าเนินการตามกติกาของ
องค์การระหวํางประเทศ 

ฉบับท่ี 10 
(ปี พ.ศ. 2550-2554) 

- ยกระดับศักยภาพการผลิต โดยการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไมํต่ ากวํา 3% 
ตํอปี 

ฉบับท่ี 11 
(ปี พ.ศ. 2555-2559) 

- ความอยูํเย็นเป็นสุข และความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความ
เหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 

- คนไทยมีการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม 
- เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพ 
- คุณภาพสิ่งแวดล๎อมอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางที่ 2 : ตารางสรุปเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 -114  

ส าหรับในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยก าลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ทั้งภายใน

และภายนอก โดยเฉพาะการเข๎ารํวมเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ปัจจุบัน (ฉบับที่ 11) นี้  จึงเน๎นการสร๎างภูมิคุ๎มกันในประเทศไทยให๎สามารถปรับตัวและรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม โดยมีการมุํงเน๎นการพัฒนาไปในมิติหลายๆ ด๎าน นอกเหนือจากมิติทาง

เศรษฐกิจมากขึ้น อันได๎แกํ มิติทางสังคม สิ่งแวดล๎อม และทุนมนุษย์ โดยมีเปูาหมายหลัก คือการสร๎างความอยูํ

เย็นเป็นสุขและความสงบสุข ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เศรษฐกิจเติบโตอยํางเหมาะสม โดยสิ่งแวดล๎อมอยูํใน

เกณฑ์มาตรฐาน และประชาชนคนไทยมีการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  

1.4 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 

แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ถูกจัดท าขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก าหนดกระบวนทัศน์และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวมและรายสาขา  

น ารํอง  มีการค านึงถึงความสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เน๎นการสร๎างคุณคําผํานนวัตกรรม 

องค์ความรู๎ และเทคโนโลยี และการปรับศักยภาพหลักของไทย เพ่ือให๎เกิดความสมดุลและความเกื้อหนุนของ

                                           
4 ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 



                                                                                                  

-บทที่ 2 หน๎า 10- 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และทุนมนุษย์ ที่มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 

การวางยุทธศาสตร์เพ่ือปรับกระบวนทัศน์นั้น มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องวิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์ ภูมิประชากรศาสตร์ และภูมิอากาศ 

เพ่ือวางวิสัยทัศน์ ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรค โดยหลังจากการ

วิเคราะห์โดยกระทรวงอุตสาหกรรมแล๎ว พบวํา การพัฒนาอุตสาหกรรมจะต๎องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตาม

บริบทใหมํของโลก โดยมีลักษณะดังนี้ (1) มีกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม (2) แขํงขัน

บนการผลิตภายใต๎มาตรฐานสากลและจริยธรรม (3) มุํงเน๎นประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีและฐานความรู๎ในการเพ่ิม

มูลคําสินค๎า (4) สร๎างเครือขํายการผลิตผํานความรํวมมือภายในและระหวํางอุตสาหกรรม (5) การผลิตที่เป็น

สํวนหนึ่งของหํวงโซํอุปทานของโลกโดยมีรูปแบบการผลิตแบบใหมํ (6) เน๎นการสร๎างความสามารถหลักเฉพาะ

ด๎านที่มีขีดความสามารถสูงสุด (7) เน๎นการบริหารจัดการภาวะความเสี่ยงในรูปแบบใหมํ (8) สร๎างรูปแบบการ

เข๎าถึงตลาดใหมํ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 4) 

 

แผนภาพที่ 4 : พลวัตของโลกใบใหม่และแนวโน้มอุตสาหกรรมในมิติใหม่5 

รูปแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กลําวไว๎ข๎างต๎นนั้น เป็นการน าเอากระแสโลกาภิวัตน์ในมิติ

ตํางๆ มาวิเคราะห์ หากแตํวํา การวิเคราะห์ดังกลําวจ าเป็นต๎องค านึงถึงปัจจัยภายในประเทศด๎วย อาทิ 

นโยบายของรัฐบาล คุณภาพมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบและข๎อบังคับตํางๆ ความปลอดภัยและด๎า น

สิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจชุมชนระบบโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทาน เป็นต๎น ซึ่งเมื่อควบรวมผลกระทบทั้งหมดแล๎ว 

                                           
5 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 กระทรวงอตุสาหกรรม 



                                                                                                  

-บทที่ 2 หน๎า 11- 

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหมํ คือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ที่สมดุลและย่ังยืน” โดยมีการตั้งเปูาหมายไว๎ 3 ระยะ ดังแผนภาพที่ 5 

 

 

แผนภาพที่ 5 : เป้าหมายส าหรับการวางนโยบายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสู่มิติใหม่6 

ในระยะสั้น ปีพ.ศ. 2555-2559 (5 ปี) ประเทศไทยจะเข๎าสูํการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ นั่นคือการ

เป็นสํวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องสร๎างความพร๎อมให๎กับผู๎ประกอบการ 

ด๎วยการลดอุปสรรคตํางๆ ภายในประเทศ พัฒนาคลัสเตอร์ เพ่ือให๎สามารถก๎าวไปสูํการเป็นผู๎ผลิตในภูมิภาค

อาเซยีนด๎วยการสร๎าง ASEAN Supply Chain และพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

ในระยะกลาง ปีพ.ศ. 2555-2564 (10 ปี) โดยเปูาหมายในระยะนี้ คือ การเน๎นการผลิตสินค๎าที่

ต๎องใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อปรับบทบาทให๎ประเทศไทยเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบหํวงโซํ

การผลิต เพ่ือสร๎างภาพลักษณ์การผลิตและตราสินค๎าไทยเป็นที่ยอมรับในอาเซียนและภูมิภาค 

ส าหรับระยะยาว ปี พ.ศ. 2555-2574 (20 ปี) เป็นระยะที่มุํงเน๎นการสร๎างภาพลักษณ์ของการ

ผลิต การเป็นผู๎บริการจัดการหํวงโซํ รวมถึงตราสินค๎าไทยให๎ก๎าวไกลและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยมีความ

สมดุลทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และทรัพยากรมนุษย์  

ด๎วยวิสัยทัศน์ คือ การมุํงสูํอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ท่ีสมดุลและยั่งยืน อุตสาหกรรมของไทยจึงต๎อง

มีการเตรียมพร๎อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในภาพรวมนั้น 

จะเน๎นการสร๎างรากฐานที่มั่นคง โดยมุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพของผู๎ประกอบการ และคลัสเตอร์

                                           
6 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574, กระทรวงอุตสาหกรรม 

ระยะ 5 ปี พัฒนาคลัสเตอร์ และอุตสาหกรรมใหม่ เชื่อมโยงฐาน
การผลิตและบริการในกลุ่มอาเซียน 

ระยะ 10 ปี บริหารจัดการระบบการผลติและบริการ และสร้าง
ภาพลักษณ์ในตลาดอาเซียนและภมูิภาค 

ระยะ 20 ปี บริหารจัดการภาพลักษณส์ินค้าไทยในตลาดโลก 



                                                                                                  

-บทที่ 2 หน๎า 12- 

อุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และโครงสร๎างสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตํางๆ ซึ่งมี 3 

ยุทธศาตร์หลัก ได๎แกํ 

(1) ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือขํายการผลิตสูํตํางประเทศ 

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม คือ กลุํมธุรกิจที่มีความเกี่ยวข๎องกันในบริเวณพ้ืนที่ใกล๎เคียงกัน มีการ

ชํวยเหลือเกื้อกูลกันไมํวิธีใดก็วิธีหนึ่ง เพ่ือจุดประสงค์รํวมกัน โดยนโยบายของยุทธศาสตร์นี้ คือ การสร๎างความ

เข๎มแข็ง ยกระดับ และสร๎างความยั่งยืนให๎กับคลัสเตอร์กลุํมอุตสาหกรรมเกิดใหมํที่มีแนวโน๎มเติบโตในอนาคต 

(2) ยกระดับศักยภาพผู๎ประกอบการให๎เกิดความเข๎มแข็งและยั่งยืน 

ในการยกระดับศักยภาพผู๎ประกอบการนั้น มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเพ่ิมจ านวน สร๎าง

ความเข๎มแข็ง ยกระดับศักยภาพของผู๎ประกอบการไทยที่มีความเข๎มแข็ง และสร๎างความยั่ งยืนด๎วยศักยภาพที่

สามารถทัดเทียมกับมาตรฐานสากลได๎ ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการเตรียมความพร๎อม การสร๎างโอกาสในการขยาย

ตลาด และความรํวมมือในระดับอาเซียนให๎กับผู๎ประกอบการด๎วย 

(3) ยกระดับโครงสร๎างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร๎างสนับสนุนอุตสาหกรรมนั้น มีจุดประสงค์ในการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอยํางยั่งยืน อาทิ การผํอนปรนกฎระเบียบใน

ระยะยาว การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนของผู๎ประกอบการรายยํอย การบริหารจัดการการขาดแคลนแรงงาน การ

ฝึกอบรมบุคลากรให๎มีทักษะความสามารถตรงตามความต๎องการของผู๎ประกอบการในภาคผลิต เป็นต๎น 

1.5 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) 

เนื่องจากประเทศไทยยังขาดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยํางเป็นระบบ มี

ประสิทธิภาพ และทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงการขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถทางด๎าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยและนวัตกรรมแหํงชาติ 

(สวทน.) จึงได๎จัดท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-

2564) ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน .) เป็นเครื่องมือชํวยพัฒนา

ประเทศไทยในการพัฒนาและสร๎างฐานเศรษฐกิจของประเทศให๎มีเสถียรภาพ มีความยืดหยุํน และมีภูมิคุ๎มกัน

ตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆ รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังคม และสิ่งแวดล๎อม  



                                                                                                  

-บทที่ 2 หน๎า 13- 

การจัดท านโยบายและแผน วทน. แหํงชาตินี้ ได๎ค านึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนของประเทศอ่ืนๆ 

อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ประกอบกับมีการประเมิน

สถานภาพปัจจุบันของประเทศ ความสามารถในการแขํงขัน และพลวัตและกระแสการเปลี่ ยนแปลงในด๎าน

ตํางๆ ของโลกและของประเทศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค โดยประเด็นส าคัญที่

ได๎จากการวิเคราะห์ คือ การพัฒนา วทน. ที่ผํานมานั้น ยังขาดการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํยุคนวัตกรรม 

สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะการเชื่อมโยง วทน. พ้ืนฐาน 

ได๎แกํ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เข๎ากับ

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรมนุษย์อยํางสมดุล 

จากผลการวิเคราะห์ จึงได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน์ คือ การสร๎าง “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมดี มี

คุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ด๎วย วทน. ซึ่งมีกรอบการพัฒนา 5 ประการ ได๎แกํ (1) พัฒนางาน วทน.

เพ่ือสนับสนุนการสร๎างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ๎มกัน (2)  พัฒนางาน วทน. เพ่ือสนับสนุนการสร๎างเศรษฐกิจให๎มี

คุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (3) พัฒนางาน วทน. เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) พัฒนางาน วทน. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (5) พัฒนา

ปัจจัยสนับสนุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน วทน. เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

เพ่ือให๎นโยบายและแผน วทน. แหํงชาติ มีความเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได๎ จึงได๎มีการ

ก าหนดเปูาหมายของการพัฒนา 12 เปูาหมายครอบคลุมกรอบการพัฒนาทั้ง 5 ประการ โดยสามารถก าหนด

เป็นยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเปูาหมายได๎ 5 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (1) การพัฒนาความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน และ

ท๎องถิ่นด๎วย วทน. (2) การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุํน และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิต และบริการ

ด๎วย วทน. (3) การเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศด๎วย 

วทน. (4) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด๎าน วทน . และ (5) การสํงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อด๎าน วทน. ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 

ในการสร๎างเศรษฐกิจให๎มีเสถียรภาพและยั่งยืนนั้น สวทน . จึงได๎มีการก าหนดหนดประเภทของ

สาขาอุตสาหกรรมเปูาหมายส าคัญในการพัฒนา ได๎แกํ (1) กลุํมสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ประเทศไทยต๎อง

พยายามรักษาเพ่ือให๎เกิดการจ๎างงานและการลงทุนอยํางมีเสถียรภาพ โดยกลุํมที่มีความเกี่ยวข๎องกับ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ได๎แกํ กลุํมอุตสาหกรรมวิศวกรรม (เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และ

ชิ้นสํวนอุปกรณ์) กลุํมอุตสาหกรรมเบา (แฟชั่น พลาสติกและปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ยาง) กลุํมอุตสาหกรรมที่ใช๎

ทรัพยากรธรรมชาติ (อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร) และ (2) กลุํมสาขาอุตสาหกรรมใหมํและสาขาที่มี
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แนวโน๎มที่ดี ที่มีความเกี่ยวข๎องกับภาคอุตสาหกรรม ได๎แกํ สาขาพลังงานละพลังงานทดแทน และกลุํม

เทคโนโลยีใหมํ เชํน Bio Plastic, Bio Fuel, Non-Chemical Product, Bio Packaging และ Technical 

Textile เป็นต๎น 

 
แผนภาพที่ 6 : กรอบแนวคิดนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) – ด้านเศรษฐกิจ 

นโยบายและแผน วทน. แหํงชาตินี้ มีการก าหนดกระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 ตั้งแตํปี พ.ศ. 2555-2559 และระยะที่ 2 ตั้งแตํปี พ.ศ. 2560-2564 โดยใน

แผนปฏิบัติการฯ นั้น ได๎มีการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ไว๎ดังนี้ 

 ระยะสั้น (ปีที่ 1 – 2) คือ ระยะ “Restructuring” โดยมุํงเน๎นการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

การพัฒนา วทน. ในปัจจุบันเพ่ือรองรับการค๎าเสรีและการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย

ครอบคลุม แผนปฏิบัติการความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐและเอกชน แผนปฏิบัติการรายสาขา

ในการรองรับนวัตกรรมสีเขียว และแผนปฏิบัติการ วทน . เพ่ือเตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 ระยะกลาง (ปีที่ 3 - 7) คือ ระยะ “Capacity Building” โดยมุํงเน๎นการสร๎างสมมรถนภาพและขีด

ความสามารถ เพ่ือตํอยอดผลการพัฒนา วทน. ตามเปูาหมายและสร๎างความพร๎อมเพ่ือรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงตํางๆ  

     “เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ

และยั่งยืน”


 เศรษฐกิจสร๎างสรรค์และดิจิตัล

 ข๎าวและผลิตภัณฑ์จากข๎าว

 มัน อ๎อย ปาล์ม เพื่อพลังงาน

 ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง

 อาหารแปรรูป

 เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์

 ยานยนต์

 พลาสติกและปิโตรเคมี

 แฟช่ัน

 ทํองเที่ยวและสาขาตํอเนื่อง

 โลจิสติกส์และสาขาตํอเนื่อง

 กํอสร๎างและบริการตํอเนื่อง

ภาคเศรษฐกิจเป้าหมาย 12 สาขา 
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 ระยะยาว (ปีที่ 8 – 10) คือ ระยะ “Developing and Strengthening” มุํงเน๎นการพัฒนาและเพ่ิม

ความแข็งแรง โดยเชื่อมโยงความตํอเนื่องจากการประเมินผลของแผนและการก าหนดทิศทางของ

ประเทศไทยในอนาคต 10 ปี ข๎างหน๎า 

โดยกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ นั้น ได๎เน๎นความรํวมมือของหนํวยงานภาครัฐ เอกชน 

และพ้ืนที่ผํานเครื่องมือตํางๆ อาทิ การจัดตั้งส านัก วทน . ในหนํวยงานของรัฐ การก าหนดงบประมาณ การ

คัดเลือกผู๎รับผิดชอบหลักในหนํวยงานเอกชนและพ้ืนที่ เป็นต๎น 

1.6 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) เป็นกลุํมผู๎สร๎างความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ทั้งด๎านรายได๎และการจ๎างงาน น าไปสูํการแก๎ปัญหาความยากจน ส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยํอม (สสว.) จึงได๎มีการจัดท าแผนการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (แผนการสํงเสริม 

SMEs) ขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นแผนการสํงเสริม SMEs ฉบับที่ 3 มีจุดประสงค์เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาและ

สํงเสริม SMEs ให๎เติบโตอยํางตํอเนื่อง ยั่งยืน และสามารถแขํงขันในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได๎  

พร๎อมกันนี้ ในการจัดท าแผนการสํงเสริม SMEs ฉบับที่ 3 นั้นได๎ค านึงถึงความเชื่อมโยงของแผนฯ

กับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ กระทรวง และกลุํมจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือให๎เกิดความ

สอดคล๎องในทิศทางการพัฒนา โดยเน๎นมุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพของ SMEs อยํางความสมดุลและยั่งยืน 

สร๎างมาตรฐานด๎านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความสร๎างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงมีการสํงเสริมให๎เกิดความ

เชื่อมโยงทางธุรกิจ เน๎นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เตรียมความพร๎อมสูํการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจและการค๎าเสรี 

รวมทั้งการสร๎างปัจจัยสนับสนุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนา 

ในการพัฒนานั้น สสว. ได๎มีการก าหนดกลุํม SMEs เปูาหมาย ที่ตอบสนองตํอนโยบายที่ส าคัญ

ของรัฐ เป็นสาขาธุรกิจที่ค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล๎อม สร๎างความสมดุลในสังคม และเป็นสาขาธุรกิจที่ด ารง

รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของไทย ซึ่งเมื่อคัดเลือกโดยใช๎หลักเกณฑ์ข๎างต๎นแล๎ว พบวํา กลุํมอุตสาหกรรมที่

ผํานเกณฑ์ ได๎แกํ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป 

(3) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (4) กลุํมอุตสาหกรรมค๎าปลีกและค๎าสํง และ (5) กลุํมอุตสาหกรรมบริการ

และการทํองเที่ยว 

ในแผนการสํงเสริม SMEs ฉบับนี้ ได๎มีการก าหนดยุทธศาสตร์ไว๎ 4 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ  
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(1) การสนับสนุนปัจจัยแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการด าเนินธุรกิจ SMEs ไทย ด๎วยการพัฒนาศักยภาพ

ของหนํวยงานและเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง ระบบฐานข๎อมูลและองค์ความรู๎ที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการ

วางแผนสํงเสริมการด าเนินธุรกิจของ SMEs การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการตํางๆ สร๎างโอกาสใน

การเข๎าถึงแหลํงเงินทุน การสร๎างกลไกและเครือขํายการสํงเสริม SMEs การพัฒนาความรู๎ ความสามารถ 

ทักษะของบุคลากร SMEs ด๎านการจัดการ การผลิตให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ การเพ่ิมประสิทธิภาพด๎าน

เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา คุณภาพ มาตรฐาน การพัฒนาสิ่งอ านวยสะดวกตํางๆ ในด๎าน

การตลาด รวมถึงการสร๎างภูมิคุ๎มกัน ฟ้ืนฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยํอม   

(2) เสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของ SMEs ไทย ด๎วยการเพ่ิมผลิตภาพและ

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การสร๎างพันธมิตรและการรวมกลุํมทางธุรกิจ การพัฒนาสินค๎าและบริการ 

SMEs ด๎วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด

และได๎มาตรฐานสากล การสร๎างโอกาสและเพ่ิมชํองทางทางการตลาด รวมถึงการสร๎างและพัฒนาศักยภาพ

ของผู๎ประกอบการใหม ํ

(3) สํงเสริม SMEs ไทยให๎เติบโตอยํางสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนที่ ด๎วย (1) การสํงเสริม SMEs 

และ ผู๎ประกอบการชุมชนให๎พัฒนาบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (2) การเพ่ิมศักยภาพ 

SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค๎าชายแดนและพ้ืนที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ สนับสนุน SMEs ในการใช๎ประโยชน์และ

บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ และ (3) การบูรณาการความรํวมมือระหวํางภาครัฐและ

เอกชน และสร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายการสํงเสริม SMEs ในระดับพ้ืนที ่

(4) เสริมสร๎างศักยภาพของ SMEs ไทยให๎เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวํางประเทศ ด๎วยการ

เสริมสร๎างความพร๎อมให๎กับ SMEs ในการเข๎าสูํการเปิดเสรีทางการค๎า การลงทุน และการประกอบธุรกิจ

ระหวํางประเทศ รวมถึงการสร๎างความรํวมมือระหวําง SMEs ไทยกับตํางประเทศ 

แผนการสํงเสริม SMEs ฉบับนี้ ได๎มีการวางเปูาหมายไว๎ โดยคาดวํามูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 

SMEs ไทยจะมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่องจนมีสัดสํวนเป็นร๎อยละ 40 ของ GDP ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2559 

สร๎างให๎เกิดการจ๎างงานไมํน๎อยกวํา 1 ล๎านคน และสร๎างมูลคําการสํงออกเพ่ิมข้ึนจนมีสัดสํวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 

35 ของมูลคําการสํงออกรวมของประเทศ  

ในการบรรลุเปูาหมายแผนการสํงเสริม SMEs นี้ จ าเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือจากทั้งภาครัฐและ

เอกชน โดยหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับ SMEs โดยตรง จ าเป็นต๎องเข๎าใจปัญหา และสร๎าง
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ระบบข๎อมูลเพ่ือใช๎ในการวางแผนเพ่ือลดอุปสรรค รวมถึงมีการสนับสนุนอยํางเพียงพอและตํอเนื่อง และที่

ส าคัญจะต๎องน าไปปฏิบัติจริงและมีการประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 

1.7 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ โดยสภาปฏิรูป

แห่งชาติ (สปช.) ปี พ.ศ. 2558 

สภาปฏิรูปแหํงชาติ (สปช.) ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปประเทศโดยครอบคลุมมิติทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหารราชการแผํนดิน โดยใช๎กลไกการขับเคลื่อนจาก “โมเดลประเทศไทย 

4.0” ที่ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ ให๎ถูกขับเคลื่อนด๎วย “นวัตกรรม” แทน “ประสิทธิภาพ” 

โดยมุํงเน๎นให๎เกิดความได๎เปรียบเชิงแขํงขันและการสร๎างมูลคํา รวมถึงสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ใน

ประชาคมโลก ดังนั้น สปช. จึงได๎ก าหนดกลุํมอุตสาหกรรมอนาคตหลักที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆ 

ไว๎ 5 กลุํมหลัก ได๎แกํ กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรม

ด้านวิศวกรรมและการออกแบบ กลุ่มอุตสาหกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

1.8 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ. 2550-25597 

 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแหํงชาติ พ .ศ. 2550-2559 จัดท าขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหํงชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศ โดยมีการเน๎นพัฒนาอุตสาหกรรม “เปูาหมาย” 

ได๎แกํ (1) อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร (2) อุตสาหกรรมยานยนต์ (3) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

(4) อุตสาหกรรมแฟชั่น (5) อุตสาหกรรมพลังงาน (6) อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และ  

(7) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศด๎วยเทคโนโลยีวัสดุที่วํา “เทคโนโลยีวัสดุเป็น

เทคโนโลยีหลักที่ท าให๎ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข๎มแข็ง เป็นสังคมความรู๎ที่แขํงขันได๎ในสากล มีความมั่นคง 

และประชาชนมีชีวิตที่ดี” โดยมี 4 กลยุทธ์ภาพรวม ได๎แกํ (1) สร๎างคลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนาสาขา

เทคโนโลยีวัสดุเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (2) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสถาบันด๎านเทคโนโลยีวัสดุ  

(3) การพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีวัสดุ และ (4) สร๎างความตระหนักในเทคโนโลยีวัสดุโดยใช๎

                                           
7 เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) หมายถึง การประยกุต์ความรู๎ทางดา๎นวัสดุศาสตร์รํวมกับความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ ได๎แก ํการออกแบบ ฟิสิกส ์เคมี ชีววิทยา ไฟฟูา คณิตศาสตร์ การแพทยแ์ละพลังงาน เพื่อใช๎ในการผลิต การตรวจสอบ
และการพัฒนาวัสดุใหมํหรือปรับปรุงสมบัติของวัสดุเดิม 
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กระบวนการถํายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และมี 5 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 

ได๎แกํ 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เทคโนโลยีวัสดุเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องจักรกล และชิ้นสํวน โดยมีเปูาหมายในแตํละอุตสาหกรรม ดังนี้ 

a. อุตสาหกรรมยานยนต์ : เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาวัสดุพ้ืนฐานและ

ความสามารถในการแขํงขันด๎วยงานวิจัยและพัฒนา 

b. อุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ : เพ่ือยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี

วัสดุของ SMEs เพ่ือเป็นฐานการผลิตชิ้นสํวน และผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟูาที่เข๎มแข็ง

และสอดคล๎องตามมาตรฐานสากลด๎านสิ่งแวดล๎อม 

c. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล : ผู๎ประกอบการไทยสามารถผลิตเครื่องจักรกลที่เป็น

ผลิตภัณฑ์เปูาหมายเพ่ือทดแทนการน าเข๎า และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุน

ที่ใช๎ผลิตเครื่องจักรกล 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  เทคโนโลยีวัสดุเพ่ือพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี

เปูาหมาย คือ (1) พัฒนาวัสดุและออกแบบโรงเรือนที่มีอายุการใช๎งานตามความต๎องการของ

เกษตรกรผู๎ใช๎ เหมาะสมกับชนิดของพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศของ

ประเทศไทยและประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (2) พัฒนาวัสดุและออกแบบ

เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมตํอชนิดพืชและสัตว์ของประเทศไทยและประเทศอ่ืนใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เพ่ือการผลิตในเชิงพาณิขย์โดยให๎มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเทียบเทําสากล (3) พัฒนาวัสดุและการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ เพ่ือยืดอายุ รักษาคุณภาพผลิตผลสดและผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นสินค๎าเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามกฎ/ระเบียบสากล (4) พัฒนาเซนเซอร์เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเครือขํายวิสาหกิจ มีเปูาหมายเทคโนโลยีวัสดุคือ  

(1) ผลิตซอฟต์แวร์ส าหรับการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น  

(2) พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีมูลคําเพ่ิมสูงและมีความหลากหลาย (3) เทคโนโลยีวัสดุเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพหนังและประสิทธิภาพการผลิต (4) เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะมีคําและโลหะ

ผสมให๎มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการน ามาใช๎งานในเครื่องประดับ (5)  เทคโนโลยีการผลิตเส๎น
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ใยไหมระดับอุตสาหกรรม และพัฒนาผ๎าไหมที่มีสมบัติพิเศษ (6) เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ

เพ่ือสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แฟชั่น 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เทคโนโลยีวัสดุเพ่ือพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีเปูาหมาย คือ 

การสร๎าง (1) เทคโนโลยีการสร๎างต๎นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ เพ่ือรักษาซํอมแซมรํางการ

เนื่องจากอุบัติเหตุหรือความผิดปกติตั้งแตํก าเนิด (2) เทคโนโลยีวัสดุ เชํน วัสดุทดแทน

กระดูก ทันตวัสดุ และวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือทดแทนการน าเข๎า และ (3) เทคโนโลยีเครื่องมือ

อุปกรณ์การแพทย์ เชํน เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือคนพิการ และเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือ

ทดแทนการน าเข๎าจากตํางประเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสรีระของคนไทย 

และเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีชํวยยกระดับคุณภาพการรักษาหรือในงานศัลยกรรม 

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมีเปูาหมายคือ พลังงานไทยมี

ใช๎ยั่งยืนด๎วยเทคโนโลยีวัสดุ ด๎วยการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์พลังงานของชาติ โดย

กระทรวงพลังงาน การเพ่ิมสัดสํวนมูลคําของวัตถุดิบและเทคโนโลยีวัสดุในประเทศ และการ

แขํงขันด๎วยนวัตกรรมด๎านวัสดุ 
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2. กลุ่มที่ 2 : แผนการพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมรายสาขา 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยส านักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมได๎ก าหนดอุตสาหกรรมน ารํอง  

จากอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยมีคัดเลือกด๎วยเกณฑ์ 5 เกณฑ์ อันได๎แกํ (1) ต๎องมีการสร๎างผลประโยชน์ให๎แกํ

ประเทศสูง (2) ตอบสนองตํอนโยบายที่ส าคัญของประเทศ (3) มูลคําการสํงออกสูง (4) ตอบสนองตํอกระแส

โลกาภิวัฒน์ และ (5) เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมไทย โดยอุตสาหกรรมที่ได๎รับการ

คัดเลือกจะต๎องเข๎าขํายอยํางน๎อยเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่ได๎กลําวไป ซึ่งอุตสาหกรรมน ารํองที่ถูกคัดเลือกมี

ทั้งหมด 8 อุตสาหกรรม ได๎แกํ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุํงหํม อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสํวน อุตสาหกรรมอัญมณี 8 อุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟูา

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (แมํพิมพ์) และอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 

อุตสาหกรรม มีศักยภาพ ต้องปรับตัว เกิดใหม ่
อาหารและเครื่องดื่ม    

ยาง    

สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม    
ยานยนต์และชิ้นสํวน    

อัญมณ ี    

เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์    

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (แมํพิมพ์)    
พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน    

ตารางที่ 3 : ตารางจ าแนกกลุม่อตุสาหกรรมน าร่องออกเป็นกลุม่ที่มีศักยภาพ ต้องปรับตัว และเกิดใหม่ 9 

หลังจากนั้นได๎มีการจ าแนกอุตสาหกรรมน ารํองที่ได๎ทั้ง 8 อุตสาหกรรมวําอุตสาหกรรมดังกลําวมีศักยภาพ 

ต๎องปรับตัว หรือเกิดใหมํ ดังตารางข๎างต๎น คณะที่ปรึกษาจึงได๎ท าการทบทวนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมราย

สาขาและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมน ารํอง และนอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาได๎ท าการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาอ่ืนๆ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2555 เป็นต๎นไปที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะเพ่ิมเติม โดยมี

รายละเอียดดังตํอไปนี้  

                                           
8 ไมํได๎เป็นอุตสาหกรรมที่ผํานเกณฑ์ แตํเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเกิดใหมํของไทย 
9 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
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2.1 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร10 

การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกโดยรวมท าให๎มีความต๎องการอาหารเพ่ิมสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

ประกอบกับการใช๎ชีวิตของผู๎บริโภคในกลุํมตํางๆ มีการเปลี่ ยนแปลง ท าให๎รูปแบบของอาหารจะต๎องมีการ

ปรับเปลี่ยนไปตาม ดังนั้น จึงต๎องมีการปรับปรุงการผลิตอาหารให๎มีประสิทธิภาพและได๎ผลผลิตมากขึ้น เพ่ือให๎

เพียงพอตํอความต๎องการ พัฒนากระบวนการผลิตให๎ได๎มาตรฐาน มีความหลากหลายของสินค๎า และมีรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให๎เหมาะสมกับสินค๎าอาหารแตํละประเภท เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการที่

เปลี่ยนแปลงไปของผู๎บริโภค โดยจ าเป็นต๎องมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให๎สามารถปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม

อาหารให๎สามารถตอบโจทย์กระแสโลกาภิวัฒน์ได๎อยํางทันทํวงที 

ทั้งนี้ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในระยะยาว จะมุํงเน๎น “การผลิต

อยํางยั่งยืน โดยระบบการผลิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและไมํท าลายธรรมชาติ เพ่ือให๎สามารถก๎าวเข๎าสูํการ

เป็นผู๎น าของอุตสาหกรรมอาหารของโลกได๎” ซึ่งประกอบด๎วย 3 แนวทางกลัก ได๎แกํ (1) ยกระดับกระบวนการ

ผลิตและเพ่ิมความเข๎มงวดในการตรวจสอบมาตรฐาน (2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารให๎เหมาะสม

กับกลุํมผู๎บริโภค และ (3) ขยายชํองทางการตลาดและสร๎างความเชื่อมั่นของอาหารไทย ดังแสดงไว๎ในแผนภาพ

ด๎านลําง 

 

แผนภาพที่ 7 : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 11 

                                           
10 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ในการยกระดับกระบวนการผลิตและเพ่ิมความเข๎มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานนั้น ให๎

ความส าคัญกับการสร๎างความเชื่อมโยงระหวํางผู๎ประกอบการในหํวงโซํคุณคํา เน๎นการพัฒนารํวมกัน และการ

สร๎างระบบการตรวจสอบย๎อนกลับได๎ในทุกกระบวนการ เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎บริโภควําจะได๎รับสินค๎า

ที่ปลอดภัยตํอสุขภาพ รวมถึงมีการพัฒนากลุํมคลัสเตอร์อาหารให๎มีกลุํมที่มีความเชี่ยวชาญฉพาะด๎านคลัสเตอร์ 

เพ่ือให๎เกิดการเชื่อมโยงอยํางครบวงจร และมีการมุํงเน๎นการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตในกลุํมผู๎ประกอบการ

รายยํอยให๎มีความปลอดภัยเทียบเทํามาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค๎าอาหาร

ที่จ าหนํายในประเทศไทย ให๎มีความคลํองตัวมากข้ึน โดยการสร๎างความรํวมมือกับภาคเอกชน 

ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารให๎เหมาะสมกับกลุํมผู๎บริโภค มีแนวคิดการ

พัฒนาอยูํ 2 สํวนคือ (1) การสร๎างมูลคําเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ และ (2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับรายยํอย ซึ่ง

มุํงเน๎นการสร๎างศูนย์รวมและเครือขํายการบูรณาการวิจัยและพัฒนาอาหารเชิงพาณิชย์  สํงเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทุกประเภท โดยเน๎นการใช๎วัตถุดิบในกลุํมประเทศไทยและประเทศใกล๎เคียง 

เป็นหลัก ให๎การสนับสนุน เผยแพรํองค์ความรู๎ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่

รักษาคุณภาพอาหารและสะดวกในการบริโภค โดยมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารยังต๎องขยายชํองทางการตลาดและสร๎างความเชื่อมั่น

ของอาหารไทย ด๎วยการสร๎างความตระหนักด๎านอาหาร ให๎เลือกบริโภคอาหารที่ได๎มีการรับรองมาตรฐาน

ปลอดภัยและอินทรีย์เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็สามารถชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎ผลิตผลิตสินค๎าที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค 

นอกจากนี้ยังต๎องมีการพัฒนาชํองทางการตลาดให๎ผู๎บริโภคสามารถเข๎าถึงและเลือกซื้อสินค๎าได๎อยํางสะดวกขึ้น 

รวมถึงสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการไทยมีการรับรอง Country of Origin, Product of Thailand บนตัวสินค๎าที่

จ าหนํายทั้งในและตํางประเทศ และสํงเสริมให๎มีการบริโภคสินค๎าที่ใช๎วัตถุดิบและผลิตในประเทศไทยและเป็น

ที่ยอมรับของประเทศตํางๆ ได๎ 

2.2 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง12 

อุตสาหกรรมยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญตํอภาคการผลิต เนื่องจากมีความเชื่อมโยงใน

การเป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ สูง อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลคําการสํงออกสูงด๎วย 

โดยทิศทางของอุตสาหกรรมยางในอนาคตของภูมิภาคนั้น มีความเป็นไปได๎สูงวํา อินโดนีเซียจะกลายมาเป็น 

ผู๎สํงออกหลักยางในอนาคตด๎วยปัจจัยหลายประการ เชํน การขยายพ้ืนที่เพาะปลูก การขยายตัวของ  

                                                                                                                                   
11 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
12 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
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อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ การลดลงของการใช๎ยางสังเคราะห์ จากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ท าให๎

เกิดความต๎องการการใช๎ยางธรรมชาติจากภายในและภายนอกประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต๎องมีการวางแนวทางการพัฒนา เพ่ือให๎สามารถแขํงขันกับประเทศ

คูํแขํงตํางๆ และกลายเป็นประเทศแนวหน๎าในอุตสาหกรรมการผลิตยางในภูมิภาคได๎ โดยมีแนวทางหลัก 3  

แนวทางที่ส าคัญ (ดังแสดงในแผนภาพด๎านลําง) ได๎แกํ (1) การสร๎างเสถียรภาพราคายาง จากการจัดท า

ข๎อตกลงการซื้อขายยางลํวงหน๎า (2) การพัฒนากลไกในการสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ า การวิจัยและการ

พัฒนาเชิงพาณิชย์ และการจัดตั้งหนํวยงานที่ดูแลรับผิดชอบด๎านการบริหารจัดการยางและผลิตภัณฑ์อยําง

ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและเครือขํายผู๎ประกอบการ และ (3) การประชาสัมพันธ์การบริโภค

สินค๎าผลิตภัณฑ์ยางและมาตรฐานสินค๎าไทยอยํางตํอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมคุณคําและความหลากหลายให๎กับ

ผลิตภัณฑ์ มีการสร๎างคํานิยมและความตระหนักให๎ใช๎ผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ ปรับปรุงกฎระเบียบ

ข๎อจ ากัดตํางๆ มีศูนย์ทดสอบมาตรฐาน และคุณภาพยางที่ใช๎ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการสร๎างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ยางบางประเภท เชํน ในการผลิตอาหาร ต๎องใช๎ถุงมือที่ผํานมาตรฐานการรับรองของไทย เป็นต๎น  

 

แผนภาพที่ 8 : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 13 

                                           
13 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
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2.3 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม14 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมเป็นอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎นในการผลิต ซึ่งประเทศที่

มีต๎นทุนด๎านแรงงานถูกจะเป็นประเทศที่มีดึงดูดการลงทุนและควรมีความโดดเดํนด๎านสินค๎าดังกลําว ซึ่งใน

ความเป็นจริงแล๎ว ประเทศผู๎ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมมักเป็นเพียงประเทศผู๎รับจ๎างผลิต (OEM) แตํไมํมีตรา

สินค๎าเป็นของตัวเอง แตํประเทศในแถบยุโรปสํวนใหญํเป็นเจ๎าของตราสินค๎าที่มีชื่อเสียงและการออกแบบ ซึ่ง

เป็นขั้นตอนที่มีมูลคําเพ่ิมสูงกวําการผลิตคํอนข๎างมาก โดยพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบตํอ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม โดยจะต๎องมีการผสมผสานทั้งรูปแบบความ

สวยงาม ความหลากหลายของประโยชน์ในการใช๎งาน การออกแบบที่ทันสมัย การน า เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ตํางๆ มาใช๎ในการผลิต และการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมและสังคม แหลํงวัตถุดิบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

จากการสร๎างความรํวมมือของกลุํมประเทศตํางๆ เป็นต๎น 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร๎างโอกาสให๎กับประเทศไทยในการมุํงหน๎าการพัฒนาสูํการเป็น

ศูนย์กลางของสิ่งทอและแฟชั่นของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากผู๎ประกอบการของไทยมีศักยภาพและความ

พร๎อมมากกวําประเทศอ่ืนๆ ทั้งด๎านการผลิตและการออกแบบ นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามารถวางตัวเป็น

ตัวกลางในการซื้อ ขาย และผลิตสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม (Fashion Trading Hub) โดยมี 4 แนวทางหลัก 

ได๎แกํ (1) การสร๎างและขยายความเชื่อมโยงเครือขํายการผลิตของผู๎ประกอบการลักในภูมิภาคอาเซียน (2) การ

สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผู๎ประกอบการรายยํอยในการขยายตลาดไปสูํระดับภูมิภาคอาเซียน (3) การสนับสนุน

และพัฒนาการสร๎างมูลคําเพ่ิมในสินค๎าสิ่งทอเทคนิค (4) การยกระดับโครงสร๎างสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรม 

                                           
14 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 



                                                                                                  

-บทที่ 2 หน๎า 25- 

 

แผนภาพที่ 9 : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 15 

2.4 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี พ.ศ. 2555 – 255916 

นอกจากนี้ส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมได๎มีการจัดท ายุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมรายสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม  

ปี พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีวิสัยทัศน์ให๎ผู๎ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมไทยมีศักยภาพในการรองรับการ

เป็นศูนย์กลางการค๎าและการออกแบบสิ่งทอและเครื่องนุํ งหํมอาเซียน โดยมุํงเน๎นประสิทธิภาพ ความ

หลากหลาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ผํานการพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการทางด๎านกระบวนการผลิตและ

ด๎านการตลาดบนพ้ืนฐานของการสร๎างเครือขํายความเชื่อมโยงและระบบข๎อมูลขําวสารที่มีประสิทธิภาพ 

2.5 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์17 

ประเทศไทยถือวําเป็นประเทศที่มีประวัติในด๎านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสํวนยานยนต์มา

ยาวนาน จนกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและสํงออกสูงที่สุด โดยเปูาหมายของการพัฒนา

                                           
15 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
16 ที่มา : ส านักงานสํงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม 
17 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 



                                                                                                  

-บทที่ 2 หน๎า 26- 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสํวนยานยนต์ของไทย คือการ “เป็นฐานการผลิตแห่งเอเชีย” ซ่ึงมีแนวทางที่

ส าคัญ ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 10 : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต ์18 

 (1) ยกระดับฝีมือแรงงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และรองรับเทคโนโลยีในอนาคต 

เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสํวนของไทยในปัจจุบัน มีอุปสงค์จากทั่วโลกคํอนข๎างมาก 

จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องใช๎ปัจจัยการผลิตในอัตราสํวนที่มากเชํนกัน แตํทวําในปัจจุบันแรงงานในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ยังมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการ รวมทั้งยังมีทักษะในการปรับรับและเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํไมํมากนัก 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องวางแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานเพ่ือรองรับเทคโนโลยียานยนต์ในระดับที่

สูงขึ้นในอนาคต 

การสร๎างทักษะนั้นจ าเป็นต๎องมีการสร๎างเครือขํายระหวํางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 

เพ่ือวางหลักสูตรทักษะที่ส าคัญที่ภาคอุตสาหกรรมต๎องการ รวมถึงการสื่อสาร พัฒนา และสร๎างความชัดเจน

ของสายอาชีพแรงงานให๎กับแรงงาน สร๎างแรงจูงใจให๎แรงงานเลือกเข๎าเรียนหลักสูตรสายวิชาชีพมากขึ้น 

เพ่ือให๎สามารถผลิตแรงงานที่เพียงพอและตรงกับความต๎องการที่มีมาตรฐานให๎กับอุตสาหกรรม และความ

มั่นคงในสายอาชีพให๎กับแรงงานได๎ 

                                           
18 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 



                                                                                                  

-บทที่ 2 หน๎า 27- 

(2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแขํงขันของประเทศและสร๎าง

การพ่ึงพาเทคโนโลยีภายในประเทศ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ าเป็นต๎องมีการก าหนดทิศทางสํงเสริมการลงทุนเทคโนโลยียานยนต์ และ

นโยบายพลังงานที่ชัดเจน วําต๎องการสนับสนุนพลังงานในรูปแบบใด เพื่อสร๎างความชัดเจนการพัฒนายานยนต์

และชิ้นสํวนในอนาคต รวมถึงการสร๎างเครือขํายการวิจัยและพัฒนารํวมกับหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎อง 

(สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม) สร๎างศูนย์ทดสอบและสนามทดสอบครบวงจรเพื่อสร๎างความชัดเจนเรื่อง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสนับสนุนให๎มีการผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข๎าและ

ชดเชยการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์  

(3) เชื่อมโยงอุตสาหกรรม สร๎างความมั่นคงทางวัตถุดิบต๎นน้ า เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสํวนยานยนต์ 

ในการสร๎างแนวทางและความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมวัตถุดิบต๎นน้ าภายในประเทศ

และกลุํมประเทศอาเซียนนั้น จ าเป็นต๎องปรับความเข๎าใจของชุมชน เนื่องจากในปัจจุบันชุมชนยังมีทัศนคติตํอ

อุตสาหกรรมต๎นน้ าของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสํวนยานยนต์ในทางลบและไมํถูกต๎อง กลําวคือ 

อุตสาหกรรมต๎นน้ าในการผลิตรถยนต์นั้น คืออุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กและโลหะขั้นกลางที่มีกระบวนการ

ผลิตที่สะอาด ซึ่งตํางจากอุตสาหกรรมถลุงเหล็กและแรํ ดังนั้นภาครัฐควรมีปรับความเข๎าใจและสร๎างมาตรการ

ตรวจสอบที่เข๎มงวดเพื่อสร๎างความม่ันใจให๎กับประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล๎เคียง 

(4) ยกระดับโครงสร๎างพื้นฐานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแขํงขันของผู๎ประกอบการในประเทศไทย 

ภาครัฐควรสร๎างนโยบายสํงเสริมการลงทุนที่มีรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจน และต๎องมี

ความสอดคล๎องอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างความเชื่อม่ันให๎กับนักลงทุน รวมถึงการทบทวนโครงการและมาตรการ

ที่เป็นอุปสรรคตํอการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการจัดตั้งหนํวยงานกลางหรือคณะกรรมการกลางในการก าหนด

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสํวนยานยนต์รํวมกับภาคเอกชน 

2.6 แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 2555 - 255919 

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมรํวมกับสถาบันยานยนต์ ได๎ก าหนดแผนแมํบทอุตสาหกรรม  

ยานยนต์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ การให๎ประเทศไทย “เป็นฐานการผลิตยานยนต์โลก” 

พร๎อมด๎วยหํวงโซํอุปทานที่สร๎างมูลคําเพ่ิมในประเทศและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมี 5 ยุทธศาสตร์เพ่ือ

                                           
19 ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 



                                                                                                  

-บทที่ 2 หน๎า 28- 

บรรลุวิสัยทัศน์ดังกลําว โดยแบํงเป็น ความเป็นเลิศใน 3 ด๎าน และสิ่งแวดล๎อมที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 2 

ประการ  

ในด๎านความเป็นเลิศนั้น ครอบคลุมยุทธศาสตร์ที่ 1 - 3 ได๎แกํ (1) ความเป็นเลิศในด๎านเทคโนโลยี 

การวิจัยและพัฒนา (2) ความเป็นเลิศในด๎านการพัฒนาบุคลากร และ (3) การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ

ผู๎ประกอบการ และส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 - 5 จะเกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อมที่ดีในการด าเนินธุรกิจ นั่นคือ  

(4) การสร๎างสภาวะแวดล๎อมที่ดีด๎วยปัจจัยโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ 1 – 3 และ (5) การ

สร๎างสภาวะแวดล๎อมที่ดีด๎วยกฎระเบียบนโยบายภาครัฐ 

2.7 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ20 

ทิศทางของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะถูกย๎ายมาทางฝั่งทวี ปเอเชียมากขึ้น

โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอินเดีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีแรงงานถูกและมีความพร๎อมด๎านวัตถุดิบ 

อยํางไรก็ตาม การขยายตัวของอุตสาหกรรมท าให๎มีการโยกย๎ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีความได๎เปรียบ

ทางด๎านปัจจัยการผลิต รวมถึงปัจจัยสนับสนุน เชํน วัตถุดิบ แรงงานฝีมือต๎นทุนไมํสูง ความเป็นเอกลักษณ์ 

และความสามารถในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน โดยมีประเทศเปูาหมาย อาทิ ประเทศศรีลังกา พมํา บราซิล 

และประเทศในแถบแอฟริกาใต๎ เป็นต๎น 

ประเทศไทยได๎ให๎ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมีการ

ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนา คือ การเป็น “ศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก” โดยความส าคัญกับ

การใช๎ความประณีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นผู๎ก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่น และดึงดูดให๎

ผู๎ผลิตสินค๎าอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญํมาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศไทย เน๎นการพัฒนาให๎เป็น

ศูนย์กลางการค๎าขายแลกเปลี่ยนสินค๎าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎าง

พ้ืนฐานด๎านตํางๆ เชํน ระบบภาษีศุลกากร และระบบโลจิสติกส์ เป็นต๎น สามารถรองรับการเป็นแหลํงค๎าขาย

อยํางเสรีได๎ในอนาคต สร๎างระบบและภาพลักษณ์ตํางๆ ที่สามารถสร๎างความนําเชื่อถือให๎แกํประเทศไทยได๎  

เชํน ความโปรํงใส ความซื่อสัตย์และความเสรีทางด๎านการท าธุรกิจ เป็นต๎น รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาตํอ

ยอดอุตสาหกรรมให๎มีความก๎าวหน๎า ทัดเทียมกับนานาชาติและมีความยั่งยืนตํอไปในอนาคต เพ่ือดึงดูดนัก

ลงทุนรายใหญํให๎เข๎ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย โดยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับของไทยนั้น ได๎ก าหนดไว๎ทั้งหมด 3 แนวทางหลักที่ส าคัญ ได๎แกํ (1) บริหารจัดการต๎นทุนของ

วัตถุดิบเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรม (2) สร๎างมาตรการด๎านการตลาดเพ่ือ

                                           
20 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศและยกระดับชํองทางด๎าน การตลาด และ (3) ยกระดับโครงสร๎างสนับสนุนใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (ตามแผนภาพด๎านลําง) 

 

แผนภาพที่ 11 : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 21 

2.8 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี พ.ศ. 2555 – 255922 

นอกจากนี้ ส านักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

สํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมรายสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี พ.ศ. 2555 – 2559 

โดยมีวิสัยทัศน์ให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค๎าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ผํานการยกระดับ

มาตรฐานการผลิตและพัฒนาปัจจัยการผลิต รวมถึงกระบวนการการขนสํงและตลาดให๎กับผู๎ประกอบการอัญมณี

และเครื่องประดับ นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหํงชาติ (องค์การมหาชน) (GIT) ยัง

ได๎จัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี พ.ศ. 2557 – 2560 โดยมี

วิสัยทัศน์ให๎ประเทศไทยก๎าวสูํการเป็นศูนย์กลางในการผลิตและการค๎าอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพชั้นน าของ

โลก และรักษาความเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค๎าได๎อยํางยั่งยืน ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน กฎระเบียบ 

การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ สร๎างความมั่นคงทางด๎านวัตถุดิบ และการเชื่อมโยงเครือขํายกับตํางประเทศและใน

ประเทศ รวมถึงพัฒนาความพร๎อมและทักษะทางด๎านการผลิตและการตลาดให๎แกํผู๎ผลิต 

                                           
21 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
22 ที่มา : ส านักงานสํงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม 
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2.9 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์23 

อุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่

มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ คํอนข๎างสูง โดยเฉพาะการเป็นวัสดุพ้ืนฐานที่ส าคัญในผลิตภัณฑ์ที่มีความ

จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของผู๎คนในปัจจุบัน เชํน อุปกรณ์โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ และเครื่อง

คอมพิวเตอร์ โดยประเทศไทยมีความโดดเดํนในด๎านการผลิตเครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช๎ความ

แมํนย าสูง โดยมีวิสัยทัศน์ในการ “เป็นผู๎น าของอาเซียนและอันดับต๎นของเอเชีย ในการผลิตและสํงออก

เครื่องใช๎ไฟฟูา ด๎วยการสร๎างนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือ สิ่งแวดล๎อมและอนุรักษ์พลังงาน” ส าหรับ

อุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟูา  และการ “เป็นผู๎น าด๎านผลิตและสํงออก HDD และ EMS ในอาเซียน และสร๎างคุณคํา 

(Value creation) ให๎แกํอุตสาหกรรม เพ่ือน าไปสูํอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (New Wave Products) ในอนาคต” 

ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นต๎องมี (1) การพัฒนาแรงงานฝีมือ (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต (3) การสร๎างความเข๎มแข็งของหํวงโซํอุปทาน โดยการเชื่อมโยงเครือขําย SMEs และการพัฒนา

อุตสาหกรรมชิ้นสํวนต๎นน้ า และ (4) การยกระดับโครงสร๎างสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ด๎วยการออกแบบและ

พัฒนารวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบตํางๆ (ดังแสดงในแผนภาพด๎านลําง) 

 

แผนภาพที่ 12 : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส ์24 

                                           
23 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 



                                                                                                  

-บทที่ 2 หน๎า 31- 

2.10 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์)25 

วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมแมํพิมพ์ของประเทศไทย คือ “แมํพิมพ์ของประเทศไทยจะพัฒนาไปสูํ

ความแมํนย า ความเที่ยงตรงและซับซ๎อนสูง เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟูาและ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการขัดผิวแมํพิมพ์ในเอเชีย” เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นสํวนยานยนต์รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ โดย (1) เน๎นการสร๎างมูลคําเพ่ิมใน

อุตสาหกรรม ยกระดับกระบวนการผลิตให๎ได๎คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2) มีการวางโครงสร๎าง

พ้ืนฐานอยํางยั่งยืน พัฒนาและยกระดับแรงงานให๎มีศักยภาพมากขึ้น (3) พัฒนากลุํมผู๎ประกอบการให๎มี

ความสามารถในการแขํงขัน ด๎วยการพัฒนาชํองทางการตลาด มีการเชื่อมโยงระหวํางกลุํมผู๎ประกอบการใน

อุตสาหกรรมแมํพิมพ์เอง และมาตรการลดภาษีการน าเข๎าวัตถุดิบและเครื่องจักรจากภาครัฐ  

 

แผนภาพที่ 13 : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์)26 

                                                                                                                                   
24 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
25 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
26 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
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2.11 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน27 

อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหมํเนื่องจาก

กระแสโลกาภิวัตน์ แนวทางในการพัฒนาหลักๆ จึงต๎องเริ่มจาก (1) กระตุ๎นการผลิตพลังงานหมุนเวียน/

ทดแทน (2) กระตุ๎นการบริโภคพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน และ (3) พัฒนาโครงสร๎างและมาตการสนับสนุน 

 

แผนภาพที่ 14 : แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวยีน/ทดแทน28 

(1) กระตุ๎นการผลิตพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 

เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหมํ นักลงทุนยังมีความไมํมั่นใจกับความเสี่ยงตํางๆ ที่จะ

เกิดข้ึน ทั้งในเรื่องต๎นทุน ผลตอบแทน และความค๎ุมคําจากการลงทุน ดังนั้นแล๎วภาครัฐจึงควรมีแนวทางในการ

สํงเสริม ได๎แกํ (1) การปรับปรุงโครงสร๎างต๎นทุนให๎สะท๎อนความเป็นจริง เพ่ือกระตุ๎นการเลือกใช๎พลังงาน และ 

(2) วางมาตรการระยะยาวเพ่ือรองรับการปรับตัวของต๎นทุนพลังงาน และเรํงพัฒนาการผลิตพลังงาน

หมุนเวียน/ทดแทน รวมไปถึงการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในเกิดประโยชน์สูงสุด เชํน การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือผลิต

ไฟฟูาจากน้ าในเข่ือน เป็นต๎น 

  

                                           
27 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
28 ที่มา : แผนแมํบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
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(2) กระตุ๎นการบริโภคพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 

ในทางกลับกัน นอกจากการกระตุ๎นการผลิตแล๎ว ภาครัฐจ าเป็นต๎องสร๎างให๎เกิดอุปสงค์ ด๎วยการ

กระตุ๎นการบริโภคพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนไปด๎วย โดย (1) การวางโครงสร๎างผลตอบแทนแกํผู๎ใช๎ และ  

(2) วางมาตรการกระตุ๎นให๎ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนามาตรการประหยัดพลังงาน และมีการน าวัตถุดิบที่

เหลือใช๎มาผลิตเป็นพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 

(3) พัฒนาโครงสร๎างและมาตรการสนับสนุน 

พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน จ าเป็นต๎องได๎รับการสํงเสริมการวิจัยจากภาครัฐ เพราะต๎องใช๎

อุปกรณ์ที่ทันสมัยและวัตถุดิบใหมํๆ ที่สร๎างประสิทธิภาพและพลังงานที่สูงกวําปัจจุบัน รวมไปถึงการออก

นโยบายผลักดันด๎านพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนที่ชัดเจน เพ่ือสร๎างความม่ันใจให๎กับนักลงทุน 

และนอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังได๎มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์

พลังงาน ปี พ.ศ. 2554 – 2573 โดยมีวิสัยทัศน์ให๎ประเทศไทยมีการผลิตและใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ

เป็นตัวขับเคลื่อนไปสูํสังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ผํานการเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน 

ลดคําใช๎จํายครัวเรือน ลดต๎นทุนการผลิตและบริการ ลดการเสียดุลการค๎าและเพ่ิมความสามารถในการแขํงขัน 

รวมถึงการลดการปลํอยมลพิษและก๏าซเรือนกระจกท่ีเป็นต๎นเหตุการเกิดภาวะโลกร๎อน 

2.12 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์29 

นอกจากการทบทวนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมน ารํองที่กลําวไว๎ในข๎างต๎นแล๎ว คณะที่ปรึกษาได๎

ท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาอ่ืนๆ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2555 เป็นต๎นไปที่มีการเผยแพรํสูํ

สาธารณะที่เก่ียวข๎องเพ่ิมเติม 

ในปัจจุบันประเทศตํางๆ รวมทั้งประเทศไทยได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง

สร๎างสรรค์ โดยมีนโยบายสนับสนุนเพื่อให๎การพัฒนาระบบเศรษฐกิจนั้นเติบโตอยํางยั่งยืนและมั่งคั่ง ส านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได๎มีการจัดท ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค์ระดับสาขา อันได๎แกํ 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เชิงสร๎างสรรค์ อุตสาหกรรมอาหารเชิงสร๎างสรรค์ และอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิง

สร๎างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

                                           
29 ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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2.12.1 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เชิงสร้างสรรค์30 

วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เชิงสร๎างสรรค์ คือ “ประเทศไทยจะเป็นสัญลักษณ์ของ

เฟอร์นิเจอร์เอเชีย” (Thailand as a Symbol of Asia Furniture) โดย “เน๎นการสร๎างสรรค์ผลงาน

เฟอร์นิเจอร์ที่น าเอาวิถีชีวิตของไทยมาผสมผสานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายรอบด๎ าน พร๎อมกับการน าเอา

ความทันสมัยทางเทคโนโลยีมาใช๎ในการพัฒนาสินค๎า โดยเน๎นฐานการผลิตที่อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม” ซึ่งมี 6 

เปูาหมาย คือ (1) สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎เฟอร์นิเจอร์ไทยในสายตาของผู๎บริโภค (2) เพ่ิมรายได๎จากสินค๎า

เฟอร์นิเจอร์ไทย (3) เป็นศูนย์กลางการออกแบบ ลงทุน และพัฒนานวัตกรรมด๎านเฟอร์นิเจอร์ของภูมิภาค (4) 

เป็นประเทศที่สร๎างรายได๎จากสินค๎าเฟอร์นิเจอร์สูงสุดติดอันดับ 1 ใน 3 ในเอเชีย  (5) ลดการผลิตแบบเน๎น

ปริมาณ (Mass Production) และเพ่ิมสัดสํวนการผลิตที่มุํงเน๎นการออกแบบให๎เหมาะกับผู๎บริโภค 

(customized design production) (6) สร๎างภาพลักษณ์ของไทยให๎เป็นศูนย์กลางของผู๎ผลิตงานเฟอร์นิเจอร์

เชิงสร๎างสรรค์ของเอเชีย 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เชิงสร๎างสรรค์ ประกอบด๎วย 5 ยุทธศาสตร์

หลัก ได๎แกํ (1) พัฒนาทุนมนุษย์หรือบุคลากรที่เป็นจุดเริ่มต๎นของการคิดสร๎างสรรค์ (2) พัฒนานวัตกรรมด๎าน

วัตถุดิบเพ่ือเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าตั้งแตํต๎นน้ า (3) สํงเสริมการสร๎างนวัตกรรมและงานออกแบบ

เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตสินค๎า (4) สร๎างชํองทางการตลาดภายในและตํางประเทศเพ่ือสร๎างโอกาสให๎กับ

สินค๎าสร๎างสรรค์ และ (5) พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ รวมทั้งการพัฒนาชํองทางการตลาดและสร๎าง

โอกาสให๎กับสินค๎าสร๎างสรรค์ทั้งในและตํางประเทศ 

2.12.2 อุตสาหกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์31 

วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมอาหารเชิงสร๎างสรรค์ คือ  “ประเทศไทยจะเป็นครัวเอกที่ผลิตและ

สร๎างสรรค์สินค๎าอาหารที่ได๎มาตรฐานระดับโลกและยกระดับอาหารไทยให๎เป็นอาหารจานโปรดคนทั้งโลก” 

โดยมีจุดยืนคือการเป็น “ผู๎ผลิต และน าเข๎าวัตถุดิบจากทั่วโลก เพ่ือน ามาพัฒนาสินค๎าอาหารที่สร๎างมูลคําจาก

งานวิจัย คุณภาพ มาตรฐาน โภชนาการ และความปลอดภัย โดยเป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภคทั่วโลก” ซึ่งมี  

6 เปูาหมาย คือ (1) เพ่ิมการผลิตและจัดจ าหนํายอาหารแปรรูปชนิดใหมํ (2) เพ่ิมจ านวนผู๎ผลิตที่ได๎คุณภาพ

และได๎รับการรับรองมาตรฐาน (3) เพ่ิมการน าเอานวัตกรรมด๎านอาหารมาใช๎ในการผลิต (4) ท าให๎ภาพลักษณ์

                                           
30 ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
31 ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาอาหาร (5) อาหารไทยเป็นอาหารจานโปรดของคนทั่วโลกใน

อันดับที่ 1-3 และ (6) ลดผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมในการผลิตและลดการใช๎พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร 

ในการบรรลุเปูาหมายข๎างต๎น มี 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ (1) สนับสนุนการสร๎างมูลคําเพ่ิม 

สร๎างสรรค์นวัตกรรม และสร๎างเอกลักษณ์ให๎กับสินค๎าอาหารแตํละกลุํม (2) ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค๎า

อาหารจากประเทศไทยให๎ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก (3) สร๎างนักสร๎างสรรค์และพัฒนานักวิจัยสูํ

ภาคอุตสาหกรรม (4) สนับสนุนโครงสร๎างพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนการสร๎างนวัตกรรมในอุตสาหกรรม (5) 

สํงเสริมการประชาสัมพันธ์ด๎านสุขอนามัยและโภชนการอาหาร เพ่ือสร๎างการรับรู๎ให๎กับผู๎บริโภค และ (6) 

สํงเสริมอาหารไทยและร๎านอาหารไทยไปสูํอาหารจานหลักของโลก 

2.12.3 อุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์32 

อุตสาหกรรมแฟชั่นสร๎างสรรค์ของไทย (สิ่งทอและเครื่องนุํงหํม  รองเท๎าและเครื่องหนัง  

อัญมณีและเครื่องประดับ)  ได๎มีการวางแนวทางการพัฒนาโดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได๎แกํ 

ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนองค์ความรู๎ และทุนโครงสร๎างสนับสนุน ซึ่งมีการก าหนดเป็น 4 ยุทธศาสตรห์ลัก คือ 

(1) พัฒนาและยกระดับบุคลากรและธุรกิจภายใต๎หํวงโซํอุปทานของอุตสาหกรรมแฟชั่น (2) สนับสนุนการ

รวมกลุํมเครือขํายภายใต๎หํวงโซํอุปทานของอุตสาหกรรมแฟชั่น (3) สนับสนุนการพัฒนาปัจจัยที่จะสํงเสริมให๎

เกิดความสร๎างสรรค์ และ (4) สํงเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาชํองทางการตลาด 

2.13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในไทย 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (Thai Medical Device Technology 

Industry Association : THAIMED)33 โดยนายกสมาคม เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช ได๎ระบุยุทธศาสตร์การเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยไว๎  6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (1) สร๎าง

ความรํวมมือและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขํงขันในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และพัฒนาระบบข๎อมูลเชิงลึก

ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (3) สร๎าง

ตลาดและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให๎กับผู๎ใช๎และผู๎บริโภค (4) การพัฒนานักวิจัย วิศวกรชีวการแพทย์และ

สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาตํอยอด (5) การใช๎มาตรการด๎านการเงิน การคลัง และนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎าง

                                           
32 ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
33 ที่มา :  INNOMag เดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2556 ฉบับที ่40  เลํมที่  230 
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ของภาครัฐเพ่ือสนับสนุนผู๎ประกอบการให๎สามารถแขํงขันได๎ (6) สํงเสริมการลงทุนและสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับ

นักลงทุน 

2.14 นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 

2555 - 2559 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได๎จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแหํงชาติ พ.ศ. 

2555-2559 ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประชาชนเข๎าถึงยาถ๎วนหน๎า ใช๎ยามีเหตุผล ประเทศพ่ึงตนเอง” ซึ่งหนึ่งใน

ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการผลิตยา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ผลิตยา ชีววัตถุ และสมุนไพรเพื่อพ่ึงพาตนเอง ซึ่งประกอบไปด๎วย 4 ยุทธศาสตร์ยํอย ได๎แกํ (1) การพัฒนาและ

แก๎ไขกฎระเบียบให๎เกิดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศ (2) การสํงเสริมการวิจัย

และพัฒนาในอุตสาหกรรมยาและนวัตกรรมตํอยอดทางยาสูํอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ (3) การสร๎างทรัพยากร

เพ่ือสํงเสริมภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมยาในประเทศ (4) การสร๎างความเชื่อมั่นและประกัน

คุณภาพยาที่ผลิตในประเทศแกํผู๎สั่งใช๎ยาและประชาชน 

2.15 แผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติก พ.ศ. 2559-2564 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรํวมกับภาคเอกชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติก 5 ปี (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งได๎ผํานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพัฒนา

อุตสาหกรรมแหํงชาติ (กอช.) แล๎ว โดยมีเปูาหมายที่จะขยายการสํงออกผลิตภัณฑ์พลาสติกจากร๎อยละ 20 

เป็นร๎อยละ 30 ของการผลิต ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยแผนยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด๎วย 3 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 

(1) ปรับโครงสร๎างอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เพ่ือยกระดับการแขํงขัน โดยการเพ่ิมผู๎ประกอบการขนาดกลาง

และใหญํ (2) ยกระดับผลิตภัณฑ์พลาสติกสูํตลาดมูลคําสูง โดยภาครัฐจะสํงเสริมโครงสร๎างพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยี และพัฒนาเครือขํายด๎านการตลาด เพ่ือสํงเสริมให๎ภาคเอกชนพัฒนาการผลิตออกแบบผลิตภัณ ฑ์

มูลคําสูง และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติก (3) พัฒนาอุตสาหกรรรมพลาสติกควบคูํสิ่งแวดล๎อม โดย

การพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การรีไซเคิล รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพ โดยการที่จะไปยังเปูาหมาย จะต๎องก าหนดกลุํมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นโปรดักส์แชมป์ของประเทศ

ไทยที่มีมูลคําสูง ได๎แกํ กลุํมบรรจุภัณฑ์ที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง สามารถยืดอายุของอาหาร และติดฉลากอัจฉริยะ

ที่จะเปลี่ยนสีไปตามอายุของผลิตภัณฑ์ เป็นต๎น กลุํมพลาสติกวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกลุํมพลาสติก

ชีวภาพที่สามารถยํอยสลายได๎ 
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2.16 ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อทดแทนการน าเข้า 

นอกจากนี้ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรํวมกับสถาบันพลาสติกในการก าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกเพ่ือทดแทนการน าเข๎า โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยลดการพ่ึงพาการ

น าเข๎าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช๎เทคโนโลยีและมีมูลคําเพ่ิมสูงจากตํางประเทศ โดยระบุยุทธศาสตร์หลัก

ครอบคลุม 6 ด๎าน ได๎แกํ (1) ทรัพยากรมนุษย์ ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในอุตสาหกรรม

พลาสติก (2) สังคมและสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม รวมถึง

การสํงเสริมลดขยะพลาสติกในสังคม (3) ฐานข๎อมูล ด๎วยการสํงเสริมการพัฒนาฐานข๎อมูลผู๎ประกอบการใน

อุตสาหกรรมพลาสติกไทย (4) การพัฒนาธุรกิจ ผํานการสํงเสริมการเข๎าถึงชํองทางการตลาดและระบบการเงิน 

เพ่ือให๎ได๎เปรียบในเชิงพาณิชย์มากขึ้น (5) เทคโนโลยี ด๎วยการยกระดับและสํงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมถึง

การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชํวยในการผลิต ตั้งแตํอุตสาหกรรมต๎นน้ าจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า และ   

(6) กฎหมายและมาตรฐาน ด๎วยการทบทวนและออกกฎหมาย มาตรฐาน เพ่ือปูองกันสินค๎าด๎อยคุณภาพที่เข๎า

มาจ าหนํายในประเทศ ให๎ครอบคลุมอุตสาหกรรมพลาสติก 

2.17 แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564) 

คณะกรรมการแหํงชาติวําด๎วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์

การจัดการสารเคมีแหํงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564) โดยมีเปูาประสงค์วํา “ภายในปี พ.ศ. 2564 สังคม

และสิ่งแวดล๎อมปลอดภัยบนพ้ืนฐานของการจัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ มีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและ

สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ” ซึ่งมี 3 ยุทธศาสตร์หลัก โดยสํวนที่มีความเก่ียวข๎องกับภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตสารเคมี คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานข๎อมูล กลไก และเครื่องมือในการจัดการสารเคมีอยํางเป็นระบบ 

ครบวงจร ซึ่งกลยุทธ์ที่ 2 ของยุทธศาสตร์นี้ ต๎องมีการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการจัดการสารเคมีอยํางเป็น

ระบบครบวงจรตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ า โดยเน๎นในเรื่องเครื่องมือด๎านกฎหมาย ด๎านเศรษฐศาสตร์ และ

เครื่องมือด๎านการประเมิน 
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3. กลุ่มที่ 3 : ผลการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.1 โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC (ระยะที่ 1) 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหมํสูํ AEC (ระยะที่ 1)

ถูกจัดท าขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เพ่ือสร๎างกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย

อุตสาหกรรมอนาคตในรูปแบบคลัสเตอร์ระดับภูมิภาคสูํการปฏิบัติ โดยใช๎เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น

หลักในการวิเคราะห์เพ่ือหากลุํมอุตสาหกรรมอนาคตที่มีความเชื่อมโยงกับกลุํมประเทศอาเซียน การศึกษา

พบวํา กลุํมวัสดุชีวภาพ (วัสดุสีเขียว) ได๎รับการประเมินสูงที่สุด เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพ และเป็นผู๎

สํงออกสุทธิและมีสัดสํวนการน าเข๎าจากภายในอาเซียนคํอนข๎างสูง 

 
แผนภาพที่ 15 : แผนภาพแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตโครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคตไทย วสิัยทัศน์ใหม่สู่ AEC (ระยะที่  1)34 

จากการวิเคราะห์กลุํมอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวด๎วย Diamond Model และ การวิเคราะห์ SWOT 

สามารถสร๎างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาได๎ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ (ตามแผนภาพที่ 15) ซึ่งได๎แกํ (1) การตํอยอด

อุตสาหกรรมดั้งเดิมสูํอุตสาหกรรมอนาคตไทย (2) การพัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยํอม (3) การสร๎างโอกาส/ปัจจัยแวดล๎อมที่เอ้ืออ านวยตํอการเติบโตของกลุํมอุตสาหกรรม

                                           
34 มูลนิธิ สวค. ปี พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร๎างโอกาส/ปัจจัยแวดล๎อมท่ีเอ้ืออ านวยตํอการเติบโตของกลุํมอุตสาหกรรมอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับกลุํมอุตสาหกรรมอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยํอม สูํหํวงโซํมูลคําอุตสาหกรรมอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การตํอยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิมสูํอุตสาหกรรมอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตของไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเครือขํายการผลิตข๎ามแดน
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อนาคต (4) การใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับกลุํมอุตสาหกรรมอนาคต  (5) การพัฒนา 

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตของไทย (6) การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเครือขํายการผลิตข๎ามแดน 

3.2 รายงาน/บทความที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนาคตในต่างประเทศ 

ที่ปรึกษาได๎ท าการรบรวมวรรณกรรมจากหนํวยงานในตํางประเทศเพ่ิมเติม วําหนํวยงานตํางๆ มี

ความคิดเห็นหรือทัศนคติตํออุตสาหกรรมอนาคตอยํางไร โดยการวิเคราะห์ตํางๆ เหลํานี้ใช๎วิธีการรวบรวมและ

สัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด๎านอุตสาหกรรมเก่ียวกับทัศนคติที่มีตํออุตสาหกรรมอนาคต ดังนี้ 

(1) หนํวยงาน US-China Business Council (USCBC) 35 

หนํวยงาน USCBC ได๎วิเคราะห์และระบุกลุํมอุตสาหกรรมเกิดใหมํในประเทศจีนไว๎จ านวน 7 กลุํม

อุตสาหกรรม ได๎แกํ  (1) พลังงานที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีทางด๎านสิ่งแวดล๎อม (Energy Efficient and 

Environmental Technologies) (2) เทคโนโลยีสารสนเทศรุํนตํอไป (Next Generation Information 

Technology) (3) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) (4) การผลิตอุปกรณ์ระดับสูง (High-end 

Equipment Manufacturing) (5) พลังงานใหมํ (New Energy) (6) วัสดุใหมํ (New Materials) และ (7) 

ยานพาหนะพลังงานใหม ํ(New-energy Vehicles) 

(2) หนํวยงาน Economic Development Board (EDB) 36 

หนํวยงาน EDB ได๎ระบุกลุํมธุรกิจเกิดใหมํไว๎จ านวน 6 กลุํมธุรกิจ ได๎แกํ (1) ธุรกิจด๎านยานยนต์ 

(Automotive) (2) สินค๎าและบริการทางด๎านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Products and Services) (3) ธุรกิจด๎าน

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) (4) ธุรกิจด๎านการรักษาความปลอดภัย (Safety and Security) 

(5) Singapore Real-time และ (6) ธุรกิจด๎านเทคโนโลยีอวกาศ (Space) 

  

                                           
35 ที่มา : www.uschina.org 
36 ที่มา : www.edb.gov.sg 
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(3) หนํวยงาน Invest in Taiwan ปี พ.ศ. 255237 

หนํวยงาน Invest in Taiwan ได๎วิเคราะห์เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเกิดใหมํ ซึ่ง

พบวํามีกลุํมอุตสาหกรรมที่เข๎าขํายมากที่สุดจ านวน 6 กลุํมอุตสาหกรรม ได๎แกํ (1) เทคโนโลยีชีวภาพ 

(Biotechnology) (2) ยาและการดูแลสุขภาพ (Medicine and Health Care) (3) วัฒนธรรมและความ

สร๎างสรรค ์(Culture and Creation) (4) การทํองเที่ยว (Tourism) (5) พลังงานสีเขียว (Green Energy) และ 

(6) การเกษตรระดับไฮเอ็นด์ (High-end Agriculture) 

(4) หนํวยงาน US Bureau of Labour Statistics ปี พ.ศ. 255638 

Max Nisen นักรายงานกลยุทธ์ของ Business Insider ได๎วิเคราะห์เกี่ยวกับ 10 กลุํม

อุตสาหกรรมที่มีแนวโน๎มจะได๎รับความนิยมในทศวรรตหน๎าของประเทศสหรัฐอเมริกา ผํานการเก็บรวบรวม

ข๎อมูลรํวมกับข๎อมูลทางสถิติจากกรมแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบการวิเคราะห์ ได๎แกํ (1) การ

บริการทางด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานสนับสนุน – Facilities support services  เชํน การดูแลอาคารรักษาความ

ปลอดภัย  และ  การบริการทางด๎านบ ารุงรักษา (2) การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม๎ไม๎อัด (Veneer, Plywood, and 

Engineered Wood Product Manufacturing) (3) ส านักงานส าหรับผู๎ประกอบอาชีพด๎านสุขภาพ (Offices 

of Health Practitioners) (4) การบริการทางด๎านบริหารจัดการส านักงาน (Office Administrative 

Services) (5) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซิเมนต์ (Cement And Concrete Product 

Manufacturing) (6) การบริการที่เกี่ยวข๎องและการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems 

Design And Related Services) (7) การบริการให๎ค าปรึกษาทางเทคนิค  ทางวิทยาศาสตร์ และ การบริการ

จัดการ (Management, Scientific And Technical Consulting Services) (8) การบริการดูแลผู๎ปุวยนอก

และห๎องปฏิบัติการ (Outpatient, Laboratory And Other Ambulatory Care Services) (9) การบริการ

สํวนบุคคลและครอบครัว (Individual And Family Services) (10) การดูแลสุขภาพที่บ๎าน (Home Health 

Care) 

  

                                           
37 ที่มา : http://investtaiwan.nat.gov.tw/ 
38 http://www.businessinsider.com 
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(5) หนํวยงาน European Cluster Observatory, European Commission ปี พ.ศ. 2555 

Erica Monfardini, Laurent Probst, Krisztina Szenci, Benoît Cambier & Laurent 

Frideres และ PwC ได๎ท าการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมเกิดใหมํไว๎ในเว็บไซด์ European Cluster 

Observatory39 โดยได๎พิจารณาวิธีการตํางๆ เพ่ือจะระบุและก าหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมเกิดใหมํ ซึ่งไมํมี

วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่เพียงพอจะระบุและจ าแนกประเภทอุตสาหกรรมเกิดใหมํได๎ จึงใช๎หลากหลายวิธีการที่

แตกตํางประกอบกันในการวิเคราะห์ เพ่ือให๎เกิดความนําเชื่อถือและความถูกต๎องแมํนย าในการระบุและจ าแนก

ประเภทอุตสาหกรรมเกิดใหมํ โดยแตํละวิธีการมีข๎อสมมติฐานที่แตกตํางกันตามรูปแบบของข๎อมูลดังนี้ 

 วิธีการที่ 1 : บริษัทในอุตสาหกรรมเกิดใหมํดึงดูดความเสี่ยงทางด๎านทุน 

 วิธีการที่ 2 : บริษัทในอุตสาหกรรมเกิดใหมํดึงดูดความสนใจจากบริษัทในภาคสํวนที่ไมํ

เกี่ยวข๎อง 

 วิธีการที่ 3 : บริษัทในอุตสาหกรรมเกิดใหมํมีนวัตกรรมสูง 

 วิธีการที่ 4 : บริษัทในอุตสาหกรรมเกิดใหมํเติบโตอยํางรวดเร็ว 

ซึ่งกลุํมอุตสาหกรรมที่ได๎ระบุจ านวน 7 กลุํมอุตสาหกรรม ได๎แกํ (1) อุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ 

(Creative Industries) (2) อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Eco Industries)  (3) Experience 

industries (4) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเดินเรือ (Maritime Industries)  (5) อุตสาหกรรมการเคลื่อนย๎าย  

(Mobility Industries)  (6) การบริการทางด๎านโทรศัพท์ (Mobile Service Industries) และ (7) ยาเฉพาะ

บุคคล (Personalized Medicine Industries)  

(6) หนํวยงาน Lateral North, Scotland 40 

หนํวยงาน Lateral North ได๎ท าการะบุอุตสาหกรรมอนาคต โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับ 21 

อุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศสก๏อตแลนด์ ได๎แกํ (1) Hydrogen Economy Manufacturing (2) 

House Factories (3) Energy Storage (4) Childcare (5) Renewable Energy Generation (6) Marine 

Farming (7) Specialist Shipbuilding (8) Land Industries and Biomass (9) Container Port and 

Freight Industry (10) Food Production (11) Urban Mining (12) Knowledge Services (13) Island 

Development (14) Micro-engineering and Prototyping (15) Domestic Tourism (16) Advanced 

                                           
39 ที่มา : www.emergingindustries.eu 
40 ที่มา : www.lateralnorth.com 
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Materials (17) Computing and Robotics (18) Aerospace (19) Broadcast Film-making (20) 

Bioscience และ (21) Heat Industries 

(7) หนํวยงาน The Institution of Engineering and Technology (IET) ปี พ.ศ. 255541 

หนํวยงาน IET ได๎ระบุอุตสาหกรรมในอนาคต โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับ 6 อุตสาหกรรมในอนาคตใน

ประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ประเทศอังกฤษมีความสามารถและเป็นผู๎น าอยูํ

แล๎ว โดยใช๎เกณฑ์ในการวิเคราะห์ประกอบด๎วย (1) สามารถสร๎างธุรกิจที่เหมาะสมและตอบโจทย์ในอนาคตได๎ 

(2) สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจไปตํางประเทศได๎ (3) สามารถรับและพัฒนาทักษะฝีมือไปพร๎อมกับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมได๎ (4) สามารถสร๎างการจ๎างงานและโอกาสทางอาชีพได๎ (5) เป็นอุตสาหกรรมที่แขํงขันกัน

ทางด๎านความสามารถและทักษะฝีมือ (6) สามารถรับเทคโนโลยีใหมํๆ ได๎รวดเร็วมากขึ้น (7) ขณะนี้ประเทศ

อังกฤษขาดวิศวกร และ (8) มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งกลุํมอุตสาหกรรมอนาคตที่ได๎จากเกณฑ์ดังกลําว 

ได๎แกํ (1) space (2) robotics (3) 3D printing (4) new energy networks (5) food manufacturing 

และ (6) cyber security 

(8) หนํวยงาน Germany Trade & Invest42 

หนํวยงาน Germany Trade & Invest ได๎ระบุกลุํมอุตสาหกรรมเกิดใหมํ โดยศึกษาแนวโน๎มการ

เปลี่ยนแปลงระดับโลก อาทิ การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การรักษาความปลอดภัย และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น รวมถึงการออมและการจัดเก็บพลังงานส าหรับสังคมที่มีความเป็นเมืองในอนาคต ซึ่งวิเคราะห์ได๎ 4 

อุตสาหกรรมเกิดใหมํ ได๎แกํ (1) กลุํมพลังงานที่มีประสิทธิภาพ (Energy Efficient Sector)  (2) การจัดเก็บ

พลังงานและอุตสาหกรรมเซลล์เชื้อเพลิง (Energy Storage & Fuel Cell Industry) (3) นาโนเทคโนโลยี 

(Nano Technology)  และ (4) อุตสาหกรรมทางด๎านการรักษาความปลอดภัย (Safety & Security 

Industry) 

  

                                           
41 ที่มา : www.computerworlduk.com 
42 ที่มา : www.gtai.de 
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(9) หนํวยงาน Future Industries Institute, University of South Australia43 

สถาบัน Future industries institute จาก University of South Australia ได๎ท าการระบุกลุํม

อุตสาหกรรมในอนาคตไว๎จ านวน 4 กลุํมอุตสาหกรรม ได๎แกํ (1) Minerals and Resources Engineering (2) 

Energy and Advanced Manufacturing (3) Environmental Science and Engineering และ (4) 

Biomaterials Engineering and Nanomedicine 

(10)  หนํวยงาน Future Industries Fund, Victoria ปี พ.ศ. 255844 

หนํวยงาน Future Industries Fund ได๎ท าการระบุกลุํมอุตสาหกรรมอนาคตไว๎จ านวน  6 ภาค

สํวนที่มีการเติบโตและการแขํงขันสูงในกองทุนอุตสาหกรรมอนาคตโดยให๎ความส าคัญกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือสามารถแขํงขันในอนาคตได๎ ดังนี้ (1) เทคโนโลยีทางการแพทย์และยา (Medical Technology 

and Pharmaceuticals) (2) เทคโนโลยีพลังงานใหมํ (New Energy Technology) (3) อาหารและเส๎นใย 

(Food and Fiber) (4) การขนสํง การปูองกัน และเทคโนโลยีการกํอสร๎าง (Transport, Defense and 

Construction  Technology) (5) การศึกษานานาชาติ (International Education) และ (6) บริการระดับ

ผู๎เชี่ยวชาญ (Professional Services) 

(11)  หนํวยงาน Quora ปี พ.ศ. 255745 

Balaji Viswanathan ได๎ระบุกลุํมอุตสาหกรรมอนาคตไว๎จ านวน 10 อุตสาหกรรม ได๎แกํ (1) 

Sharing economy (เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให๎ยืมหรือให๎เชําในสินค๎าที่เจ๎าของไมํได๎ใช๎ในขณะนั้น เชํน การให๎

เชําห๎องแล็ปการทดลอง การให๎เชํารถยนต์) (2)  Electric Cars (3) Internet of Things  (4) 3D Printing (5) 

Smart Cities (6) Open Source Licensing, Governance and Management (7) Solar Power (8) 

Online Education and Training (9)  Bitcoins และ (10)  Smartdust, Programmable 

Matter & Nanotechnology 

  

                                           
43 ที่มา : http://www.unisa.edu.au 
44 ที่มา : http://www.bulletpoint.com.au 
45  ที่มา : www.quora.com 
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(12)  หนํวยงาน World of Business Ideas (WOBI) ปี พ.ศ. 255646 

หนํวยงาน WOBI ได๎ท าการวิเคราะห์และระบุกลุํมธุรกิจและอุตสาหกรรมใหมํๆที่เหมาะแกํการ

ลงทุนไว๎ในเว็บไซด์ จ านวน 5 กลุํมธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผํานข๎อมูลงานวิจัยของสถาบันตํางๆ ซึ่งกลุํม

อุตสาหกรรมดังกลําว ได๎แกํ (1) Voice Over Internet Protocol (VOIP) (2) E-Commerce & Online 

Auctions Sites (3) Biotechnology (4) Alternative Energies และ (5) Social Network Game 

Development 

(13)  หนํวยงาน Frost & Sullivan ปี พ.ศ. 2557 

Archana Amarnath ได๎ท าการวิเคราะห์และระบุกลุํมอุตสาหกรรมอนาคตไว๎จ านวน 10 กลุํม  

ซึ่งได๎แกํ (1) พลังงานทางเลือก (2) การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ (3) Cloud Computing หรือ การ

ประมวลผลที่อิงกับความต๎องการของผู๎ใช๎ (4) Connected Living (5) Cyber Security (6) Mobile 

Robotics (7) Online B2B (8) Urban Logistics และ (9) Waste to Energy (10) 3D Printing 

(14)  หนํวยงาน Entrepreneur ปี พ.ศ. 255747 

David Nilssen ได๎ระบุกลุํมอุตสาหกรรมไว๎ในเว็บไซต์ Entrepreneur โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับ 5 

อุตสาหกรรมอนาคตที่จะมีการเติบโตอยํางรวดเร็ว ได๎แกํ (1) Green Building (2) Corporate Health and 

Wellness (3) Translation Services (4) Education Software และ (5) Digital Forensics 

 

                                           
46 ที่มา : http://www.wobi.com 
47 ที่มา : www.entrepreneur.com 
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บทท่ี 3 พลวัตการเปลีย่นแปลงของโลกและประเทศไทย 

เพ่ือเป็นการพิจารณาถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ คณะที่ปรึกษาได้ท า

วรรณกรรมปริทัศน์โดยจัดหมวดหมู่ตามกรอบการวิเคราะห์ PESTLE ตามมิติต่างๆ ซึ่งรวมถึงมิติทางการเมือง 

(Politics) ทางเศรษฐศาสตร์ (Economics) สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม 

(Environment) และมิติทางด้านกฎระเบียบ (Legal) โดยมีสาระส าคัญในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. มิติทางการเมือง 

 ขั้วอ านาจทางการเมืองถูกย้ายมาฝั่งเอเชียมากขึ้น จากการที่ประเทศในฝั่งเอเชียมีบทบาทในเวทีโลก

มากขึ้น มีการรวมกลุ่มและท าข้อตกลงกันมากขึ้นระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย ท าให้มีขนาดตลาด

และก าลังการผลิตรวมถึงมีอ านาจในการต่อรองที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การรวมกลุ่มกันของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การตั้งธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) และ

บทบาทต่างๆ ในกระบวนการลดบทบาทค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น 

 กลุ่มประชาชนและกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) จะมีบทบาทมากขึ้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมี

การเรียกร้อง หรือ คัดค้าน หรือแสดงทัศนะต่อประเด็นต่างๆ จากกลุ่ม NGOs มากขึ้น เช่น การ

เรียกร้องให้แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ หรือปัญหาการผูกขาดสินค้า เป็นต้น และเช่นเดียวกัน เนื่องจาก

กลุ่มประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจต่อสถานการณ์บ้านเมืองและสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น 

รวมถึงการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง เช่น การรวมกลุ่มของเกษตรกร 

พนักงานธนาคารฯ กลุ่มอาชีพต่างๆ หรือ กลุ่มที่มีลักษณะทางความคิดเหมือนกัน เป็นต้น 

 ปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติมีความรุนแรงและขยายตัวสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ

ประเทศ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศ 

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้พัฒนาอุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกันกับภารกิจของกระทรวง

อุตสาหกรรม เช่น การพัฒนานวัตกรรม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมการผลิตที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ เป็นต้น ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนให้กระทรวงอุตสาหกรรม

สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างราบรื่น 

 ความแปรปรวนทางการเมือง การเปลี่ยนรัฐบาล การท ารัฐประหาร หรือการชุมนุมทางการเมือง 

ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ท าให้มี

ปริมาณการลงทุนที่ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว  
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2. มิติทางเศรษฐกิจ 

 การคาดการณ์การปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในประเทศมหาอ านาจ สร้างแรงกดดัน

ให้กับสถานการณ์การลงทุนในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 นี้ หากเกิดขึ้นจริง จะเกิดกระแสเงินไหลออกจาก

ประเทศ และสร้างแรงกดดันให้กับการลงทุนภายในประเทศมากข้ึน 

 ความผันผวนของเงินตราปริวรรต ท าให้อุตสาหกรรมไทยที่มีการส่งออกมาก มีความเสี่ยงในการ

ส่งออก แต่เนื่องจากในปัจจุบัน เงินบาทค่อนข้างอ่อน จึงส่งผลดีกับภาคการส่งออกของประเทศ แต่

อย่างไรก็ดี ความไม่มีเสถียรภาพของเงินบาท สร้างความเสี่ยงในการประกอบกิจการที่ส่งออกเป็น

อย่างมาก 

 ความผันผวนของราคาน้ ามัน เนื่องจากความม่ันคงในอุปทานของน้ ามันดิบ สภาพอากาศที่รุนแรงและ

ยากต่อการพยากรณ์หรือคาดเดา ปรากฏการณ์ตามฤดูกาลจากความต้องการการใช้น้ ามันบางชนิดแค่

บางช่วงของปี การเก็งก าไรของตลาด และความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม โดย

ต้นทุนการผลิตและขนส่งสินค้าลดลง 

 การย้ายศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีมายัง BRICS ซึ่งกลุ่ม BRICS นี้มีพ้ืนที่รวมกันมากกว่า 1 ใน 4 

ของโลก มีประชากรประมาณร้อยละ 50 และมี GDP ประมาณร้อยละ 30 ของ GDP โลก โดยการ

รวมกลุ่มดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์เพ่ือแสดงถึงการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศพัฒนา

แล้วอย่าง G7 มาสู่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 

 แนวโน้มการลดลงของอัตราการว่างงานในกลุ่มประเทศอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่บอก

ถึงก าลังซื้อของประชาชนในประเทศ ซึ่งการมีงานท าท าให้ประชาชนในประเทศดังกล่าวมีก าลังซื้อที่

เพ่ิมข้ึน และแสดงถึงการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 

 การกีดกันการน าเข้าที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง

ประเทศ โดยองค์การการค้าโลก (WTO) อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม หรือมี

สิทธิ์ใช้เป็นข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น รวมทั้งเพ่ือคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ พืช

และสัตว์ มีการบังคับใช้มากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบยุโรป 

 การลดมาตรการกีดกันทางการค้า และการเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านความตกลงและโครงการต่างๆ 

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ความตกลงการค้า

เสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ความตกลงการค้าเสรี

ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) โครงการเก็บเกี่ยวล่วงหน้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย 
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(TIFTA) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี

ใต้ (AKFTA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) 

 เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง เช่น ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศเอเชีย ที่มีแนวโน้ม

เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าของโลก 

 การเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศจากภาครัฐ กระตุ้นให้สาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่รับเหมาก่อสร้าง มีการขยายตัวอย่างมาก ทั้งนี้ยังรวมไปถึง

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมยานพาหนะและการ

ขนส่ง อุตสาหกรรมการบินเป็นต้น ที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

จากภาครัฐด้วย 

 ต้นทุนปัจจัยการผลิตภายในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าแรง ท าให้อุตสาหกรรมที่ใช้

แรงงานเข้มข้นได้รับผลกระทบในทางลบจากต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่

ต้องใช้แรงงานเข้มข้มอาจมีการปรับตัวไปใช้เทคโนโลยีแบบไม่ซับซ้อนมากนักเพ่ือใช้ทดแทนแรงงานที่

ขาดแคลนหรือมีต้นทุนในการจ้างสูง 

3. มิติทางสังคม 

 สังคมผู้สูงอายุ ท าให้เกิดต้นทุนทางสังคมที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะด้านรายจ่ายเพ่ือสุขภาพ กอร

ปกับการที่มีประชากรวัยท างานลดลง ส่งผลให้แรงงาน 1 คน มีภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุในสังคม

มากขึ้น  

 การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง จากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม หรือภาคบริการ เป็นผลอัน

เนื่องมาจากรายได้และความเป็นอยู่มีความแตกต่างกัน ระหว่างการท างานในชนบทกับการท างานใน

เมือง ซึ่งอาชีพในชนบทส่วนใหญ่ คือ การท าเกษตรกรรม ดังนั้น การเคลื่อนย้ายแรงงานท าให้ผู้

ประกอบอาชีพเกษตรกรลดน้อยลง และหันมาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น 

 จ านวนประชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศมุสลิม ทวีปแอฟริกา ส่งผลให้เกิดฐานแรงงานต้นทุน

ต่ าใหม่ แต่อาจจะต้องเผชิญกับความต้องการอาหารเพ่ิมขึ้น แต่มีอุปทานไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ที่เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร 

 จ านวนกลุ่มชนชั้นกลางจะเพ่ิมสูงขึ้นในประเทศแถบเอเชี ย ยุโรปกลาง และลาตินอเมริกา 

Euromonitor International คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 จะมีจ านวนชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้น 

โดยประมาณ 6 ล้านครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่าประมาณ 450,000 บาท ซึ่งกลุ่มชนชั้นกลางนี้มี
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ค่าใช้จ่ายสูงในด้านการศึกษาส าหรับสมาชิกในครัวเรือน การซื้อบ้านหลังแรก การซ่อมบ้าน การ

ตกแต่งบ้าน เพราะโดยเฉลี่ยยังมีอายุไม่มาก ส่วนใหญ่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยมาไม่นาน ก าลังเริ่มต้น

ชีวิตครอบครัว เพิ่งแต่งงาน และบางครอบครัวเพ่ิงมีลูก 

 กระแสสังคมในปัจจุบันให้ความตระหนักถึงสุขภาพเป็นอย่างมาก ท าให้อุตสาหกรรมการผลิตที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพนั้น เช่น อาหาร เครื่องส าอางค์ เป็นต้น จ าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุม

กระบวนการผลิตต่างๆ อย่างเข้มงวด รวมทั้งการแสวงหาวัตถุดิบ และสรรพคุณใหม่ๆ ที่ช่วย

เสริมสร้างสุขภาพ ผ่านการท าการวิจัยและพัฒนา เพ่ือตอบสนองต่อค่าความนิยมเรื่องสุขภาพที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 ทัศนคติของประชาชนต่ออุตสาหกรรมยังคงเป็นในทางลบมากกว่าบวก ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศ และทางน้ า จึงเป็นเรื่องยากที่จะ

ขยายภาคอุตสาหกรรมหากประชาชนยังคงไม่เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมในทางที่ดีขึ้น และอาจ

เกิดแรงต่อต้านจากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน สร้างความกดดันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

 การศึกษาของคนไทย ไม่เน้นการศึกษาสายอาชีพ ท าให้เกิดแรงงานที่มีความช านาญตามสายอาชีพไม่

เพียงพอ และ/หรือ ไม่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ท าให้ขาดแคลนแรงงาน กอรปกับ

แนวโน้มของโครงสร้างประชากรที่เป็นทรงพีระมิดคว่ า นั่นหมายความว่า ประเทศไทยจะจ านวน

แรงงานที่ลดน้อยลงจากปีก่อน ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่เพ่ิมข้ึนไปอีก อาจท าให้เกิดภาวะการ

พ่ึงพาแรงงานไม่มีฝีมือต่างด้าว เนื่องจากมีค่าแรงที่ต่ ากว่า 

4. มิติทางสิ่งแวดล้อม 

 บทบาทและการเรียกร้องขององค์กรสิทธิต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะโลกร้อน ที่มีผล

ต่อการปรับเปลี่ยนนโยบาย 

 กระแสค่านิยมการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้บริโภคใน

ปัจจุบันมีความใส่ใจในกระบวนการผลิตมากขึ้น โดยพยายามเลือกบริโภคสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 การจัดการกากมลพิษของอุตสาหกรรมในประเทศยังคงมีปัญหา ซึ่งมีประเทศจ านวนมากที่ใช้

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม มาเป็นเครื่องกีดกันที่ใม่ใช่ภาษีกับสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทย 

ท าให้ไทยเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันในเวทีโลกได้ อีกทั้งยังกระทบต่อทัศนคติ และความ

เชื่อมั่นที่ประชาชนในประเทศมีต่อภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ ด้วย 
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 ความแปรปรวนทางภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ อาทิ ทุพภิกขภัย อุทกภัย 

วาตภัย เป็นต้น ซึ่งภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลกระทบในทางลบต่อการผลิตวัตถุดิบต้นน้ า โดยเฉพาะ พืชผล

ทางการเกษตร ที่จ าเป็นต้องพ่ึงสภาพดินฟ้าอากาศ ในระหว่างการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว หรือ

ผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจสร้างความเสียหายในวงกว้างกับภาคอุตสาหกรรมได้ 

5. มิติด้านเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการเน้นใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้มข้น

ในการผลิตแทนแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่

พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลี ที่มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อ GDP ในระดับสูง แต่มีจ านวนแรงงานที่ลดลง แสดง

ให้เห็นถึงการน าเอาเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้เพ่ือผลิตสินค้าในปริมาณที่เท่าเดิมด้วยจ านวนแรงงานที่

น้อยลงได ้

 เทคโนโลยี นอกจากจะมีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม และการด ารงชีวิตของประชาชนมากขึ้น อาทิ การสื่อสารของคนในยุคปัจจุบัน นั้นมีความ

สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรือ นาโนเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ การแพทย์ ฯลฯ ที่ช่วยให้คนใน

ปัจจุบันและอนาคตมีชีวิตที่สะดวกสบาย และยืนยาวมากขึ้น เป็นต้น 

 เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยังช่วยเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภค ในรูปแบบที่หลากหลายและ

กว้างขวางมากขึ้น เช่น ผ่านระบบตู้อัตโนมัติ อินเตอร์เน็ตบนมือถือ เป็นต้น สร้างความสะดวกสบาย

ให้แก่ผู้บริโภค และยังช่วยลดต้นทุนการจัดจ าหน่ายของผู้ผลิตอีกด้วย 

 ประเทศไทยยังขาดการลงทุนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เนื่องจากยังมีสัดส่วนการลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนาไม่มากนัก ท าให้มีความเสียเปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากผู้ ประกอบการ

ภายในประเทศต้องน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ท าให้เพิ่มการขาดดุลทางการค้า 

 การพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้เกิดต้นทุนในการติดตามและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มิติด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ 

 กฎ กติกาใหม่ของโลก ส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม 

และสังคม เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุนที่เน้นความโปร่งใส การก ากับดูแลด้าน

การเงิน มาตรการการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน 

การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน เป็นต้น 
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7. การวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกตามกรอบ PESTLE 

จากการศึกษาปัจจัยภายนอกประเทศต่างๆ ที่พบในข้างต้น คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ โอกาส และ 

อุปสรรคของอุตสาหกรรมไทยในภาพรวมในกรอบของ PESTLE ดังต่อไปนี้ 

จากการวิเคราะห์ PESTLE แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ผลกระทบ

ของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม โดยที่โอกาสและอุปสรรคจาก

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จะมี ต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม จะเป็นการโน้มน าไปสู่อุตสาหกรรมใน

อนาคตทั้งในบริบทของอุตสาหกรรมโลกและของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการเกิดผลิตภัณฑ์และ

ตลาดใหม่ 

 แนวโน้มโลก อุปสรรค โอกาส 
P การก่อการร้ายหรือ

อาชญากรรมในโลก Cyber   
ความยาก ความเสี่ยง และ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในการท า
ธุรกรรมข้ามชาติ  

ผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคง เช่น
ซอฟท์แวร์ที่สามารถรับรู้และจดจ า
ใบหน้าของคน 

E การเปิดเสรีทางการค้า การเพ่ิมการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ  

การเกิดตลาดใหม่ เช่น AEC, 
APEC ที่ใหญ่ขึ้น ทั้งอุปสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน
พ้ืนฐาน และแรงงานฝีมือ  

การรวมฐานการผลิตและ
กระจายสินค้าของโลกที่กลุ่ม
ประเทศเอเชีย  

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง  
  

อ านาจในการต่อรองที่มากขึ้น 

การปรับเพิ่มข้ึนของอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารใน
ประเทศมหาอ านาจ  

แรงกดดันให้กับการลงทุนของ
ต่างชาติในประเทศ 

เงินบาทที่อ่อนตัวลงจะช่วยการ
ส่งออก 

S สังคมผู้สูงอายุ   จ านวนผู้ที่อยู่ในแรงงานลดลง ตลาดที่กว้างขึ้นส าหรับผลิตภัณฑ์
ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

จ านวนประชากรมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนในกลุ่มประเทศทวีป
แอฟริกา และกลุ่มชนชั้น
กลางในหลายประเทศ 

ฐานแรงงานต้นทุนต่ าใหม่ ความต้องการอาหารเพิ่มข้ึน และ
อุปสงค์ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานสูงขึ้น 

T เน้นองค์ความรู้และ การเปลี่ยนแปลงลักษณะ การเกิดตลาดใหม่ เช่น งานศิลปะ 
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 แนวโน้มโลก อุปสรรค โอกาส 

เทคโนโลยี ในการผลิต แทน
แรงงาน 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น การ
พิมพ์แบบ 3 มิต ิ

ของเล่น สินค้าชีวมวล 

การย้ายศูนย์กลางการพัฒนา
เทคโนโลยีมายัง BRICs 

ไทยอาจยิ่งเสียเปรียบในการ
แข่งขันหากคู่แข่งท่ีมีความ
ได้เปรียบในปัจจัยการผลิต
พ้ืนฐาน เช่น แรงงานต้นทุนต่ า
และ Economies of Scale มี
ความพร้อมในปัจจัยเทคโนโลยี
มากกว่าเช่นกัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับ
ประเทศที่มีศักยภาพคล้ายกัน เช่น 
Ethanol (Brazil) การท่องเที่ยว 
(เมืองพัทยา-Russia) เป็นต้น 

E ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาต ิ ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

การขาดแคลนพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

การผลิตแบบไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคในการ
กระตุ้นการลงทุนจากต่างชาติ 

ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่มาก เช่น แสงอาทิตย์ แร่
โพแทส (Potash) 

L การคุ้มครอง บังคับใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาที่
เข้มงวดขึ้น 

ค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงขึ้น 
Increased Licensing Costs 

การสร้างแบรนด์ส าหรับผลิตภัณฑ์
ใหม่  

กฎ กติกาใหม่ของโลกท่ีเน้น
ความโปร่งใส การก ากับดูแล
ที่ เข้มงวดขึ้น  

อุปสรรคในการประกอบธุรกิจใน
ประเทศ จากการคอรัปชั่น 

ความเป็นธรรมในการแข่งขัน และ
มาตรการการค้าที่เพ่ิมข้ึน 

ตารางที่ 1 : ตารางวิเคราะห์อุปสรรคและโอกาสจาก PESTLE  
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8. บริบทของอุตสาหกรรมอนาคตไทยในเวทีโลก 

คณะที่ปรึกษาได้น าพลวัตการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและของไทย รวมถึงโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือหากรอบของทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทย 

 

แผนภาพที่ 1 : พลวัตของโลกใบใหม่และบริบทของอุตสาหกรรมอนาคตไทยในเวทีโลก1 

แผนภาพที่ 1 แสดงพลวัตของโลกใบใหม่ ซึ่งมีความคล้ายกับพลวัตของโลกใบใหม่ที่ได้ถูกระบุไว้ในแผน

แม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 เพ่ือให้สามารถก าหนดบริบทของอุตสาหกรรมอนาคต

ของไทยเพ่ือตอบโจทย์พลวัตของโลกใบใหม่ จึงจ าเป็นที่จะต้องน าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของไทยเข้ามา

พิจารณาด้วย โดยทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมจะต้องมีความสอดคล้อง เหมาะสม และสามารถแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ได้ โดยมีลักษณะดังนี้ 

(1) อุตสาหกรรมไทยในอนาคตจะต้องมีการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องจากทั้งแนวโน้ ม

การเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ มุ่งเน้นไปที่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันจะเห็น

ได้ว่าประเทศต่างๆ พยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนผลิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมี

มาตรการต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาษีในการควบคุมสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และนอกจาก

เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว การผลิตนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงสังคมอีกด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย

ภายในประเทศ ที่จะปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมให้ค านึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทุนมนุษย์ไป

พร้อมๆ กัน  

(2) อุตสาหกรรมไทยในอนาคตจะต้องรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญา 

เพ่ือน ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้จ านวนแรงงานน้อยลงเพ่ือให้สอดรับ

กับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดให้สอดรับกับภาวะการณ์ขาดแคลน

                                           
1 จากการวิเคราะห์ของสศอ. และการวิเคราะห์ของคณะที่ปรึกษา 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของไทย โอกาสและอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไทย

พลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก พลวัตของโลกใบใหม่

ลักษณะของอุตสาหกรรมอนาคตไทยในเวทีโลก
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ทรัพยากร และใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ต่อยอดอุตสาหกรรมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือท าให้เกิด

การพัฒนาที่ยั่งยืน และรองรับการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

(3)  อุตสาหกรรมไทยในอนาคตจะต้องมีการสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายคลัสเตอร์ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการผลิตร่วมกัน กระตุ้นการแข่งขันเพ่ือยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถ

แข่งขันกับนานาชาติได้ โดยการร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงการเชื่อมโยงการผลิตภายในและ

ระหว่างอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศไปสู่รูปแบบการผลิตแบบใหม่ที่เน้นการสร้างฐานการผลิตร่วมกันใน

ระดับนานาชาติ  

(4) อุตสาหกรรมไทยในอนาคตจะต้องไม่ถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง จะต้องมีการแข่งขันอย่างเสรี 

เพ่ือสร้างประสิทธิภาพ และลดความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนของประเทศ ส่งผล

กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

(5) อุตสาหกรรมไทยในอนาคตจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงทางทรัพยากร การโยกย้ายฐานการผลิต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  

(6) อุตสาหกรรมไทยในอนาคตจ าเป็นต้องสร้างรูปแบบการเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางใหม่  เพ่ือรองรับ

การขยายตัวของก าลังซื้อจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็ว ภาพลักษณ์ 

ช่องทางกระจายสินค้าและการเข้าถึงตลาด  

(7)  อุตสาหกรรมไทยในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นรูปแบบใหม่ โดยที่มีการจ้างผลิตโดย

พิจารณาจากทักษะความช านาญของผู้รับจ้างผลิตแทนการพิจารณาเฉพาะก าลังการผลิต เน้นความได้เปรียบ

จากความสามารถในการปรับตัวแทนความได้เปรียบเชิงปริมาณ และมีการผลิตภายใต้มาตรฐานสากลแทน

มาตรฐานของแหล่งผลิต 

 



  

 

บทที่ 4  
สถานภาพอุตสาหกรรมอนาคตในบริบทอาเซียน

อุตสาหกรรมของไทย 
เนื้อหา 

ส่วนที่ 1 : การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
ส่วนที่ 2 : การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
ส่วนที่ 3 : การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
ส่วนที่ 4 : การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
ส่วนที่ 5 : สถานภาพอุตสาหกรรมอนาคตในบริบทของอาเซียน 
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บทท่ี 4 สถานภาพอุตสาหกรรมอนาคตในบรบิทอาเซียน 

ทางคณะที่ปรึกษาได้ท าการศึกษา AEC Blueprint หรือ พิมพ์เขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ซึ่งเป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจ 

พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินมาตรการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งการให้

ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้าเพ่ือสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดย

อาเซียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สาคัญ ตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 

(Bali Concord II) ดังนี้ 

 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

 การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

 การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ 

 การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  

ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 นั้น จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการเป็นทั้งตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะท าให้อาเซียนมี

ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยอาเซียนได้ก าหนดกลไกและมาตรการใหม่ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการด าเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความส าคัญล าดับ

แรก อ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคล แรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

กลไกสถาบันในอาเซียน โดยมี 5 องค์ประกอบหลัก คือ (1) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี (2) การเคลื่อนย้าย

บริการเสรี (3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี (4) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี (5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี 

 อีกทั้งอาเซียนยังได้ก าหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมส าคัญล าดับแรกอยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิต

เดียวกัน ได้แก่ เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ 

การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการ

เป็นศูนย์กลางการผลิตและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลก ด้วยมาตรการในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ให้กับอาเซียน เช่น การยกเลิกภาษีศุลกากรและมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีให้หมดไป รวมทั้งการประสาน

ความร่วมมือกันของพิธีการด้านศุลกากรของแต่ละประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวก

และรวดเร็วในการด าเนินงาน เป็นต้น 
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ส าหรับรายละเอียดของแผนงาน (Roadmaps) ในการรวมกลุ่มสินค้าและบริการของอาเซียน ประกอบด้วย 

(1)  เร่งขจัดภาษีน าเข้าสินค้า ใน 9 สาขาหลัก (เกษตร ประมง ไม้ ยาง สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ) จ านวนทั้งสิ้น 4,272 รายการ ให้เร็วขึ้นจากกรอบเดิมอีก 3 ปี คือ ประเทศ

อาเซียนเดิม (ASEAN – 6) จะมีก าหนดการเร่งลดภาษีใหม่ คือ ในปี พ.ศ. 2550 - 2553 และกลุ่มประเทศ 

CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) คือ ในปี พ.ศ. 2555 - 2558 อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศยัง

สามารถเลือกรายการสินค้าที่ไม่พร้อมต่อการขจัดภาษี (Negative List) ได้ไม่เกินร้อยละ 15 จากรายการ

สินค้าทั้งหมด 

(2)  ขจัดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2553 ส าหรับฟิลิปปินส์

ภายในปี พ.ศ. 2555 และกลุ่ม CLMV ภายในปี พ.ศ. 2558 

(3)  ปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Rule of Origin : ROO) ให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานสากล 

และอ านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนมากขึ้น นอกเหนือจากการผลิตสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดด้วยกฎสัดส่วน

มูลค่าเพ่ิมจากการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content: RVC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 40% 

Value-added Content แล้ว อาเซียนยังได้น าหลักวิธีการคิดค านวณถิ่นก าเนิดสินค้าจากการผลิตที่มีผลต่อ

การแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) ของวัตถุดิบเพ่ือให้เป็นทางเลือกในการได้ถิ่น

ก าเนิด และยังให้ใช้วิธีการคิดค านวณถิ่นก าเนิดแบบสะสมบางส่วน (Partial Cumulation ROO) กับสินค้าที่มี

การผลิตหลายขั้นตอนเพื่อให้การสะสมมูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสินค้าที่ผลิตใน

แต่ละขั้นตอนจะต้องมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมจากการผลิตได้ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยละ 40 จึงจะ

สามารถน ามานับรวมเป็นมูลค่าเพ่ิมในการคิดถิ่นก าเนิดแบบสะสมของอาเซียนได้นอกเหนือจากเกณฑ์ถิ่น

ก าเนิดสะสม 40% ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว 

(4)  การค้าบริการ อาเซียนเห็นชอบให้เปิดเสรีบริการใน 5 สาขา (Priority Services Sectors) ได้แก่ 

การท่องเที่ยว สุขภาพ e–ASEAN (เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) และการบิน (ในปี พ.ศ. 2553) 

และโลจิสติกส์ (ในปี พ.ศ. 2556) ส าหรับสาขาบริการอ่ืนๆ จะเปิดในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะต้องมีการเจรจาและ

จัดท าข้อผูกพันในการเปิดเสรีกันก่อนที่จะเปิดตลาด (Market Access: MA) และการให้การประติบัติเยี่ยง 

คนชาติ (National Treatment: NT) ส าหรับคนต่างชาติ 

(5)  การลงทุน ส่งเสริมการร่วมลงทุนอาเซียนในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ สร้างเครือข่ายด้านการ

ลงทุนของอาเซียน จัดตั้งเขตส่งเสริมการลงทุนพิเศษ และเขตนิคมอุตสาหกรรมในอาเซียน เพ่ือให้เกิดการ

เชื่อมโยงด้านการผลิตและการใช้วัตถุดิบภายในอาเซียน 
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(6)  การอ านวยความสะดวกด้านพิธีการด้านศุลกากร ให้ด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการอ านวย

ความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และยังให้มีระบบ 

National Single Window (NSW) เพ่ือน าไปเชื่อมโยงเป็นระบบ ASEAN Single Window (ASW) ต่อไป 

(7)  การพัฒนามาตรฐานและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ในอาเซียน ให้มีการจัดท าหนังสือมาตรฐาน

การยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreements: MRAs) เป็นการให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานของ

สินค้าและบริการของอาเซียนส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง อาหาร ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ

เครื่องใช้ไฟฟ้า ในระยะต่อไปจะให้ครอบคลุมสินค้าอ่ืนๆ ด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น 

(8)  การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานฝีมือ และผู้มีความสามารถ

พิเศษ มีการพัฒนาจัดท า ASEAN Business Card เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักธุรกิจ 

อาเซียน และท า MRAs ส าหรับวิชาชีพต่างๆ ในสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร นักบัญชี 

และนักส ารวจแล้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญและแรงงานมีฝีมือใน

อาเซียน 

2. การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 

การรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มีเป้าหมายหลักเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน มีความเจริญรุ่งเรือง และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน 

ได้แก่ (1) นโยบายการแข่งขัน (2) การคุ้มครองผู้บริโภค (3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) (4) การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน (5) มาตรการด้านภาษี (6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการน า

นโยบาย และกฎหมายต่างๆ มาบังคับใช้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการแข่งขัน 

3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

นอกจากการพัฒนาภูมิภาคให้มีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้นแล้ว การพัฒนาให้เศรษฐกิจของ

ประเทศสมาชิกในระดับที่เท่าเทียมกันก็มีความส าคัญเช่นกัน กล่าวคือ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลด

ช่องว่างความแตกต่างของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศสมาชิก รวมทั้งเพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ

ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม โดยการด าเนินการดังกล่าวมี 2 องค์ประกอบ คือ 

(1) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และ  

(2) ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiatives for ASEAN Integration : IAI)  
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4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

ถึงแม้ว่าการรวมกลุ่มกันของประเทศสมาชิกจะช่วยสร้างความดึงดูดให้กับนักลงทุนในต่างประเทศมากมาย 

หากทว่า สภาพแวดล้อมของอาเซียนยังมีการเชื่อมต่อและมีเครือข่ายกับโลกที่สูง ดังนั้น  เพ่ือให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ผลิตของโลก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับตัวและบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ

โลกด้วย โดยมาตรการในการด าเนินการเพื่อบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ได้แก่ (1) การจัดท าเขตการค้าเสรี 

(Free Trade Area : FTA) และความเป็นหุ้นส่วนท างเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด (Closer Economic 

Partnership : CEP) กับประเทศนอกอาเซียน (2) การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลก 

5. ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จากการรวมกลุ่มเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้มีทั้งผลกระทบที่เป็นบวกและเป็นลบ 

โดยขึ้นอยู่กับสถานะภาพก่อนการเข้าร่วม โดยที่ปรึกษาคาดการณ์ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับประเทศไทย มีดังนี้ 

 การรวมฐานการผลิตจากการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีการเพ่ิมขึ้นของ

ปริมาณการค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดลงของความแตกต่างด้านขีด

ความสามารถในการผลิตของประเทศต่างๆ  

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ต่อสินค้าต่างๆ จากขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้น  

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมในประเทศมี

การเจริญเติบโตที่มากข้ึน 

 มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะสมองไหลจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีค่าตอบแทนแรงงานที่สูงกว่า  

 เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี 

 เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของห่วงโซ่มูลค่าภายในประชาคม โดยประเทศต่างๆ อาจมีการก าหนด

ต าแหน่งจุดยืนของตัวเอง โดยเลือกผลิตตามความพร้อม ความช านาญและศักยภาพในห่วงโซ่

อุตสาหกรรมนั้นๆ 

 ภาษาอังกฤษจะถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานมากขึ้น อย่างไรก็ดี ระดับความสามารถ

ทางภาษาของคนไทยโดยเฉลี่ยยังถือเป็นจุดอ่อนของประเทศ คนไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนา

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ ประเทศไทยจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยสนับสนุน เช่น ทุนมนุษย์ท่ีมีอยู่ในประเทศเพ่ิมเติมในการ

พิจารณาอุตสาหกรรมอนาคตที่จะส่งเสริมด้วย เนื่องจากผลจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะ
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ท าให้มีแรงงานที่มีต้นทุนต่ าแต่มีฝีมือเข้ามาแข่งขันกับแรงงานไทยมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้แรงงานในประเทศสามารถ

แข่งขันกับแรงงานจากต่างประเทศได้ การพัฒนาแรงงานไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก 

ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ได้วางยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ไว้ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ประเทศ 

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียน

ร่วมกัน” โดยมีสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย  8

ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุนให้สามารถรองรับการเปิดเสรี และใช้

โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ ได้รับ

การคุ้มครอง ประกันความเสี่ยง และมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคง ปลอดภัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยง 

และมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้ง มีกฎ ระเบียบที่อ านวยความสะดวกการค้าและการ

ลงทุน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือ

และภาษา  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ เพ่ือให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่อ านวยความ

สะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน เพ่ือให้

ประชาชนทุกกลุ่มมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือให้มีบรรทัดฐานร่วมที่มีเอกภาพและสันติภาพ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือให้เมืองมีศักยภาพ

เพ่ิมข้ึนในด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว บริการ และเมืองชายแดน 

จากการทบทวนแผนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น แผนต่างๆ ของประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการค านึงถึงกระแส

โลกาภิวัตน์ และปัจจัยภายในประเทศไว้แล้ว อย่างไรก็ดี ตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย การที่จะหลุดพ้น

จากการเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต 
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เพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนภายนอก รวมทั้งประเทศ

ไทยจ าเป็นต้องทราบทิศทางการพัฒนาอุตสหากรรมอนาคตของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพ่ือให้การวางแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขามีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

ประเทศอย่างเป็นระบบ สมดุลและยั่งยืนต่อไป 

6. สถานภาพอุตสาหกรรมอนาคตในบริบทของอาเซียน  

คณะที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศในอาเซียนจาก

โครงการการจัดท ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC ในระยะที่ 1 ประกอบกับทบทวน

วรรณกรรมเพ่ิมเติม โดยเบื้องต้นพบว่า อาเซียนนั้นยังไม่มีนโยบายภาพรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต

ร่วมกัน มีเพียงแต่นโยบายที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้าน อาทิ SMEs วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ อย่างไรก็ดี 

ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยในอาเซียนนั้น มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต ดังนี้ 

ประเทศ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 

ไทย ในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2561 ได้มีการก าหนดในแนวทางส าคัญประการ
หนึ่งในการสร้างให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางด้วยการคัดเลือกอุตสาหกรรม
อนาคต ด้วยเหตุนี้จึงท าให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมท าการ “คัดเลือก” 
อุตสาหกรรมอนาคตที่เป็นผู้ชนะเพ่ือเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพ่ือเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้ประเทศไทยปรับตัวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูง อาทิ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ระบุอุตสาหกรรมอนาคต หรือ อุตสาหกรรมใหม่ของไทย
ในการพัฒนาประเทศในอนาคตไว้ทั้งหมด 5 อุตสาหกรรม อันได้แก่ 1) อุตสาหกรรมพลังงาน
สะอาด 2) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 3) อุตสาหกรรมไบโอพลาสติก 4) อุตสาหกรรมยาน
อากาศ และ 5) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอนาคตในรายงานฉบับนี้ ยัง
ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันและมีศักยภาพในการปรับตัวในอนาคตด้วย โดยหาก
อ้างอิงการวิเคราะห์ของ สศช. แล้วจะพบว่า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร อุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ก็มีโอกาสเป็นอุตสาหกรรมอนาคตได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูงอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเพ่ิม
การบูรณาการให้มากขึ้นเพ่ือให้มีความสอดรับกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นอกจากนี้ 
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นยังไม่มีความพร้อม
เท่าที่ควร จึงมีการเร่งพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้เอ้ืออ านวยต่อ
ภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ยังขาดแคลน 
อาท ิแรงงานที่มีทักษะตามต้องการต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น 
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ประเทศ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 

เมียนมา ประเทศเมียนมายังไม่มีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต เพียงแต่มีความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP ของประเทศเมียนมายังไม่สูงมากนัก รัฐบาลเมียนมาจึงมีแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศโดยการตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นทั้งหมด 18 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร การผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนและเครื่องมือส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม และเนื่องจากเมียนมาเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนากลุ่มพลังงานทดแทน และกลุ่มเพ่ือสุขภาพ (เฉพาะเภสัชภัณฑ์) เป็นหลัก โดยยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญคือการส่งเสริมการลงทุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

ลาว แต่เดิมลาวเป็นประเทศส่งออกสินค้าปฐมภูมิ แต่ในปัจจุบัน เริ่มมีนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างเต็มรูปแบบ โดยการพัฒนา (1) โครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ถนน ทางรถไฟ ให้มีความเชื่อมโยง
ภายในและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ในอนาคต (2) พลังงานน้ า
และพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ โดยมีความประสงค์ในการเป็น “แบตเตอรี่ของเอเชีย” เมื่อมีการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศและทรัพยากร
ของประเทศอย่างตรงจุด (3) การท าเหมืองแร่ เพื่อส่งออก และพัฒนาความเป็นอยู่ของคนใน
ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างระบบสาธารณูปโภค เพ่ือให้ประเทศหลุด
พ้นจากความยากจน 

กัมพูชา เนื่องจากกัมพูชามีต้นทุนแรงงานค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน จึงท าให้มีการ
ตั้งฐานการผลิตจากนักลงทุนต่างชาติค่อนข้างมาก อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยในปัจจุบัน รัฐบาลกัมพูชาได้วางยุทธศาสตร์ 
4 เหลี่ยมเพ่ือขจัดปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้
ดีขึ้น อันประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) การยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ลดปัญหาการทุจริต และ
เพ่ิมการยอมรับฟังทัศนะของคนส่วนน้อยเพ่ือการตัดสินใจ (2) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการมีเสถียรภาพทางการเมือง การสร้างหุ้นส่วน
ด้านการพัฒนา การมีเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจมหภาคและการคลัง และการบูรณาการกัมพูชา
เพ่ือยกระดับประเทศสู่ภูมิภาคและระดับโลก และ (3) แนวทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยยกระดับภาคเกษตรกรรม การสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาภาคเอกชนและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน และการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็ดี กัมพูชาไม่ได้มีการก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายที่
ชัดเจน แต่มีการจัดท าแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตสีเขียว โดยเฉพาะกลุ่ม
พลังงานทดแทนและวัสดุสีเขียว (เป็นการแบ่งกลุ่มของโครงการในระยะที่ 1) 
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เวียดนาม รัฐบาลเวียดนามเน้นการสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ การปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม โดยมีการเน้นการเพ่ิมมูลค่าการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยอุตสาหกรรมที่รัฐบาล
เวียดนามสนับสนุน จ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ รองเท้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (2) กลุ่มพ้ืนฐาน ได้แก่ การลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมพลังงาน เคมี ยานยนต์ เป็นต้น (3) กลุ่มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

มาเลเซีย มาเลเซียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสินค้าที่
มาเลเซียส่งออกได้มากที่สุด คือ ปิโตรเลียม รองลงมา คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น 
นโยบายอุตสาหกรรมของมาเลเซียจึงมีความเชื่อมโยงกับสินค้าดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การแข่งขันโลก โดยมาเลเซียได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือมีรายได้ของ
ประชากรอย่างน้อย 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเสนอวิสัยทัศน์ “Vision 
2020” ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง 4 เสาหลัก (1) ส่งเสริมความเป็นเอกภาพ (2) ปฏิรูปการท างาน
ของภาครัฐ (3) ปฏิรูปเศรษฐกิจให้มาเลเซียเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและ
ยั่งยืน (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 นอกจากนั้น กระทรวงการค้า
ระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) ตั้งเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยใช้ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพ่ิม การใช้ทักษะความรู้แบบเข้มข้น และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยก าหนดแผนแม่บทอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 ด้วยการวางเป้าหมายภาคการผลิต 
12 สาขา โดย 6 สาขาใช้ฐานทรัพยากรและอีก 6 สาขาไม่ใช้ฐานทรัพยากร รวมถึงภาคบริการ 8 
สาขา ซึ่งมีกลยุทธ์น่าสนใจหลายประเด็น เช่น (1) ส่งเสริมให้มาเลเซียมีบทบาทเป็นประเทศคู่ค้า
รายใหญ่ของโลก ผ่านการส่งเสริมการส่งออก และการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง (2) ส่งเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (3) มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปลี่ยนไปสู่ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเทคโนโลยีสูง (4) ส่งเสริมภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เป็นต้น 

อินโดนีเซีย อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานส ารองจ านวนมหาศาล อีกทั้งสินค้าที่
อินโดนี เซียมีศักยภาพการแข่ งขันสู งหลายรายการเป็นสินค้ากลุ่ มอุตสาหกรรมวัสดุ 
สีเขียวอีกด้วย โดยการวางแผนแม่บทส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจได้วางกลยุทธุ์ให้มีการพัฒนา
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาใน 3 ประเด็น (1) การพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจใน 6 เขตเศรษฐกิจที่ส าคัญให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่
เพ่ิมข้ึนเพ่ือกระจายความเจริญไปทั่วประเทศ (2) การสร้างการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ โดยเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจในประเทศผ่าน 4 ระบบ คือ ระบบ 
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โลจิสติกส์ ระบบขนส่ง ระบบการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภูมิภาค และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ส่วนกลยุทธ์การเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศต้องสนับสนุนผ่านการเดินทะเลผ่านการ
สร้างท่าเรือหรือท่าอากาศยาน และ (3) การสร้างความเข้มแข็งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านการสนับสนุนทางการศึกษา ด้วยหลักสูตรวิชาการ หลักสูตร
วิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง 

สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเกาะขนาดเล็ก เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ที่ส าคัญของภูมิภาคและของ
โลก ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมในภาคบริการสูงถึงร้อยละ 74.9 ในปี 
พ.ศ. 25561 และมีขนาดที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิตรวมถึงมีค่าแรงที่สูงมาก อย่างไรก็ดี สิงคโปร์มี
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมผ่านโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาโดยนโยบายรัฐที่
ส าคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนาคต คือ การดึงดูดบริษัทชั้นน าต่างๆ ของโลกให้เข้ามาลงทุนวิจัย
และพัฒนาในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในประเทศ โดยเฉพาะ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
สินค้าและบริการทางด้านไลฟ์สไตล์ ทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภัย  Singapore Real-time 
และ เทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น2  

ฟิลิปปินส์ ในแผนการพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2554-2559 ได้มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อเรือ และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของฟิลิปปินส์ อาทิ อุตสาหกรรมอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องประดับและสวมใส่ ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ก่อสร้าง
และวัสดุ โดยยังไม่ปรากฏการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจน เป็นเพียง
การส่งเสริมให้มีศักยภาพในการแข่งขันในการส่งออกมากขึ้นเท่านั้น 

บรูไน ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยน้ ามันและแก๊สธรรมชาติ ซึ่งเป็นสองอุตสาหกรรมหลักที่
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศบรูไนมายาวนาน อย่างไรก็ดี กษัตริย์และนายกรัฐมนตรีของประเทศ
บรูไนได้เล็งเห็นว่า ทรัพยากรเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป จะต้องมีการสร้างรากฐานและส่งเสริม
ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อย่างหลากหลายให้สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ โดยในเบื้องต้น
รัฐบาลจะส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก แต่ก็ยังไม่ปรากฎทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตที่ชัดเจน  

ตารางที่ 1 : ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศในอาเซียน 

                                           
1 ที่มา : ธนาคารโลก 
2 ที่มา : https://www.edb.gov.sg/content/edb/en/industries/emerging-businesses 
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บทท่ี 5 กรอบการพัฒนาคลัสเตอร์  

1. ความหมายและแนวคิดของคลัสเตอร์  

ประเทศไทยได้มีความพยายามในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีคลัสเตอร์  

(Cluster) เป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญ ดังจะเห็นได้จากการกล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่าน

มา อย่างไรก็ตาม ความหมายของค าว่าคลัสเตอร์นั้นอาจต่างๆ กันไปตามแต่ละภาคส่วน การสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันถึงความหมายของคลัสเตอร์ องค์ประกอบ ประโยชน์ ความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ แนวทางการพัฒนา และบทบาทของภาครัฐ จึงเป็นสิ่งส าคัญ ก่อนการวางแผนโดยน าเครื่องมือ

ดังกล่าวไปใช้ 

การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน มีมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Alfred 

Marshall (1890) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้เสนอว่าอุตสาหกรรมที่ตั้งเป็นกลุ่มอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งจะมี

ประสิทธิภาพที่ดีกว่าอุตสาหกรรมที่กระจายตัวกันอยู่และด าเนินธุรกิจโดยล าพัง โดยรูปแบบที่สะท้อนแนวคิด

ของคลัสเตอร์ที่เป็นรูปธรรม คือ เขตอุตสาหกรรมในอิตาลี ซึ่งมีวิวัฒนาการมากกว่าร้อยปี  โดยมีกลุ่มบริษัท

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมารวมตัวเพ่ือท าธุรกิจอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน  มีความร่วมมือกันและ

แข่งขันในเวลาเดียวกันด้วย  การรวมตัวในลักษณะนี้ได้น าไปสู่ความได้เปรียบเชิงแข่งขันทางธุรกิจ 

ต่อมา แนวคิดดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดย Michael E. Porter ในปี พ.ศ. 2533 จาก

หนังสือ The Competitive Advantage of Nations ซึ่งมีการให้ค าจ ากัดความของค าว่าคลัสเตอร์ว่าเป็น 

ความร่วมมือกันและเชื่อมต่อกันตลอดเวลาของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันหรือต่าง

อุตสาหกรรมกันอันเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงผู้จัดหาวัตถุดิบส าหรับการผลิตโดยมีเป้าหมายและยุทธวิธี

ร่วมกัน  ตลอดจนหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่เก่ียวข้องและกลุ่มบุคลากรซึ่งให้บริการด้านการเงินที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นมารวมตัวกันในพ้ืนที่ภูมิศาสตร์เดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการ

บริหารจัดการด้านความรู้ เทคนิค รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการ

ผลิตร่วมกัน โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ 

ในส่วนของ United Nations Industrial Development Organization ในปี พ.ศ. 2556 ได้ให้นิยาม

ของคลัสเตอร์ในเชิงธุรกิจว่า คลัสเตอร์ หมายถึง การกระจุกตัวของวิสาหกิจหรืออุตสาหกรรมในพ้ืนที่หนึ่งๆ ซึ่ง

ท าให้ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจภายนอก เช่น การเกิดผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วน ผู้ขายเครื่องมืออุปกรณ์

และอะไหล่ รวมถึงแรงงานและบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน นอกจากนี้ คลัสเตอร์ยังอาจดึงดูดตัวแทน
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จ าหน่ายที่สามารถน าสินค้าไปขายยังตลาดที่ห่างไกล รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการให้บริการเฉพาะด้านทั้งใน

ด้านเทคนิค การเงิน การบัญชี 

ในขณะที่ Organization for Economic Co-operation and Development ในปี พ.ศ. 2542 กล่าว

ถึงคลัสเตอร์ว่าเป็น เครือข่ายการผลิตของกิจการ ที่มีความเกี่ยวพันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างมาก มี

ทั้งตัวแทนสร้างองค์ความรู้ และมีการเชื่อมโยงลูกค้าในลักษณะของห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนั้น ผลจากการ

ผสมผสานและแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายแหล่ง ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมนวัตกรรมจาก

กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ ที่มีการถ่ายทอดความรู้ และความร่วมมือระหว่างสมาชิกในห่วงโซ่คุณค่า 

ส าหรับในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ค าจ ากัด

ความของคลัสเตอร์ไว้ว่าเป็น กลุ่มของผู้ประกอบการที่มีการกระจุกตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นในท าเลหรือท้องถิ่น

เดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมที่ส าคัญ คือ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายที่

เกี่ยวข้องอยู่ในคลัสเตอร์นั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน าไปสู่การยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของคลัสเตอร์ในที่สุด 

จากนิยามต่างๆ จะพบได้ว่า การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์ (Cluster)  มักจะกล่าวถึง

องค์ประกอบหลักหรือลักษณะร่วม ซึ่งประกอบด้วย  

 กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัวด าเนินกิจการที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  

 มีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมกิจการซึ่งกันและกัน โดยอาจเป็นทั้งในแนวตั้งและ

แนวนอน โดยความเชื่อมโยงในแนวตั้ง (Vertical Linkages) เป็นความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการ

ธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ าจนถึงธุรกิจปลายน้ า และความเชื่อมโยงแนวนอน (Horizontal Linkages) 

เป็นความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า 

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

 มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการเพ่ิมความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) ที่ยั่งยืน 

  



                                                                                                  

-บทที่ 5 หน้า 3- 

2. องค์กรที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์ 

องค์กรในคลัสเตอร์มีบทบาทและความส าคัญที่แตกต่างกัน แต่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังต่อไปนี้ 

 ภาคเอกชน ประกอบไปด้วยสมาชิกที่ด าเนินธุรกิจอันเป็นแกนหลักของคลัสเตอร์นั้น โดยเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์ทางตรง (เป็นกลุ่มธุรกิจต่อเนื่องตามห่วงโซ่อุปทาน) หรืออาจมีความ

เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับธุรกิจซึ่งเป็นแกนหลัก (เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้การสนับสนุน) 

และมีความร่วมมือจากธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  

 ภาครัฐบาล หมายถึง บทบาทของภาครัฐ มีส่วนส่งเสริมให้กลไกของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้ งแต่การก าหนดนโยบายในระดับประเทศ การสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแข่งขัน การวางนโยบายเสริม และสนับสนุนด้านการเงินหรือการตลาด 

การกีดกันหรือตั้งก าแพงภาษีการน าเข้า-ส่งออก นโยบายของรัฐ ส่งเสริม ช่วยเหลือ ตลอดจน

สนับสนุนการลงทุนด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยน าเข้า และปัจจัยความต้องการหรืออุปสงค์ของผู้บริโภคใน

ระดับบริษัท ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ 

 สถาบันการศึกษา มีบทบาทเป็นองค์กรผู้ให้บริการ และสถาบันการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้ จัดการฝึกอบรม และสนับสนุนงานวิจัยวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและ

เสริมสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมของอุตสาหกรรม 

 สถาบันการเงิน  เพื่อเป็นพื้นฐานด้านทรัพยากรเงินทุน 

3. แนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาคลัสเตอร์ 

แนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์ของ UNIDO (ปี พ.ศ. 2556) มีเชื่อว่าผลิตภาพสามารถสร้างได้โดยอาศัย

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการท างานร่วมกันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะของ

เครือข่ายการสร้างความไว้วางใจด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีคนกลางท า

หน้าที่ประสานงาน โดยมีกรอบความคิด แนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

(1)  การส่งเสริมและผลักดัน 

การเรียนรู้ร่วมกันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานส าคัญ 2 ประการ คือ การสร้างบทบาทจ าลองเพ่ือการลองผิด

ลองถูกโดยยอมให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาและการค่อยๆ สั่งสมความรู้จาก

ประสบการณ์ ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งขั้นตอนการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาในทางปฏิบัติออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 
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1.1 ระยะการส่งเสริมและผลักดัน เป็นการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจที่มีความหนาแน่น และเผชิญ

อุปสรรคในการเติบโตร่วมกัน สร้างให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของการท างานร่วมกันรวมถึงการสรรหา

ผู้น าในกลุ่ม 

1.2 หลักจากมีการรวมกลุ่มแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การส ารวจและวิเคราะห์สถานการณ์โดย

สมาชิกคลัสเตอร์และสถานศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือค้นหา Cluster Development Agent (CDA) และการมีองค์กร

หรือหน่วยงานที่จะด าเนินการตามแผนต่างๆ ที่ก าหนด ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ 

กลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคร่วม โอกาส และแผนปฏิบัติ ควรให้สมาชิกเป็นผู้ด าเนินการเอง

ภายใต้ค าปรึกษาของที่ปรึกษาจากภายนอกท่ีเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาคลัสเตอร์ เพ่ือให้สมาชิกเกิดความมั่นใจ 

1.3 ระยะด าเนินการโครงการน าร่องเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือสร้างผลส าเร็จใน

ระยะสั้น และเพ่ือเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะด าเนินการร่วมกันต่อไป 

1.4 ระยะด าเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์ซึ่งส่วนมากมักจะเน้นที่การสร้างความช านาญเฉพาะ

ด้านและการลงทุนในกิจการใหม่ๆ ที่เป็นการสนับสนุนและสนองตอบความต้องการของคลัสเตอร์ 

1.5 ระยะของการด าเนินการด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาคนกลาง 

(2)  การปรับปรุงในระดับกิจการ 

การพัฒนาคลัสเตอร์จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการระดับกิจการพัฒนาปรับปรุงกิจการของตนไปใน

ทิศทางท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคลัสเตอร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคลัสเตอร์ได้ก าหนดที่จะใช้การยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า แต่หากผู้ประกอบการในกลุ่มไม่ได้ท าการปรับปรุงคุณภาพสินค้าของตน ก็จะไม่

เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาในระดับกิจการไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันหรือเลียนแบบกัน เพราะแต่ละ

กิจการต่างก็ต้องแข่งขันกันเองด้วย หน่วยงานของรัฐและสถาบันเฉพาะทางจะมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน

ให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการไปในแนวทางที่คลัสเตอร์ก าหนด 
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แผนภาพที่ 1 : ขั้นตอนการพัฒนาคลัสเตอร์ของ UNIDO1 

ทั้งนี้ จากคู่มือการพัฒนาคลัสเตอร์เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ

บริการ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สถาบันคีนันแห่งเอเชีย   

ปี พ.ศ. 2549) ได้ระบุกระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน สามารถสรุป

ขั้นตอนได้ ดังนี้ 

(1)  การตรวจสอบความพร้อมและความตั้งใจ ของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา 

คลัสเตอร์ ได้แก่ บริษัท ผู้ประกอบการ สมาคมธุรกิจหรือสมาคมการค้าต่างๆ ผู้ก าหนดนโยบายภาครัฐ และ

สถาบันการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงสถานะและศักยภาพของผู้เข้าร่วมในการพัฒนาคลัสเตอร์ว่าอยู่ในระดับใด 

รวมทั้งตรวจสอบว่ามีผู้ที่พร้อมเป็นผู้น าหรือผู้ประสานงานที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์หรือไม่ โดยอาจจะเริ่มต้น

จากการจัดการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่สนใจเข้าร่วม อย่างไรก็ดี หากเป็น  

คลัสเตอร์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูง อาจจ าเป็นต้องมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มใน 

คลัสเตอร์  โดยชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาคลัสเตอร์  ชักชวนและจูงใจให้เข้ารวมกลุ่ม  

การท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิก โดยเริ่มจากการเลือกธุรกิจที่มีความตั้งใจและมี

ความพร้อม   โดยธุรกิจและการด าเนินงานของกิจการที่จะมารวมกลุ่มเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวพันในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

                                           
1 ที่มา : The UNIDO Approach to Cluster Development ปี พ.ศ. 2556 
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 อยู่ในแหล่งหรือพ้ืนที่ประกอบการเดียวกัน 

 เป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องในลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน 

 มีอุปสงค์และมีตลาดต้องการคล้ายคลึงกัน 

 มีบุคคลที่มีภาวะผู้น า และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เมื่อรวบกลุ่มธุรกิจได้แล้ว ขั้นแรกเริ่มจะนัดพบประชุมหารือเพ่ือปรับกระบวนความคิดให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน  ต่อมาจึงคัดเลือกผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือเป็นแกนน าในการปฏิรูป  

ขั้นตอนต่อไป คือ ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และสร้างเป้าหมายร่วมของกลุ่มให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการหา

ประโยชน์เฉพาะราย เช่น ก าหนดคู่แข่ง ตลาดการแข่งขัน รวมถึงวางกรอบการด าเนินงานว่า ใคร ท าอะไร  

ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร เพ่ือให้เกิดความชัดเจน มีความต่อเนื่องของการด าเนินงานและสามารถประเมินผลได้ 

ตลอดจนร่วมกันก าหนดเครื่องมือชี้วัดเพ่ือการประเมินผล เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์และแผนงานได้

เมื่อจ าเป็น อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด และใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจาก

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการเปิดเผยแนวความคิดของตนต่อผู้อ่ืน โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจ

อย่างเดียวกันกับตน ดังนั้น ผู้น ากลุ่มจ าเป็นต้องสามารถชี้แจงและอธิบายถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับ โดย

เน้นที่การร่วมกันแข่งมากกว่าแข่งกันเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้วยกันแล้ว ผู้มีส่วนร่วม

สนับสนุนยังควรประกอบด้วยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา นับเป็นองค์ประกอบ

ที่ส าคัญในการที่สรรสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างพลังผลักดันให้เกิดการปฏิรูปอย่างราบรื่น 

(2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานภาพของกลุ่ม ศึกษาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของกลุ่มคลัสเตอร์ที่ได้รับการคัดสรรแล้ว โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ า

จนถึงปลายน้ าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ในด้านการผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส

และอุปสรรค ซึ่งแผนที่คลัสเตอร์ (Cluster Map) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ดังกล่าวได้ 

(3) ขั้นตอนการก าหนดเป้าประสงค์หรือพันธกิจร่วม โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาผลการ

วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่ม ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกลุ่ม และแนวทางในการพัฒนา  

ขีดความสามารถการแข่งขัน 

(4) ขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ พร้อมทั้งถ่ายโอนจากแผนงานไปสู่การปฏิบัติการ 

ด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ ที่เหมาะสม อาทิ 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรม (Industry Analysis) 

 การสร้างตัวเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
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 การวิเคราะห์ด้วย Diamond Model 

 การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) 

 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) 

(5) ขั้นตอนการจัดโครงสร้างคณะท างาน และเริ่มต้นด าเนินโครงการน าร่องเพ่ือให้เห็นประโยชน์

ของการรวมกลุ่มในเชิงรูปธรรมอย่างรวดเร็ว โดยด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือ

ปรับปรุงการด าเนินงานก่อนน าไปสู่การปฏิบัติจริงที่บังเกิดผลอันมีประสิทธิภาพสูงสุดต่ออุตสาหกรรมที่เลือก

ด าเนินการตามรูปแบบคลัสเตอร์นั้นต่อไป 

(6) ขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าในการพัฒนาคลัสเตอร์ เนื่องจากความก้าวหน้าของการ

พัฒนาคลัสเตอร์เกิดข้ึนตลอดเวลาในวัฏจักรของคลัสเตอร์ ดังนั้น ควรมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการ

พัฒนาคลัสเตอร์ ทั้งนี้ ระหว่างช่วงวัฏจักรของโครงการ จะมีดัชนีชี้วัด 4 ประเภท ได้แก่ 

 ดัชนีชี้วัดกระบวนการ (Process) จะใช้เมื่อคลัสเตอร์ด าเนินงานมาประมาณสองถึงสาม

เดือน เช่น จ านวนครั้งของการน าเสนอในที่ประชุมถึงการยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันของคลัสเตอร์ ปริมาณและคุณภาพของผู้มีส่วนร่วมในคลัสเตอร์ การช่วยเหลือ

ทางด้านเทคนิค กลยุทธ์ที่มีการพัฒนาขึ้น เป็นต้น 

 ดัชนีชี้วัดการด าเนินการ (Action Implementation) จะใช้ตลอดอายุของโครงการ โดย

อาจสร้างตารางการปฏิบัติงานที่มีการระบุทั้งช่วงเวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ โดยดัชนีนี้จะมีความส าคัญในช่วงเดือนที่หกจนถึงช่วง

สุดท้ายของโครงการ 

 ดัชนีชี้วัดการลงทุน (Investment Mobilization) จะต้องให้คลัสเตอร์ด าเนินการไป

ระยะหนึ่ง จึงมีการติดตาม อาทิ การสละเวลาของผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ การร่วม

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ เป็นต้น 

 ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ (Delivered Results) ใช้เมื่อถึงระยะเวลาที่สมาชิกในคลัสเตอร์ร่วมกัน

ก าหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน เช่น การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าเพ่ิม มูลค่าการ

ส่งออก การเติบโตของการจ้างงาน อัตราการเกิดกิจการใหม่ๆ การเพ่ิมของภาษีอากรที่

เก็บได้ การเปรียบเทียบกับก าไรเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นต้น 
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ในระยะยาว การด ารงอยู่ของคลัสเตอร์นั้นมีแนวโน้มที่จะประสบกับวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง

เช่นเดียวกับธุรกิจอ่ืนๆ การศึกษาในประเด็นดังกล่าว เช่น ในปี พ .ศ. 2546 การศึกษาของ Wolter และ 

Fornahl & Menzel มีการแบ่งวงจรพัฒนาการของคลัสเตอร์ออกเป็น 4 ขั้น คือ 

(1) ขั้นเริ่มต้น (Set-up/Emerging) เป็นช่วงของการเริ่มต้น หรือการมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกลุ่ม 

คลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นที่การแสวงหาการประกอบการที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ า มีแหล่งวัตถุดิบอยู่

ในบริเวณสถานที่ตั้งสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้านแรงงาน วัตถุดิบ หรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ และองค์ประกอบส าคัญ คือ มีระบบการขนส่งที่สะดวก และค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม่สูง 

(2) ขั้นเติบโต (Growth/Growing) เป็นช่วงที่คลัสเตอร์ได้มีการพัฒนา และด าเนินงานไปสู่

เป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถที่จะบริหารจัดการองค์กร และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการตลาด 

มากขึ้น มีการแสวงหาตลาดและช่องทางการจ าหน่ายใหม่ มีการเพ่ิมจ านวนผู้เข้าร่วมในคลัสเตอร์ มีการ

แสวงหาองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ โดยเน้น

นวัตกรรมทางกระบวนการ และมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงาน

ประสบความส าเร็จ 

(3) ขั้นการเปลี่ยนแปลง (Change/Sustaining) เป็นขั้นที่ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และให้

ความส าคัญกับต้นทุนการผลิต เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในช่วงเวลานี้ อุตสาหกรรมเผชิญกับคู่

แข่งขันในภูมิภาคที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า อุตสาหกรรมบางประเภทจึงเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่ง

อ่ืน (ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า หรือยกระดับสินค้าตนเองไปสู่ระดับตลาดที่สูงขึ้น เพ่ือหนีการแข่งขัน

ด้านราคา) ในขั้นที่ 3 นี้ อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการผลิตใหม่เพื่อความอยู่รอด 

(4) ขั้นการปรับตัว (Adaptation/Stagnating) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อุตสาหกรรมต้อง

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบการบริหารงาน ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ทั้งนี้หมายถึงจะต้อง

มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น การปรับปรุงเพ่ือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน การลดก าลังการผลิต ลด

ขนาดองค์กร หรืออาจจะหมายถึงการย้ายฐานการผลิตอย่างถาวร แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่า อุตสาหกรรม

จะเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยหรือประสบความส าเร็จต่อไป 
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แผนภาพที่ 2 : การแสดงวัฏจักรของคลัสเตอร์2 

4. กลยุทธ์ของการพัฒนาคลัสเตอร์ และปัจจัยที่จะสนับสนุนให้การรวมกลุ่มประสบความส าเร็จ 

 การสร้างกลุ่มคลัสเตอร์เสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ สร้างทักษะที่จะน าไปสู่การพัฒนาสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดการลงทุน เพ่ิมการจ้างงานและผลผลิต เป็นวงจรของการพัฒนาที่

ต่อเนื่องกันไป ซึ่งการที่จะน าพากระบวนการขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์เป็น

ปัจจัยส่งเสริม ซึ่ง Michael E. Porter เสนอกลยุทธ์ของการพัฒนา "คลัสเตอร์" ส าหรับประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม 

Emerging Market เช่น ประเทศไทย ไว้ 6 ประการ ดังนี้ 

 ประการที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี 

 ประการที ่2 ยกระดับคลัสเตอร์ธุรกิจดั้งเดิมของตนเอง ซึ่งรวมถึงภาคการเกษตร 

 ประการที่ 3 เปิดรับการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ ด้วยการวางระบบจูงใจที่สิทธิประโยชน์

ทางภาษีและรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถยกระดับคลัสเตอร์ได้ 

 ประการที่ 4 ถ้าอุตสาหกรรมที่มาร่วมกลุ่มกันมีหุ้นส่วนของบริษัทข้ามชาติอยู่แล้ว ควรท าให้บริษัท

เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ ด้วยการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นให้กับ

ท้องถิ่น 

                                           
2 ที่มา : คู่มือการพัฒนาคลัสเตอร์เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
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 ประการที ่5 ควรจัดตั้งเขตปลอดภาษีรอบๆ คลัสเตอร์ แต่ควรเป็นเขตปลอดภาษีที่มีกรอบกติกา  ซึ่ง

สามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 ประการที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างคลัสเตอร์ ควรมีองค์ประกอบ คือ ให้ภาคเอกชนเป็นผู้น า และ

รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วม และมีเงินทุนเริ่มต้น เพ่ือสนับสนุนการก่อรูปของคลัสเตอร์ธุรกิจ 

5. ปัจจัยความส าเร็จและองค์ประกอบท่ีส าคัญของการรวมกลุ่มคลัสเตอร์  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมของ UNIDO ในปี พ.ศ. 2556 ปัจจัยที่เหมาะสมในการ

สนับสนุนให้การสร้างคลัสเตอร์ หรือการรวมกลุ่มประสบความส าเร็จ มีดังต่อไปนี้ 

 สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ (Cluster) มีจิตส านึกที่จะรวมกลุ่มกัน และมีความไว้วางใจ และเชื่อใจซึ่งกัน

และกัน 

 สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ (Cluster) มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลิตภาพของตนเอง 

 มีการรองรับจากธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร และมีปัจจัยการผลิตที่มีคว าม

เหมาะสมทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร และท าเลที่ตั้ง 

 ต้นทุนการผลิตของทั้งระบบอยู่ในระดับต่ า ท าให้สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและท าก าไร 

 มีการเชื่อมโยง (Connectivity) และประสานงานกัน (Coordination) ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 

โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนงานของกลุ่มร่วมกัน มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้

มาตรฐานเพ่ือรองรับการผลิต 

 มีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ธุรกิจ มีการ

ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

 ผู้บริโภคมีอุปสงค์จ านวนมากในสินค้าของกลุ่มและเป็นผู้บริโภคที่มีความทันสมัยสามารถยอมรับ

สินค้าใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 กลุ่มวิสาหกิจ (Cluster) ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสถาบันต่าง ๆ 

เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกวิชาชีพ และสถาบันเพื่อการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสาร

อย่างแพร่หลายและเข้าถึงง่าย 

6. บทบาทของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์ 

ตามทฤษฎีแล้ว คลัสเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถการแข่งขันโดยจะเพ่ิมผลผลิตของบริษัท

ผู้ประกอบการ  พร้อมกับเพ่ิมขีดความสามารถทางนวัตกรรม  อันเป็นผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ สามารถยืน

อยู่ได้ด้วยตนเอง  และสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ นอกจากนี้ คลัสเตอร์ยังก่อให้เกิด
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ประโยชน์แก่สมาชิกในหลายด้านด้วยกัน เช่น สามารถเข้าถึงแหล่งต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกลง เนื่องด้วยใน  

คลัสเตอร์หนึ่งๆ มักจะประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกันจ านวนหนึ่ง  ซึ่งมักจะใช้วัตถุดิบประเภท

เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ต้นทุนค่าวัตถุดิบที่ต้องใช้ร่วมกัน ค่าขนส่ง การลงทุนด้านการวิจัยและการ

พัฒนาร่วมกัน ย่อมได้ราคาที่ถูกกว่าผู้ประกอบการเพียงรายเดียวด าเนินการ ทั้งนี้ จากการมีความสัมพันธภาพ

อันดีต่อกันบนพ้ืนฐานของความไว้วางใจจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบต่อกัน   

นอกจากนั้น จากการจัดแบ่งหน้าที่การผลิตตามความช านาญของผู้ประกอบการแต่ละรายย่อมจะส่งผลให้เกิด

การพัฒนาความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัท ซึ่งย่อมก่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ อันน ามาซึ่งการเพ่ิม

ขนาดของการผลิตที่จะขยายใหญ่ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ส าหรับความเกี่ยวเนื่องไปสู่

การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม จากการท างานร่วมกัน ความใกล้ชิดระหว่างผู้ประกอบการตลอด

สายการผลิตกับลูกค้า ท าให้สามารถทราบถึงความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของความต้องการของตลาด

ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นแนวทางให้สามารถน าไปสู่การเกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การ

ปรับปรุงคุณภาพ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยที่การเรียนรู้เกี่ยวกับ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก าลังจะเกิดขึ้นจะเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงวิวัฒนาการด้านอุปกรณ์

เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนและบริการต่างๆ สิ่งเหล่านี้น าไปสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรม ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว  จะเป็น

แนวทางอันจะไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรม

นั้นๆ อีกทั้งยังอาจน าไปสู่เป้าหมายในขั้นสูงขึ้นไป คือ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการสร้างนวัตกรรมที่มี

ความก้าวหน้าล้ ายุคอีกระดับหนึ่ง 
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7. กรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตในภูมิภาคอ่ืนๆ 

(1)  สหภาพยุโรป : คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในสหภาพยุโรป ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนายา และ 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) เป็นส่วนใหญ่ จากการศึกษาของ Europabio กิจการส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 6-10 ปี 

และมีจ านวนพนักงานเพียง 25-30 คน ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวใช้เม็ดเงินในการลงทุนสูงและมีความเสี่ยงที่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น เงินสนับสนุนจากภาครัฐ และ Venture Capital จึงเป็น

แหล่งเงินทุนที่ส าคัญ 

การพัฒนาของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่ประสบความส าเร็จ เช่น Biovalley 

(สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี และฝรั่งเศส) และ Medicon Valley (เดนมาร์ก และสวีเดน) เริ่มต้นมาจาก

โครงการ INTERREG II ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2542 ซึ่งสนับสนุนความร่วมมือข้ามแดนระหว่างประเทศในทวีป

ยุโรป นอกจากนี้ การรวมตัวกันของสหภาพยุโรป ส่งผลให้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์ในด้านต่างๆ มี

ความสอดคล้องกันทั้งภูมิภาค เช่น การจัดตั้ง European Medicines Agency (EMA) และการออก EU 

Clinical Trials Directive (2001/20/EC) เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยยา (Clinical Trial) ให้เกิดความสะดวก

ยิ่งขึ้น 

 

แผนภาพที่ 3 : คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ3 

ในสหภาพยุโรป การบริหารงานคลัสเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ขององค์กรที่เรียก

โดยรวมว่าเป็น Cluster Organizations ซึ่งอยู่ในหลายรูปแบบทั้ง องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (Non-profit 

                                           
3 ที่มา : Mizuho Industry Focus 

Research Institutions & 
Universities

Companies

InvestorsClinical Networks

Policy Makers
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Organizations) หรือแม้แต่บริษัท โดยตัวอย่างของกิจกรรมที่เกิดจากคลัสเตอร์ เช่น การสนับสนุนให้สมาชิกที่

เป็น SMEs สามารถแบ่งใช้สถานที่หรือบริการบางอย่างได้ การเข้าถึงงานประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย 

จนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลงานวิจัย และที่ส าคัญ คือ การเปิดโอกาสไปสู่ตลาดหรือความร่วมมือใน

ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ประเด็นที่น่าสนใจของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในพ้ืนที่ดังกล่าว คือ การ

สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างภูมิภาค (Trans-regional) ระหว่างประเทศ (Trans-national) และทั่วทั้ง

สหภาพยุโรป (pan-European) ดังจะเห็นได้จากการตั้ง Council of European BioRegions (CEBR) ในปี 

พ.ศ. 2549 เพ่ือเป็นตัวเชื่อมต่อคลัสเตอร์ย่อยในภูมิภาคเข้าด้วยกัน เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือในด้านนโยบาย 

และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในอุตสาหกรรม 

คลัสเตอร์ ภูมิภาค ประเทศ จุดแข็ง 

Regional & Trans-Regional Clusters 
One 
Nucleus 

Cambridge 
London 

UK  การจัดตั้งฐานข้อมูลงานวิจัยและอุตสาหกรรมยา 

OBN Oxford UK  การจัดตั้งฐานข้อมูลงานวิจัย 
 เครือข่ายนักลงทุน (OBN Investment Network) 

BioM Munich Germany  มีกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ประสบความส าเร็จ 
 โครงสร้างองค์กรเน้นรูปแบบเชิงธุรกิจ (BioM AG 

และ BioM Biotech Cluster Development 
GmbH) 

BioTOP Berlin 
Brandenburg 

Germany  เน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Regenerative 
Medicine 

 มีการร่วมมือกับสถาบันวิจัยและเครือข่ายวิจัยต่างๆ  

Genopole Evry (Paris) France  มีการร่วมมือกับ Essonne Development Agency 
 มีการสนับสนุนเชิงธุรกิจโดย Genopole Enterprises  

FlandersBio Ghent Belgium  มีกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ประสบความส าเร็จ 
 มีการร่วมมือกับ VIB (Flanders Institute for 

Biotechnology) 
Trans-National Clusters 

BioValley Basel 
South-

Switzerland 
Germany 

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีการท าตลาดใน 3 
ประเทศ 
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คลัสเตอร์ ภูมิภาค ประเทศ จุดแข็ง 

Baden 
Alsace 

France 

Medicon 
Valley 

Copenhagen 
Skåne 

Denmark 
Sweden 

 อุตสาหกรรมยา 
 มีการพัฒนาแบรนด์สินค้าอย่างต่อเนื่องในระดับสากล 
 มีการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้และเงินทุน 

Pan-European Networks 
The European Association of Bioindustries (EuropaBio) 
Council of European BioRegions (CEBR) 
European Biotechnology Network 

ตารางที่ 1 : สรุปคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในสหภาพยุโรป4 

(2) สหภาพยุโรป: คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน 

European Aviation Clusters Partnership (EACP) เป็นองค์กรความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 

การบินในสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกกว่า 34 คลัสเตอร์ ใน 13 ประเทศ โดยได้รับการสนับสนุน

เงินทุนก่อตั้งจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยานของสหภาพยุโรปไปสู่คลัสเตอร์ระดับโลก (World Class Cluster) 

ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งด้านการตลาด ความเชี่ยวชาญ และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งช่วย

ในการจัดหาเงินทุนส าหรับการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และการศึกษาผ่าน Joint Training Program ซึ่ง

โครงสร้างของ EACP ประกอบด้วยคลัสเตอร์ต่างๆ รวมทั้งบริษัทชั้นน าระดับโลกด้านอากาศยานอย่าง EADS 

และ Airbus 

ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน เป็นผู้ถือหุ้นส าคัญในธุรกิจของ Airbus ในขณะที่ 

สหราชอาณาจักรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ โดยเฉพาะในส่วน

ของการผลิตโครงสร้างปีกเครื่องบิน ดังนั้น ปัญหาทางด้านเทคนิคที่ส่งผลให้การพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ทั้ง 

A380 และ A400M ล่าช้า จึงส่งกระทบต่ออุตสาหกรรมอากาศยานของทั้งฝรั่งเศส และเยอรมัน ในขณะที่

สเปนและอิตาลี ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตเพียงชิ้นส่วน

บางอย่าง และมีการด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าอ่ืนๆ นอกสหภาพยุโรป โดยความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม

อากาศยานในสหภาพยุโรปของแต่ละประเทศสามารถสรุปได้ดังนี้ 

                                           
4 ที่มา : Mizuho Industry Focus 
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ประเทศ จุดแข็ง 

ฝรั่งเศส เทคโนโลยีส าหรับห้องนักบิน การผลิตเครื่องยนต์ การประกอบอากาศยานขั้นสุดท้าย ทั้ง
เครื่องบินพาณิชย์แบบล าตัวกว้าง เฮลิคอปเตอร์ และบริการทางการเงินที่เก่ียวข้อง 

สหราช
อาณาจักร 

การผลิตปีก การใช้วัสดุ Composite การผลิตเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ทางทหาร การ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับสภาพ (MRO) 

เยอรมัน ระบบ Avionics ล าตัวเครื่องบิน (Fuselages) อุปกรณ์ในเครื่องบิน การผลิต Vertical Tails 
เทคโนโลยีและผลิตเครื่องยนต์ การประกอบเครื่องบินพาณิชย์ขั้นสุดท้าย และเฮลิคอปเตอร์ 

อิตาลี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศยาน การผลิตเครื่องบินทางทหาร และการผลิต
เฮลิคอปเตอร์ 

สเปน หางเสือ (Tail) ปีกเสริมส่วนหางเครื่องบิน (Elevators) วัสดุ Composite ที่มีความแข็งแรง
สูงและการประกอบเครื่องบินล าเลียงทางทหารและเฮลิคอปเตอร์ 

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงจุดแข็งหลักของแต่ละประเทศ5 

(3)  สรุปความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมอากาศยานในสหภาพยุโรปของแต่ละประเทศ 

Airbus ซึ่งเป็นหนึ่งในสองผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์รายใหญ่ของโลกคู่กับ Boeing จากสหรัฐอเมริกา 

มีฐานการผลิตขั้นสุดท้ายอยู่ที่เมืองตูลูสในประเทศฝรั่งเศส โดยในห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตเครื่องบิน จะมีการ

ส่งชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ ระบบ Avionics และปีก มาจากผู้ผลิตชิ้นส่วน (OEMs) ที่กระจายตัวกันอยู่

ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป เพ่ือท าการประกอบขั้นสุดท้ายและท าการทดสอบก่อนส่งมอบ

ให้กับลูกค้า โดยตัวอย่างของห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้ 

                                           
5 ที่มา : Bauhaus Luftfahrt, ifo Institute 
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แผนภาพที่ 4 : ตัวอย่างห่วงโซ่อุปทานของ Airbus 

จากการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยานดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศฝรั่งเศส มีมูลค่าการ

ส่งออกอากาศยานเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง 2553 และกลายมาเป็นผู้ส่งออกอากาศ

ยานพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดของโลก 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการศึกษาและจัดท า Cluster mapping ในปี พ.ศ. 2549 โดยใช้ชื่อ

โครงการจัดท าแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาค

บริการ6 ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสถาบันคีนัน

แห่งเอเชีย จากผลของโครงการได้มีการจัดท าแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ 153 เครือข่าย (คลัสเตอร์)  

                                           
6 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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แผนภาพที่ 5 : Cluster Mapping ของประเทศไทย 



  

 

บทที่ 6  
ศักยภาพของอตุสาหกรรมไทยในภาพรวม 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1 : ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีโลก 
ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์สถานภาพอุตสาหกรรมอนาคตไทยในภาพรวม 
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บทท่ี 6 ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม 

1. ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีโลก 

ในการประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้น อาจพิจารณาได้จากความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) ซึ่งแสดงถึงขีดความสามารถและผลประกอบการของ

ประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการ ซึ่งการประเมินขีด

ความสามารถทางการแข่งขันนั้นจะช่วยให้เข้าใจถึงจุดเด่นและจุดด้อยของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน และสามารถพัฒนาประเทศในเชิงแข่งขันในเวทีโลกได้ คณะที่ปรึกษาจึงได้

พิจารณาการจัดอันดับของหน่วยงานหลักๆ ได้แก่  

(1) ธนาคารโลก (World Bank Group)  

เป็นผู้จัดท า Doing Business (DB)1 ซึ่งประเมินผลการส ารวจความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ โดยแบ่งมาตรวัดออกเป็น 2 หมวด รวม 11 ปัจจัย อันได้แก่ หมวดที่ 1 ความ

ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายด้านขั้นตอนตามกฎระเบียบ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยที่พิจารณา 6 ประการ คือ  

การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting Business) การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits) การ

ขอใช้ไฟฟ้า (Getting electricity) การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) การช าระภาษี (Paying 

Taxes) และ การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Borders) และหมวดที่ 2 ความเข้มแข็งของหน่วยงาน

ด้านกฎหมาย (Strength of Legal Institutions) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยที่พิจารณา 5 ปัจจัยด้วยกัน คือ 

การขอสินเชื่อ (Getting Credit) การคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย (Protecting Minority Investors) การบังคับ

สัญญา (Enforcing Contracts) การจัดการกรณีล้มละลาย (Resolving Insolvency) และกฎระเบียบใน

ตลาดแรงงาน (Labor Market Regulation) 

(2) Institute for Management Development (IMD)2  

เป็นหน่วยงานเอกชนตั้งอยู่ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง IMD ใช้เกณฑ์ในการจัด

อันดับ 4 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพของภาครัฐ 

(Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) 

                                           
1 ที่มา : http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-
Report.pdf 
2 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, บทวิเคราะห์เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุควกิฤตเศรษฐกิจโลก, 12 กุมภาพันธ์ 2552  
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(3) World Economic Forum (WEF) 3  

เป็นหน่วยงานที่จัดท า Global Competitiveness Report ซึ่งแสดงการจัดอันดับผลการส ารวจ

ผู้บริหารที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศที่สนใจ โดยปัจจัยที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจ

แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย 12 ด้าน โดย (1) หมวดปัจจัยจ าเป็นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย

ปัจจัยย่อย 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านสถาบัน (Institutions) โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) สภาพแวดล้อม

ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomic Environment) สุขภาพและการศึกษาขั้นต้น (Health and 

Primary Education) (2) หมวดปัจจัยส่งเสริม ประกอบด้วยปัจจัยย่อย 6 ด้าน คือ การศึกษาระดับสูงและ 

การฝึกอบรม (Higher Education and Training) ประสิทธิภาพตลาดสินค้า (Goods Market Efficiency) 

ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) ระดับการพัฒนาของตลาดการเงิน (Financial 

Market Development) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technological Readiness) ขนาดของตลาด 

(Market Size) และ (3) หมวดปัจจัยด้านนวัตกรรมและความช านาญ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยย่อย 2 ด้าน คือ 

ความช านาญทางธุรกิจ (Business Sophistication) และนวัตกรรม (Innovation) 

แม้สถาบันเหล่านี้ใช้หลักเกณฑ์ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างกันออกไป แต่ใน

ภาพรวมล้วนแล้วแต่ใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นการน าเอาปัจจัยส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันในมิติต่างๆ 

มาประเมินและจัดอันดับเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ 

จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2558 นี้ DB ได้จัดล าดับประเทศไทยว่ามีล าดับความง่ายใน

การประกอบธุรกิจเป็นอันดับที่  26 จาก 189 ประเทศที่เข้าจัดอันดับ (Doing Business Report: DB, 2558) 

ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศ AEC แล้ว ในปี 2558 ประเทศไทยเป็นรองอยู่ 2 ประเทศ ได้แก่

ประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 1) และประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 18)  

ในขณะที่ IMD ได้จัดล าดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 30 จาก 61 ประเทศ 

ด้วยค่าคะแนนที่ 70 ตามแผนภาพที่ 2 (IMD, 2558) ซึ่งหากพิจารณาในกลุ่มประเทศ AEC แล้วนับเป็นรอง

จากประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 3) และประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 14) และในขณะเดียวกัน WEF ได้จัด

ประเทศไทยไว้ในล าดับที่ 31 จาก 144 ประเทศที่เข้าจัดอันดับ (WEF, 2557 – 2558) ซึ่งหากพิจารณา

เปรียบเทียบในกลุ่มประเทศ AEC แล้ว ในปี 2558 ประเทศไทยเป็นรองอยู่ 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ 

(อันดับที่ 2) และประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 20) ซึ่งการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ ได้สะท้อนถึงขีด

                                           
3 ที่มา : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 



                                                                                                  

-บทที่ 6 หน้า 3- 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยซึ่งเป็นรองประเทศในกลุ่ม AEC ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่

มีล าดับที่ดีกว่าประเทศในกลุ่ม AEC ที่เหลือ4 

 

แผนภาพที่ 1 : การจัดอันดับศักยภาพของประเทศไทย โดย World Bank (Doing Business: DB) International 

Institute for Management Development (IMD) และ World Economic Forum (WEF)5  

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2558 

 

แผนภาพที่ 2 : ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ โดย IMD6 

                                           
4 รายงานของ IMD มีผลของประเทศในเขต AEC เฉพาะประเทศสิงคโปร์ ไทย ฟลิิปปินส์ และ อินโดนีเซีย ในส่วนของ WEF มีผลของทุกประเทศใน
เขต AEC ยกเว้นประเทศบรูไน 
5 ปี พ.ศ. 2557 – 2558  
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ทั้งนี ้เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุและช่องว่างในการพัฒนาศักยภาพ ที่ปรึกษาจึงศึกษาในรายละเอียดของวิธีการ

จัดอันดับของสถาบันต่างๆ และปัจจัยที่ต้องพัฒนาของประเทศ ดังนี้ 

(1) ธนาคารโลก (World Bank Group) 

ได้จัดท ารายงานความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ (DB) ซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัด 11 

ด้าน ได้แก่ (1) การเริ่มต้นธุรกิจ (2) การขออนุญาตก่อสร้าง (3) การขอใช้ไฟฟ้า (4) การจดทะเบียนทรัพย์สิน 

(5) การขอสินเชื่อ (6) การคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย (7) การช าระภาษี (8) การค้าระหว่างประเทศ (9) การ

บังคับสัญญา และ (10) การจัดการกรณีล้มละลาย และ (11) กฎระเบียบในตลาดแรงงาน7 ซึ่งในการจัดอันดับการ

ท าธุรกิจของธนาคารโลกปี พ.ศ. 2558 นี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศ ที่เข้ารับการจัดอันดับ 

ซึ่งอันดับดีขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ที่อยู่ในอันดับที่ 28 โดยมีคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด อันดับ ปี 2558 อันดับ ปี 2557 การเปลี่ยนแปลง 

การเริ่มต้นธุรกิจ 75 68 -7 
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง 6 11 +5 

การขอใช้ไฟฟ้า 12 12 0 
การจดทะเบียนทรัพย์สิน 28 28 0 

การได้รับสินเชื่อ 89 86 -3 

การคุ้มครองผู้ลงทุน 25 21 -4 
การช าระภาษี 62 63 +1 

การค้าระหว่างประเทศ 36 33 -3 

การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 25 25 0 
การแก้ปัญหาล้มละลาย 45 44 -1 

ตารางที่ 1 : ตารางเปรียบเทียบอันดับของประเทศไทยในตัวชี้วัดต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 กับ 25588  

ตัวชี้วัดที่มีอันดับลดลงจากปี พ.ศ. 2557 เป็นอย่างมาก ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ โดยการส ารวจ

พบว่า การเริ่มต้นธุรกิจยังมีความล่าช้าในการด าเนินการ โดยเฉลี่ยพบว่า ใช้เวลา 27.5 วันท าการ ในการ

ด าเนินการจัดตั้งบริษัท ซึ่งขั้นตอนที่มีความล่าช้า คือ การรอรับการอนุมัติกฎการท างานของบริษัท ซึ่งใช้เวลา

โดยเฉลี่ยถึง 21 วันท าการ ซึ่งถือว่าใช้เวลานาน เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัทของกลุ่ม

ประเทศ OECD ที่ใช้เวลาในทุกขั้นตอนรวมเพียง 9.2 วันท าการเท่านั้น ส่วนตัวชี้วัดที่มีอันดับดีขึ้นเป็นอย่าง

                                                                                                                                   
6 ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook ปี พ.ศ. 2558 
7 กฎระเบยีบในตลาดแรงงานเป็นด้านที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2558 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับปกี่อนหนา้ 
8 ที่มา : ธนาคารโลก, 2558 
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มาก คือ การขอใบอนุญาตก่อสร้าง เนื่องจากมีความรวดเร็ว ใช้เวลา 113 วันท าการเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุ่มประเทศ OECD ที่ใช้เวลา 149.5 วันท าการในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง9 

(2) International Institute of Management Development (IMD)  

มีเกณฑ์ในการพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 4 หมวด ได้แก่ (1) สมรรถนะทาง

เศรษฐกิจ (2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ (4) โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งแต่ละ

หมวดประกอบไปด้วยหมวดย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดและผลการวิเคราะห์ดังนี้ (อ้างอิงตาม สมาคมการ

จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย: TMA, 2558) 

 

แผนภาพที่ 3 : ภาพรวมความสามารถในการแข่งขันของไทย ปี พ.ศ. 255810 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) คะแนนโดยรวมมีการปรับตัวลงเล็กน้อย

เป็นล าดับที่ 13 ในปี พ.ศ.  2558 จากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่อันดับที่ 12 อันเนื่องมาจากอันดับที่ลดลงของหมวด

ย่อยด้านสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยปัจจัยหลัก  คือ อัตราการเติบโตที่แท้จริงของ GDP ที่

ลดลง  ส่งผลให้อัตราการเติบโตที่แท้จริงของ GDP ต่อหัวของประชากรลดลงตามไปด้วย และอัตราการเติบโต

ของการส่งออกภาคบริการลดลง และหมวดย่อยด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มีอันดับลดลงมากในเรื่อง

ความเสี่ยงจากการย้ายฐานการผลิต ส่วนอีกสองหมวดย่อยที่มีการพัฒนาดีขึ้น คือ ปัจจัยด้านการจ้างงาน และ

                                           
9 ข้อมูลจาก http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/#dealing-with-construction-permits 
10 ที่มา: สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 

13 27 24 46 

ตัวเลขแสดงอันดับของประเทศไทย 
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ปัจจัยด้านราคา โดยปัจจัยด้านการจ้างงานถือเป็นจุดแข็งของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยถือว่ามี

อัตราการว่างงานที่ต่ า 

 ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นเป็นอันดับที่ 27 

ในปี พ.ศ. 2558 จากอันดับที่ 28 ในก่อนหน้า ปัจจัยชี้วัดที่มีอันดับดีขึ้นในหมวดนี้ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ

ส ารวจความคิดเห็นผู้บริหารภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริหารต่อการบริหารงาน

ภาครัฐ เช่น ความสามารถในการปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การ

ตัดสินใจของภาครัฐที่มีการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ความโปร่งใสของการด าเนินนโยบายภาครัฐ รวมถึง

ด้านความสมานฉันท์ในสังคม นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดด้านการกระจายรายได้ (GINI coefficient) ก็แสดงให้เห็น

ถึงการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหมวดย่อยด้านกฎหมายธุรกิจ ที่ถึงแม้จะมี

อันดับไม่ลดลง แต่ก็เป็นประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงเนื่องจากยังมีอันดับต่ าอยู่มาก  

 ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) มีการปรับตัวดีขึ้นเป็นอันดับที่ 24 ในปี 

พ.ศ. 2558 จากอันดับที่ 25 ในปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าอันดับโดยรวมในหมวดนี้จะดีขึ้น แต่ประเด็นที่ยังควรได้รับ

การพัฒนาโดยเร็ว คือ ด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพที่ยังคงอยู่ในอันดับต่ าในทุกภาคเศรษฐกิจ 

 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีการปรับตัวดีขึ้น เป็นอันดับที่ 46 ในปี พ.ศ. 2558 จาก

อันดับที่ 48 ในปีก่อนหน้า ประเด็นที่มีอันดับลดลงอย่างเห็นได้ชัดมาจากความเห็นของผู้บริหารที่ตอบแบบ

ส ารวจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าให้มีเพียงพอ การเข้าถึงทรัพยากรพ้ืนฐานและอาหาร การบริหารจัด

การเมือง คุณภาพของการคมนาคมทางอากาศ และด้านอุปทานพลังงานในอนาคต และถึงแม้ว่าในปี  

พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่เพ่ิมขึ้น ประมาณ 0.48% ต่อ GDP แต่การจัด

อันดับนั้นลดลง แสดงให้เห็นว่าประเทศอ่ืนๆ นั้นมีความก้าวหน้า และความรวดเร็วมากกว่าประเทศไทย 

รวมทั้งประเด็นด้านสุขภาพ ที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ GDP นั้นลดลง และผลกระทบของกฎหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ในขณะที่ด้านการศึกษาควรให้ความสนใจในเรื่อง 

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

รวมถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและด้านการบริหารจัดการให้ตอบสนองความจ าเป็นของภาคธุรกิจมาก

ขึ้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะมีผลต่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ของ

ประเทศไทย 

(3) World Economic Forum (WEF)  

ได้แบ่งปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ ปัจจัยจ าเป็นพ้ืนฐาน ปัจจัยส่งเสริม 

และปัจจัยด้านนวัตกรรมและความช านาญ ซึ่งเมื่อแบ่งเป็นปัจจัยย่อยแล้วจะได้ทั้งหมด 12 ปัจจัย หรือ 12 
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ด้านที่ส าคัญในการบ่งบอกถึงศักยภาพของประเทศ ประกอบด้วย (1) สถาบัน (2) โครงสร้างพ้ืนฐาน (3) 

สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาค (4) สุขภาพและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (5) การศึกษาขั้นสูงและการ

ฝึกอบรม (6) ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (7) ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (8) การพัฒนาของตลาดเงิน 

(9) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (10) ขนาดของตลาด (11) ความช านาญทางธุรกิจ และ (12) นวัตกรรม  โดยมี

รายละเอียดคะแนนการจัดอันดับของปัจจัยย่อยตามตามแผนภาพที่ 4 

 

แผนภาพที่ 4 : ดัชนีความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลก และรปูแบบของระบบเศรษฐกจิไทยในปัจจุบนัโดย WEF11  

แผนภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ในการจัดกลุ่มประเทศตามล าดับการพัฒนา 5 กลุ่ม ที่ประกอบด้วย

กลุ่ม (1) ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยในการผลิต (Factor Driven) (2) ประเทศที่ก้าวจากกลุ่มที่ 1 เข้าสู่

กลุ่มที่ 3 (Transition from 1 to 2) (3) กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency Driven) (4) 

ประเทศท่ีก้าวจากกลุ่ม 3 ไปยังกลุ่ม 4 และ (5) กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประเทศไทยถูกจัดว่า

อยู่ในระดับการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency Driven) ซึ่งในจ านวนกลุ่มประเทศที่ก าลัง

พัฒนาในทวีปเอเชีย Emerging and Developing Asia นั้น ค่าคะแนนในแผนภาพใยแมงมุมที่แสดงใน

แผนภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าค่าศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละปัจจัยของประเทศไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มในเกือบทุกด้าน  

                                           
11 ที่มา : The Global Competitiveness Report 2014–2015 ปี พ.ศ. 2558 
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แต่อย่างไรก็ดี  ปัจจัยย่อยที่ได้รับคะแนนลดลงจากปีก่อนหน้า ได้แก่ ปัจจัยด้านสถาบัน (เนื่องจาก

คะแนนที่ลดลงจากตัวชี้วัดย่อยในด้าน ได้แก่ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาของจริยธรรมและการ

คอรัปชั่น ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ และความปลอดภัยของบ้านเมือง) ประสิทธิภาพ

ของตลาดแรงงาน (เนื่องจากความยืดหยุ่นของการก าหนดค่าแรง และการจ่ายค่าตอบแทนและผลิตผลที่ได้

จากผู้ที่มีทักษะและความสามารถในประเทศ และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรักษาบุคลาดังกล่าว ซึ่ง

เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศได้) และความช านาญทางธุรกิจ (เป็นผลมาจากคุณภาพของผู้จัดส่ง

วัตถุดิบในพ้ืนที่ และความกว้างของห่วงโซ่มูลค่า) 

พร้อมกันนี้ที่ปรึกษาได้มีการส ารวจผู้ประกอบการในประเทศจ านวน 187 ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับ

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจในประเทศ ผลส ารวจพบว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่สุด คือการ

คอรัปชั่น รองลงมา คือ ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล/การท ารัฐประหาร ความไม่มีประสิทธิภาพของ

พิธีรีตรองของรัฐและนโยบาย ตามล าดับ ตามท่ีได้แสดงไว้ในแผนภาพที่ 5  

 

แผนภาพที่ 5 : ปัจจัยอุปสรรคในการประกอบธุรกิจภายในประเทศไทย12  

2. การวิเคราะห์สถานภาพอุตสาหกรรมอนาคตไทยในภาพรวม 

จากการจัดอันดับของทั้ง 3 สถาบัน คือ World Bank International Institute of Management 

Development และ World Economic Forum จะสังเกตได้ว่าประเทศไทยมีอันดับด้านการแข่งขันเป็น

อันดับที่ 3 ของอาเซียน รองลงมาจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ดังนั้น เพ่ือเป็นการสรุปการจัดอันดับของ

                                           
12 ที่มา : The Global Competitiveness Report 2014–2015, ปี พ.ศ. 2558 
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ประเทศไทยในเวทีโลก คณะที่ปรึกษาได้สรุปการเปรียบเทียบอันดับของทั้ง 3 สถาบัน และแสดงปัจจัยที่ใช้ใน

การประเมินในด้านต่างๆ ในรูปแบบแผนภูมิเรดาร์ ตามแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 

 
แผนภาพที่ 6 : การจัดอันดับประเทศไทยในเวทีโลกโดย World Bank, IMD และ WEF ในปี พ.ศ. 2557-255813 

                                           
13 ที่มา : World Bank, International Institute for Management Development และ World Economic Forum 

Ease of Doing Business Index  World Bank   พ ศ       

[คะแนน Distance to Frontier (DTF)] 

 75.27  

 78.83  

 80.96  

 81.98  

 82.40  

 83.40  

 84.20  

 84.97  

 86.91  

 88.27  

ไทย 

มาเลเซีย  

สหราชอาณาจักร 

สหรัฐอเมริกา 

นอร์เวย์ 

เกาหลีใต้ 

เดนมาร์ก 

 ่องกง 

นิวซีแลนด์ 

สิงค์โปร์ 

[ล าดับ] 

1st 

2nd 

3rd 

4th 

6th 

7th 

8th 

5th 

18th 

26th 

หมายเหตุ: 1. คะแนน DTF พิจารณาระยะห่างของประสิทธภิาพของตัวชีว้ดัแต่ละด้านในแต่ละประเทศกับ
ประเทศที่ด าเนินการดทีี่สุด    DTF มีตัวชี้วัด    ด้าน    ลูกศรแสดงการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างปี พ ศ  
     และ พ ศ          ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ ศ       

ความสะดวกในการเริ่มธุรกิจ (75) 

การขออนุญาตก่อสร้าง (6) 

การขอใช้ไฟฟ้า (12) 

การลงทะเบียน
ทรัพย์สิน (28) 

โอกาสได้รับสินเชื่อ (89) 

การคุ้มครองนักลงทุนรายยอ่ย (25) 

การจ่ายภาษ ี(62) 

การค้าขายระหว่าง
ประเทศ (36) 

กลไกบังคับใช้
สัญญา (25)  

การจัดการกับปัญหา
ล้มละลาย (45) 

หมายเหตุ: 1. อันดับที่ 189 อยู่ตรงกลาง และอันดับที่ 1 อยู่ที่ขอบ 

อันดับของประเทศไทย 

World Competitiveness Scoreboard (IMD) พ ศ  2558 

[ล าดับ] 

69.79 

84.11 

87.08 

87.92 

89.41 

90.41 

91.92 

94.95 

96.04 

100.00 

ไทย 

มาเลเซีย  

เดนมาร์ก 

นอร์เวย์ 

ลักเซมเบิร์ก 

แคนาดา 

สวิสเซอร์แลนด์ 

สิงค์โปร์ 

 ่องกง 

สหรัฐอเมริกา 

หมายเหตุ: 1. คะแนนที่แสดงเป็นดัชนี 0-100 ที่ค านวณโดย IMD เพื่อใช้ในการสร้างกราฟเพียงเทา่นั้น 2. IMD 
พิจารณาปัจจัย 4 ด้าน คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครฐั ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ
โครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงทั้งหมดแบ่งออกเป็น 20 ปัจจัยย่อย 3  ลูกศรแสดงการเปรียบเทียบอันดบัระหว่างปี พ ศ  
     และ พ ศ       4  ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ ศ       

1st 

2nd 

3rd 

4th 

6th 

7th 

8th 

5th 

14th 

 0th 

[คะแนน] 

หมายเหตุ: 1. อันดับที่ 61 อยู่ตรงกลาง และอันดับที่ 1 อยู่ที่ขอบ 2. ตามเข็มนา ิกา ปัจจัยที่ 1-5 คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่ 6-
10 คือ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ปัจจัยที่ 11-15 คือ ประสิทธิภาพของภาคธรุกจิ และปัจจัยที่ 16-20 คือ โครงสร้างพื้นฐาน  

เศรศฐกิจภายในประเทศ (46) 
การค้าระหว่างประเทศ (8) 

การลงทุนระหว่างประเทศ (34) 

การจ้างงาน (3) 

ระดับราคา (19) 

ฐานะการคลัง (14) 

นโยบายการคลัง (6) 

กรอบการบริหารภาครฐั (34) 

กฎหมายด้านธุรกิจ (51) 
กรอบการบริหารด้านสงัคม (45) 

ผลิตภาพและประสิทธิภาพ (47) 

การศึกษา (48) 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (54) 

วิทยาศาสตร์ (47) 

เทคโนโลยี (44) 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน (30) 

ทัศนคติและค่านิยม (24) 

การบริหารจัดการ (25) 

การเงิน (21) 
ตลาดแรงงาน (8) 

อันดับของประเทศไทย 

Global Competitiveness Index (WEF) พ ศ  2558 

[ล าดับ] 

 4.64  

 5.23  

 5.45  

 5.46  

 5.47  

 5.50  

 5.53  

 5.61  

 5.68  

 5.76  

ไทย 

มาเลเซีย  

ฟินแลนด์ 

 ่องกง 

ญี่ปุ น  

เนเธอร์แลนด์ 

เยอรมนี 

สหรัฐอเมริกา 

สิงค์โปร์ 

สวิสเซอร์แลนด์  

หมายเหตุ: 1. WEF คือ World Economic Forum    GCI ค านวณจากปัจจัยหลัก   ด้าน คือ ปัจจัยพื้นฐาน 
ปัจจัยยกระดับประสิทธภิาพ และปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธรุกิจ ซ่ึงทั้งหมดแบ่งออกเป็นปัจจัยย่อย    
ปัจจัย    ลูกศรแสดงการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างปี พ ศ       และ พ ศ          ข้อมูล ณ เดือน 
กันยายน พ ศ       

1st 

2nd 

3rd 

4th 

6th 

7th 

8th 

5th 

18th 

  rd 

[คะแนน Global Competitiveness Index  GCI)] สถาบัน (82) 

โครงสร้างพ้ืนฐาน (44) 

สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจมหภาค (27) 

สุขภาพและ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (67) 

การฝึกอบรมและ
การศึกษาขั้นสูง (56) 

ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (30) 

ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (67) 

พัฒนาการของตลาดการเงิน (39) 

เทคโนโลยี (58)  

ขนาดของตลาด (18) 

อันดับของประเทศไทย 

หมายเหตุ: 1. อันดับที่ 140 อยู่ตรงกลาง และอันดับที่ 1 อยู่ที่ขอบ 2. ตามเข็มนา ิกา ปัจจัยที่ 1-4 คือ ปัจจัยพื้นฐาน 
ปัจจัยที่ 5-10 คือ ปัจจัยยกระดับประสิทธภิาพ  และปัจจัยที่ 11-12 คือ ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกจิ   

ศักยภาพทางธุรกิจ (35) 

นวัตกรรม (57) 
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ในขั้นตอนการประเมินความพร้อมส าหรับโอกาสและอุปสรรค คณะที่ปรึกษาจะท าการวิเคราะห์ 

Diamond Model ส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตในภาพรวมของประเทศไทย พร้อมกับกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง

และจุดอ่อนของประเทศ ด้วยตัวชี้วัด 12 ด้าน ของ Global Competitiveness Index (CGI) โดยหน่วยงาน 

WEF ซึ่งมีที่มาจาก Business Competitiveness Index ของ Michael Porter จึงมีลักษณะคล้ายกันกับ

ปัจจัยของความได้เปรียบในการแข่งขันใน Diamond Model โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าดัชนีเริ่มต้ังแต่ 1 ถึง 7 ยกเว้นที่มีเครื่องหมายดอกจันทน์ (*); อันดับ/144 

1st pillar: Institutions 
1.01 Property rights ............................................4.1 ......................72 
1.02 Intellectual property protection .....................3.1 ...........104 
1.03 Diversion of public funds ..............................2.6 ...............108 
1.04 Public trust in politicians ..............................1.9 ...............129 
1.05 Irregular payments and bribes ......................3.7 ................84 
1.06 Judicial independence ..................................3.8 .................68 
1.07 Favoritism in decisions of government officials ...2.8 ....88 
1.08 Wastefulness of government spending .........2.5 ...........115 
1.09 Burden of government regulation ................3.3 ...............89 
1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes .3.8 ..62 
1.11 Efficiency of legal framework in challenging regs..3.3 ...72 
1.12 Transparency of government policymaking....3.7 .........100 
1.13 Business costs of terrorism ..........................4.1 ................121 
1.14 Business costs of crime and violence............ 4.2 .............84 
1.15 Organized crime ..........................................4.5 .....................89 
     Reliability of police services                              …               
1.17 Ethical behavior of firms ...............................3.7 .................92 
1.18 Strength of auditing and reporting standards ....5.1 .......47 
1.19 Efficacy of corporate boards ........................4.7 .................60 
     Protection of minority shareholders’ interests      9      .25 
1.21 Strength of investor protection, 0–10 (best)* ......7.7 .....12 

2nd pillar: Infrastructure 
2.01 Quality of overall infrastructure ....................4.1 ..............76 
2.02 Quality of roads ............................................4.5 ...................50 
2.03 Quality of railroad infrastructure ....................2.4 .............74 
2.04 Quality of port infrastructure ..........................4.5 ..............54 
2.05 Quality of air transport infrastructure............. 5.3 ............37 
2.06 Available airline seat km/week, millions* ......2,575.3 .. 15 
2.07 Quality of electricity supply ..........................5.1 ...............58 
2.08 Mobile telephone subscriptions/100 pop.* .....138.0 .....34 
2.09 Fixed telephone lines/100 pop.* ..................9.0 ..............91 
 

3rd pillar: Macroeconomic environment 
3.01 Government budget balance, % GDP* ..........–0.2 ...........27 
3.02 Gross national savings, % GDP* ................28.5 ..................27 
3.03 Inflation, annual % change* ..........................2.2 ..................1 
3.04 General government debt, % GDP* ...........45.3 ...............78 
3.05 Country credit rating, 0–100 (best)* ............63.5 ..............43 
 

4th pillar: Health and primary education 
4.01 Malaria cases/100,000 pop.* ..................209.6 ..................39 
4.02 Business impact of malaria ..........................5.4 .................24 
4.03 Tuberculosis cases/100,000 pop.* ...........119.0 ...............99 
4.04 Business impact of tuberculosis ...................4.7 ...............99 
4.05 HIV prevalence, % adult pop.* .....................1.1 .............110 
4.06 Business impact of HIV/AIDS .......................4.6 ................105 
4.07 Infant mortality, deaths/1,000 live births* ......11.4 ........61 
4.08 Life expectancy, years* ...............................74.2 ................70 
4.09 Quality of primary education .........................3.6 ..............90 
4.10 Primary education enrollment, net %* .......95.6 ............58 
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ค่าดัชนีเริ่มต้ังแต่ 1 ถึง 7 ยกเว้นที่มีเครื่องหมายดอกจันทน์ (*); อันดับ/144 

5th pillar: Higher education and training 
5.01 Secondary education enrollment, gross %* .....87.0 ......79 
5.02 Tertiary education enrollment, gross %*...... 51.2 ...........54 
5.03 Quality of the education system ...................3.4 ..............87 
5.04 Quality of math and science education ........3.9 ............81 
5.05 Quality of management schools ...................4.1 ...............81 
5.06 Internet access in schools ............................4.6 .................61 
5.07 Availability of research and training services ......4.2 ......69 
5.08 Extent of staff training ..................................4.4 ..................37 

6th pillar: Goods market efficiency 
6.01 Intensity of local competition ........................5.4 ..............38 
6.02 Extent of market dominance ........................3.8 ................67 
6.03 Effectiveness of anti-monopoly policy ..........4.1 ............67 
6.04 Effect of taxation on incentives to invest .......3.9 ..........54 
6.05 Total tax rate, % profits* .............................29.8 ................37 
6.06 No. procedures to start a business* ................4 ...............22 
6.07 No. days to start a business* ....................27.5 ...............108 
6.08 Agricultural policy costs............................... 3.1 ...............124 
6.09 Prevalence of trade barriers .........................4.5 ................55 
6.10 Trade tariffs, % duty* ....................................6.8 .................84 
6.11 Prevalence of foreign ownership ....................4.5 .............70 
6.12 Business impact of rules on FDI ...................5.1 ...............22 
6.13 Burden of customs procedures .....................3.9 ..............74 
6.14 Imports as a percentage of GDP* ...............78.9 ...............25 
6.15 Degree of customer orientation ....................5.4 ..............17 
6.16 Buyer sophistication .....................................4.1 ..................23 

7th pillar: Labor market efficiency 
7.01 Cooperation in labor-employer relations ........4.9 ….......32 
7.02 Flexibility of wage determination ...................4.3 ...........116 
7.03 Hiring and firing practices .............................4.4 ..................23 
7.04 Redundancy costs, weeks of salary* .........36.0 .............133 
7.05 Effect of taxation on incentives to work ….....3.8 ............60 
7.06 Pay and productivity .....................................4.2 ..................50 
7.07 Reliance on professional management ..............4.5 ........51 
7.08 Country capacity to retain talent ..................4.1 ..............33 
7.09 Country capacity to attract talent .................3.9 ..............36 
7.10 Women in labor force, ratio to men* …........0.83 ............67 

8th pillar: Financial market development 
8.01 Availability of financial services .....................5.3 ..............28 
8.02 Affordability of financial services ...................5.0 ..............35 
8.03 Financing through local equity market .............4.6 .........18 
8.04 Ease of access to loans ...............................3.6 ..................23 
8.05 Venture capital availability                                  …              
8.06 Soundness of banks .....................................5.7 ...................37 
8.07 Regulation of securities exchanges ...............5.0 ..............27 
8.08 Legal rights index, 0–10 (best)* ........................5 ...............85 
 

9th pillar: Technological readiness 
9.01 Availability of latest technologies .................4.7 ..............74 
9.02 Firm-level technology absorption .................4.9 ..............55 
9.03 FDI and technology transfer ........................5.2 .................15 
9.04 Individuals using Internet, %* .....................28.9 ................96 
9.05 Fixed broadband Internet subscriptions/100 pop.* 7.4 72 
9    Int’l Internet bandwidth, kb/s per user* ......37.4 ............65 
9.07 Mobile broadband subscriptions/100 pop.*.... 52.3 .......38 

10th pillar: Market size 
10.01 Domestic market size index, 1–7 (best)*........4.8 ..........23 
10.02 Foreign market size index, 1–7 (best)* ..........5.9 ...........16 
10.03 GDP (PPP$ billions)* ................................673.7 .................24 
10.04 Exports as a percentage of GDP* ............... 74.2 ............22 
 

11th pillar: Business sophistication 
11.01 Local supplier quantity ..................                  ……             
11.02 Local supplier quality ...................................4.5 ...............62 
11.03 State of cluster development .......................4.2 ............40 
11.04 Nature of competitive advantage ..................4.2 ............33 
11.05 Value chain breadth .....................................4.3 ................38 

12th pillar: Innovation 
12.01 Capacity for innovation ................................3.7 ...............70 
12.02 Quality of scientific research institutions ........3.9 ........61 
12.03 Company spending on R&D ........................3.2 ...............56 
12.04 University-industry collaboration in R&D .......4.0 ..........46 
      Gov’t procurement of advanced tech product.2.9 ...114 
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ค่าดัชนีเริ่มต้ังแต่ 1 ถึง 7 ยกเว้นที่มีเครื่องหมายดอกจันทน์ (*); อันดับ/144 

11.06 Control of international distribution ...............4.4 ..........41 
11.07 Production process sophistication ................4.2 ............51 
11.08 Extent of marketing ......................................4.6 ................43 
11.09 Willingness to delegate authority ..................4.2 ............36 

12.06 Availability of scientists and engineers ..........4.3 ..........54 
12.07 PCT patents, applications/million pop.* .......1.2 ..........67 

ตารางที่ 2 : ปัจจัยย่อยของตัวชีว้ัดทั้ง 12 ด้าน และคะแนนของประเทศไทยในแต่ละปัจจัย14 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ รวมทั้งตัวอย่างของนโยบายและการจัดการภาครัฐในการกระตุ้นให้เกิดความสามารถใน

การแข่งขันโดยใช้แนวทางของการก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนตามที่ WEF ก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ปัจจัยที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่าอันดับของประเทศไทยที่ 31 ถือว่าเป็นจุดแข็ง   

 ปัจจัยที่อยู่ในอันดับที่ต่ ากว่า 50 ถือว่าเป็นจุดอ่อน 

 ปัจจัยที่อยู่ในอันดับระหว่าง 31 – 50 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยการวิเคราะห์ในกรอบของ Diamond Model มีมิติต่างๆดังต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 7 : การวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ Diamond Model  

                                           
14 ที่มา: WEF ปี พ.ศ. 2558 

โครงสร้างและสภาพการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม

สภาวะอุปสงค์ในประเทศ

อุตสาหกรรมสนับสนุน
และเกี่ยวเนื่องในประเทศ

สภาวะปัจจัยการผลิตใน
ประเทศ

ผลกระทบ
ภายนอก

รัฐบาล
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ปัจจัยแห่ง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ปัจจัยการผลิต (แรงงาน 
เงินทุน ทุนมนุษย์ 
เทคโนโลยี โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ) 

+ การลงทุนโดยตรงข้ามชาติ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี  

+ ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  
+ ความง่ายในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ 

และตลาดทุน 
+ ความแพร่หลายของบริการทาง

การเงิน  
 

- ความสามารถทางด้านนวัตกรรม  
- คุณภาพของสถาบันวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์   
- ความแพร่หลายของบริการทางการ

วิจัยและฝึกอบรม  
- ความแพร่หลายของนักวิทยาศาสตร์

และวิศวกร 
- ค่าใช้จ่ายทางด้านการวิจัยและพัฒนา

ของบริษัท  
- ความแพร่หลายของเทคโนโลยีล่าสุด 
- การซึมซับเทคโนโลยีในระดับบริษัท  
- คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานของ

ท่าเรือและระบบราง  

ลักษณะด้านอุปสงค์ + ขนาดของตลาดส่งออกและตลาด
ภายในประเทศ 

+ ความพิถีพิถันในการเลือกสินค้า
ของผู้บริโภค 

+ ระดับการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

- การใช้จ่ายของภาครัฐเพ่ือซื้อสินค้า
เทคโนโลยีสูง 

 

โครงสร้างองค์กรและ
คู่แข่งขัน  

+ จ านวนขั้นตอนในการจัดตั้ง
บริษัทใหม่ 

- ระดับความสามารถในการก าหนด
ตลาด 

- ประสิทธิภาพของกฎหมายยับยั้งการ
ผูกขาดในตลาด 

- การกีดกันทางการค้า 
- จ านวนวันในการจัดตั้งบริษัทใหม่ 

อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องและ
อุตสาหกรรมสนับสนุน 

+ จ านวนผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศ 
 

- คุณภาพของผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศ 
- ความช านาญในขั้นตอนการผลิต 
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ปัจจัยแห่ง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านการเมือง + ผลกระทบต่อธุรกิจของข้อบังคับ
ในการลงทุน FDI 

- ผลกระทบของภาษีต่อแรงจูงใจใน
การท างาน 

- ผลกระทบต่อต้นทุนธุรกิจเนื่องจาก
การก่อการร้าย 

- ความยุ่งยากของข้อก าหนดภาครัฐ
และพิธีการศุลกากร 

- ภาษีการค้า 
- การทุจริตและใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง

ของภาครัฐ 

ด้านเศรษฐศาสตร์ + GDP (PPP$ billions) 
+ Gross national savings 
+ ภาวะเงินเฟ้อ (ประเทศไทยจัดว่า

ดีเป็นอันดับ 1)  

- ความยืดหยุ่นของการก าหนดค่าแรง 
 

ด้านสังคม + ความสุข (อันดับ 1 ดีสุด จาก
Economic Misery Index 
2015 เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ภาวะการว่างงานที่ต่ า) 

- การเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานและ
ระดับสูง 

- คุณภาคของระบบการศึกษา รวมถึง
ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และการจัดการบริหาร 

- ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 
(ล าดับที่ 48/63  ใน EFEPIndex ซ่ึง
จัดอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ ามาก)  

ด้านเทคโนโลยี  - จ านวนสิทธิบัตร 
- International Internet 

Bandwidth, kb/s ต่อจ านวนผู้ใช้ 
- จ านวนผู้ใช้งาน Internet 

ด้านกฎระเบียบ + การปฏิบัติในการรับและเลิกจ้าง
พนักงาน 

+ การควบคุมตลาดหลักทรัพย์ 

- เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง 
- กฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาและกฎหมายปกป้องสิทธิ
ทรัพย์สิน 
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ปัจจัยแห่ง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- จริยธรรมของผู้ประกอบการ 
- ประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
- ประสิทธิภาพของกรอบกฎหมายใน

การยุติข้อขัดแย้งและในการโต้แย้ง
เรื่องข้อบังคับของภาครัฐ 

ด้านสิ่งแวดล้อม  - การทิ้งของเสียประเภทพลาสติก 
(อันดับ 6 จาก 192 ประเทศ จากผล
การศึกษานิตยสาร Science ปี 
2010; 1= แย่สุด) 

- มลภาวะ (อันดับ 145 จาก 178 
ประเทศด้านคุณภาพอากาศใน 
Environmental Performance 
Index ปี 2014 ; 1= ดีสุด)   

ตารางที่ 3 : ตารางวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพ่ือประเมินศักยภาพของไทย 

จากการวิเคราะห์ SWOT ประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลางในด้านของจ านวนแรงงานที่มีฝีมือและไม่มี

ฝีมือในปัจจุบัน เนื่องจากความสามารถในการดึงดูด รักษา และฝึกอบรมบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ในที่

ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การเข้ารับการศึกษาของคนรุ่นใหม่ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการแรงงานในปัจจุบัน

และอนาคต ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการขาดโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพของการศึกษาโดยเฉลี่ยในทุกระดับ

ยังไม่ได้มาตรฐานซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการทดแทนแรงงานที่เริ่มสูงอายุ 

การวิจัยและพัฒนาและเทคโนโลยีของประเทศ มีคุณภาพและปริมาณไม่เพียงพอในทุกระดับ อาทิ บุคคล 

บริษัท สถาบัน และประชากรโดยทั่วไป ส่วนการพัฒนาคลัสเตอร์และการระดมทุนของผู้ประกอบการอยู่ใน

ระดับที่พอใช้ และการแข่งขันระหว่างบริษัทเอกชนถึงแม้จะไม่เข้มข้นแต่ก็อยู่ในระดับปานกลาง จึงมองได้ว่า 

SMEs ยังมีศักยภาพเพียงพอและสามารถแข่งขันได้ 

ด้านการเมืองและกฎระเบียบในระดับองค์กร มีประเด็นด้านประสิทธิภาพและบรรษัทภิบาล ส่วนในระดับ

ภาครัฐ มีประเด็นด้านการใช้เงินภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ การเอื้อประโยชน์ของข้าราชการ การติดสินบน ซึ่ง

ท าให้ระดับความน่าเชื่อถือที่มีต่อข้าราชการและนักการเมืองค่อนข้างต่ า รวมถึงความโปร่งใสและความไม่มี
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ประสิทธิภาพของระบบกฎหมายในการสอดส่องและน าตัวผู้กระท าผิดมารับผิด เนื่องจากมีการรับสินบนและ

การเล่นพรรคเล่นพวกในกลุ่มข้าราชการและต ารวจ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของประเทศที่เด่นชัดที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการส ารวจปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจในประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วประเทศไทยยังคงต้องปรับปรุงปัจจัยในอีกหลายด้าน แม้ว่าจากการ

วิเคราะห์และการจัดอันดับประเทศไทยจะพบว่า เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง แต่ประเทศไทยยัง

มีภาวะพ่ึงพาประเทศอ่ืนๆ มาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมี

ความพร้อมและมีศักยภาพ แต่ยังจ าเป็นต้องมีการน าเข้าเทคโนโลยีน าเข้าจากต่างประเทศค่อนข้างมาก 

ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะตรงกับเทคโนโลยีใหม่ๆ นั่นหมายความว่ า อุตสาหกรรม

ภายในประเทศยังสามารถมีศักยภาพที่มากกว่านี้ได้หากได้รับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น ทั้งนี้

ในการส่งเสริมไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ควรมีการค านึงถึงมิติด้าน 

สังคม สิ่งแวดล้อม และทุนมนุษย์ ตามนโยบายและแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ด้วยจึงจะท าให้เกิดการพัฒนาที่

สมดุลและยั่งยืน 

 



  

 

บทที่ 7  
การคัดเลือกกลุม่อุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1 : กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในและต่างประเทศ 
ส่วนที่ 2 : กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้ในการคัดเลือก 
ส่วนที่ 3 : เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 
ส่วนที่ 4 : ผลการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม 
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บทท่ี 7 การคัดเลือกกลุ่มอตุสาหกรรมอนาคตน าร่อง 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในและต่างประเทศ 

ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางตามค าแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2556-2561 และแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

พ.ศ. 2555-2574 กระทรวงอุตสาหกรรมโดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะคัดเลือก 

“กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต” ที่มีศักยภาพ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทุนมนุษย์ และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

อย่างไรก็ดี “กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต” หรือ “กลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่” เป็นค าที่เกิดขึ้นใหม่และเริ่มมี

การใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานที่กล่าวถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตหน่วยงานแรกๆ ของไทย 

อาทิ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช .) ได้ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรม

อนาคตที่สามารถสร้างฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนไว้ได้ทั้งหมด 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม

พลังงานสะอาด กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน 

และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ส่วนมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค .) ได้ก าหนด

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไว้ในรายงานของโครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย 

วิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC (ระยะที่ 1) ครอบคลุมถึง กลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ กลุ่ม

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งและยานพาหนะ และกลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี  

ซึ่งการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตของหน่วยงานดังกล่าวได้ใช้ค านิยามของ สศช . สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย  และผลงานการวิจัยของมูลนิธิ สวค. ที่ผ่านมาในอดีตเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ในวิสัยทัศน์ที่จะสร้าง “โมเดลประเทศไทย 4.0” โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพ่ือให้

ประเทศมี “รายได้สูง” โดยมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทุนมนุษย์ และการเมืองการปกครอง 

อย่างสมดุล  โดยมีการมุ่งเน้นให้ประเทศมีการสร้าง “ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน” และ การสร้าง “มูลค่าเพ่ิม” 

สปช. จึงได้ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตหลักไว้ 5 กลุ่มหลัก ที่สามารถพัฒนาประเทศอย่างครอบคลุมทุก

มิติ และสามารถสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ซึ่งได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ  

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ กลุ่มอุตสาหกรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  



                                                                                                   

-บทที่ 7 หน้า 2- 

นโยบายและแผนต่างๆ ของประเทศที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมได้ระบุกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความ

เกี่ยวข้องกับอนาคตไว้ อาทิ นโยบายและแผน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน .) ฉบับที่ 1 ได้

มุ่งเน้นการสร้าง วทน. เพ่ือพัฒนาประเทศ โดยได้ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่ควรส่งเสริมไว้ เช่นเดียวกับ 

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ฉบับที่ 3 ที่ได้ระบุกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ที่ควร

ส่งเสริมไว้เช่นกัน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก็ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใน

ระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2556 – 2560 เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกับ

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตของต่างประเทศ อันได้แก่  

(1)  อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ อาทิ เขตอุตสาหกรรม การผลิตพลังงานจากก๊าซ

ธรรมชาติ น้ าประปาหรือน้ าเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชน สนามบินพาณิชย์ และ

ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์  

(2)  อุตสาหกรรมพื้นฐาน อาทิ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมกระดาษและ

เยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร  

(3)  อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อาทิ เครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ 

อาหารที่ใช้ในการแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

(4)  อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม  อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

การรีไซเคิล การบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดกากอุตสาหกรรม การบริการด้านการจัดการพลังงาน  

(5)  บริการที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม อาทิ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การออกแบบ

ทางวิศวกรรม การผลิตซอฟต์แวร์ บริการการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ บริการสอบเทียบมาตรฐาน กิจการ 

ROH กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน 

(6)  อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง  

(7)  อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป  อาทิ อาหารแปรรูป วัตถุเจือปนอาหาร 

ผลิตภัณฑ์ยาง สารสกัดจากสมุนไพร  

(8)  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสุขภาพ อาทิ กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา การสร้าง

ภาพยนตร์และบริการที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ ศูนย์สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ  
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(9)  อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่ง อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟ รถไฟฟ้า การต่อและซ่อม

บ ารุงเรือ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและบ ารุงรักษาเครื่องบิน 

(10) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรพลังงาน

แสงอาทิตย์  

คณะที่ปรึกษายังได้ขยายผลการศึกษาเพ่ิมเติมในการครอบคลุมไปยังนิยามกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตจาก

หน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ รวมทั้งจากผู้ประกอบการและนักวิชาการ โดยบทความและเอกสารทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในต่างประเทศ พบว่ามีการนิยามของอุตสาหกรรมอนาคตไว้

คล้ายกัน คือ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิดใหม่ๆ ท าให้มีการปรับเรียงตัวของอุตสาหกรรมใน

ห่วงโซ่มูลค่าเดิมในรูปแบบใหม่ จนอาจกลายเป็นห่วงโซ่มูลค่าใหม่ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตสามารถจัดแบ่ง

ได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) การใช้องค์ความรู้เดิมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดโดยรูปแบบใหม่ (2) 

การใช้องค์ความรู้เดิมเพ่ือตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของตลาด และ (3) การใช้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการเดิมและความต้องการใหม่ของตลาด1 นอกจากนี้คณะที่ปรึกษาพบว่า ในบางกรณี เช่น 

ประเทศสหภาพยุโรปนั้น มีการศึกษาเพ่ือหากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตโดยการวิเคราะห์การระดมทุนของบริษัท

ที่เกิดใหม่และการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทในกลุ่มและสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือหาทิศทางแนวโน้ม

การรวมตัวของกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่2 

นอกจากนี้ ยังมีบทความที่อ้างถึงอุตสาหกรรมอนาคตจากหน่วยงานต่างประเทศที่มีบทบาทคล้ายคลึงกับ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ 

(Economic Development Board of Singapore) หน่วยงาน Invest in Taiwan ของกระทรวงเศรษฐกิจ

ของประเทศไต้หวัน หน่วยงาน Future Industries Fund ซึ่งเป็นกองทุนของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย  

และหน่วยงาน Germany Trade & Invest ของกระทรวงเพ่ือเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศเยอรมัน 

(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) ที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอนาคตเปรียบเสมือน

ผลิตภัณฑ์ที่นานาประเทศแข่งขันกันน าเสนอเพ่ือดึงดูดเงินลงทุนเข้ามายังประเทศของตน 

ถึงแม้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไม่มีการนิยามที่ใช้โดยทั่วกันอย่างชัดเจน แต่การทบทวนวรรณกรรม

ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เริ่มมีความเห็นที่คล้ายคลึงกันในด้านค านิยามของอุตสาหกรรมอนาคตว่า

                                           
1 ข้อมูลจาก EU Know-Hub Project, Retrieved from: www.know-hub.eu 
2 ข้อมูลจาก PricewaterhouseCoopers report on Emerging Industries (European Cluster Observatory Phase 3 Project (ECO III)), ปี 
พ.ศ. 2555 
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เป็นอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์อุปสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนความคิดเห็นที่ว่าอุตสาหกรรมอนาคตจะเป็น

อะไร อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

2. กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้ในการคัดเลือก 

จากการรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต ของทั้งในและต่างประเทศ 

อันได้แก่ จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ประเทศในสหภาพยุโรป และออสเตรเลีย คณะที่ปรึกษาได้น า

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ถูกกล่าวถึงทั้งหมดมาจัดเป็นหมวดหมู่ โดยตั้งชื่อกลุ่มตามความเหมาะสมของ

ประเภทอุตสาหกรรม ได้ทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม อันได้แก ่

(1)  กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง คือ กลุ่มของอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมหรือวัตถุดิบชั้นสูงใน

การผลิต เช่น การพิมพ์ 3 มิติ ไบโอเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี วัสดุใหม่ เช่น เส้นใยสมรรถนะสูง วัสดุผสม  

ธาตุหายาก อุปกรณ์ก่ึงตัวน าและตัวน ากระแสไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม แก้วชนิดพิเศษ โลหะผสมที่มีน้ าหนักเบา วัสดุ

อัจฉริยะ การผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีระบบดิจิทัลแบบบูรณาการเป็นองค์ประกอบหลัก ส าหรับการใช้งานใน

ด้านวิศวกรรม การเดินเรือ และการบิน ดาวเทียม และการขนส่งทางรถไฟในเมือง 

(2)  กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิต

พลังงานจากชีวมวล ลม น้ าและแสงอาทิตย์ 

(3)  กลุ่มอุตสาหกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรหรือ

รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิตที่น าวัสดุมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ เช่น โพลิเมอร์ 

ยาง กระดาษ เส้นใย การบ าบัดน้ าเสีย และการก าจัดหรือการใช้ประโยชน์จากของเสียจากการผลิต 

(4)  กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น 

ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ทันตกรรม และศัลยกรรม อุปกรณ์เพ่ือการออกก าลังกายและการ

กีฬา  

(5)  กลุ่มอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้น

เพ่ือการผลิต เช่น การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ การออกแบบหุ่นยนต์ ภาพยนตร์  

วารสาร บรรจุภัณฑ์ และสิ่งตีพิมพ์  

(6)  กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยานยนต์รูปแบบ

ต่างๆ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมการต่อเรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ า 
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(7)  กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ  ประกอบด้วย อากาศยาน ยานอวกาศ รวมถึง

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบของยานอวกาศ 

(8)  กลุ่มอุตสาหกรรมความปลอดภัย ประกอบด้วย กระด้างพันธ์ (Hardware) และ ละมุนพันธ์ 

(Software) ที่ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยของผู้คน สิ่งของ (เช่น อาคาร ระบบขนส่ง) และข้อมูล อาทิ 

ระบบสแกนใบหน้า ดวงตา ลายนิ้วมือ ระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลฟอเรนสิก (การแกะรอย

และกู้ข้อมูลที่ถูกขโมยหรือหายไปจากความขัดข้องหรือการถูกแฮ็คของระบบ)  ระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อ

เกิดอัคคีภัย ระบบกล้อง CCTV รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร เช่น การก่อการร้ายทางชีวภาพ คุณภาพและ

โรคระบาดจากการบริโภคอาหาร 

อุตสาหกรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมต่างประเทศ และหน่วยงานหรือสถาบันที่คณะที่ปรึกษาใช้ในการ

อ้างอิง สรุปได้ดังแสดงใน 
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ประเทศ สถาบัน/
หน่วยงาน 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

พลังงาน
สะอาด/ทดแทน 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
อากาศยาน 
และอวกาศ 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ความคิด
สร้างสรรค์ 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ความปลอดภัย 

ไทย NESDB Clean Energy Healthcare Biochemical 
/Biomaterials 

Aviation / 
Aerospace 

  Creative 
Products 

 

FPRI Energy Health Green Materials  Vehicles Fusing 
Technology 

  

จีน US-China 
Business 
Council 

New Energy  Energy Efficient 
/ Green Tech 
 

 Electric 
Vehicles 

New Materials   

High-End 
Equipment 
Manufacturing 

Nexgen IT 
Biotechnology 

สิงคโปร ์ EDB    
 

Space Automotive  Lifestyle 
Products 

Safety/ 
Security 

ไต้หวัน Invest in 
Taiwan 

Green Energy Medicine / 
Healthcare 

   Biotechnology 
 

Culture & 
Creation 

 

สหรฐัอเมริกา 
 
 

US Bureau of 
Labour 
Statistics 

 Healthcare / 
Homecare 

Plywood / 
Engineered 
Wood 
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ประเทศ สถาบัน/
หน่วยงาน 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

พลังงาน
สะอาด/ทดแทน 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
อากาศยาน 
และอวกาศ 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ความคิด
สร้างสรรค์ 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ความปลอดภัย 

 Concrete / 
Cement 

สหภาพ
ยุโรป 

European 
Cluster 
Observatory, 
European 
Commission 

 Personalized  
Medicine 

Eco Industries  Mobility 
(Transportation) 

Industries 

Mobile 
(Devices) 
Services 

Creative 
Industries 

 

Maritime 
Industries 

Experience 
(Recreation) 
Industries 

สหราช
อาณาจักร 

Lateral North 
(Scotland) 

Hydrogen 
Manufacturing 
/Renewable 
Energy 

Childcare Biomass / 
Bioscience 

Aerospace Ship 
Building / 
Shipping 

3D Printing   

Energy 
Storage 

Urban Mining / 
Recycling 

Robotics / 
Computing 

IET New Power 
Networks 

  Space  3D Printing  Food Safety 

Robotics Cyber 
Security 
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ประเทศ สถาบัน/
หน่วยงาน 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

พลังงาน
สะอาด/ทดแทน 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
อากาศยาน 
และอวกาศ 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ความคิด
สร้างสรรค์ 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ความปลอดภัย 

เยอรมัน Germany 
Trade     & 
Invest 

Energy 
Efficiency 

    Nanotechnology  Safety/ 
Security 

Energy 
Storage / Fuel 
Cells 

ออสเตรเลีย Future 
Industries 
Institute, 
University of 
South 
Australia 

Renewable 
Resources / 
Energy 

Health 
Research & 
Devices 

Environment, 
Soil & Water 

     

Future 
Industries 
Fund, Victoria 

New Energy Medtechnology 
& Pharmacy 

Construction  Transport    
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ประเทศ สถาบัน/
หน่วยงาน 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

พลังงาน
สะอาด/ทดแทน 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
อากาศยาน 
และอวกาศ 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ความคิด
สร้างสรรค์ 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม

ความปลอดภัย 

อื่นๆ Quora Solar Power    Electric Cars Nanotech   

3D Printing 
WOBI Alternative 

Energies 
    Biotechnology Social Net 

Games 
 

IBISWorld Wind / Solar 
Power 

 Recycling 
Facilities 

  Biotechnology Video Games  

Frost & 
Sullivan 

Alternative 
Energies 

 Waste to 
Energy 

  Mobile 
Robotics 

 Cyber 
Security 

3D Printing 

Entrepreneur  Corporate 
Health 

Green Building     Digital 
Forensics 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตของหนว่ยงานในประเทศต่างๆ



                                                                                                   

-บทที่ 7 หน้า 10- 

3. เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

เพ่ือให้สอดคล้องกับขอบเขตการด าเนินงานของโครงการฯ คณะที่ปรึกษาได้คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม

อนาคตไม่เกิน 5 จาก 8 กลุ่มข้างต้น ด้วยเกณฑ์ต่างๆ จ านวน 4 เกณฑ์ คือ (1) เป็นอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรม

อยู่ในหมวดการผลิต (2) มีศักยภาพในการแข่งขัน และได้รับประโยชน์จากการค้าและการลงทุนกับประเทศใน

กลุ่มอาเซียน (3) สอดคล้องกับนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน (4) สามารถ

ระบุขอบเขตประเภทสินค้าขั้นสุดท้ายได้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 เป็นอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมการผลิตเป็นหลัก 

เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตบางประเภท มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ครอบคลุม

ทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรม

ภายในอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมการผลิตเป็นหลัก โดยใช้ค านิยามของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในข้างต้นมา

พิจารณาว่าเข้าข่ายการเกษตร การผลิต หรือการบริการ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ตามนิยามแล้วพบว่า กลุ่ม

อุตสาหกรรมความปลอดภัยในมิติที่เป็นอุตสาหกรรมอนาคตนั้น มีความเป็นการบริการมากกว่าการผลิต จึง

ไม่ได้รับการคัดเลือกในเกณฑ์นี้ 

3.2 มีศักยภาพในการแข่งขัน และได้รับประโยชน์จากการค้าและการลงทุนกับประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

นอกเหนือจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสถานภาพอุตสาหกรรมอนาคตไทยในบริบท

อาเซียนดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 แล้ว ที่ปรึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) คุณเจน 

น าชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (2) ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และ (3) คุณทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือคัดเลือกกลุ่ม

อุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพในการแข่งขันและได้รับประโยชน์จากการค้าและการลงทุนกับประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ พบว่าประเทศไทยในภาพรวมน่าจะได้ประโยชน์จาก

ประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เนื่องมาจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และ

ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม มากกว่ากลุ่มประเทศอาเซียนดั้งเดิม เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ

ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นคู่แข่งส าคัญของประเทศไทยในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือทาง

การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน จะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศนอกกลุ่ม 

และการเจรจากับประเทศนอกกลุ่มโดยตัวแทนการค้าระหว่างประเทศ   
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การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 2 

ประการ คือ (1) โอกาสในการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งจะท าให้ปริมาณอุปสงค์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก และ (2) โอกาสใน

การผลิตที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ทุน และแรงงานได้อย่างเสรี  

(1) ประโยชน์ในด้านอุปสงค์ท่ีจะได้รับ คือ 

 อุปสงค์จากประชากรในภูมิภาคที่มีจ านวนมากและมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี รวมถึง

ก าลังซื้อที่เพ่ิมข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 อุปสงค์ท่ีเกิดจากการกระตุ้นของผู้ประกอบการไทย โดยการลงทุนในด้านเทคโนโลยีการ

ผลิต การให้ข้อมูล การสร้างค่านิยมและการตลาดในกลุ่มผู้บริโภคอาเซียน โดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศ CLMV 

ถึงแม้ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการลด

มาตรการกีดกันทางการค้า แต่ประเทศไทยถือว่ามีความได้เปรียบกว่าประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากจุดภูมิศาสตร์ของ

ไทยอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของภูมิภาค ท าให้สินค้าของประเทศไทยสามารถเข้าถึงตลาด CLMV ได้เร็วกว่า

กลุ่มประเทศอาเซียนดั้งเดิม โดยมีต้นทุนในการขนส่งสินค้าต่ ากว่าและมีราคาที่ถูกกว่า อย่างไรก็ดี ประโยชน์

จากข้อได้เปรียบดังกล่าวอาจมีไม่มากนัก หากสินค้าไทยมีคู่แข่งด้านราคาจากประเทศอ่ืนที่มีต้นทุนต่ ากว่า เช่น 

จีน เป็นต้น 

(2) ในส่วนของโอกาสทางการผลิต ประโยชน์ที่คาดว่าอุตสาหกรรมของไทยจะได้รับจากการ

รวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 

 แหล่งทรัพยากร – ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งมีอยู่เป็น

ปริมาณมากและราคาถูก 

 แรงงาน – แรงงานราคาถูกจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตที่ใช้แรงงานในการผลิตอย่าง

เข้มขน้ลดลง โดยเฉพาะส าหรับภาคการส่งออก 

 การลงทุนในต่างประเทศ – แม้ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข

เดียวกัน กล่าวคือ ทุกประเทศจะได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีของการลงทุนอย่างเท่า

เทียมกัน แต่บางผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยมีภาพลักษณ์และคุณภาพที่ดีกว่าประเทศ

คู่แขง่ในอาเซียน จึงท าให้ผู้ประกอบการไทยมีความได้เปรียบเมื่อมีการแข่งขันการลงทุน

ในกลุ่มประเทศ CLMV 
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 การส่งออก – ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการส่งออกผ่านประเทศในกลุ่ม CLMV 

เมื่อมีฐานการผลิตในประเทศเหล่านี้เนื่องจากระบบภาษีพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไป 

(Generalized System of Preferences: GSP)   

สรุปได้ว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนทุกประเทศจะมีการแข่งขันกันเพ่ือเข้าถึงทรัพยากรหรือวัตถุดิบ

และแรงงานราคาถูกด้วยการเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประโยชน์ในด้านการผลิตจะขึ้นอยู่กับการ

เจรจาและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ กลุ่มประเทศ CLMV สามารถเป็นแหล่งผลิตโดยขึ้นอยู่กับประเภท

ของสินค้าเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ า ค่าขนส่งสูง หรือใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ไม่มีมากนักในประเทศผู้ลงทุน 

หรือต้องการได้รับสิทธิ์ GSP ในการส่งออกไปยังประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศกลุ่ม CLMV 

เป็นเป้าหมายที่ดีในการเป็นฐานการผลิต และส าหรับประเทศไทยนั้น สินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงหรือจ าเป็นต้องใช้

แรงงานที่มีทักษะในการผลิตควรยังคงมีการผลิตภายในประเทศ  

ในส่วนของประเทศคู่ค้าในกลุ่มอาเซียนอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ

ฟิลิปปินส์ ต่างแข่งขันกันในการเข้าถึงตลาดและทรัพยากรเช่นเดียวกับประเทศไทย และการเคลื่อนย้าย

แรงงานที่มีทักษะเสรีไม่น่าจะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยมากนัก เนื่องจากแรงงานที่มีทักษะ 8 กลุ่ม

อาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก มัคคุเทศก์ นักส ารวจ และนักบัญชี มีรายได้ค่อนข้าง

สูงอยู่แล้วเมื่อเทียบกับค่าครองชีพและคุณภาพชีวิตในประเทศบ้านเกิด ดังนั้น การเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มนี้

น่าจะมีไม่มาก เว้นแต่เป็นการย้ายไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV หรือเป็นการย้ายตามนโยบายของบริษัทแม่ 

นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่มนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะใช้แรงงานและทรัพยากรภายในเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจแบบ

พ่ึงพาการส่งออกเนื่องจากตลาดในประเทศเริ่มอ่ิมตัว จึงไม่มีนโยบายในการดึงดูดเงินลงทุนเพ่ือการผลิตและ

จ าหน่ายในประเทศ อีกทั้งยังมีนโยบายในการลดการน าเข้าเพ่ือการบริโภคในประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยอาจ

ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับประเทศอาเซียนดั้งเดิมในด้านการผลิตสินค้าบางอุตสาหกรรมในรูปแบบ

การเลือกผลิตตามความช านาญ อาทิ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเทศมาเลเซียเลือกผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประเทศอินโดนีเซียเลือกผลิตกระปุกเกียร์ และประเทศไทยเลือกผลิตชิ้นส่วนอ่ืนๆ ที่มี

ความช านาญ เป็นต้น 
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ส าหรับประโยชน์ที่จะได้รับหรือความสามารถในการแข่งขันของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต

ภายใต้การเปิดเสรีอาเซียน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มอุตสาหกรรม สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

 เป็นกลุ่มที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เนื่องจากมีความสามารถในการผลิตและมูลค่าสูงมาก รวมทั้งผู้ประกอบการราย
ย่อยท่ีผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงทั้งในการผลิต
และการส่งออก และนอกจากศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ แล้ว 
อุตสาหกรรมการต่อเรือของไทย ยังมีความพร้อมและมีความแข็งแกร่งมากเม่ือ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเปิดเสรีอาเซียน คือ ขนาดของตลาดที่มีขนาดใหญ่
และมีโอกาสในการเติบโตสูง แม้ในช่วงแรกจะอุปสงค์ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์อนาคตอาจยังไม่สูงมากนัก แตป่ระเทศไทยสามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิต
โดยขยายความยาวของห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรม
ต้นน้ าและปลายน้ าของทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อาทิ อุตสาหกรรม
เหล็กกล้า รวมทั้งมีการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา และ/หรือศูนย์ทดสอบ 

 ผู้ผลิตชิ้นส่วนใน Tier 1 ควรใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในเรื่องการเคลื่อนย้ายทุนอย่างเสรี โดยอาจเริ่มมีการลงทุนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV และลดการพึ่งพิงแนวทางการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติเพียง
อย่างเดียว ในขณะที่ผู้ผลิตใน Tier 2 และ Tier 3 จะได้ประโยชน์จากแรงงาน
ราคาถูก ทรัพยากรข้ันพ้ืนฐาน และการลดมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศ
อ่ืนๆ ในอาเซียนท าให้ต้นทุนการน าเข้าวัตถุดิบจะต่ าลง สินค้ามีราคาถูกลง  
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยน่าจะสามารถคงกระบวนการผลิตในส่วนที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงไว้ได้ เนื่องจาก ทักษะของแรงงานฝีมือ การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน และต้นทุนการขนส่ง ซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อสุขภาพ 

 เป็นกลุ่มที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน รวมถึงมีวัตถุดิบที่ส าคัญ เช่น สมุนไพรต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์  
และมีสรรพคุณต่างๆ ที่สามารถน ามาต่อยอดเพ่ือการค้าและสามารถแข่งขันกับ
ประเทศต่างๆ ได้ทั้งในและนอกเขตอาเซียน  

 มาตรฐานของสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพจากประเทศไทยได้รับ
การยอมรับเป็นอย่างดี อีกท้ังในปัจจุบันแนวโน้มการดูแลรักษาสุขภาพมีมากข้ึน
โดยไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระแสระยะสั้น ดังนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพจึงยัง
เป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ในระยะยาว  



                                                                                                   

-บทที่ 7 หน้า 14- 

กลุ่มอุตสาหกรรม สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

 อย่างไรก็ดี การพัฒนาของประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องกระบวนการของภาครัฐ 
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
และการส่งเสริมจากภาครัฐ  

 ส าหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 
ตลาดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่เนื่องจากสินค้า การบริการ และสถานที่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ อาทิ ยารักษาโรค การบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล
หรือคลินิก อุปกรณ์ออกก าลังกาย และการให้บริการของเทรนเนอร์และศูนย์ออก
ก าลังกาย จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมไปพร้อมกัน จึงควรพิจารณาการไปลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ควบคู่ไปด้วย ในขณะที่ห่วงโซ่
อุปทานในปัจจุบันของกลุ่มประเทศดังกล่าวยังพัฒนาไปไม่มากนัก จึงเป็นช่องทาง
ให้กับผู้ประกอบการจากประเทศไทยเข้าไปในตลาดใหม่ๆ ได้ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อากาศยานและ
อวกาศ 

 ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการบินซึ่งเป็นทางผ่านของเส้นการ
บินหลัก (Commercial Flight Path) ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ เมื่อมีการเปิดการค้าเสรี
อาเซียน เนื่องจากมีจ านวนเที่ยวบินที่เข้า-ออกอาเซียนผ่านประเทศไทยมากขึ้น 
ท าให้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค 

 การผลิตในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและทิศทางของบริษัทข้ามชาติที่จะมา
ตั้งศูนย์การผลิตในประเทศไทยเป็นส าคัญ  

 แรงงานราคาถูกและทรัพยากรต่างๆ อาจช่วยให้ต้นทุนต่ าลงและสามารถแข่งขันได้
มากขึ้น 

กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน 

 ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยี และความพร้อมของผู้ประกอบการมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่ม
อาเซียน และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์กระแสโลกาภิวัตน์ในเรื่องของการ
ผลิตพลังงานจากธรรมชาติ เพ่ือสร้างเป็นพลังงานทดแทน รวมถึงการตอบสนอง
ความต้องการพลังงานต่างๆ ที่จะมีสูงขึ้นได้ค่อนข้างดี  

 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันอุปสงค์ของอุตสาหกรรมดังกล่าวยังค่อนข้างต่ า ต้องมีการ
กระตุ้นผ่านการให้ความรู้  

 นอกจากนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
คือ โอกาสในการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มันส าปะหลังจากประเทศ
เวียดนามที่ยังไม่มีการน าไปผลิตเป็นเอทานอลในปัจจุบัน ประเทศไทยอาจพิจารณา
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กลุ่มอุตสาหกรรม สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

การลงทุนเพ่ือสร้างฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในกลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจาก
วัตถุดิบและพลังงานไม่เหมาะแก่การขนย้ายเข้ามาผลิตในประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ในปัจจุบันการรับรู้ของตลาดยังค่อนข้างน้อย แต่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอาจส่งผลให้อุปสงค์เพ่ิมข้ึนเนื่องจากการบริโภคท่ีสูงขึ้น  

 ส าหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมในกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ของ
เสียจากสินค้าเกษตร กากอุตสาหกรรม และขยะ น่าจะมีมากขึ้น เนื่องจากปริมาณ
อุปสงค์ในการบริโภคต่อสินค้าต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบปิโตร
เคมีในผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ที่ปัจจุบันมีการน าเข้ามาจากสิงคโปร์ในราคาที่ค่อนข้างสูง 

 อย่างไรก็ดี ส าหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว บริษัทไทยยังต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติมอีกมาก
ทั้งในด้านเทคโนโลยีและสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ความปลอดภัย 

ไม่ได้รับประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากนักอย่างน้อยในอนาคตอันใกล้ 
เนื่องจากสินค้าในหมวดดังกล่าวสามารถน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ได้ในต้นทุนที่ต่ ากว่า 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง 

ไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจนจากการเปิดเสรีอาเซียน ทั้งในด้านอุปสงค์และการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ 

 อุปสงค์น่าจะมาจากการวัฒนธรรมที่มีความใกล้เคียงกัน เช่น ในด้านแฟชั่น (เครื่อง
แต่งกายและเครื่องประดับ) ภาษา ภาพยนต์ เพลง ศิลปินและนักแสดง ซึ่งประเทศ
ไทยถือเป็นผู้น าในวงการแฟชั่นและบันเทิงในภูมิภาค  

 แต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นค่อนข้างจ ากัด 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีการเข้าถึงอยู่แล้ว แม้จะไม่มี
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในกลุ่มอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ อาท ิ 
นักออกแบบ ช่างตัดเย็บ ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี 

 อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทย อาจจะสามารถย้ายฐานการผลิตไป
ยังประเทศในกลุ่ม CLMV ซึ่งจะได้รับประโยชน์จาก GSP และแรงงานราคาถูก 
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แฟชั่นไทยในตลาดโลก 

ตารางที่ 2 : ตารางสรุปศักยภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดเสรีอาเซียนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

จากข้อมูลข้างต้น กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่จะได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 
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Tier กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

Tier 1: กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์สูงสุด  กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง 
Tier 2: กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์ 
ปานกลาง 

 กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ 
 กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ 
 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

Tier 3: กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์บางส่วน  กลุ่มอุตสาหกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ 

Tier 4: กลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะ
ได้ประโยชน์ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สูง 
 กลุ่มอุตสาหกรรมความปลอดภัย 

ตารางที่ 3 : การจัดชัน้ตามล าดับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปิดเสรีอาเซียนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

จากแนวทางข้างต้น เมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างอุตสาหกรรม 12 สาขาน าร่องตามพิมพ์เขียว

เพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึงได้กล่าวถึงในบทที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย สินค้า

เกษตร ผลิตภัณฑ์ประมง ไม้ ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สุขภาพ การท่องเที่ยว การบิน และโลจิสติกส์ ประกอบกับ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ทางคณะที่ปรึกษาได้

จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ  และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตจากการจัดชั้นประโยชน์ในบริบท

ของอาเซียนเฉพาะล าดับที่ 1-3 ตามตารางข้างต้น พบว่า  กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง กลุ่ม

อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ และกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดคล้อง

แหล่งข้อมูลทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการขจัดภาษีน าเข้าสินค้า ขจัดมาตรการกีดกันทาง

การค้าที่มิใช่ภาษี การอ านวยความสะดวกด้านพิธีศุลกากร การพัฒนามาตรฐานและความสอดคล้องของ

ผลิตภัณฑ์ในอาเซียน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญอย่างเสรี โดยทั้งหมดนี้ จะส่งผลให้

อุตสาหกรรมน าร่องดังกล่าวมีการพัฒนาในรูปแบบคลัสเตอร์ระดับภูมิภาค และมีกลุ่มประเทศอาเซียนเป็น

ตลาดรองรับขนาดใหญ่ในขณะเดียวกัน 

 

แผนภาพที่ 1 : กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และได้รับผลประโยชนจ์าก AEC 

เกณฑ์ : (1) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการสนับสนุนใน 

AEC Blueprint (2) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่

ปรากฏในวรรณกรรมต่างประเทศ (3) การจัดชั้น

ประโยชน์ในบริบทของอาเซียน 

- กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง

- กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ

- กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตคัดเลือกจากเกณฑ์ที่ 2: ศักยภาพในการแข่งขันและได้รับผลประโยชน์จาก AEC



                                                                                                   

-บทที่ 7 หน้า 17- 

3.3 สอดคล้องกับนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน 

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ถูกเลือก ควรจะมีความเกี่ยวโยงสอดคล้องกับนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ เพ่ือให้สนับสนุนและสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา แต่เนื่องจากนโยบาย

หรือแผนยุทธศาสตร์ส าคัญได้แก่ นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน3 แผนยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556-2561 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) และแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-

2574 ไม่มีการกล่าวถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมตามที่คณะที่ปรึกษา

ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน แต่ได้ก าหนดทิศทางและกรอบของ “อนาคต” โดยมุ่งเน้นความสมดุลของ เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และทุนมนุษย์ ให้มีความยั่งยืน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า แผนต่างๆ ข้างต้น เป็นกรอบแนว

ทางการสนับสนุนพื้นฐานของการพัฒนาของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

อย่างไรก็ดี ยังมีนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ของประเทศที่มีการ

ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมหรือสาขาอุตสาหกรรมอนาคตไว้ อาทิ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556-2561 (โดย สศช.) วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการ

ปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ (สภาปฏิรูปแห่งชาติ) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรมม ฉบับ

ที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ

ลงทุนในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) โครงการจัดท ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์

ใหม่สู่ AEC (ระยะที่ 1) และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ดังนั้น คณะที่ปรึกษาจึงถือหลักเกณฑ์การ

สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมหรือสาขาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่คณะที่ปรึกษานิยามไว้ว่า

เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งการสนับสนุนอุตสาหกรรมหรือสาขาอุตสาหกรรม

อนาคตของแผนงานต่างๆ ที่ตรงกับนิยามของคณะที่ปรีกษาได้น ามาสรุปไว้ในตารางต่อไปนี้ 

  

                                           
3 ค าแถลงนโนบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาต,ิ วันที ่12 กันยายน พ.ศ. 2557 
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X หมายถึง ผ่านเกณฑ์ 

นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ 

กลุ่มอุตสาหกรรม 

เท
คโ

นโ
ลย

ีชัน้
สูง

 

พล
ังง

าน
ทด
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อน
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ส่ง
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้าง

สร
รค

 ์

ปล
อด

ภัย
 

อา
กา

ศย
าน

แล
ะ

อว
กา
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1. นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน 

เป็นกรอบแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมอนาคตในภาพรวม 

2. ยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556-
2561 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 

4. แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย พ.ศ. 2555-2574 

5. แผนพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ประเทศ (โดย สศช.) 

 X X X X X  X 

6. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไก
ภาครัฐ (สภาปฏิรูปแห่งชาติ) 

X X  X X X   

7. นโยบายและแผน วทน. ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555-2564) 

X X  X X X   

8. แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2555-2559) 

X     X   

9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใน
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) 

X X X X X X  X 

10. แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 

 X  X X X   

11. โครงการจัดท ายุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ 
AEC (ระยะที่ 1) 

X X X X X    

12. แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมราย
สาขา (กลุ่มที่ 2 ในบทที่ 2) 

 X X X X X   

ตารางที่ 4 : ตารางแสดงกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์รองรับ 
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จากการสรุปด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง พลังงานทดแทน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือสุขภาพ ยานพาหนะและขนส่ง 

ความคิดสร้างสรรค์ และอากาศยานและอวกาศ 

3.4 สามารถระบุขอบเขตประเภทสินค้าขั้นสุดท้ายได้อย่างชัดเจน  

เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ในแต่ละกลุ่มนั้น อาจประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมที่มีความ

หลากหลาย ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนากลุ่มและสาขาอุตสาหกรรมสามารถก าหนดทิศทางได้อย่างชัดเจน คณะที่

ปรึกษาจึงคัดเลือกกลุ่มที่สามารถระบุและก าหนดขอบเขตของสินค้าขั้นสุดท้ายในสาขาอุตสาหกรรมได้อย่าง

ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง  

จากเกณฑ์ดังกล่าว กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีต่างๆ  ที่

ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การพิมพ์ 3 มิติ (เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตสิ่งของต่างๆ 

เช่น ฝาขวด ชิ้นส่วนยานยนต์ ของเล่น จากวัสดุต่างๆ เช่น ยาง เม็ดพลาสติก) นาโนเทคโนโลยี (เทคโนโลยีการ

ปรับโครงสร้างโมเลกุล สามารถใช้ได้ในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้า สี ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ) ไบโอเทคโนโลยี 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ล้วนแล้วแต่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทุกอุตสาหกรรมโดยไม่สามารถระบุขอบเขตได้

ชัดเจน เช่น ครอบคลุมถึงพลังงานจากชีวมวล ไบโอพลาสติก ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วิศวกรรมชีวเวช  การ

พัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเปรียบเป็นปัจจัยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต หรือปัจจัยให้เกิดแนวคิดใหม่อันน าไปสู่

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ในทุกอุตสาหกรรมอนาคต จึงยากแก่การจ ากัดขอบเขตของอุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับ

กลุ่มอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ ทุกอุตสาหกรรมสามารถน าความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ 

หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีความเกี่ยวโยงกับความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถจัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวได้ ดังนั้น กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และกลุ่มอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ถูกคัดเลือกในเกณฑ์นี้ 

4. ผลการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม 

จากการประมวลข้อมูลในข้างต้น ได้ผลสรุปดังนี้ 
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กลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคต 

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

เกณฑ์ที่ 1  
เป็นอุตสาหกรรม
ที่มีกิจกรรมการ
ผลิตเป็นหลัก 

เกณฑ์ที่ 2  
มีศักยภาพในการ
แข่งขันและได้รับ
ผลประโยชน์จาก

การค้า การลงทุนกับ
ประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

เกณฑ์ที่ 3 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และ
นโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรมใน

ปัจจุบัน 

เกณฑ์ที่ 4  
สามารถระบุ

ขอบเขตประเภท
สินค้าขั้นสุดท้ายได้

อย่างชัดเจน 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง 

X  X  

กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน 

X  X X 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

X  X X 

กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อ
สุขภาพ 

X X X X 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานพาหนะ และ
ขนส่ง 

X X X X 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ 

X  X  

กลุ่มอุตสาหกรรม
ความปลอดภัย 

   X 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อากาศยานและอวกาศ 

X X X X 

ตารางที่ 5 : ตารางแสดงการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

จาก พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ผ่านเกณฑ์ 4 เกณฑ์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม

เพ่ือสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ 

ในขั้นตอนต่อจากนี้ คณะที่ปรึกษาจะท าการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องจาก 3 กลุ่มที่ได้

คัดเลือกในข้างต้น โดยมีวิธีคัดกรองทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การศึกษาในเชิงปริมาณของกลุ่ม

อุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 3 ที่ได้คัดเลือกโดยการประมาณการผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ (GDP) และการ
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เติบโตของการส่งออก (2) การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวใน

เชิงคุณภาพ และ (3) การจัดท าเกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จากทั้งปัจจัยในเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพ และการประเมินคะแนนในเชิงเปรียบเทียบเพ่ือคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง 1 กลุ่ม โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 การศึกษาในเชิงปริมาณของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 3 กลุ่ม ที่ได้คัดเลือกโดยการ

ประมาณการผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ (GDP) และการเติบโตของการส่งออก 

4.1.1 ประมาณการผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ (GDP) 

คณะที่ปรึกษาใช้มูลค่าเพ่ิม (Value-Add) จากตาราง Input-Output (I-O – preliminary) 

ปี พ.ศ. 2553 ในการประเมินผลกระทบของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานการต่อยอดของกลุ่ม

อุตสาหกรรมดั้งเดิมต่อ GDP โดยมีการคัดเลือกรหัส I-O ส าหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ดังตารางต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต รหัส I-O มูลค่าเพิ่ม (รหัส I-O 209) 
กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อ
สุขภาพ 

088 Drug & medicine 
133 Recreational & athletic equipment 

           29,055,334  
 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานพาหนะและขนส่ง 

123 Ship building 
125 Motor vehicle 
126 Motorcycle, bicycle & other   

         261,331,709  
 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
อากาศยานและอวกาศ 

128 Aircraft               11,939,245  
 

ตารางที่ 6 : มูลค่าเพ่ิม พ.ศ. 2553 ของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 
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4.1.2 การประมาณการมูลค่าการเติบโตของการส่งออกในอนาคต  

เนื่องจากอุตสาหกรรมอนาคตไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่ไว้ในสถิติอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ตาม

แบบดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จึงท าให้ข้อมูลด้านมูลค่า และการเติบโตของอุตสาหกรรมอนาคตทั้งในอดีต

และการประมาณการในอนาคตมีจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นในเชิงคุณภาพหรือปริมาณ หรือหากมีการประมาณการใน

บทความต่างๆ ก็มักมีความขัดแย้งกัน ดังนั้นการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังโลกในอีก 5 ปี

ข้างหน้า จะใช้ข้อมูลการส่งออกย้อนหลังไป 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2557 ของ World 

Intergrated Trade Solution (WITS) ตามรหัส HS เนื่องจากมูลค่าการส่งออกจะเป็นตัววัดความต้องการของ

สินค้าในตลาดโลก และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตไทย โดยสะท้อนด้านมาตรฐาน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งในตลาดโลก  

คณะที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้ประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรมอนาคต 

โดยในการพยากรณ์นั้นจะใช้ “Holt’s Two Parameter Method” หรือ “Double Exponential 

Smoothing” ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการพยากรณ์ระยะทันทีทันใด ระยะสั้น และอาจใช้ในระยะปานกลางได้ และ

เหมาะกับข้อมูลที่มีแนวโน้มในรูปเชิงเส้น (Linear Trend) รวมอยู่ด้วย ซึ่งจากข้อมูลของ WITS จะเห็นได้

ชัดเจนว่าการส่งออกของไทยในอดีตเป็นข้อมูลที่มีลักษณะมีแนวโน้มในรูปเชิงเส้น โดยนอกจากค านึงถึง

แนวโน้มของข้อมูลแล้ว วิธี Holt นี้ยังเป็นวิธีพยากรณ์ที่ให้ความส าคัญหรือให้น้ าหนักของข้อมูลในการ

พยากรณ์ไม่เท่ากัน นั่นก็คือ มีการก าหนดน้ าหนักของข้อมูลในแต่ละเวลาที่ต่างกัน ซึ่งจะให้ความส าคัญกับ

ข้อมูลในปัจจุบันมากกว่าข้อมูลในอดีต โดยการพยากรณ์แบบ Holt มีสูตรในการค านวณดังนี้ 

            

       (   )            

              (   )     

โดยที่    คือ ค่าพยากรณ์ข้อมูลที่ได้จาก Holt ณ เวลาที่ t 

     คือ ค่าจริงหรือข้อมูลจริงที่มี ณ เวลาที่ t 

     คือ ค่าพยากรณ์ข้อมูล ณ เวลาที่ t 

   คือ ค่าพยากรณ์แนวโน้ม ณ เวลาที่ t 
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    คือ ค่า smoothing (การเฉลี่ย) constant (     )  

    คือ ค่า smoothing constant ส าหรับพยากรณ์แนวโน้ม (     ) 

    คือ จ านวนช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์ 

ค่า   จะเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงการให้ความส าคัญของข้อมูลในอดีต ค่ายิ่งน้อยเข้าใกล้ 0 ก็จะให้

ความส าคัญกับข้อมูลที่อยู่ในอดีตไกลๆ มาก แต่ถ้าค่ายิ่งมากเข้าใกล้ 1 ก็จะเป็นการให้ความส าคัญกับข้อมูลใน

อดีตใกล้ๆ มาก ส่วนค่า   จะเป็นค่าที่เกี่ยวกับการให้น้ าหนักของค่าแนวโน้ม โดยจากสูตรข้างต้นท าให้ได้ค่า

พยากรณ์มีค่าดังต่อไปนี้ 

หลังจากการพยากรณ์ด้วยวิธีของ Holt แล้ว คณะที่ปรึกษาได้ค านวณการเติบโตเฉลี่ยสะสม 

(Compound Annual Growth Rate : CAGR) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2562 ของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 

3 กลุ่ม เพ่ือน ามาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องต่อไป 

แหล่งที่มาของข้อมูลการส่งออกที่ใช้ 

คณะที่ปรึกษาใช้ข้อมูลมูลค่าส่งออกและน าเข้าของกรมศุลกากร4 ซึ่งเป็นข้อมูล ASEAN HS 

code ที่มีระดับความละเอียดของเลขรหัส 2, 4, 8, และ 11 หลัก ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับในระดับสากลที่ความ

ละเอียด 4 หลัก แต่อาจมีความแตกต่างในระดับความละเอียด 8 และ 11 หลัก อันเนื่องมาจากความแตกต่าง

ในรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละประเทศ 

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษายังได้ใช้ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์5 เพ่ือจ าแนกความหมายและ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ใน HS Code แต่ละระดับ (Code level) พร้อมทั้งหาข้อมูลลักษณะผลิตภัณฑ์

เพ่ิมเติมในฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของประเทศคู่ค้า เช่น zauba.com ของประเทศอินเดีย 

hsa.gov.com ของประเทศสิงคโปร์ gov.uk/trade-tariff ของประเทศอังกฤษ รวมถึงการจัดกลุ่ม HS code 

ในโครงการประเมินความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย เช่น โครงการจัดท า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยวิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC (ระยะที่ 1) และโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“การประเมินความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” ที่จัดท าขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมกับสถาบันนานาชาติ

                                           
4 ข้อมูลจาก customs.go.th 
5 ข้อมูลจาก moc.go.th/infor/thtrade 
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เพ่ือเอเชียแปซิฟิกศึกษา (INSAPS) โดยคณะที่ปรึกษาได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ประกอบกับการหารือกับเจ้าหน้าที่

จากส านักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร เป็นแนวทางในการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต โดย HS Code ที่

ใช้ในการค านวณหาการเติบโตของมูลค่าการส่งออกใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสขุภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและ
อวกาศ 

Medical & Dental Equipment 
8713, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 

90251100, 94021010, 94029010, 
94051020, 94052010, 

94054091, 94054099, 94059110, 
94059210, 87142011, 87142012, 
87142019, 87142090, 85392120, 
85392220, 85392910, 85392941, 
84192000, 84212910, 63079040, 
62129011, 62129091, 59069910, 

 
Medicine & Medical Supplies 

3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 
 

Latex Medical Products 
4014, 40151100, 39269039  

 
Spectacles & Contact Lens 

90013000, 90014000, 90015000, 
90049010  

 
 

Sports & Exercise Equipment 
9506 

Land Motor Vehicles 
8703, 8704, 8706, 8707, 8708, 8711, 8714, 

8407 *(not aircraft & .9000), 8408* (not 
.9000), 8409, 8511*(not aircraft), 
8512*(not .1000 & .9010), 8483, 
40111000, 40114000, 40121100, 
40121910, 40122010, 40122040, 
40131011, 40131019, 40139020, 
70071110, 70071140, 70072110 
70072140, 70091000, 73209010, 
73201011, 85021100, 85021200, 
85021300, 85022000, 85391010, 
85392130, 85392920, 85399020, 
40093191, 40169320, 40169913, 
40169914 40169915, 40169954, 
68138100, 83012000, 83023010, 
83023090, 84133000, 84143020, 
84152010, 84152090, 84212321, 
84212329, 84213120, 85071092, 
85071093, 85071094, 85071099, 
85272100, 85272900, 85443012, 

85443014, 94012010 
Watercraft 

8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8907, 8908, 
89069010, 89069020, 89069090 

Aircraft 
8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 

40113000, 40121300, 40122030, 
40139040, 40169920, 70071120, 
70072120, 84071000, 84091000, 
85071010, 85072010, 85073010, 
85074010, 85079012, 85079091,  
85111010, 85112010, 85113030, 
85114010, 85115010, 85118010, 
85119010, 85443091, 85443099 
94011000 84158111, 84158112, 
84158119, 84158191, 84158193, 
84158194, 84158199, 84158211, 
84158219, 84158291, 84158299, 
84158311, 84158319, 84158399, 
84158391, 84159013, 84159024, 
84159026, 84159034, 84159036, 

84159044, 84159046 

ตารางที่ 7 : HS Code ที่ใช้ในการค านวณของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม6 

จากตารางที่ 7 การประมาณการมูลค่าการส่งออกของทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้ 

                                           
6 หมายเหต:ุ ส าหรับหมวดที่ใช้รหัส 4 หลัก หมายถึง การครอบคลุมรหัส 8 หลักทุกหมวด 
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แผนภาพที่ 2 : การประมาณการเติบโตของมูลค่าการส่งออกและค่าสถิติในกลุม่อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ 

 

 
แผนภาพที่ 3 : การประมาณการเติบโตของมูลค่าการส่งออกและค่าสถิติในกลุม่อุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง 

3,995,951,578  

 5,364,840,700  

 -

 1,000,000,000

 2,000,000,000

 3,000,000,000

 4,000,000,000

 5,000,000,000

 6,000,000,000

2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562

กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 

Actual Forecast (Holt)

RMSE 109,037,229  AIC 522.08

R Square 98.63% BIC 523.21

Adjusted R-Square 98.51% Mean (Actual) 2,610,149,262

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 3.70% Standard Deviation (Actual) 970,859,021

 37,728,157,360  

 56,650,983,112  

 -

 10,000,000,000

 20,000,000,000

 30,000,000,000

 40,000,000,000

 50,000,000,000

 60,000,000,000

2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562

กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง 

Actual Forecast (Holt)

RMSE 2,618,842,276   AIC 604.73

R Square 94.59% BIC 605.86

Adjusted R-Square 94.10% Mean (Actual) 20,611,884,879

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 10.15% Standard Deviation (Actual) 11,719,344,249

เหรียญ

เหรียญ
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แผนภาพที่ 4 : การประมาณการเติบโตของมูลค่าการส่งออกและค่าสถิติในกลุม่อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ 

แผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีการเติบโตเฉลี่ยสะสมของมูลค่า

การส่งออกสูงที่สุด ที่ร้อยละ 15.82 ต่อปี ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ มีการเติบโตที่ร้อยละ 5.85 

ต่อปี และกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศมีมูลค่าการส่งออกท่ีค่อนข้างคงท่ีที่ร้อยละ 2.14 ต่อปี 

4.2 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวในเชิง

คุณภาพ 

ในส่วนของการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  คณะที่ปรึกษาได้

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 3 กลุ่ม

อุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากมิติต่างๆ ตามกรอบการวิเคราะห์ Diamond Model ได้แก่ โครงสร้างและ

สภาพการแข่งขัน สภาวะอุปสงค์ของอุตสาหกรรม สภาวะปัจจัยการผลิตในประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนใน

ประเทศ ผลกระทบจากภายนอก และรัฐบาล โดยจะมีการลงคะแนนโดยใช้ Harvey Ball ซึ่งข้อมูลที่คณะที่

ปรึกษาใช้ในการพิจารณามิติต่างๆ ในกรอบแนวคิด Diamond Model ของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 3 

กลุ่ม มีดังต่อไปนี้ 

 5,047,601,917  

 6,276,449,506  

 -

 1,000,000,000

 2,000,000,000

 3,000,000,000

 4,000,000,000

 5,000,000,000

 6,000,000,000

 7,000,000,000

2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562

กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ 

Actual Forecast (Holt)

RMSE 540,654,020   AIC 563.71

R Square 77.65% BIC 564.84

Adjusted R-Square 75.61% Mean (Actual) 3,898,778,752

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 14.01% Standard Deviation (Actual) 1,190,207,890

เหรียญ
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4.2.1 ปัจจัยการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในการวัดความสามารถในการแข่งขันของปัจจัยการผลิต อาทิ แรงงานทั้งที่มีฝีมือและไร้ฝีมือ 

ทุนมนุษย์ ระดับของเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ คณะที่ปรึกษาได้จัดอันดับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต

ตามล าดับความพอใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อปัจจัยในการผลิตต่างๆ และการส่ งเสริมของภาครัฐ โดย

พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 

ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 เนื่องจากในการที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศ จะมี

การพิจารณาปัจจัยการผลิตแล้วในภาพรวม และลงคะแนนในรูปแบบ Harvey Balls ซึ่งก าหนดโดย Likert 

Scale โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจ ซึ่งสะท้อนจากมูลค่าเงินลงทุนมากจะได้คะแนนสูงและลดลง

ตามเกณฑ์ที่ที่ปรึกษาได้ตั้งไว้ โดยการก าหนดเกณฑ์ในการแบ่งช่วงมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศโดย

แบ่งเป็น Likert Scale โดย 

ช่วงอันตรภาคชั้นของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ  =     เฉลี่ย สูงสุด –     เฉลี่ย ต่ าสุด
 

 

        =            

 
  

        = 47,432 ล้านบาท 

จากการแบ่งชั้นในการให้คะแนนจากการค านวณ จึงก าหนดเป็นเกณฑ์ได้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่า FDI  ระหว่าง 773 – 48,205  หมายถึง มีการลงทุนจากต่างประเทศน้อย   

  ระหว่าง 48,206– 95,637 หมายถึง มีการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างน้อย  

  ระหว่าง 95,638– 143,069 หมายถึง มีการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างมาก  

  ระหว่าง 143,070– 190,501 หมายถึง มีการลงทุนจากต่างประเทศมาก  
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ผลการจัดล าดับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 
มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ FDI (ล้านบาท) 

คะแนน 
2555 2556 2557 เฉลี่ย 3 ปี 

กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 10,655 7,652 1,128 6,478 ◔ = 1 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง 145,469 161,691 264,345 190,501 ● = 4 

กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ 986 20 1,314 773 ◔ = 1 

ตารางที่ 8 : ตารางแสดงมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ปีพ.ศ. 2555-2557 และเฉลี่ย 3 ปี7 

จากผลการประเมินปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่มีการ

สนับสนุนจากภาครัฐและได้รับเงินลงทุนอยู่ในเกณฑ์มาก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง ส่วน

กลุ่มอ่ืนๆ นั้น ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์น้อย 

4.2.2 ปัจจัยท่ีใช้ในการผลิต 

ในการวัดความสามารถในการแข่งขันของปัจจัยการผลิต คณะที่ปรึกษาได้จัดล าดับกลุ่ม

อุตสาหกรรมอนาคตตามผลิตภาพของแรงงานและทุน ซึ่งประมาณการโดยสัดส่วน  GDP ต่อคนงาน และ 

GDP ต่อเงินลงทุน ตามล าดับ 

ตามตารางที่ 9 เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล คณะที่ปรึกษาใช้ GDP ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมในปีล่าสุด คือ พ.ศ. 2553 ในขณะที่จ านวนคนงานและเงินลงทุนทั้งหมดในประเทศ ใช้ข้อมูล

เฉลี่ยของปี พ.ศ. 2555 – 2557 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในเชิงเปรียบเทียบ โดยมีสมมติฐานหลักว่าค่าเฉลี่ยการเติบโต

ของแรงงานและเงินลงทุนในช่วง ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557 ไม่เติบโตมากนักในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต  

จากการแบ่งชั้นในการให้คะแนนจากการค านวณ จึงก าหนดเป็นเกณฑ์ได้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) 

 มูลค่า GDP/คนงาน ระหว่าง 472 – 865 หมายถึง มีผลิตภาพแรงงานน้อย 

    ระหว่าง 866 – 1,258 หมายถึง มีผลิตภาพแรงงานค่อนข้างน้อย 

    ระหว่าง 1,259 – 1,651 หมายถึง มีผลิตภาพแรงงานค่อนข้างมาก 

    ระหว่าง 1,652 – 2,044 หมายถึง มีผลิตภาพแรงงานมาก 

   

                                           
7 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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มูลค่า GDP/เงินลงทุน ระหว่าง 492 – 594.75  หมายถึง มีผลิตภาพทุนน้อย 

    ระหว่าง 594.76 – 697.5  หมายถึง มีผลิตภาพทุนค่อนข้างน้อย

    ระหว่าง 697.51 – 800.25 หมายถึง มีผลิตภาพทุนค่อนข้างมาก

    ระหว่าง 800.26 – 903  หมายถึง มีผลิตภาพทุนมาก 

ผลของการล าดับผลิตภาพของปัจจัยการผลิตแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้ 

สถิติกรอ. ตาราง I-O 
  

 

เฉลี่ยปี 2555 - 2557 ปี 2553 
  

 

คนงาน เงินลงทุน GDP GDP / GDP /  

 
(รวม) (ล้านบาท) (พันบาท) คนงาน เงินลงทุน คะแนน 

กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อ
สุขภาพ 

61,532 59,096 29,055,334 472 492 ◔ = 1 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานพาหนะและขนส่ง 

207,532 331,058 261,331,709 1,259 789 ◕ = 3 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อากาศยานและอวกาศ 

5,841 13,226 11,939,245 2,044 903 ● = 4 

ตารางที่ 9 : ตารางแสดงมูลค่าจ านวนคนงานและเงินลงทุนเฉลี่ย ปี พ.ศ. 2555-2557 (กรอ.)  

GDP จากตาราง I-O ปี พ.ศ. 2553 และสัดส่วน GDP ต่อคนงาน และสัดส่วน GDP ต่อเงินลงทุน8 

จากผลการประเมินผลิตภาพแรงงานและทุน พบว่า มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่แรงงานและทุนมีผลิตภาพสูง คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ ส่วน

กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง อยู่ในเกณฑ์ที่แรงงานและทุนมีผลิตภาพค่อนข้างมาก และกลุ่ม

อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพนั้น มีผลิตภาพของแรงงานและทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย 

  

                                           
8 ที่มา: ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
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4.2.3 ปัจจัยอุปสงค์และโครงสร้างและการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ   

ในการจัดอันดับความต้องการหรืออุปสงค์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต คณะที่ปรึกษาได้ท า

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับของการผูกขาด เนื่องจากสาขาที่มีระดับการผูกขาดสูงในปัจจุบัน มีแนวโน้มว่า

จะเป็นสาขาที่จะได้รับผลกระทบสูงจากการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นเนื่องมาจากการเปิดการค้าเสรี  

การวิเคราะห์ถึงอ านาจการผูกขาดจะวิเคราะห์โดยการค านวณค่า Herfindahl-Hirschman 

Index (HHI Index) ซึ่งเป็นดัชนีวัดความรุนแรงการแข่งขันในธุรกิจ สามารถค านวณได้จาก  

 




n

1i
2iS    

 
โดยที่ Si คือ ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท i ในตลาด และ n คือ จ านวนบริษัท ทั้งนี้ ค่าของ HHI 

ที่ค านวณได้จะมีค่าระหว่าง 1/n ถึง 1 และมีการแบ่งประเภทการผูกขาดออกเป็น 3 ประเภท (U.S. 

Department of Justice and the Federal Trade Commission, 1992) คือ 

 หาก HHI Index มีค่าต่ ากว่า 0.1 แสดงว่าตลาดมีการแข่งขันสูง ไม่มีการผูกขาด 

 หาก HHI index มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.18 แสดงว่าตลาดมีการแข่งขันพอสมควร 

 หาก HHI index มีค่าสูงกว่า 0.18 แสดงว่าตลาดมีการผูกขาด 

ทั้งนี้ สามารถกล่าวได้ว่า หาก HHI Index มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า ตลาดดังกล่าวมีผู้ผลิตราย

เดียวในตลาดและมีการผูกขาดโดยสมบูรณ์  

 ในการค านวณค่า HHI Index ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจาก

ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 โดยใช้มูลค่าขายผลผลิตของสถานประกอบการในปี พ.ศ. 2554 

ในการค านวณ ซึ่งจ าแนกประเภทตามหมู่ย่อยอุตสาหกรรมและหมู่ย่อยธุรกิจ ตามรหัส ISIC Rev.3 (รหัสจาก

การแจงนับ) และจ าแนกตามรูปแบบการจัดตั้ง ได้แก่ ส่วนบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคล ห้าง

หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท จ ากัด/บริษัท จ ากัด (มหาชน) ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

สหกรณ์ และการจัดตั้งในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งนี้ผลของการวิเคราะห์ปรากฏใน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าความ

ผูกขาดสูงจะได้คะแนนต่ า ส่วนในด้านปัจจัยโครงสร้างและการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ คณะที่ปรึกษาจะ

ให้คะแนนตามมูลค่าการผลิต ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งรวมถึงการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศและส่งออก  โดยที่

ปรึกษาได้ก าหนดเกณฑ์ในมูลค่าการผลิตไว้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท) 
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มูลค่าการผลิต  ระหว่าง 1,705.80 – 224,941  หมายถึง มีมูลค่าการผลิตน้อย 

   ระหว่าง 224,942 – 448,117 หมายถึง มีมูลค่าการผลิตค่อนข้างน้อย 

   ระหว่าง 448,118 – 671,412 หมายถึง มีมูลค่าการผลิตค่อนข้างมาก 

   ระหว่าง 671,413 – 894,648   หมายถึง มีมูลค่าการผลิตมาก 

ผลการจัดล าดับอุปสงค์และการผูกขาดมีดังต่อไปนี้ 

 ตารางที่ 10 : ตารางแสดงมูลค่าการผลิตปี พ.ศ. 2554 และค่า HHI ของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต  

จากผลการประเมินปัจจัยลักษณะอุปสงค์พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งมี 

อุปสงค์สูงที่สุดเมื่อพิจารณาจากมูลค่าผลผลิตในประเทศเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตอ่ืนๆ และถูก

จัดอยู่ในเกณฑ์มีมูลค่าการผลิตมาก ส่วนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกลุ่มพลังงานทดแทนมีมูลค่าการผลิตอยู่

ในเกณฑ์น้อย นั่นหมายความว่า อุปสงค์ในประเทศมีน้อยและส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ

นั้นอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก นั่นหมายถึง อุปสงค์ในประเทศมีน้อยมากเช่นกัน 

ในส่วนการประเมินด้านปัจจัยโครงสร้างและการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการตาม HHI 

Index พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพมีการแข่งขันของผู้ประกอบการมากสุด เนื่องจากมีค่า HHI Index 

ที่ต่ ากว่า 0.1 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง มีค่า HHI อยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.18 ซึ่งแสดงถึง

ตลาดที่มีการแข่งขันพอสมควร และกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศมีค่า HHI ที่สูงมาก นั่นหมายถึง

ตลาดมีลักษณะผูกขาดมากกว่ามีการแข่งขันอย่างเสรี  จึงได้คะแนนลดลงตาม  scale เปรียบเทียบกับตาม

เกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในข้างต้น 

4.2.4 ปัจจัยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและอุตสาหกรรมสนับสนุน 

คณะที่ปรึกษามีความเห็นว่า หากความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

และอุตสาหกรรมสนับสนุนยิ่งสูง ความสามารถในการผลิตและคุณภาพของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ก็จะสูง

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 
มูลค่า (อุปสงค์) การผลิต 
พ.ศ. 2554 (ล้านบาท) 

คะแนน 
ค่า HHI 

Index รวม 
คะแนน 

กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 63,569.35 ◔ = 1 0.058 ● = 4 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะ
และขนส่ง 

894,647.25 ● = 4 0.176 ◕ = 3 

กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน
และอวกาศ 

1,705.80 ◔ = 1 0.689 ◔ = 1 
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ตาม จึงมีความต้องการพ่ึงพาการน าเข้าของผลิตภัณฑ์น้อย ดังนั้น คณะที่ปรึกษาจึงพิจารณาการใช้อัตราส่วน

ของการใช้วัตถุดิบน าเข้า (Import Content) เป็นการวัดระดับความสามารถของอุตสาหกรรมสนับสนุนใน

ประเทศของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยหากอัตราส่วนดังกล่าวสูง หมายถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการแข่งขันต่ า จึงต้องมีการน าเข้า คณะที่ปรึกษาประเมินอัตราส่วนของการใช้วัตถุดิบน าเข้า

จากตาราง Social Accounting Matrix (SAM) ปี พ.ศ. 25509 โดยมีสมมติฐานที่ว่าโครงสร้างการผลิตใน

ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยการค านวณอัตราส่วนวัตถุดิบน าเข้านั้นใช้วิธี 

หมวด Merchandized Imports Inputs ของรหัส I-O 001 ถึง 134 
หมวด Total Intermediate Inputs ของรหัส I-O 001 ถึง 134 

ซึ่งการค านวณนี้จะรวมเพียงวัตถุดิบที่เป็นการผลิตเท่านั้น (รหัส I-O 001 ถึง 134)  ไม่รวม

ปัจจัยที่เป็นบริการเช่น สถานที่เก็บสินค้าและการเก็บสินค้า บริการทางด้านธุรกิจ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการ

บริการภายในประเทศ ดังนั้น หากน าส่วนบริการมารวมเป็นวัตถุดิบทั้งหมดจะท าให้สัดส่วนของวัตถุดิบน าเข้า

ต่ าลง คณะที่ปรึกษาได้ท าการก าหนดเกณฑ์เพ่ือให้คะแนน โดยที่ 

% น าเข้าวัถตุดิบ  ระหว่าง 0 – 25   หมายถึง น าเข้าวัตถุดิบน้อย (ได้ 4 คะแนน) 

    ระหว่าง 26 – 50 หมายถึง น าเข้าวัตถุดิบค่อนข้างน้อย  

    ระหว่าง 51 – 75 หมายถึง น าเข้าวัตถุดิบค่อนข้างมาก  

    ระหว่าง 76 – 100 หมายถึง น าเข้าวัตถุดิบมาก (ได้ 1 คะแนน) 

ในการประเมินประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องหรืออุตสาหกรรมสนับสนุนด้วย

อัตราส่วนการใช้วัตถุดิบน าเข้านั้น ยิ่งอัตราการน าเข้ายิ่งสูง ระดับการจัดอันดับจะยิ่งต่ า ผลการจัดอันดับความ

พร้อมในอุตสาหกรรมสนับสนุนได้แสดงไว้ในตารางที่ 11  

                                           
9 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต รหัส I-O % วัตถุดิบน าเข้า คะแนน 

กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อ
สุขภาพ 

088   Drug & medicine 
133   Recreational & athletic equipment 

43.7% ◕ = 3 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานพาหนะและขนส่ง 

123   Ship building 
125   Motor vehicle 
126   Motorcycle, bicycle & other  

56.7% ◑ = 2 

กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศ
ยานและอวกาศ 

128   Aircraft    
58.5% ◑ = 2 

ตารางที่ 11 : อัตราส่วนวัตถุดิบน าเข้าต่อวัตถุดิบ (Input) รวม10 

ตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพอยู่ในเกณฑ์น าเข้าวัตถุดิบ

ค่อนข้างน้อย ส่วนกลุ่มอากาศยานและอวกาศและกลุ่มยานพาหนะและขนส่งเป็นสองกลุ่มที่มีการน าเข้า

วัตถุดิบค่อนข้างมาก  

ในส่วนของการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันในเชิงคุณภาพ คณะที่ปรึกษาได้น าผลจากการ

วิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยด้วย Harvey Ball ในเบื้องต้นมาให้คะแนนและสรุปผลรวมในแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ตามตารางที่ 12 โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

●  มีค่าคะแนน = 4   ◕  มีค่าคะแนน = 3 

◑  มีค่าคะแนน = 2   ◔  มีค่าคะแนน = 1 

  

                                           
10 ที่มา : ตาราง input-output ปี พ.ศ. 2553 และการวิเคราะหจ์ากทีป่รึกษา 
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ศักยภาพในการแข่งขัน โดยผล
จาก การจัดล าดับ Harvey Ball 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อสุขภาพ 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานพาหนะและขนส่ง 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อากาศยานและอวกาศ 

การสนับสนุนจากภาครัฐ ◔ = 1 ● =  4 ◔ = 1 

ปัจจัยท่ีใช้ในการผลิต ◔ = 1 ◕ = 3 ● = 4 

อุปสงค์ ◔ = 1 ● = 4 ◔ = 1 
โครงสร้างและการแข่งขันระหว่าง
ผู้ประกอบการ 

● = 4 ◕ = 3 ◔ = 1 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
อุตสาหกรรมสนับสนุน 

◕ = 3 ◑  = 2 ◑  = 2 

รวม 10 16 9 
ตารางที่ 12 : ตารางการค านวณคะแนนของศักยภาพการแข่งขันแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม  

4.3 การจัดท าเกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จากทั้งปัจจัยในเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพ และการประเมินคะแนนในเชิงเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง 1 กลุ่ม 

โดยสรุป ในขั้นตอนของการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง 1 กลุ่ม คณะที่ปรึกษาได้ใช้

เกณฑ์การให้คะแนนทั้งเชิงปริมาณ (ขนาดและการเติบโตของการส่งออกสุทธิ) และเชิงคุณภาพ (ศักยภาพใน

การแข่งขัน) โดยคณะที่ปรึกษาได้น าผลการวิเคราะห์ข้างต้นมาจัดหมวดหมู่ให้เป็น 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติด้าน

ผลกระทบต่อ GDP (2) มิติมูลค่าการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงปริมาณ และ (3) มิติด้าน

ศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัจจัยเชิงคุณภาพ  

ในการวิเคราะห์ที่ปรึกษาได้ให้ความส าคัญทั้ง 3 มิติในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ในมิติที่ 1 

และ 2 ที่ปรึกษาให้ความส าคัญเป็นสัดส่วนร้อยละ  30 เท่ากัน และส าหรับมิติที่ 3 ที่ปรึกษาให้ความส าคัญเป็น

สัดส่วนมากกว่า ที่ร้อยละ 40 เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สะท้อนความสามารถในการแข่งขันของแต่ละกลุ่ม

อุตสาหกรรมในบริบทของ AEC ซ่ึงมีความสอดคล้องมากกว่าในบริบทของการศึกษาครั้งนี้ 
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ปัจจัย 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

เพื่อสุขภาพ ยานพาหนะและขนส่ง อากาศยานและอวกาศ 
ผลกระทบต่อ GDP (30%)    

มูลค่าการเติบโตของกลุ่ม
อุตสาหกรรม (30%) 

   

ศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรม (40%) 

ปัจจัยการสนับสนุนของภาครัฐ 
(8%) 

   

ปัจจัยท่ีใช้ในการผลิต (8%)    
ปัจจัยลักษณะอุปสงค์  (8%)    
ปัจจัยโครงสร้างตลาดและการ
แข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ(8%)    

ปัจจัยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
อุตสาหกรรมสนับสนุน (8%)    

ตารางที่ 13 : ตารางแสดงผลคัดเลือกกลุม่อุตสาหกรรมที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงที่สุด คือ กลุม่อุตสาหกรรม

ยานพาหนะและขนส่ง จากการใช้เกณฑ์ทั้งสองด้าน 

ผลจากตารางข้างต้นสามารถน ามาแสดงผลภาพรวมการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน

เชิงเปรียบเทียบตามแผนภาพที่ 5 โดยที่แกนตั้งแสดงการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ของมูลค่าการส่งออก 

แกนนอนแสดงศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรม และขนาดของวงกลมแสดงมูลค่าเพ่ิมของกลุ่ม

อุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2553 

จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือดังกล่าว พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง เป็นกลุ่ม

ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงที่สุด ซึ่งสามารถประเมินได้จากขนาดของวงกลม รวมทั้งเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตเฉลี่ยสะสมสูง

ที่สุด และมีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 5) 
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แผนภาพที่ 5 : ผลการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง 

การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเชิงคุณภาพ และการพิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณในมิติต่างๆ ด้วย

แบบจ าลอง Diamond แสดงให้เห็นว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งเป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นและ

มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะส่งเสริมและผลักดันในเชิงปฏิบัติในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อ

เปรียบเทียบกับสองกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือ เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมในด้านปัจจัยต่างๆ 

ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านปัจจัยการผลิต อุปสงค์และโครงสร้างการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดใน

ประเทศที่มีความโดดเด่น รวมทั้งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

ของประเทศในมิติต่างๆ และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศและแผนแม่บทการพัฒนา

อุตสาหกรรม ดังนั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

อนาคตน าร่องของประเทศไทย 
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บทที่ 8  
การคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่ม

อุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์ศักยภาพของห่วงโซ่มูลค่าสาขาอุตสาหกรรมย่อยในกลุ่มยานพาหนะและขนส่ง 
พร้อมทั้งความเชื่อมโยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากกลุ่มอาเซียน 

ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน กับอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน กับอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน กับอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

ส่วนที่ 5 : การคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมอนาคต 2 สาขาภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่ระบุ 
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บทท่ี 8 การคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง 

จากการวิเคราะห์ในบทที่ 7 คณะที่ปรึกษาได้คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม

อุตสาหกรรมย่อยคือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน และ

อุตสาหกรรมการต่อเรือ ในบทที่ 8 นี้ คณะที่ปรึกษาจะท าการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่ม

อุตสาหกรรมน าร่อง โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ศักยภาพหรือความสามารถ (Capability) ปัจจุบันในเชิง

เปรียบเทียบระหว่างห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยท้ังสาม เพ่ือจัดล าดับว่าอุตสาหกรรมย่อยใดมีความ

พร้อมมากกว่าในการที่จะพัฒนาต่อยอดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเป็นอุตสาหกรรมอนาคต รวมถึง

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากประเทศ AEC และความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่มูลค่า

ระหว่างทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมทั้งระบุห่วงโซ่สนับสนุนที่ส าคัญซึ่งยังขาดความพร้อม ต่อจากนั้น คณะที่

ปรึกษาจะท าการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยทั้ง 3 กลุ่ม ในเชิงคุณภาพและปริมาณ และแนวโน้ม  

ในเชิงมหภาค การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้เป็นขั้นตอนในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือคัดเลือกกลุ่ม

อุตสาหกรรมย่อย ซึ่งจะน ามาประกอบกับลักษณะและประมาณการอุปสงค์ในอนาคตของกลุ่มอุตสาหกรรม

ย่อยท่ีคัดเลือกเพ่ือระบุสาขาอุตสาหกรรม 2 สาขา   

1. การวิเคราะห์ศักยภาพของห่วงโซ่มูลค่าสาขาอุตสาหกรรมย่อยในกลุ่มยานพาหนะและขนส่ง พร้อมทั้ง

ความเชื่อมโยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากกลุ่มอาเซียน 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งซึ่งโดยหลัก

ประกอบไปด้วย 1) การวิจัยพัฒนาและการออกแบบ 2) การออกแบบและผลิตชิ้นส่วน 3) การประกอบ และ 

4) การตลาดและบริการหลังการขาย ในขั้นตอนนี้จะเป็นการคัดเลือกระหว่างสามกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่

ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรม

การต่อเรือ ด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า โดยพิจารณาจาก ความพร้อมและประโยชน์จาก AEC ของแต่ละ

ห่วงโซ่มูลค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม  

ในการวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศของกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย คณะที่ปรึกษาได้ก าหนดเกณฑ์เป็น 4 

ระดับ คือ 
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ต่ า ค่อนข้างต่ า ค่อนข้างสูง สูง 

แผนภาพที่ 1 : แผนภาพแสดง Harvey Ball และค าท่ีใช้แทน Harvey Ball ต่างๆ  

ในส่วนที่เป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากกลุ่มประเทศอาเซียน แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ได้ประโยชน์ (+) ไม่มีผล 

(=) และ เสียประโยชน์ (-)  

รายละเอียดในการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยมีดังต่อไปนี้ 

1.1 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 

ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 

ขั้นตอนหลักๆ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
แผนภาพที่ 2 : ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน 

ก. การวิจัยพัฒนาและออกแบบยานยนต์ 

ศักยภาพของห่วงโซ่การวิจัยพัฒนาและออกแบบยานยนต์ของประเทศไทยนั้นจัดได้ว่าอยู่ใน

ระดับต่ า เนื่องจากข้ันตอนการออกแบบยานยนต์ยังมีการพัฒนาน้อยมากในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ของประเทศ โดยรถยนต์ที่มีการประกอบและผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามแบบที่ได้รั บ

การออกแบบมาแล้วจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศ มีเพียงผู้ผลิตรายย่อยใน

ประเทศ และรถยนต์พิเศษบางรุ่นที่มีการพัฒนาและออกแบบรถยนต์โดยวิศวกรชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้

รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้น ประเทศไทยไม่ได้มีนโยบายสนับสนุนการสร้างแบรนด์รถยนต์

ประจ าชาติอีกด้วย  

เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแบรนด์รถยนต์เป็นของตนเอง และไม่มีแนวคิดการสร้างแบรนด์

รถยนต์อาเซียนเช่นกัน จึงไม่มีความจ าเป็นในการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เว้นเสียแต่การน าเสนอไปยัง

เจ้าของแบรนด์รถยนต์ที่อยู่ในตลาดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ บุคลากรซึ่งรวมถึงวิศวกร

การวิจัยพัฒนาและออกแบบ
ยานยนต์

การผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์

การประกอบ
ยานยนต์

การจัดจ าหน่าย
ยานยนต์และการ

บริการหลังการขาย

การออกแบบชิ้นส่วน
ยานยนต์

การจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต์

ก ค ง

ข
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และนักออกแบบที่มีทักษะความช านาญก็มีแนวโน้มที่จะไปท างานให้กับค่ายรถยนต์หรือบริษัทออกแบบที่มี

ชื่อเสียงอยู่แล้วในตลาด ดังนั้น การออกแบบยานยนต์จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบหรือประโยชน์จากการเปิดเสรี

อาเซียนมากนัก (= ไม่มีผล) 

ข.  การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

ภาพรวมศักยภาพของห่วงโซ่การออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยเมื่อ

พิจารณาจากศักยภาพในการออกแบบ การผลิต และการจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ มีดังต่อไปนี้ 

การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ 

ภาพรวมศักยภาพของห่วงโซ่การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยอยู่ในระดับ

ค่อนข้างต่ า เนื่องจากการพัฒนาและการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบุคลากรที่มี

ความสามารถและประสบการณ์ยังคงจ ากัดอยู่ในประเทศที่เป็นที่ตั้งบริษัทผู้ผลิตรายนั้นๆ ชิ้นส่วนและระบบที่

ส าคัญที่มีผลต่อสมรรถนะของรถยนต์นั้นบริษัทแม่จะเป็นผู้ออกแบบและพัฒนา ส่วนระบบที่ไม่ส าคัญมากนัก

และไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะหรือความปลอดภัยของรถยนต์นั้นเริ่มมีการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยบ้าง 

โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายส าคัญในประเทศไทยได้มีการเพ่ิมการลงทุนในด้านการวิจัยพัฒนาและออกแบบ

ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการผลิตในประเทศไทยมากขึ้น โดยทั้งบริษัท โตโยต้า ฮอนด้า และนิสสัน ได้มีการเข้ามา

จัดตั้งศูนย์ในการวิจัยและพัฒนารถยนต์ในประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาขั้นตอนการวิจัย

และออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์และมีความสามารถทางด้านออกแบบที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาเกี่ยวกับ

ชิ้นส่วนและระบบเหล่านี้ จ าเป็นต้องมีศูนย์ทดสอบระบบและชิ้นส่วนเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นระบบหรือชิ้นส่วนที่ได้

มาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบัน ศักยภาพของศูนย์ทดสอบในประเทศไทยยังไม่สามารถครอบคลุมการทดสอบ

ชิ้นส่วนยานยนต์ได้ทั้งหมด ส่งผลให้ชิ้นส่วนยานยนต์บางส่วนที่มีการพัฒนาในประเทศไทย ต้องถูกส่งไปยังศูนย์

ทดสอบในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เพ่ือท าการรับรองมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีการ

ออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทนอยู่บ้าง อาทิ กลุ่ม Accessories ซึ่งประเทศไทยเองมีการผลิตชิ้นส่วน

ทดแทนกลุ่มนี้จ านวนมาก 
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การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

ส าหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั้น ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออก

ชิ้นส่วนยานยนต์ให้ผู้ผลิตรถยนต์ที่ส าคัญหลายบริษัท และมีศักยภาพของห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของ

ประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจาก ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยได้รับการยอมรับในด้าน

คุณภาพในระดับสากล และในรถยนต์บางรุ่นมีการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศถึงมากกว่าร้อยละ 901 อัน

รวมถึงเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนปานกลาง อย่างไรก็ดี ชิ้นส่วนอ่ืนๆ เช่น 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง ระบบเกียร์ CVT ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตยังคงมีการน าเข้า

จากต่างประเทศ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถแบ่งออกเป็นล าดับ ประกอบด้วย ผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ 1  

ล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 และต่ ากว่า โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ 1 มักจะเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ และมี

ประสบการณ์ด้านการผลิตให้กับผู้ประกอบรถยนต์จากต่างประเทศ ซึ่งบางส่วนเป็นบริษัทไทยที่มีประสบการณ์

ในอุตสาหกรรมมายาวนาน หรือมีการร่วมทุนกับชาวต่างชาติ และมีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ 

ตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไดซิน 

จ ากัด ส าหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ 2 และ 3 กว่าร้อยละ 572 เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่

มีเจ้าของเป็นชาวไทย ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ในการด้านการวางแผนการผลิตแต่ยังขาดการลงทุนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ 

การจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการผลิตในประเทศนั้น มีความคาบเกี่ยวและเน้นหนักไป

ทางภาคบริการมากกว่าภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองตลาดหลักคือ ตลาดชิ้นส่วนเพ่ือ

น าไปใช้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market หรือ OEM) โดยความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์

ในกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากการผลิตและจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนยาน

ยนต์เป็นส่วนหนึ่งของการจ้างผลิตและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าของแบรนด์ และ ตลาดชิ้นส่วนทดแทน 

หรืออะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Market หรือ REM) เป็นตลาดชิ้นส่วนอะไหล่เพ่ือการ

ทดแทนชิ้นส่วนเดิมที่เสีย หรือสึกหรอตามสภาพการใช้งาน ซึ่งความต้องการชิ้นส่วนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปริมาณ

ยานยนต์ที่จ าหน่ายออกไปและยังมีอายุการใช้งานอยู่ โดยที่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน 

ผู้ผลิตที่ท าการผลิตเพื่อป้อนให้กับตลาดทดแทนนี้มีทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จึง

                                           
1 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
2 รายงานการศึกษาโครงสร้างการผลิตชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยสถาบันยานยนต์ (2557) 
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ท าให้ชิ้นส่วนที่ผลิตได้นั้นมีคุณภาพที่หลากหลายเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ทั้งอะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ 

อะไหล่เทียม และอะไหล่ปลอม โดยมีช่องทางการจ าหน่าย นั้นรวมถึง ศูนย์บริการ อู่ซ่อมรถต่างๆ และร้านขาย

ส่ง ขายปลีกอะไหล่อย่างแพร่หลายในประเทศ ในภาพรวมศักยภาพของห่วงโซ่การจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

ของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง 

ในภาพรวมด้านชิ้นส่วนยานยนต์แล้ว การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยนั้นถือว่ามี

คุณภาพสูงในระดับสากล ในขณะที่อุปสงค์ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการขยายตัวของผู้บริโภคในตลาดใหม่ในกลุ่ม 

CLMV โดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนทดแทน (REM) เนื่องจากต่างชาติมีความเชื่อถืออะไหล่ REM ที่ผลิตจาก

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ถึงแม้อุปสงค์ดังกล่าวจะไม่ใช่อุปสงค์ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง นอกจากนี้ ในแง่

ของฐานการผลิต ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยอาจได้รับประโยชน์จากแรงงานราคาถูก ส าหรับการผลิต

ชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการทักษะในการผลิตสูง เช่น การผลิตชิ้นส่วนตั้งแต่ล าดับที่ 3 ลงไป โดยการส่งออกชิ้นส่วน

ยานยนต์ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในระดับสูงมาก (2,346 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตาม)  เมื่อเทียบกับการ

ส่งออกชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ไปยังภูมิภาคเดียวกัน (+ ได้ประโยชน์) 

ค. การประกอบยานยนต์ 

ศักยภาพของห่วงโซ่การประกอบยานยนต์ของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง เนื่องจากประเทศ

ไทยเป็นศูนย์กลางการประกอบรถยนต์คุณภาพสูงที่ส าคัญของโลก โดยเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่ 15 

ของโลกด้วยยอดการผลิตรวม 1,880,007 คัน ในปี 25573 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประกอบ

รถยนต์อันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของโลก

โดยมีโรงงานประกอบรถยนต์ทั้งสิ้นประมาณ 16 แห่ง ซึ่งรวมถึง ผู้ประกอบการรายใหญ่จากญี่ปุ่น เยอรมัน 

และสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล จึงไม่มีความจ าเป็นในการย้ายฐานการ

ผลิตไปยังกลุ่มประเทศ AEC อย่างน้อยในระยะใกล้ ดังนั้น จึงไม่มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ

จากการเปิดเสรีอาเซียน (= ไม่มีผล)  

                                           
3 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ง.  การจัดจ าหน่ายยานยนต์และการบริการหลังการขาย 

ศักยภาพของห่วงโซ่การจัดจ าหน่ายยานยนต์และบริการหลังการขายยานยนต์ของประเทศ

ไทยอยู่ในระดับสูง โดยร้อยละ 40 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ4 ท า

ให้ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละราย ให้ความส าคัญด้านการตลาด รวมทั้งมีบุคลากรในด้านดังกล่าวค่อนข้างมาก 

ประกอบกับการแข่งขันระหว่างบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีจ านวนมากในตลาด ส่งผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาใน

ด้านการท าการตลาดรถยนต์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านบริการด้านการเงินที่มีความง่ายและ

สะดวก การปล่อยสินเชื่อที่เอ้ืออ านวยต่อก าลังซื้อ และการขายที่เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญในการผลักดันการ

เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่ ยังมีการตั้งศูนย์บริการซ่อม

บ ารุงตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการบริการหลังการขาย และอะไหล่ได้อย่างง่ายดาย 

การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีภายใต้ AEC จะช่วยให้ผู้ประกอบการ (ดีลเลอร์ของไทยและอู่

บริการของช่างอิสระ) สามารถลงทุนเปิดสาขาในกลุ่มประเทศ CLMV ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น

ผลประโยชน์ต่อการขยายการจัดจ าหน่ายยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยเนื่องมาจากความใกล้ชิด

ทางด้านภูมิศาสตร์และตลาดที่ขยายกว้างขึ้นจากการเปิดเสรี (+ ได้ประโยชน์) 

จากสภาพของแต่ละห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมย่อยยานยนต์ข้างต้น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

ของประเทศไทยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 3 : ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนพร้อมทั้งล าดับศักยภาพและประโยชน์ที่จะได้รับจากกลุม่

AEC 

                                           
4 บทวิเคราะหก์ลุ่มยานยนต์ 22 กันยายน 2558 โดย บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด  

การวิจัยพัฒนาและออกแบบ
ยานยนต์

การผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์

การประกอบ
ยานยนต์

การจัดจ าหน่าย
ยานยนต์และการ

บริการหลังการขาย

การออกแบบชิ้นส่วน
ยานยนต์

การจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต์

ก ค ง

ข
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1.2 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และช้ินส่วน 

รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยนับว่าเป็นตคลาดที่ใหญ่ โดยมีรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานอยู่กว่า 20 

ล้านคันในปี 25575 ถือเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศในกลุ่ม AEC ที่สัดส่วนร้อยละ 13 รองจากประเทศ

เวียดนาม ที่สัดส่วนร้อยละ 18 และอินโดนีเซีย ที่สัดส่วนร้อยละ 60 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

และชิ้นส่วน ของประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักๆ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีลักษณะที่ส าคัญ

ดังต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 4 : ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน 

ก.  การวิจัยพัฒนาและออกแบบรถจักรยานยนต์ 

ศักยภาพของห่วงโซ่การวิจัยพัฒนาและออกแบบรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยอยู่ในระดับ

ค่อนข้างต่ า ถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการชาวไทยบางส่วนที่ประกอบรถจักรยานยนต์ และสร้างแบรนด์เองใน

บางรุ่น เช่น Tiger รุ่น GPX และ Stallions แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการน าแบบรถจักรยานยนต์จากประเทศ

จีนและญี่ปุ่นมาผลิตเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น GPX รุ่น Demon และ Stallion รุ่น Victory แต่เนื่องจาก

รถจักรยานยนต์รุ่นเหล่านี้เป็นรุ่นที่มีการออกแบบส าหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เป็นหลัก ท าให้มี

ส่วนแบ่งในตลาดรถจักรยานยนต์ค่อนข้างน้อย (ต่ ากว่าร้อยละ 1)6 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการจาก

ต่างประเทศท่ีครองส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ในประเทศไทยในปัจจุบัน   

เนื่องจากประเทศไทยได้ มีการพัฒนาแบรนด์รถจักรยานยนต์ของตัว เองบ้างแล้ว 

ผู้ประกอบการไทยเหล่านี้จึงมีโอกาสในการเปิดตลาดใน AEC ได้ โดยที่จะต้องมีการพัฒนาการออกแบบและ

คุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้กับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ โดยอาจจะเริ่มจากตลาดรถจักรยานยนต์กลุ่ม

เฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เช่น รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นโอกาสให้แบรนด์ไทยพัฒนาการ

                                           
5 สถิติการจดทะเบยีนรถจกัรยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก  
6 สถิติการจดทะเบยีนรถจกัรยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก 

การวิจัยพัฒนาและออกแบบ
รถจักรยานยนต์

การผลิตชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์

การประกอบ
รถจักรยานยนต์

การจัดจ าหน่าย
รถจักรยานยนต์และการ

บริการหลังการขาย

การออกแบบชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์

การจ าหน่าย
ช้ินส่วน

รถจักรยานยนต์

ก ค ง

ข
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ออกแบบรถจักรยานยนต์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ  AEC ทั้งนี้ประเทศไทยยัง

ควรต้องแสดงให้บริษัทแม่เห็นทิศทางนโยบายการสนับสนุนหรือผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชัดเจน 

เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันในการที่ดึงดูดการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาทางการออกแบบในประเทศไทย (+ได้

ประโยชน์) 

ข.  การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 

การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆ 

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอื่นๆ อันประกอบไปด้วย การออกแบบชิ้นส่วนจักรยานยนต์ 

การผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์ และการจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนจักรยานยนต์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การออกแบบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 

ศักยภาพของห่วงโซ่การออกแบบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยอยู่ในระดับ

ค่อนข้างต่ า เช่นเดียวกับยานยนต์อ่ืนๆ เนื่องจาก ชิ้นส่วนและระบบที่ส าคัญของจักรยานยนต์จะถูกออกแบบ

และพัฒนาโดยบริษัทแม่เป็นหลัก แม้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆได้มีการลงทุนในด้านการวิจัยพัฒนาและ

ออกแบบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย แต่เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ ยังคงต้องพ่ึงพา

ต่างประเทศ รวมถึงทุนหรือสายป่านที่ไม่เพียงพอยังเป็นอุปสรรคในธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ การออกแบบ

ชิ้นส่วนยังประสบข้อจ ากัดด้านศักยภาพของศูนย์ทดสอบในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถท าการทดสอบได้

ครบถ้วนตามข้อก าหนดมาตรฐานสากลอย่างครอบคลุม ซึ่งเป็นปัญหาลักษณะเดียวกันกับที่อุตสาหกรรมยาน

ยนต์และชิ้นส่วนก าลังเผชิญอยู่ 

การผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 

โดยทั่วไปแล้ว เทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์ ไม่ซับซ้อนมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ 

โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ประเทศไทยจึงสามารถผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์ได้เกินร้อยละ 907 

ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการยอมรับจากลูกค้าในภูมิภาคทั้งด้านคุณภาพ การออกแบบ และราคา จึง

อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โดยมีการตั้งเป็น  

คลัสเตอร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก มีผู้ประกอบการ

หลายรายในปัจจุบันที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในปัจจุบัน มีการเริ่มธุรกิจมาจากการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 

บริษัทเหล่านี้จึงมีการผลิตชิ้นส่วนป้อนทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในคราว

                                           
7 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
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เดียวกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มไทยซัมมิท ที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และก็มีบริษัทย่อยที่ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

โดยเฉพาะ จากข้อมูลดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าภาพรวมศักยภาพของห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของ

ประเทศไทยจึงอยู่ในระดับสูง 

การจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 

เช่นเดียวกับชิ้นส่วนยานยนต์อ่ืนๆ การจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ผลิตในประเทศ 

มีความคาบเกี่ยวและเน้นหนักไปทางภาคบริการมากกว่าภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งตลาดออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ ตลาดชิ้นส่วนเพ่ือน าไปใช้ประกอบยานยนต์ และ ตลาดชิ้นส่วน หรืออะไหล่ทดแทน โดยมีการ

กระจายสินค้าผ่านทั้งช่องทางศูนย์บริการของผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ร้านซ่อม และตัวแทนจ าหน่ายอะไหล่

ต่างๆ จึงสรุปได้ว่าการจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนจักรยานยนต์มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง 

ในภาพรวมด้านชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์แล้ ว  ประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่ วน

รถจักรยานยนต์ในประเทศได้เกือบทั้งหมด นอกจากนี้สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย ยังได้รับการยอมรับจาก

ตลาดทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากลมากกว่าประเทศอ่ืนๆใน AEC ดังนั้น การเปิดเสรี AEC และด้วย

เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMV ที่ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลให้ความต้องการรถจักรยานยนต์

และชิ้นส่วนสูงขึ้น ท าให้เกิดความช านาญเพ่ิมสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ดีมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 

(339.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ยังคงน้อยกว่า การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์อ่ืนมาก แม้จะมีสัดส่วนการส่งออกไป

ยังกลุ่มประเทศอาเซียนสูงถึงร้อยละ 53 (+ ได้ประโยชน์) 

ค.  การประกอบรถจักรยานยนต์ 

ศักยภาพของห่วงโซ่การประกอบรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยอยู่ในระดับสูง โดย

นอกเหนือจากการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการ

ประกอบรถจักรยานยนต์คุณภาพสูง ดังจะเห็นได้จากการลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มี

ขนาดความจุกระบอกสูบเกินกว่า 500 ซี.ซี. โดยผู้ประกอบการจากต่างประเทศหลายราย ซึ่งมีต าแหน่งทาง

การตลาดในระดับสูง ทั้ง Kawasaki Ducati Triumph และ BMW ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าคุณภาพและฝีมือการ

ประกอบรถจักรยานยนต์ของไทย  

ถึงแม้ว่าการเปิดเสรีอาเซียน จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการแบรนด์ไทยที่มีอยู่บ้างในด้านโอกาส

ที่จะขยายฐานการการประกอบในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมีอุปสงค์เพ่ิมขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

ค่าแรงที่ถูกกว่าแรงงานภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีอาเซียนก็มีความเสี่ยงต่อการประกอบ

รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจาก ผู้ประกอบการต่างชาติอาจต้องการย้ายฐานการผลิตและ
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ประกอบไปยังประเทศเหล่านั้นที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า เนื่องจากการย้ายฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ไม่มี

ความยุ่งยากซับซ้อนหรือใช้ทุนสูงมากเท่าอุตสาหกรรมรถยนต์ ดังนั้น โดยรวมผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะ

เกิดข้ึนจากผู้ประกอบการต่างชาติที่มีจ านวนมากย้ายหรือเพ่ิมฐานการประกอบรถจักรยานยนต์ใน CLMV จึงมี

ผลสุทธิไปในทางเชิงลบ (- เสียประโยชน์)  

ง. การจัดจ าหน่ายและการบริการหลังการขาย 

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์อ่ืนๆ ศักยภาพของห่วงโซ่การจัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์

และบริการหลังการขายของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการบริหาร

จัดการ รวมทั้งทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนนั้น มีความใกล้เคียงกับ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน การพัฒนาในด้านการตลาดและการบริการของอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนต์ฯ ในประเทศไทยจึงมีความใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ ในภาพรวม และมีการขยาย

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและศูนย์บริการไปยังภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึง รวมทั้งการบริการด้านการเงิน การ

ปล่อยสินเชื่อ ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดรถจักรยานยนต์มีการเติบโตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ แบรนด์

รถจักรยานยนต์สัญชาติไทย เริ่มเป็นที่รู้จักและมีการท าตลาดในช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้ส่วนแบ่งทางการตลาดส่วน

ใหญ่จะยังตกอยู่กับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น 

เช่นเดียวกันกับยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีภายใต้ AEC 

จะช่วยให้ผู้ประกอบการ (ดีลเลอร์ของไทยและอู่บริการของช่างอิสระ) สามารถลงทุนเปิดสาขาในกลุ่มประเทศ 

CLMV ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อการขยายการจัดจ าหน่ายยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

ของไทย (+ ได้ประโยชน์) 

จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ข้างต้น สามารถสรุปผลของแต่ละห่วง

โซ่กลุ่มในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ของประเทศไทยได้ด้งนี้ 
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แผนภาพที่ 5 : ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมจักรยานยนต์และชิ้นส่วนพร้อมทั้งล าดับศักยภาพและประโยชน์ที่จะได้รับจาก

กลุ่มAEC 

1.3 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน 

ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมการต่อเรือของประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักๆ ซึ่งในแต่ละ

ขั้นตอนมีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 6 : ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมต่อเรือ 

ก. การออกแบบเรือ 

ศักยภาพการออกแบบเรือในประเทศจัดอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากประเทศไทยแทบจะไม่มีการ

ออกแบบเรือ จะมีเพียงการออกแบบเรือของกองทัพเรือ ซึ่งผ่านการซื้อแบบจากต่างประเทศมาเพ่ือเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้เท่านั้น เนื่องจาก ปริมาณค าสั่งซื้อในประเทศไม่มากพอที่จะสามารถดึงดูดให้เกิดการออกแบบเรือ

ได้ รวมถึงในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่อเรือไทยก าลังขาดบุคลากรทางด้านการออกแบบเรือโดยเฉพาะ นักวิจัย

และพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ และนักออกแบบ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณการต่อเรือที่ค่อนข้างน้อยมากใน

ประเทศ จึงไม่ดึงดูดความสนใจให้แรงงานประกอบอาชีพนี้ โดยนักออกแบบเรือจะต้องมีทักษะในด้าน

วิศวกรรมการออกแบบเรือ หรือ Naval Architecture ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันเปิดสอนอยู่บ้าง ได้แก่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลา และ มหาวิทยาลัยเกษตร แต่สถาบันในประเทศยังไม่สามารถ

ผลิตนักออกแบบโดยตรงได้ ผู้จบหลักสูตรการศึกษาเหล่านี้จะเป็นได้เพียงวิศวะต่อเรือเท่านั้น (ก้ ากึ่งระหว่างวิศ

การวิจัยพัฒนาและออกแบบ
รถจักรยานยนต์

การผลิตชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์

การประกอบ
รถจักรยานยนต์

การจัดจ าหน่าย
รถจักรยานยนต์และการ

บริการหลังการขาย

การออกแบบชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์

การจ าหน่าย
ช้ินส่วน

รถจักรยานยนต์

ก ค ง

ข

การออกแบบเรือ การผลิตช้ินส่วนเรือ การต่อเรือ
การตลาดและการ

บ ารุงรักษาซ่อมแซม

ก ค งข
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วะเครื่องกลกับวิศวะออกแบบเรือบางส่วน) หากต้องการศึกษาเพ่ือเป็นนักออกแบบเรือเต็มรูปแบบจ าเป็นต้อง

ท าการศึกษาต่อในต่างประเทศ 

การออกแบบเรือไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการเปิดการค้าเสรี AEC เนื่องจากประเทศ

ไทยซื้อแบบจากต่างประเทศอยู่แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเขตทวีปยุโรป เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ประเทศอิตาลี ในขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนนั้นไม่ได้มีความสามารถในการออกแบบโดดเด่นกว่ากัน

มากนัก ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นโอกาสส าหรับประเทศไทย ในการซื้อแบบหรือร่วมมือออกแบบกับประเทศใน AEC  

(= ไม่มีผล)  

ข.  การผลิตชิ้นส่วน 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนการต่อเรือค่อนข้างต่ า เนื่องจาก ปัจจุบันวัตถุดิบ

ต้นน้ าในการสร้างและต่อเรือร้อยละ 70 มาจากการน าเข้า อาทิ ไฟเบอร์ เหล็ก แม้ว่าไทยมีความสามารถผลิต

เหล็กส าหรับต่อเรือได้บ้าง แต่เนื่องจากอุปสงค์ต่อวัตถุดิบเหล็กคุณภาพสูงในประเทศค่อนข้างน้อยและขาด

ความต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการผลิต

ชิ้นส่วนยังไม่มีในประเทศไทย ในขณะที่วัตถุดิบต้นน้ าส่วนที่เหลือร้อยละ 30 มาจากการผลิตเองในประเทศ 

อาทิ สี เฟอร์นิเจอร์ และโครงสร้างเหล็กบางส่วน นอกจากนั้น ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีในการ

ผลิตเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนเรือ เช่น ใบจักร ซึ่งต้องอาศัยการน าเข้าทั้งหมด ในขณะที่ส่วนประกอบ

ส าคัญบางส่วน เช่น ระบบเรดาร์น าร่อง (Navigation System) ระบบเครื่องกล (Mechanical System) 

อาศัยการซื้อแบรนด์และน ามาผลิตใช้เอง ซึ่งจ าเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งสิ้น แต่ทว่าอุปกรณ์เหล่านี้

มีปริมาณการสั่งซื้อจ ากัด ส่งผลให้มีผู้ผลิตท าการผลิตตอบสนองความต้องการในประเทศค่อนข้างน้อย เว้นแต่

จะท าการผลิตเพ่ือส่งออก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตส่วนใหญ่มักอาศัยความต้องการในประเทศเป็นพ้ืนฐานในการ

ผลิตเพ่ือฝึกฝีมือให้เกิดความช านาญในการผลิต ก่อนที่จะผลิตส่งออกขายต่างประเทศ แต่เมื่ออุปสงค์การต่อ

เรือในประเทศมีปริมาณไม่มากพอ ส่งผลให้การผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่สามารถเติบโตได้ 

ในอุตสาหกรรมการต่อเรือนี้ไม่สามารถแยกห่วงโซ่ชิ้นส่วนเรือออกจากห่วงโซ่การต่อเรือได้ 

เนื่องจากชิ้นส่วนเรือมักจะมีการผลิตควบคู่ไปกับการต่อหรือซ่อมเรือ กล่าวคือชิ้นส่วนเรือเป็นสินค้า Made to 

Order ที่จะเกิดการผลิตตามค าสั่ง/ขั้นตอนการต่อหรือซ่อมเรือ จึงไม่เน้นการผลิตชิ้นส่วนเรือไว้แยกขายหรือ

รอเปลี่ยน 

การเปดิการค้าเสรี AEC ไมน่่าจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการผลิตชิ้นส่วน เนื่องจากขีด

ความสามารถด้านการผลิตชิ้นส่วนของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนไม่ต่างกัน จะมีเพียงประเทศมาเลเซียที่มี
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เทคโนโลยีสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ เล็กน้อย ส่วนประเทศสิงคโปร์นั้นมีความสามารถในด้านการซ่ อมเรือแต่ไม่

สามารถต่อเรือได้ในปริมาณมาก อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเรือหรือ

อุตสาหกรรมสนับสนุนไม่สามารถเติบโตและพัฒนาได้ (= ไม่มีผล) 

ค.  การต่อเรือ 

ศักยภาพของห่วงโซ่การต่อเรือในประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกลุ่มเรือ

เฉพาะกิจในตลาดขนาดเล็ก (อาทิ เรือทางราชการ เรือฝึกทหาร เรือยอร์ช เรือสปีดโบ๊ท เรือขนส่งชายฝั่ง เรือ

ส าหรับแท่นขุดเจาะ เรือวิจัย เป็นต้น) ปัจจุบันอู่ต่อเรือในประเทศไทยนั้นมีการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักร และ

แรงงานอยู่ในระดับที่ทัดเทียมและพอจะสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ และประเทศไทยยังมีชื่อเสียง

อย่างมากในบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเชื่อมชิ้นส่วนเหล็ก อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมต่อ

เรือไทยก าลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการ ซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะทางใน

การควบคุมดูแลทุกกระบวนการการด าเนินงาน อย่างไรก็ดีในส่วนของเรือขนาดใหญ่ (เรือขนส่งเดินทะเลขนาด 

3-5 หมื่นตันขึ้นไป) แม้ประเทศจะมีศักยภาพและความสามารถแต่ยังขาดการสนับสนุนด้านการเงิน เนื่องจาก

เรือขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และเน้นการแข่งขันกันในด้านต้นทุนเป็นหลัก อีกทั้ง ยังขาดอุตสาหกรรม

สนับสนุนและมีข้อจ ากัดทางด้านสถานที่ เช่น ความลึกของแม่น้ าไม่มากพอส าหรับการประกอบเรือขนาดใหญ่ 

เป็นต้น ประกอบกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่แม้ว่าจะมีแนวชายฝั่งยาว แต่พ้ืนที่ชายผั่งที่สามารถใช้ต่อเรือ

ได้มีจ านวนจ ากัด 

เนื่องจากปริมาณเรือที่ประกอบในประเทศไทยมีจ านวนไม่มากนัก ส่งผลให้ประเทศไทย

ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารควบคุมดูแลด้านการด าเนินงานใน

แต่ละข้ันตอน ดังนั้น การเปิดการค้าเสรี AEC จึงก่อให้เกิดผลดีในด้านแรงงานบางส่วน กล่าวคือ เป็นโอกาสใน

การเปิดรับบุคลากรในต าแหน่งหัวหน้าหรือวิศวกรเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงเปิดรับ

เทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ๆ มาสนับสนุนให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (+ ได้ประโยชน์) 

ง.  การจัดจ าหน่ายและการบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

ศักยภาพของห่วงโซ่การจัดจ าหน่ายและการบ ารุงรักษาซ่อมแซมเรือในประเทศไทยอยู่ใน

ระดับต่ า ดังจะเห็นได้จากชื่อเสียงในการต่อเรือของประเทศไทยย้งไม่โดดเด่น ไม่เป็นที่รู้จักในระดับสากล 

ส่งผลให้ช่องทางการกระจายและการจัดจ าหน่ายไม่กว้างขวางมากนัก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถจัด

จ าหน่ายเรือออกแบบพิเศษ ซึ่งขนาดไม่เกิน 5-7 พนัตัน ทีเ่หมาะสมกับตลาดในประเทศ และเรือขนาดเล็กซึ่งมี

ความหลากหลายในด้านความต้องการ (อาทิ Platform Service Boat (PSB) เรือใช้งานบริเวณแท่นขุดเจาะ 
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และเรือขนคนหรือเรือเร็ว) สามารถสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าผ่านการออกแบบและการสร้างแบรนด์ได้ 

แต่มีตลาดที่ค่อนข้างจ ากัด 

 การเปิดการค้าเสรี AEC ไม่ก่อให้เกิดความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้นหรือตลาดที่กว้างขวางขึ้นจาก

ปัจจุบันมากนัก เนื่องจากจ านวนลูกค้าผู้ใช้บริการการต่อเรือในประเทศไทยมักขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลก

เป็นส าคัญ อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างแบรนด์หรือลงทุนสร้างอู่ต่อเรือไทยใน

ต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาได้ ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศที่สามารถ

เติบโตได้อีกมาก นอกจากนั้น อุตสาหกรรมต่อเรือไม่มีข้อจ ากัดหรือขอบเขตกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

อยู่แล้ว ดังนั้นการเปิดเสรีอาเซียนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดจ าหน่ายและการตลาดส าหรับอุตสาหกรรมการ

ต่อเรือในประเทศไทย (= ไม่มีผล) 

 
แผนภาพที่ 7 : ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมต่อเรือพร้อมทั้งล าดับศักยภาพและประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากกลุม่AEC 

  

การออกแบบเรือ การผลิตช้ินส่วนเรือ การต่อเรือ
การตลาดและการ

บ ารุงรักษาซ่อมแซม

ก ค งข



                                                                                                   

-บทที่ 8 หน้า 15- 

2. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

และช้ินส่วน กับอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

โดยทั่วไปแล้วห่วงโซ่มูลค่าของทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และ

ชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมการต่อเรือ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัยพัฒนาและการออกแบบ 2) 

การออกแบบและผลิตชิ้นส่วน 3) การประกอบ และ 4) การตลาดและบริการหลังการขาย โดยมีการทับซ้อน

กันในส่วนของอุตสาหกรรมต้นน้ า ไม่ว่าจะเป็น การผลิตเหล็กต้นน้ า หรือเหล็กกล้า การผลิตชิ้นส่วนโลหะ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การผลิตพลาสติกและชิ้นส่วน รวมถึงการผลิตสี และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ในขณะที่หน่วยงานสนับสนุนมีความเชื่อมโยงกัน อาทิ สถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และอาชีวะ 

หน่วยงานภาครัฐ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ต่างๆ 

ในส่วนของอุตสาหกรรมขั้นกลางนั้น ทั้ ง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน มีความเชื่อมโยงกันบางส่วน เนื่องจากความใกล้เคียงของระบบขับเคลื่อนที่เป็น

เครื่องยนต์สันดาปภายใน และเทคโนโลยีการผลิตที่ใกล้เคียงกันเป็นหลัก ในขณะที่ ผู้ผลิตบางส่วนผลิตชิ้นส่วน

ส าหรับทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ แต่ไม่สามารถใช้สายการผลิตร่วมกันได้ อย่างไรก็ตามทั้งสอง

อุตสาหกรรม มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการต่อเรือ ค่อนข้างน้อย ทั้งในด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และ

บุคลากร เนื่องจากผลผลิตขั้นกลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ และอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ฯ กับ

อุตสาหกรรมการต่อเรือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ในส่วนของอุตสาหกรรมขั้นปลาย (สินค้าส าเร็จรูป) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในด้านเทคโนโลยีและความรู้ในการบริการจัดการ  

การบริหารงานหลังการขาย และบุคลากรที่มีทักษะใกล้เคียงกัน แต่ทั้งสองอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกับ

อุตสาหกรรมการต่อเรือซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเฉพาะด้าน  

จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ฯ อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ฯ และอุตสาหกรรมการต่อ

เรือฯ เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพร้อมและศักยภาพในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยในกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง พร้อมทั้งความเชื่อมโยงเป็นดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 8 : การเปรียบเทียบความพร้อมของห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนสง่
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จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่าศักยภาพโดยรวมของอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน (คะแนนรวม 13) และ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย (คะแนนรวม 

12) มีระดับความพร้อมใกล้เคียงกัน โดยส าหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน ประเทศไทยสามารถ

ผลิตชิ้นส่วนในประเทศได้เกือบทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ที่สามารถผลิต

ชิ้นส่วนในประเทศได้ประมาณร้อยละ 80 โดยทั้งสองอุตสาหกรรมมีศักยภาพสูงกว่าอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

(คะแนนรวม 7) อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากมีการจัดตั้งคลัสเตอร์ทั้งการผลิตชิ้นส่วนรวมถึงการประกอบไว้ใน

ประเทศค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์จนถึงระบบช่วงล่าง และอุปกรณ์ตกแต่ง ในขณะที่

อุตสาหกรรมการต่อเรือ ไม่มีการผลิตในส่วนของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ระบบขับเคลื่อน หรือแม้แต่ระบบน า

ร่องและระบบสื่อสารในประเทศ จะมีก็เพียงแต่การผลิตชิ้นส่วน เช่น เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การตกแต่ง ที่มี

การผลิตในประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการประกอบรถยนต์และจักรยานยนต์หลากหลายประเภท 

ในขณะที่อุตสาหกรรมการต่อเรือ ยังไม่สามารถต่อเรือขนาดใหญ่กว่า 10,000 ตันได ้ 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม

รถจักรยานยนต์และช้ินส่วน กับอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

เพ่ือท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณของผลกระทบจากการเปิดเสรีอาเซียนต่อทั้งสามกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย 

ทางคณะที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศในอาเซียนในทั้งสาม

กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ดังต่อไปนี้ 

Product 
code 

Product label 
Thailand's 
exports to 
ASEAN (1) 

Thailand's 
exports to 
World (2) 

(1)/(2) 
Thailand 

RCA 
ASEAN 
RCA 

'8703 
Cars (incl. station 
wagon) 2,381,576  6,524,499  36.5% 0.77 0.20 

8704 

Trucks, motor vehicles 
for the transport of 
goods 1,599,841  10,347,250  15.5% 6.88 1.24 

Total automobiles 3,981,417  16,871,749  23.6% 1.68 0.36 

'8708 
Parts & access of motor 
vehicles 2,334,810  6,789,480  34.4% 1.50 0.52 

'8707 Bodies for motor 10,796  31,204  34.6% 0.30 0.09 

หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ 
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Product 
code 

Product label 
Thailand's 
exports to 
ASEAN (1) 

Thailand's 
exports to 
World (2) 

(1)/(2) 
Thailand 

RCA 
ASEAN 
RCA 

vehicles 

'8706 

Chassis fitted with 
engine for motor 
vehicles 1,290  1,412  91.4% 0.03 0.71 

  Total automobile parts 2,345,606  6,820,684  34.4% 1.47 0.51 

 Total automobiles & parts 6,327,023  23,692,433  26.7% 1.62 0.41 

'8711 Motorcycles, side-cars 261,052  1,182,032  22.1% 4.52 1.19 

'8714 
Parts and accessories of 
motorcycles & cycles 339,590  646,972  52.5% 2.66 2.21 

Total motorcycles & parts 600,642  1,829,004  32.8% 3.62 1.68 

'8905 

Light vessel,dredger; 
floating dock; floating/ 
submersible drill 
platform 925,504  982,688  94.2% 2.24 1.07 

'8904 Tugs and pusher craft 476,705  476,722  100.0% 11.06 2.59 

'8901 
Cruise ship, cargo ship, 
barges 65,658  87,298  75.2% 0.10 0.36 

'8906 

Vessels, including 
warships and lifeboats 
other than rowing boats 25,710  26,475  97.1% 0.54 1.52 

'8907 

Floating structures 
(raft/tank/ coffer-dam / 
landing stage) 2,821  27,353  10.3% 1.46 0.85 

'8903 
Yachts & other vessels 
for pleasure or sports 2,782  48,783  5.7% 0.33 0.35 

'8908 

Vessels and other 
floating structures for 
breaking up 67 77  87.0% 0.03 1.73 

'8902 Fishing vessels and - 2,350  0.0% 0.12 0.83 
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Product 
code 

Product label 
Thailand's 
exports to 
ASEAN (1) 

Thailand's 
exports to 
World (2) 

(1)/(2) 
Thailand 

RCA 
ASEAN 
RCA 

factory ships 

 Total ships  1,499,247  1,651,746  90.8% 1.04 0.67 

รวมกลุ่มยานพาหนะและขนส่ง 8,426,912  27,173,183  31.0% 1.62 0.47 
ตารางที่ 1 : ข้อมลูการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนจาก UNCommtrade ปี 2557 ค านวณโดย SMC 

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าค่า RCA (Revealed Comparative Advantage) ของประเทศไทย ส าหรับ

กลุ่มยานพาหนะและขนส่งนั้นอยู่ที่ระดับ 1.62 (ค่ามากกว่า 1 หมายถึงการมีความได้เปรียบในเชิง

เปรียบเทียบ) ซึ่งหมายถึงความสามารถของประเทศไทยในการผลิตสินค้าดังกล่าว ดังนั้น จะเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในทั้ง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (RCA = 1.62) 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน (RCA = 3.62) และอุตสาหกรรมการต่อเรือ (RCA = 1.04) 

ในขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยรวม มีค่า RCA ต่ ากว่า 1 ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วน (RCA = 0.41) และอุตสาหกรรมการต่อเรือ (RCA = 0.67) ซึ่งหมายถึงการขาดความได้เปรียบในเชิง

เปรียบเทียบในทั้งสองอุตสาหกรรม และแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวจาก

ประเทศไทยมีศักยภาพสูงกว่าอาเซียนโดยรวม ซึ่งรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาด รวมทั้งโอกาสที่

จะได้รับประโยชน์มากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในกรณีที่มีการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มอาเซียน 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ค่า RCA ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นสูงกว่า

อาเซียนในทุกหมวดผลิตภัณฑ์จากจ านวน 5 หมวด ยกเว้น หมวด 8706 (Chassis Fitted with Engine for 

Motor Vehicles) ในขณะที่ อุตสาหกรรมการต่อเรือ ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบสูงกว่า 

ASEAN 3 หมวดจากจ านวน 8 หมวด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างชัดเจนใน

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์   

ในด้านของการส่งออกนั้น การส่งออกของเรือของประเทศไทยไปยัง AEC แม้จะมีสัดส่วนที่สูงคือคิดเป็น

ร้อยละ 91 ของการส่งออกเรือจากประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกในส่วนของยานยนต์ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ 27 ของการส่งออกยานยนต์ไทยทั้งหมด จากผลิตภัณฑ์ 3 หมวดที่ประเทศไทยมีค่า RCA สูงกว่า 1 มี

ผลิตภัณฑ์อยู่ 2 หมวดที่มีการส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนเกือบทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยหมวด 8905 (Light 

Vessel, Dredger; Floating Dock; Floating/ Submersible Drill Platform) และ 8904 (Tugs and 
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Pusher Craft) ซึ่งอุปสงค์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในอาเซียนไม่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวในระยะเวลาอันใกล้  

จึงอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยรวม  

นอกไปจากนี้การส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยยานยนต์และชิ้นส่วนไปยังประเทศ AEC ยังมีปริมาณ

สูงสุด ที่ 6,327 ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2557 (โดยเป็นการส่งออกชิ้นส่วนเป็นจ านวนหนึ่งในสาม) เมื่อ

เทียบกับ กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยการต่อเรือที่  1 ,499 ล้านเหรียญสหรัฐ และ กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย

จกัรยานยนต์และชิ้นส่วนที่ 601 ล้านเหรียญสหรัฐ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมย่อยยานยนต์และชิ้นส่วน

มีกิจกรรมการผลิตร่วมกันและค้าขายกับประเทศในกลุ่ม AEC เป็นจ านวนมาก จึงสามารถสรุปได้ว่า 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีความพร้อมมากที่สุดในการเชื่อมโยงกับประเทศ AEC เมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมย่อยอ่ืนๆ ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในกรอบการวิเคราะห์ Diamond Model คณะที่

ปรึกษาได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของ ปัจจัยที่ใช้ในการผลิต โครงสร้างและการแข่งขันระหว่าง

ผู้ประกอบการ เงื่อนไขอุปสงค์ และ อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและอุตสาหกรรมสนับสนุน พบว่า อุตสาหกรรมที่

มีความโดดเด่นคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้าน โครงสร้างและการแข่งขันระหว่าง

ผู้ประกอบการที่มีระดับการผูกขาดต่ าที่สุด และอุปสงค์ซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุด และอุตสาหกรรมการต่อเรือ ซึ่งมี

ความโดดเด่นในด้านปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่มีระดับผลิตภาพสูงที่สุด และพ่ึงพาวัตถุดิบน้ าเข้าต่ าที่สุดเมื่อเทียบ

กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือ ดังที่ได้แสดงในตารางต่อไปนี้  
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 กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง 

ปัจจัยความสามารถในการ
แข่งขัน 

อุตสาหกรรมผลิต 
ยานยนต์และช้ินส่วน 

อุตสาหกรรมผลิต
จักรยานยนต์และ

ชิ้นส่วน 

อุตสาหกรรมต่อเรือ 

ปัจจัยท่ีใช้ในการผลิต  
(GDP ต่อเงินลงทุน / GDP ต่อ
แรงงานคน ,  พันบาท) 742  1,278 694 803 4,577  2,871 

โครงสร้างและการแข่งขัน
ระหว่างผู้ประกอบการ  
(ค่าดัชน ีHHI)      0.129 0.487 0.135 

เงื่อนไขอุปสงค์ 
(มูลค่าผลผลิต ,  ล้านบาท) 766,181 117,281 11,185 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
อุตสาหกรรมสนับสนุน 
(% วัตถุดิบน าเข้า) 57.41% 52.98% 40.13% 

ตารางที่ 2 : ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 

4. การวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และ

ชิ้นส่วน กับอุตสาหกรรมการต่อเรือ 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทยนั้นอยู่ในระยะอ่ิมตัว (Maturity State) เนื่องจาก

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็ก

หรือ Eco Car ที่มีราคาถูกลง ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกทางเลือกในการ

เดินทางที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยกว่ารถจักรยานยนต์ โดยยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ในปี 2557 อยู่ที่ 1.7 ล้านคัน ลดลงจากปี 2556 ที่ยอดขายอยู่ที่ 2 ล้านคัน นอกจากนี้ ในแง่ของการผลิตใน

ประเทศ ยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จาก 2.6 ล้านคัน เหลือเพียง 1.8 ล้านคันในปี 2557 เมื่อ

เปรียบเทียบกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของประเทศไทย ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งจากอุปสงค์ในประเทศ และตลาดส่งออก โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็ก หรือ Eco Car ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐ 
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อุตสาหกรรมการต่อเรือ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์จากตลาดโลกเป็นส าคัญ ได้รับผลกระทบจากอุปทานส่วนเกิน

ของกองเรือสินค้าท่ีมีอยู่ในตลาดในปัจจุบัน จึงส่งผลให้แม้แต่ประเทศที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือขนาดใหญ่ ซึ่ง

รวมถึง เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น ต่างประสบกับภาวะการขาดทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างหนัก โดยเฉพาะ

ในเกาหลีใต้ ท าให้ภาครัฐจ าเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือโดยการเข้าไปถือหุ้นในกิจการอู่ต่อเรือต่างๆ เช่น STX 

และ Sundong Shipbuilding 

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของประเทศไทยจากแต่ละกลุ่มย่อยในกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานพาหนะและขนส่ง จะพบว่า มูลค่าเพ่ิมโดยรวมจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน นั้นมีมูลค่าสูงกว่า

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมการต่อเรือ ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการณ์การ

เติบโตของมูลค่าการส่งออกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยตามการวิเคราะห์ในบทที่ 7 ที่ชี้ให้เห็นว่า

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆใน

กลุ่มเดียวกัน 

 หน่วย : ล้านบาท หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ 

GDP พ.ศ. 2553   
(% ของกลุ่ม) 

มูลค่าการส่งออก  
ปี พ.ศ. 2557 

ประมาณการมูลค่าการ
ส่งออก ปี พ.ศ. 2562 

ยานยนต์ 214,400 (82%) 16,865,721,126  25,965,722,044  

ชิ้นส่วนยานยนต์  6,821,442,293  9,475,976,863  

จักรยานยนต์ 26,066 (10%)  1,181,430,713  2,190,630,202  

ชิ้นส่วนจักรยานยนต์      646,135,730      818,109,085  

ต่อเรือ 20,866   (8%)  1,651,486,183  2,226,692,663  
ตารางที่ 3 : ประมาณการณ์มูลคา่การส่งออกของประเทศไทย 

 โดยสรุป พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ฯ มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

อนาคตมากกว่าอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ฯ และอุตสาหกรรมการต่อเรือ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

(1) ศักยภาพในแต่ละห่วงโซ่ – อุตสาหกรรมยานยนต์ฯ (ด้วยคะแนน = 12) ได้คะแนนจากการ

จัดล าดับในระดับสูงทัดเทียมกับอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ฯ (ด้วยคะแนน = 13) ในขณะที่อุตสาหกรรมการต่อ

เรือ (ด้วยคะแนน = 7) ได้คะแนนต่ ากว่าอย่างเห็นได้ชัด แผนภาพที่ 8 

(2) ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบโดยปรากฏ (RCA) – ประเทศไทยมีความได้เปรียบในกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่งโดยมี RCA ทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่มากกว่า 1 ในขณะที่ประเทศในกลุ่ม 

AEC มีเพียงรถจักรยานยนต์ฯ ที่มี RCA มากกว่า 1 ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความได้เปรียบประเทศในกลุ่ม AEC 
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เชิงเปรียบเทียบอย่างชัดเจนทั้งในอุตสาหกรรมย่อยยานยนต์ฯ และอุตสาหกรรมย่อยการต่อเรือ ดังแสดงใน

ตารางที่ 1  

(3) ความสามารถในการแข่งขัน – อุตสาหกรรมยานยนต์ฯ และอุตสาหกรรมการต่อเรือ มีความโดดเด่น

ทัดเทียมกันในปัจจัยที่ต่างกัน ในขณะที่อุตสาหกรรมจักรยานยนต์ฯ ไม่มีความโดดเด่นมากนัก ตามตารางที่ 2 

(4) แนวโน้มและโอกาสในอนาคต – ทิศทางตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ฯ มีแนวโน้มที่จะเกิดความ

ต้องการสูงกว่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ฯ และการต่อเรือเป็นอันมาก รวมถึงโอกาสในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ฯ นั้นมีมากกว่าอีกสองกลุ่มผลิตภัณฑ์เช่นกัน กล่าวคือ คณะที่ปรึกษาได้

ประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์ จะมีมูลค่าการส่งออกที่ 35,442 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด

เป็น 7 เท่าของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และการต่อเรือ นอกจากนี้จะมีสัดส่วนในการ

สร้าง GDP ถึงร้อยละ 82 คิดเป็นมูลค่า 214,400 ล้านบาท เทียบกับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ร้อยละ 10 

คิดเป็นมูลค่า 26,066 ล้านบาท และอุตสาหกรรมการต่อเรือที่ร้อยละ 8  ดังแสดงในตารางที่ 3  

จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์มีความพร้อมในเชิงความร่วมมือกับอาเซียนและความเป็นผู้น า 

กล่าวคือ ความเป็นที่หนึ่งร่วมกันในปัจจัยศักยภาพทุกด้าน ดังนั้นคณะที่ปรึกษาจึงเสนอแนะให้อุตสาหกรรม

ย่อยยานยนต์และช้ินส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่จะท าการคัดเลือกสาขา 2 สาขาต่อไป ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ของทั้ง 

2 สาขาควรมีการเน้นหนักไปที่ชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากประเทศไทยได้มีการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์สูง โดย

พิจารณาจากการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังประเทศ AEC สูงถึง 2,345 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งท าให้ประเทศ

ไทยเป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิตยานยนต์ในกลุ่ม AEC ที่ส าคัญ คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 59 ของการส่งออก 

ยานยนต์ส าเร็จรูป (ซึ่งรวมชิ้นส่วนในการประกอบด้วย) ซึ่งมากกว่าการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ 646 

ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพในระดับสากลและ

มีศักยภาพอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ

ประเทศไทยที่ต้องการให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อส่งออกชั้นน าของโลก คือ การพัฒนาอุตสาหกรรม

สนับสนุนและการผลิตชิ้นส่วน โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ 1) สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น 2) มีมาตรฐานสากล 

และ 3) ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตภายใต้แนวโน้มของโลกได้ ซึ่งทางคณะที่ปรึกษา จะท าการวิเคราะห์

เพ่ิมเตมิในส่วนของการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมอนาคตจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ในล าดับถัดไป 
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยยังขาดศักยภาพที่ในการออกแบบและผลิตยานยนต์ทั้งคัน การสนับสนุน

อุตสาหกรรมยานยนต์ จึงควรเน้นในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในสองสาขาอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้ท า

การวิเคราะห์ไว้ข้างต้นเป็นหลัก 

5. การคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมอนาคต 2 สาขาภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยท่ีระบุ 

ขั้นตอนนี้จะเป็นการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมอนาคต 2 สาขา ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่องในกลุ่ม  

ยานยนต์และชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือก เพ่ือน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ ส าหรับการระบุสาขา

อุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ คณะที่ปรึกษาได้รวบรวมวรรณกรรมปริทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนาคตใน

กลุ่มยานพาหนะและขนส่งทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพ่ือการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) เนื่องจากในอุตสาหกรรมอนาคตยังไม่มีสถิติหรือนโยบายเป็นที่ชัดแจ้ง ผลการศึกษาจึงมักจะ

เป็นไปในแนวของการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมถึงแนวโน้มต่อ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งในอนาคต คณะที่ปรึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมจากองค์กรและสถาบัน

ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากลเพ่ือการคัดเลือกสาขาในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยรายชื่อวรรณกรรมที่คณะที่

ปรึกษาได้ท าการทบทวนและบทสรุปเนื้อหาที่บ่งบอกถึงแนวโน้มในอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งใน

อนาคตระยะยาวมีดังต่อไปนี้ 

วรรณกรรม ผู้จัดท า ปี พ.ศ. 

KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2015 KPMG 2558 

The road to 2020 and beyond: What’s driving the global 
automotive industry? 

McKinsey & 
Company 

2556 

A new era Accelerating toward 2020 – An automotive 
industry transformed  

Deloitte 2552 

Verband de Automobilindustrie  (VDA) Annual Report 
2014 

VDA 2557 

Shell Passenger Car Scenarios up to 2030 Shell 2552 

Automotive Manager 2015 Oliver Wyman 2558 
Automotive landscape 2025 Opportunities and 
challenges ahead  

Roland Berger 2554 

ตารางที่ 4 : วรรณกรรมปริทัศน์ในอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งอนาคต 
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5.1 สรุปแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ข้างต้น ทางคณะที่ปรึกษาได้สรุปสาระส าคัญในประเด็นหลักที่

เกี่ยวข้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยี และทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในอนาคต 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยนต์และชิ้นส่วนในอนาคตสามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 สาขาหลักคือ (1) 

สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก ซึ่งในกลุ่มนี้เน้นไปที่การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (2) สาขา

อุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ และ (3) สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก โดยความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวทั้ง 3 สาขา ตามวรรณกรรมปริทัศน์ มีดังต่อไปนี้ 

5.1.1 สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

จากรายงาน The Road to 2020 and Beyond : What’s driving the global 

automotive industry? โดย McKinsey & Company ได้สรุปโอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรมยานยนต์

ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2568 หรือในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้าว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์มีแนวโน้มเข้มงวด และครอบคลุมประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากขึ้น ซึ่งจะไม่ได้จ ากัดเฉพาะ

ประเทศในทวีปยุโรป แต่จะขยายรวมถึงสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งส่งผลให้การลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในนั้นท าได้ยากและมีต้นทุนเพ่ิมขึ้น เนื่องจา ก

ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยี ดังนั้น รถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า (E-mobility) จึงจะเป็นทางเลือกที่จ าเป็น

โดยเฉพาะในส่วนของตลาดระดับบน (Premium Segment) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

ต้องลงทุนในการวิจัยเพิ่มเติมในส่วนของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า/ไฮบริด ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และ

การเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบตามหลักแอโร่ไดนามิก และการลดน้ าหนักตัวถังด้วยเทคโนโลยีทาง

วัสดุศาสตร์ 

แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า จากการก าหนดการลดระดับระดับคาร์บอนไดออกไซด์จะ

ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นในอัตราก้าวหน้า ซึ่งเมื่อเป้าหมายการลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงจาก

ประมาณร้อยละ 30  จะท าให้การผลิตยานยนต์เริ่มหันมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเป็นล าดับ 
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แผนภาพที่ 9 : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิตรถยนต์ทั่วไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์8  

ในด้านกฎระเบียบการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ รายงานการศึกษาประจ าปี 2554 

Verband der deutschen Automobilindustrie  (VDA) ของ The German Association of the 

Automotive Industry อันประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นน าใน

ประเทศเยอรมนี ได้ให้ความเห็นพ้องต้องกันในทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศผู้ผลิต 

ยานยนต์ชั้นแนวหน้าของโลก โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต 

ดังต่อไปนี้ 

 กฏระเบียบในสหภาพยุโรปในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก 

ยานยนต์ในปี 2020 (พ.ศ. 2563) หรือในอีก 5 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มจะลดลงไปอยู่ที่ 95 

กรัม/กิโลเมตร (EU433/2009 Amended 2014) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ 

130 กรัม/กิโลเมตร ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 การปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์

ที่ 95 กรัม/กิโลเมตรดังกล่าวจะมีการอนุโลมให้เพียง 1 ปี (ถึงแม้ว่าแนวโน้มของ

กฎระเบียบภายหลังปี พ.ศ. 2563 ที่เก่ียวข้องกับการลดผลกระทบจากอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นยากท่ีจะคาดการณ์ได้) 

                                           
8 ที่มา : ICCT และ McKinsey (2013) 
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แผนภาพที่ 10 : แนวโน้มกฎระเบียบในการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานยนต์ในสหภาพยุโรป 

(VDA) 

 เป้าหมายข้างต้นในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563) จะไม่สามารถบรรลุได้โดยใช้เทคโนโลยี

สันดาปภายในแบบเดิมเพียงอย่างเดียว จึงต้องมีการพัฒนาเครื่องยนต์รูปแบบอ่ืนๆ เช่น 

BEV Plug-in hybrid หรือ Fuel Cells ร่วมด้วย 

 อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศเยอรมนีให้ความส าคัญกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็น

อย่างมาก โดยมีการจัดตั้ง National Electric Mobility Platform (NPE) เพ่ือส่งเสริม

ให้เยอรมนีเป็นผู้น าด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2563  

 ในปัจจุบัน มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสหภาพยุโรป เช่น 

การขยายเวลาปลอดภาษีส าหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

 ผู้เชี่ยวชาญจาก NPE ลงความเห็นว่า ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก (Plug-in 

Hybrid Electric Vehicle: PHEV)  จะได้รับความนิยมในฐานะยานพาหนะแบบใช้ 

แบตเตอรี่ (Battery-Powered Electric Vehicle: BEV) ในปี พ.ศ. 2563 

 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เช่น ไบโอมีเทน (Biomethane) ก็ได้รับความ

สนใจจากอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมันเช่นกัน 
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แผนภาพที่ 11 : กลยุทธ์หลายขา (Multipronged Strategy) ของอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมนั (VDA) 

 เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ (Automated Driving) จะมีการพัฒนาขึ้นมาจากเทคโนโลยี 

DAS (Driver Assistance Systems) ในปัจจุบัน และจะสามารถใช้งานได้จริงใน

ระยะเวลาอันใกล้ 

จากกฎระเบียบของการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์นี้ การส ารวจของ KPMG’s Global 

Automotive Executive  Survey 2015 ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารกว่า 200 คนใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกมีความเห็นสอดรับกันว่า ถึงแม้ว่าแนวโน้มในระยะสั้นของอุตสาหกรรมยานยนต์

ยังคงเน้นหนักไปในด้านการลดขนาดและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนและเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

มากกว่าการลงทุนในเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง 

(Fuel Cell) และไฮบริด แต่ส าหรับแนวโน้มในระยะยาวเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะมีการใช้งานที่

กว้างขวางมากขึ้น โดยมากผู้บริหารในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
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และจีน ลงความเห็นว่าในช่วง 10 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2568 รถยนต์ 1.5 – 2 คันในทุกๆ 10 คัน จะเป็น

รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ โดยแผนภาพด้านล่าง แสดงถึงการลงความเห็นจาก

ผู้บริหารในอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ทึ่มีต่อร้อยละของยานยนต์ที่จะมีการขับเคลื่อนด้วย

ไฟฟ้า ซึ่งร้อยละ 48 ของผู้บริหารในทวีปอเมริกาเหนือ มีความเห็นว่า ประมาณร้อยละ 16 – 20 ของยานยนต์

จะมีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ในขณะที่ผู้บริหารในทวีปยุโรป  (ร้อยละ 43) และประเทศจีน (ร้อยละ 68) เชื่อ

ว่าประมาณร้อยละ 11 – 15 ของยานยนต์จะมีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอีก 10 ปีข้างหน้า  

 

แผนภาพที่ 12 : ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารในอุตสาหกรรมยานยนต์เกี่ยวกับส่วนแบง่ทางการตลาดของ

รถยนต์ไฟฟ้า9 

ในขณะเดียวกัน Deloitte ได้มีการประมาณการ ในบทความ A New Era Accelerating 

Towards 2020 – An Automotive Industry Transformed ว่า ภายในปี พ.ศ. 2563 หรือในอีก 5 ปี 

ข้างหน้า รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ (Green Cars) จะครองส่วนแบ่ง

ตลาดถึงหนึ่งในสามของยอดขายรถยนต์ในตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว และครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 
                                           
9 ที่มา : KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2015 
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ส าหรับพ้ืนที่ในเขตเมืองของประเทศก าลังพัฒนา จากสาเหตุทางด้านกฎระเบียบและกระแสการรักษา

สิ่งแวดล้อม ความผันผวนของราคาน้ ามัน และความกังวลเกี่ยวกับปริมาณแหล่งน้ ามันส ารองบนโลก โดย 

Deloitte ได้สรุปแนวโน้มทิศทางท่ีส าคัญในเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ว่าประกอบด้วย  

(1) เทคโนโลยีการขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้า (Power Train Technology and the Move to 

Electric) 

(2) การเปลี่ยนจากระบบกลไกเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (The Shift from Mechanics to 

Electronics) และ 

(3) รถยนต์ที่มีเทคโนโลยีไม่ซับซ้อนและราคาถูก (Low-tech Mobility) 

อย่างไรก็ดี การเติบโตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังคงต้องพบกับอุปสรรค เช่น ราคาที่สูงกว่า

รถยนต์ทั่วไปที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ระยะทางในการใช้งานที่สั้นกว่า ความต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือการรองรับการใช้งาน เช่น สถานีชาร์จไฟ และการขาดการสนับสนุน (Incentives and Subsidies) จาก

รัฐบาล ดังนั้น รถยนต์ไฮบริดจึงเข้ามามีบทบาทเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน (Transition Technology) ในช่วง

แรกของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ทั้งในตลาดประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา เนื่องจาก

รถยนต์ไฮบริดตอบโจทย์ในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการประหยัดเชื้อเพลิง ในขณะที่

ไม่มีความจ าเป็นต้องลงทุนสูงในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งาน  

แม้ในปัจจุบันจนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 จ านวนรถยนต์ไฮบริดจะยังคงมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้า 

แต่แนวโน้มในระยะยาว Deloitte มีความเห็นพ้องกันกับ KPMG และ McKinsey Company จ านวนรถยนต์

ไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตมากกว่ารถยนต์ไฮบริดอย่างแน่นอน 

ท้ายที่สุดนี้ จากการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารของบริษัทยานยนต์ชั้นน ากว่า 60 บริษัท 

Roland Berger ได้ท าการสรุปแนวโน้มที่ส าคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอีก 15 ปีข้างหน้า ในบทความ 

Automotive Landscape 2025  Opportunities and Challenges Ahead ดังต่อไปนี้ 

 Powertrain Electrification – รถยนต์ไฟฟ้าจะครองส่วนแบ่งในตลาดประมาณร้อยละ 

10 ของรถยนต์ใหม่ในปี 2025 ในขณะที่รถยนต์ไฮบริดจะมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 40 

ในขณะที่เครื่องยนต์สันดาปภายในจะมีสัดส่วนเหลือร้อยละ 50 
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 Small is Beautiful – ตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (A/B Segment) มีแนวโน้มเติบโตเป็น

อย่างมาก ในขณะที่ยานยนต์ต้นทุนต่ าสามารถตอบโจทย์ของรถยนต์ที่ไม่ต้องการ

อุปกรณ์เสริมราคาแพง (No-frills) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั่วโลก 

 Shift to Asia – การผลิตและการขายรถยนต์จะย้ายฐานไปยังทวีปเอเชีย ซึ่งมีการ

คาดการณ์ว่าจะเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงสุด ส่งผลให้มีการย้ายฐานการผลิตไปยัง

แหล่งที่มีต้นทุนต่ ากว่า และอาจท าให้ต าแหน่งงานในทวีปยุโรปลดลงกว่า 300,000 

ต าแหน่ง 

 Demotorization – โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การเป็นเจ้าของรถยนต์ไม่ได้เป็นสิ่ง

ส าคัญอีกต่อไป โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่อัตราการเป็นเจ้าของรถยนต์ลดลงเป็นอย่าง

มาก 

 Always Online, Always Connected – ภายในปี 2025 รถยนต์จ านวนมากจะ

สามารถออนไลน์ได้ และมีการรับส่ง/เชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา การเชื่อมต่อ

ข้อมูลจะกลายเป็นองค์ประกอบส าคัญในยานยนต์ 

 New Business Models – ผู้ประกอบการเดิมในอุตสาหกรรมยานยนต์อาจต้องประสบ

กับการแข่งขันจากผู้เล่นใหม่ๆ ทั้งในด้านต้นทุน เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจ เช่น ธุรกิจ 

Car Sharing10 ที่น่าจะมีการพัฒนาไปมากในปี 2025 

 Lack of Engineers & Specialist – แนวโน้มประชากรสูงอายุ (Aging Populations) 

จะส่งผลให้บางประเทศประสบกับปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

 “GLOCAL” Business Organizations – ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในระดับ

โลกจะเปลี่ยนแปลงการบริหารงานแบบรวมศูนย์ เป็นการกระจายการบริหารงานลงไป

ในระดับภูมิภาค โดยมีส านักงานใหญ่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ  ทั่วโลก เพ่ือท าให้

สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 Industry Flexibilization – อุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้จากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

                                           
10 Car Sharing เป็นรูปแบบการให้เช่ารถยนต์ชั่วคราว (ส่วนมากจะนอ้ยกวา่ 1 ชม.) เป็นการตอบสนองความตอ้งการของตลาดที่ต้องการใช้รถยนต์
เพื่อกิจกรรมบางประเภทเพียงครั้งคราว เช่น ต้องการใช้รถที่สามารถขนสิ่งของได้ ก็ไปเช่ารถยนต์เพื่อน ามาขนสิ่งของ แทนการซ้ือรถด้วยตนเอง 
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 Proliferation Meets Consolidation – ในขณะที่การควบรวมกิจการในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ยังคงด าเนินไป ผู้เล่นใหม่ๆ จากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

ทั้งนี้ ถึงแม้ McKinsey & Company คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2563 หรือในอีก 5 ปี ข้างหน้า 

รถยนต์จ านวนกว่าร้อยละ 90 ในท้องตลาด จะยังคงใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายใน รวมถึงระบบ

ไฮบริด ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการพัฒนาไปในทิศทาง

ใด แต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ก็สามารถเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงได้โดย

การเน้นการพัฒนาชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ/ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า และการผลิตและประกอบ

แบตเตอรี่ รวมทั้งการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟท์แวร์ส าหรับยานยนต์ โดยเฉพาะในด้านความ

ปลอดภัย ระบบการเชื่อมต่อการสื่อสารในยานยนต์ (Infotainment) และระบบอินเตอร์เน็ต 

5.1.2 สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ 

นอกเหนือจากประเด็นด้านพลังงานแล้ว ในรายงาน KPMG’s Global Automotive 

Executive Survey 2015 ยังพบว่าเทคโนโลยีรถยนต์อัจฉริยะ ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ก็มีแนวโน้มที่

จะเป็นไปได้มากขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถน าไปสู่การต่อยอดไปยังธุรกิจอ่ืนๆ  ผ่านการเก็บและประมวลผล

ข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน แต่จะต้องมีการพิจารณาถึงข้อกฎหมายและขอบเขตความรับผิดชอบในกรณีที่

เกิดอุบัติเหตุ และออกมาตรการที่เหมาะสมในการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารบริษัทรถยนต์ชั้นน า

ส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก (ร้อยละ 43) กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 60) และ

ประเทศจีน (ร้อยละ 52) หรือคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งมีความเห็นว่า เทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถน าไปใช้

จริงได้ภายในระยะเวลามากกว่า 21 ปี ขึ้นไป  



 

-บทที่ 8 หน้า 33- 

 

แผนภาพที่ 13 : ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารในอุตสาหกรรมยานยนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ11 

อย่างไรก็ดี Automotive Manager 2015 มีความเห็นว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันจะท าให้ยาน

ยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Driving) เป็นความจริงภายในปี 10 ปีนับจากนี้ หากแต่สัดส่วนผู้ใช้งานใน

อนาคตจะขึ้นอยู่กับการจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ประกันภัย และข้อกฎหมาย ให้สามารถ

รองรับกับเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง Oliver Wyman ได้ประมาณการไว้ว่า ส่วนแบ่งทาง

การตลาดของยานยนต์ไร้คนขับจะเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 20 – 35 จากจ านวนรถยนต์ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 

2578 หรือในอีก 20 ปีข้างหน้า และผู้ที่จะได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆจากนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ จะ

ประกอบด้วยผู้บริโภค (Consumer) ผู้ผลิตรถยนต์ (Automaker) ผู้ผลิตชิ้นส่วน (Supplier) บริษัทเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT company) และบริษัทประกันภัย (Insurance company) 

                                           
11 ที่มา : KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2015 
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แผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2578 จ านวนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ

และก่ึงอัตโนมัติ จะมีสัดส่วนหลักอยู่ในกลุ่มยานยนต์ราคาต่ ามากกว่าในกลุ่มราคาสูง 

 

แผนภาพที่ 14 : ประมาณการจ านวนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนแบบกึ่งอตัโนมัติ และอัตโนมัติ12  

 

  

                                           
12 ที่มา : LMC AUTOMOTIVE GCAT Q2/2014 และ Oliver Wyman (2015) 
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5.1.3 สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก 

นอกจากประเด็นในด้านเทคโนโลยี McKinsey & Company ยังแสดงความคิดเห็นใน

รายงาน The Road to 2020 and Beyond: What’s Driving the Global Automotive Industry? ว่าการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศที่เป็นตลาดใหม่ ยังท าให้เกิด

ส่วนของตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาดส าหรับรถยนต์นั่งขนาดเล็กมาก (Subcompacts, Microcars 

และ Superminis) ซ่ึง McKinsey ประมาณการว่าจะมียอดขายกว่า 30 ล้านคันในปี พ.ศ. 2563 หรือในอีก 5 

ปีข้างหน้า คิดเป็นกว่าร้อยละ 30 ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในแต่ละปี ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2555 McKinsey 

& Company ได้รายงานว่า สัดส่วนยอดขายของรถยนต์ขนาดเล็กที่ร้อยละ 60 (ประมาณ 14 ล้านคัน) กระจุก

ตัวอยู่ในประเทศที่ก าลังพัฒนา และจะขยายตัวไปถึงสัดส่วนที่ร้อยละ 66 (ประมาณ 22 ล้านคัน)  หรือมีการ

ขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6 ต่อปี จนถึงปี พ.ศ. 2563 ซึ่งความส าเร็จของผู้ประกอบการในตลาดดังกล่าว

จะข้ึนอยู่กับการควบคุมต้นทุนการผลิตเป็นหลัก 

 

 

แผนภาพที่ 15 : ศักยภาพตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็ก13 

                                           
13 ที่มา : HIS Automotive และ McKinsey (2013) 
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นอกจากนี้ บริษัทพลังงานแบบดั้งเดิม เช่น บริษัท Shell ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้ม

อุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนในอนาคต ใน Shell Passenger Car Scenarios up to 

2030 โดยมีการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 สถานการณ์ คือ  

(1) Automobile Adaptation ซึ่งภายใต้สถานการณ์นี้ อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในด้านเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ในปัจจุบันจะยังคงมีการใช้งาน

เป็นหลัก ในขณะที่จ านวนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลก็จะยังมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ สัดส่วนการใช้

พลังงานทางเลือกอ่ืนๆจะเติบโตขึ้นในตลาดเฉพาะกลุ่ม แต่ยังไม่สามารถเติบโตจนกว่าจะมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดอย่างมีนัยส าคัญ การประมาณการสัดส่วนยอดขายรถยนต์ที่ใช้พลังงานประเภทต่างๆ ทั้งแบบดั้งเดิม

และพลังงานทางเลือกในอนาคตในสถานการณ์ดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 16 : สัดส่วนยอดขายรถตามสถานการณ์ที่ 1 (Automobile Adaptation) แบ่งตามเทคโนโลยีเคร่ืองยนต์14  

 

(2) Automobility in Transition ภายใต้สถานการณ์นี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทางเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากนโยบายต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การใช้งาน

รถยนต์พลังงานทางเลือกมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดย Shell คาดว่าในปี พ.ศ. 2573 หรือในอีก 15 ปี

ข้างหน้า รถยนต์ไฮบริดจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากจนมีจ านวนมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ ามันเบนซินและ

                                           
14 ที่มา : Shell Passenger Car Scenarios up to 2030 (2009) 
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ดีเซลรวมกัน นอกจากนี้ รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน หรือ Fuel Cell จะเริ่มมีจ านวนมากขึ้น ดังแสดงไว้ใน

แผนภาพด้านล่าง  

 

แผนภาพที่ 17 : สัดส่วนยอดขายรถตามสถานการณ์ที่ 2 (Automobility in Transition) แบ่งตามเทคโนโลยี

เคร่ืองยนต์15  

อย่างไรก็ตาม Shell มองว่าการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป็นไปตามสถานการณ์

ที่ 2 จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ าลง 

จนสามารถแขง่ขันกับรถยนต์ที่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงได้ รวมถึงการสร้างกรอบการท างานที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือ

สนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีทิศทาง 

                                           
15 ที่มา : Shell Passenger Car Scenarios up to 2030 (2009) 
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5.2 สรุปแนวโน้มของสาขาภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งและการเลือกสาขา 

จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ พบว่า ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ส าหรับอนาคตนั้น

ค่อนข้างมีความชัดเจน ถึงแม้ความคิดเห็นจากแหล่งต่างๆ จะมีความแตกต่างกันในแง่ของรายละเอียดของ

เทคโนโลยี และสัดส่วนการใช้งานในอนาคต แต่การพัฒนานวัตกรรมในการขับเคลื่อนรถยนต์ จะไปในทิศทางที่

ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฮบริด (HEV) หรือรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (BEV)  ทั้งนี้ 

เป็นผลมาจากกระแสความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษจากยานยนต์ที่น าโดย

สหภาพยุโรป รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการลดการใช้น้ ามันและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ส่งผลให้ 

ยานยนต์ไร้คนขับเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้จริงในไม่ช้า ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบของการขับขี่รถยนต์

เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จากแนวโน้มดังกล่าว ประเทศไทยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบ เนื่องจากมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยาน

ยนต์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาค ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ใช้ไฟฟ้า จะยังไม่ถึงจุดที่มีความ

ชดัเจนดังเช่นเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายใน แต่ประเทศไทยก็สามารถสนับสนุนให้มีการลงทุนเพ่ิมเติมใน

ส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักๆ ที่ไม่มีความ

แตกต่างกันมากนัก เช่น มอเตอร์ และแบตเตอรี่ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนในส่วนของเทคโนโลยีด้านไอทีและ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นส่วนส าคัญในการผลิตยานยนต์ไร้คนขับซึ่งเป็นแนวโน้มในระยะยาวที่ชัดเจนของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก 

ในอีกด้านหนึ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควรจะเน้นไปยังการผลิตรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่มีราคา

ถูก ส าหรับตลาดเกิดใหม่ที่มีก าลังซื้อจ ากัด ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการลดต้นทุน เช่น การใช้

ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี (Free Flow of Labor) เช่น บุคลากรจากประเทศในกลุ่ม AEC 

และพัฒนาการจัดการเพื่อการผลิตขนานใหญ่ (Mass Production) เพ่ือตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของตลาดเกิดใหม่ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเคลื่อนย้าย

สินค้าอย่างเสรี (Free Flow of Goods) ของ ASEAN รวมถึงอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา 

ในส่วนของสาขาอุตสาหกรรมน าร่องนี้ คณะที่ปรึกษามีความเห็นว่า ควรเลือกสาขาอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และ สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก เป็น 2 สาขาน าร่อง เนื่องจาก

สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกส่วนใหญ่เห็นพ้อง
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ต้องกันว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ 

เนื่องจากมีกฎระเบียบด้านเป้าหมายการลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชัดเจน  รวมทั้งระยะเวลาที่

ตลาดจะมีขนาดใหญ่เพียงพอในระยะสั้น คือ ในช่วงเวลา 5 – 10 ปี ส่วนสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาด

เล็กมากนั้น มีอุปสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ประกอบกับมีน้ าหนักที่ลดลง 

เอื้ออ านวยต่อการประหยัดพลังงาน อีกท้ังระยะเวลาที่ตลาดจะมีขนาดใหญ่พอ ก็อยู่ในช่วงเดียวกันกับรถยนต์

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ในขณะที่สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะนั้น ยังไม่มีอุปสงค์ที่ชัดเจน  หรือมีแรง

กดดันให้เกิดอุปสงค์ในระยะเวลาอันใกล้ เมื่อเทียบกับอีก 2 สาขาข้างต้น และยังเป็นสาขาที่ใช้เทคโนโลยีขั้น

สูงเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นสมรรถนะ (Competency) ที่ประเทศไทยยังไม่มีความถนัด อีกทั้งการ

คัดเลือก 2 สาขาดังกล่าวยังสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมใน

ภาพรวม โดยสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าตอบโจทย์พลวัตโลกในการลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงาน

สะอาดและมีประสิทธิภาพของ New Growth Model ของ สศช. ในส่วนของสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์

ขนาดเล็กมาก ได้ตอบสนองต่อพลวัตโลกเนื่องจากมีอุปสงค์หลักมาจากประเทศก าลังพัฒนาที่มีอ านาจทาง

เศรษฐกิจและการเมืองที่เพ่ิมขึ้นซึ่งสามารถเป็นแหล่งของอุปสงค์ในอนาคต นอกจากนี้ ในด้านการเปิดเสรี

การค้า AEC  อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งใน 12 อุตสาหกรรมส าคัญล าดับแรก (ที่ก าหนดให้อยู่ภายใต้

ตลาดและฐานผลิตเดียวกัน) และจากการศึกษาความได้เปรียบทางการค้าของสินค้าอุตสาหกรรมของไทย

ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 เทียบกับประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ

สิงคโปร์ โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจัดอยู่ในประเภทของ

กลุ่ม “ได้เปรียบขึ้น” เมื่อเปิดเสรี AEC ซึ่งมีโอกาสในการต่อยอดไปในอุตสาหกรรมอนาคต  

ทั้งนี้ ทั้ง 2 สาขาอุตสาหกรรม ต่างก็ตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงประเทศในมิติทาง

เศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาประเทศ กล่าวคือยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ได้รับแรงกระตุ้นใน

ทางบวกจากพลวัตในประเทศที่ภาครัฐเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซี่งรวมถึงการขนส่งทางบก การสนับสนุน 

New Growth Model ของ สศช. ด้านการเพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือหลุดพ้นจากการเป็น

ประเทศรายได้ปานกลาง เนื่องจากมีแนวโน้มในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคภายใน AEC และมีแนวโน้ม

ในการเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ของโลกได้ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไทย พ.ศ. 2555 – 2574 ที่เน้นการสร้างความสามารถหลักเฉพาะด้านที่มีขีดความสามารถสูงสุด (Focused 

on Specialized Core Competency) ต่อยอดจากรากฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิม การมีแนวโน้ม

ในการสร้างเครือข่ายการผลิตผ่านความร่วมมือภายในและระหว่างอุตสาหกรรม (Collaborative Network / 
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Cluster) และมีแนวโน้มว่าการผลิตจะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลกโดยมีรูปแบบการผลิตแบบใหม่ 

(New Mode of Production through Global Value Chain) 

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมผ่าน เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม 

น าร่องของ สศช. ซึ่งสามารถเป็นฐานในการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต โดยผ่านเกณฑ์ “ตอบสนอง

ต่อนโยบายที่ส าคัญของประเทศ” และ “มูลค่าส่งออกสูง” ในอุตสาหกรรมดั้งเดิม ซึ่งสามารถเป็นพ้ืนฐานของ

การต่อยอดไปเป็นอุตสาหกรรมอนาคต และทั้งสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และสาขา

อุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก ต่างก็สามารถผ่านเกณฑ์ “ตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัฒน์โลก” ได้อีก

ส่วนหนึ่ง โดยระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมดั้งเดิมอยู่ในเกณฑ์ “มีศักยภาพ” ซึ่งสามารถต่อยอดในสาขา

อุตสาหกรรมอนาคตได้ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังมีบทบาทเป็น “การสนับสนุนการผลิตให้กับ

ผู้ประกอบการผลิต” ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการผลิตในขอบเขตของภูมิภาค และ/หรือ โลกได้ 

และท้ายที่สุดนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งทางด้านท าเลที่ตั้งภูมิศาสตร์ และมีระดับการตอบสนองของ

ลูกค้าท่ีดี การมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งเอ้ือต่อภาค

การขนส่งที่อุตสาหกรรมยานยนต์ควรจะได้รับประโยชน์ 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์เบื้องต้นในส่วนของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสาขายานยนต์

ขนาดเล็กมาก (รถยนต์นาโนที่มีราคาถูกและประหยัดน้ ามัน) ในแผนภาพที่ 18 พบว่ามีความแตกต่างจาก

อุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันไม่มากนัก แต่จะต้องอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและการ

บริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนเป็นหลัก ในขณะที่การวิเคราะห์เบื้องต้นในส่วนของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม

สาขายานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Plug-in Hybrid ในระยะสั้น และ Full-Electric Car ในระยะ

ยาว) คณะที่ปรึกษาพบว่าในส่วนของห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนในสาขาดังกล่าว

จะเป็นส่วนที่มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันมากกว่า โดยเฉพาะในส่วนของระบบ

ขับเคลื่อน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากรายละเอียดตามแผนภาพที่ 19  
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แผนภาพที่ 18 : ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก 

 

แผนภาพที่ 19 : ห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตเคร่ืองยนต์และระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 

คณะที่ปรึกษาพิจารณาว่าประเทศไทยควรใช้กลยุทธ์ 2 ขา ด้วยการวางต าแหน่งทางการตลาด 

(Market Positioning) ที่ต่างกัน เพ่ือให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสามารถตอบโจทย์ทั้งในตลาดประเทศ

ก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว โดยขาที่ 1 สาขายานยนต์ขนาดเล็กมากนั้น มีความเหมาะสมกับตลาด

ประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนซึ่งก าลังซื้อมีการเติบโตตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน สาขา
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อุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมส าหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองที่มีการจราจร

หนาแน่น มีถนนคับแคบ และมีที่จอดรถน้อยได้เช่นกัน 

ส่วนขาที่  2 สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั้นสามารถตอบสนองกระแสในเรื่อง

การประหยัดน้ ามันจากการขับขี่และตอบโจทย์กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว เช่น 

ประเทศทางฝั่งยุโรป และออสเตรเลียได้   อย่างไรก็ดี เนื่องจากต้นทุนของเทคโนโลยีเพ่ือผลิตรถยนต์พลังงาน

ไฟฟ้าอยู่ในระดับสูง ดังนั้นจึงอาจมีการเพ่ิมเติมฟังก์ชันต่างๆ เช่น ระบบ Multimedia ที่ทันสมัย อุปกรณ์น า

ทาง หรือฟังก์ชันการขับขี่แบบอัตโนมัติ (Autonomous Driving) เพ่ือให้สอดคล้องกับราคาที่สูงขึ้น ซึ่งเป็น

การเจาะตลาดกลุ่มที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงในประเทศพัฒนาแล้วดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ในส่วนของรถยนต์ที่ใช้

พลังงานไฟฟ้ารวมถึงรถยนต์ไฮบริดในขณะนี้ภาครัฐได้มีการยกเว้นภาษีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อน

ด้วยไฟฟ้าแล้ว รวมทั้งให้มีการพิจารณาจัดหารถประจ าทางท่ีขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า 



  

 

บทที่ 9  
การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

อุตสาหกรรมอนาคต 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1 : การคัดเลือกประเทศเพ่ือท าการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคต
โดยรวม 

ส่วนที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในประเทศท่ีได้รับการคัดเลือก 
ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์ SWOT อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย 
ส่วนที่ 4 : การจัดท ายุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 5 : ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย 
ส่วนที่ 6 : การคัดเลือกประเทศเพ่ือท าการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์

และชิ้นส่วนอนาคต 
ส่วนที่ 7 : การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตในประเทศที่จะศึกษา 
ส่วนที่ 8 : แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก 
ส่วนที่ 9 : การศึกษาความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน 
ส่วนที่ 10 : การวิเคราะห์ SWOT อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตของประเทศไทย 
ส่วนที่ 11 : วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตและปัจจัยสู่

ความส าเร็จ 
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บทท่ี 9 การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารอุตสาหกรรมอนาคต 

ในบทที่แล้วคณะที่ปรึกษาได้ท าการค้นหาโอกาสในอุตสาหกรรมอนาคต และได้พิจารณาถึงการพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคตอย่างยั่งยืนผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือน ามาพัฒนายุทธศาสตร์

อุตสาหกรรมอนาคตไทยที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมใด้หลากหลาย ซึ่งไม่เป็นการคัดเลือก

อุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งสามารถน าไปจัดท าแผนปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ได้จริง   

ในบทนี้ คณะที่ปรึกษาได้ท าการรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติปฏิบัติที่ดีในการ

สร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศต่างๆ  โดยครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมอนาคตโดยรวมและกลุ่มอุตสาหกรรม

อนาคตน าร่อง เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตต่างๆ และ

วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนา (Gap Analysis) เพ่ือน ามาจัดท ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตไทยในภาพรวม และ

แผนปฏิบัติอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคต สาขายานยนต์ไฟฟูา และยานยนต์ขนาดเล็กมากต่อไป 

1. การคัดเลือกประเทศเพื่อท าการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตโดยรวม 

คณะที่ปรึกษาได้ท าการคัดเลือกประเทศเพ่ือท าการศึกษาด้วยการใช้ปัจจัยที่น่าจะมีความส าคัญต่อการผลักดัน

ให้เกิดอุตสาหกรรมอนาคต จากปัจจัยความสามารถในการแข่งขันทั้ง 12 ด้าน ของ WEF โดยปัจจัยส าคัญที่คณะที่

ปรึกษาคาดว่ามีผลต่อการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก ่ 

(1) สถาบัน ซึ่งรวมถึงภาครัฐที่เป็นผู้เล่นส าคัญในการก าหนดทิศทาง วางแผน พัฒนาและผลักดันให้เกิด

อุตสาหกรรมอนาคตได้  

(2) โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการคัดเลือกอุตสาหกรรมอนาคตที่จะกลายเป็น “ผู้ชนะ” 

และทิศทางการพัฒนา อาท ิประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการสร้างอุตสาหกรรมอนาคตอัน

ใดอันหนึ่ง ย่อมหมายถึงการมีต้นทุนในการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตนั้นที่ต่ ากว่าอุตสาหกรรมอนาคตอ่ืน 

เป็นต้น  

(3) การศึกษาระดับสูงและการฝึกอบรม มีความเกี่ยวข้องกับ “คน” ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่สุดที่ผลักดัน

ให้เกิดการคิดค้นและสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมอนาคต โดยคณะที่ปรึกษาเห็นว่า ประเทศที่มีบุคลากรที่มีการศึกษา

สูง ย่อมมีอัตราการสร้างและซึมซับเทคโนโลยีและสิ่งใหม่ๆ ได้สูงและรวดเร็วกว่าประเทศที่บุคลากรมีระดับ

การศึกษาต่ า  

(4) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  และ (5) นวัตกรรม มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการผลักดันให้เกิด

อุตสาหกรรมอนาคต โดยประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง มักแสวงหาแนวทางการพัฒนา
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อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบที่ส าคัญของอุตสาหกรรมอนาคต คือ การสร้างนวัตกรรมทั้งใน

กระบวนการผลิตและ/หรือผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองพลวัตโลก หากประเทศมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและมี

นวัตกรรมสูง จะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นผู้น าในด้านอุตสาหกรรมอนาคต 

จากเกณฑ์ในการคัดเลือก 5 ข้อนั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้คัดเลือกประเทศที่คาดว่าจะเป็น  “ผู้น า”  

ในอุตสาหกรรมอนาคตที่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้เอาเป็นแบบอย่างได้ โดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกควรมี

อันดับในปัจจัยสถาบัน โครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษาระดับสูงและการฝึกอบรมดีกว่า 30 ขึ้นไป และปัจจัยความ

พร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอันดับดีกว่า 20 ขึ้นไป เหตุผลที่คณะที่ปรึกษาพิจารณาให้ปัจจัยด้านความ

พร้อมด้านเทคโนโลยีและปัจจัยนวัตกรรมควรมีอันดับที่ดีกว่า 20 เนื่องจาก คณะที่ปรึกษามีความเห็นว่า  

อุตสหากรรมอนาคตนั้นมีความเกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงกว่าปัจจัยที่เหลือ ดังนั้นคณะที่ปรึกษาจึงให้

ความส าคัญทั้งสองปัจจัยมากขึ้นเพ่ือให้สามารถสะท้อนกลุ่มประเทศผู้น าอุตสาหกรรมอนาคตได้มากที่สุด โดย

ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุุน 

เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ดังแสดงในตารางด้านล่าง 

 
ปัจจัยท่ีส าคัญในการผลักดันอุตสหากรรมอนาคต 

ประเทศ สถาบัน 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การศึกษาระดับสูงและ
การฝึกอบรม 

ความพร้อมด้าน
เทคโนโลย ี

นวัตกรรม 

เบลเยี่ยม 22 21 5 14 16 

เดนมาร์ก 15 22 9 9 10 

ฟินแลนด ์ 1 25 2 13 2 

ฝร่ังเศส 29 8 25 16 18 
เยอรมนี 20 7 17 12 6 

ญี่ปุ่น 13 5 21 19 5 

เนเธอร์แลนด์ 10 3 3 10 8 
สิงคโปร์ 2 2 1 5 9 

สวีเดน 11 20 12 4 7 

สวิสเซอร์แลนด์ 7 6 4 2 1 

สหราชอาณาจักร 14 9 18 3 12 

สหรัฐอเมริกา 28 11 6 17 4 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงประเทศท่ีมีอันดับดีกว่า 30 ในด้าน สถาบัน โครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษาระดับสูงและการ

ฝึกอบรม รวมท้ังความพร้อมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีอันดับดีกว่า 20 ของปี พ.ศ. 2558-25591 

                                           
1 ที่มา : Global Competitiveness Report 2015-2016 และ SMC analysis 
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จากนั้น คณะที่ปรึกษาได้ท าการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของ

ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์การคัดเลือกในตารางข้างต้น โดยท าการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่

น่าเชื่อถือทั้งจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยี หรือหน่วยงาน

เฉพาะอ่ืนๆ ที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาหา

แนวทางปฏิบัติที่ดีในประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งจะท าการน าเสนอในส่วนต่อไป ดังนี้ 

เบลเยี่ยม 

 Minister of Employment, Economy, Consumer Affairs หรือกระทรวงแรงงาน เศรษฐกิจ และ

คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศเบลเยี่ยม 

 Ministry of Development Cooperation, Digital Agenda, Telecom and Postal Services 

หรือกระทรวงความร่วมมือการพัฒนา ดิจิทัล การสื่อสาร และบริการไปรษณีย์ของประเทศเบลเยี่ยม 

เดนมาร์ก 

 Erhvervs- og Vækstministeriet หรอืกระทรวงธุรกิจและการเจริญเติบโต2 

 Uddannelses- og Forskningsministeriet หรือกระทรวงศึกษาข้ันสูงและวิทยาศาสตร์3 

 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet หรือกระทรวงพลังงาน สาธารณูปโภค และภูมิอากาศ4 

ฟินแลนด ์

 Ministry of Employment and the Economy หรือกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจ5 

 Research Institute of the Finnish Economy หรือสถาบันการวิจัยเศรษฐกิจฟินแลนด์6 

  

                                           
2 ที่มา : www.evm.dk/english/ 
3 ที่มา : http://ufm.dk/en?set_language=en&cl=en 
4 ที่มา : http://www.efkm.dk/en 
5 ที่มา : https://www.tem.fi/en 
6 ที่มา : https://www.etla.fi/en/etla/ 
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ฝรั่งเศส 

 Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique หรือกระทรวงเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและดิจิทัล ซึ่งท าหน้าที่วางแผนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการน า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของประเทศฝรั่งเศสผ่านแผน “The New 

Industrial France” เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศฝรั่งเศส7  

 Ministère des Affaires étrangères et du Développement international หรือกระทรวง 

การต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง

การพัฒนาของประเทศฝรั่งเศสและความร่วมมือกับต่างประเทศ8 

เยอรมน ี

 Germany Trade & Invest เป็นผู้สนับสนุนการลงทุนในประเทศเยอรมนี โดยเน้นการพัฒนา

อุตสาหกรรมผ่านเทคโนโลยี Industry 4.09  

 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie หรือกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของ

ประเทศเยอรมนี10  

 Bundesministerium für Bildung und Forschung หรือกระทรวงศึกษาและวิจัยของประเทศ

เยอรมน ีซึ่งเป็นผู้ออกนโยบาย High-tech Strategy 202011 

ญี่ปุุน 

 Ministry of Economy, Trade and Industry หรือกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของ

ประเทศญี่ปุุน12  

 Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology หรือกระทรวงการศึกษา 

วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุุน13 

 รัฐบาลญี่ปุุน ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายภาครัฐของประเทศญี่ปุุน14 

                                           
7 ที่มา : www.economie.gouv.fr 
8 ที่มา : www.diplomatie.gouv.fr 
9 ที่มา : www.gtai.de 
10ที่มา : http://www.bmwi.de/EN/root.html 
11ที่มา : http://www.hightech-strategie.de/de/The-new-High-Tech-Strategy-390.php 
12ที่มา :  www.meti.go.jp/english/ 
13ที่มา :  www.mext.go.jp/english/ 
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เนเธอร์แลนด์ 

 Ministerie van Economische Zaken หรือกระทรวงเศรษฐกิจ ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม เหมืองแร่ การค้า พลังงาน เกษตรกรรม การประมง และการท่องเที่ยวของประเทศ

เนเธอร์แลนด์15  

 Smart Industry หรือผู้ จัดท านโยบายการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตองประเทศ

เนเธอร์แลนด์16 

สิงคโปร์ 

 Singapore Economic Development Board คือ องค์กรอิสระของรัฐบาลสิงค์โปร์ที่ท าหน้าที่

วางแผนและด าเนินการตามแผนเพ่ือรักษาสถานะและยกระดับสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางในด้านธุรกิจ

และการลงทุน17 

 Institute of Policy Studies คือ สถาบันทางความคิดของประเทศสิงคโปร์ที่ท าหน้าที่ในการศึกษา

และออกแบบนโยบายสาธารณะและท าการเชื่อมโยงระหว่างผู้น าทางความคิดและสื่อสารข้อมูลออกสู่

สาธารณะ18  

 Ministry of Trade and Industry Singapore หรือกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้วาง

แผนการพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม และธุรกิจของประเทศสิงคโปร์19  

 SPRING Singapore หรือคณะกรรมการมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรมแห่งสิงคโปร์ ภายใต้

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ที่ท าหน้าที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สิงคโปร์20  

  

                                                                                                                                   
14ที่มา : http://japan.kantei.go.jp 
15ที่มา : http://www.smartindustry.nl/eng/ 
16ที่มา : http://www.smartindustry.nl/eng/ 
17ที่มา : www.edb.gov.sg 
18ที่มา : http://lkyspp.nus.edu.sg/ips/ 
19ที่มา : www.mti.gov.sg 
20ที่มา : http://www.spring.gov.sg/pages/homepage.aspx 
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สวีเดน 

 Näringsdepartementet หรือกระทรวงวิสาหกิจและนวัตกรรมของประเทศสวีเดนซึ่งมีชื่อเดิมคือ

กระทรวงอุตสาหกรรม21  

 Utbildningsdepartementet หรือกระทรวงศึกษาและวิจัย22 

สวิสเซอร์แลนด์ 

 Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherché หรือกระทรวง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการวิจัย23 

 Commission pour la technologie et l'innovation หรือคณะกรรมการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม24 

 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation หรือรัฐเลขาธิการเพ่ือ

การศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม25  

 Secrétariat d'Etat à l'économie หรือรัฐเลขาธิการส าหรับเศรษฐกิจ26 

สหราชอาณาจักร 

 Government Office for Science ท าหน้าที่สนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

และท าการวางแผนยุทธสาสตร์ระยะยาวของสหราชอาณาจักร และยังรวมถึงการดูแลหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 

สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะท างาน Horizon Scanning Programme ที่เป็นผู้สนับสนุน

ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิเคราะห์สิ่งที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต27  

 โครงการ Foresight ที่เป็นผู้วางแผนและให้ค าแนะน าด้านนโยบายจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และ

การวิเคราะห์อนาคต28  

                                           
21ที่มา : http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-enterprise-and-innovation/ 
22ที่มา : http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/ 
23ที่มา : https://www.wbf.admin.ch/wbf/fr/home.html 
24ที่มา : https://www.kti.admin.ch/kti/en/home.html 
25ที่มา : http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en 
26ที่มา : http://www.seco.admin.ch/index.html?lang=fr 
27ที่มา : https://www.gov.uk/government/organisations/government-office-for-science 
28ที่มา : https://www.gov.uk/government/collections/foresight-projects 
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 Catapult Centres คือ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดย Innovate UK (ชื่อเดิม : คณะกรรมการยุทธศาสตร์

เทคโนโลยี ) ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมผ่านความร่วมมือระหว่าง

นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และการแสวงหาโอกาสในตลาด 

สหรัฐอเมริกา 

 ท าเนียบขาว (White House)  เป็นที่พ านักอย่างเป็นทางการและสถานที่ท างานหลักของ

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อีกท้ังยังเป็นส านักบริหารงานประธานาธิบดี29  

 Office of Science คือหน่วยงานภายใต้ Department of Energy ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  

ท าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์  ซึ่งมีห้องปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัยอยู่ทั่ว

ประเทศสนัยสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน30 

นอกเหนือจากนี้ คณะที่ปรึกษาได้ท าการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคตทั้งจาก

สถาบันการศึกษา หน่วยงานนานาชาติ และองค์กรให้ค าปรึกษาระดับนานาชาติ เพ่ือหาการศึกษาแนวทางการ

ปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศต่างๆ ดังนี้ 

 องค์ ก าร เ พ่ือคว ามร่ วมมื อทา ง เศรษฐกิ จและการ พัฒนา  (Organisation for Economic  

Co-operation and Development : OECD) เป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนา

แล้วเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก31 

 องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Industrial Development 

Organization : UNIDO) มีภารกิจในการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และ

สนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองทั่วโลกด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะส าหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งประเทศและเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอัน

ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และสิ่งแวดล้อม32 

 องค์กรให้ค าปรึกษาระดับนานาชาติที่มีการท าการศึกษาสภาพอุตสาหกรรมและการเตอบโต้ ทาง

เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เช่น Deloitte33, KPMG34, Roland Berger35 และ McKinsey & 

Company36 เป็นต้น 

                                           
29ที่มา : www.whitehouse.gov 
30ที่มา : http://science.energy.gov 
31ที่มา : www.oecd.org 
32ที่มา : www.unido.org 
33ที่มา : www2.deloitte.com 
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เมื่อคณะที่ปรึกษาได้ท าการสืบค้นข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีจากองค์กรและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามหน่วยงานข้างต้น พบว่า ประเทศที่มีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่เผยแพร่อย่าง

ชัดเจนและสามารถเรียนรู้เป็นแนวทางปฏิบัติได้  ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุุน เยอรมนี 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในประเทศที่ได้รับการคัดเลือก 

2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

แผนภาพที ่1 : ปัจจัยส าคัญในการสร้างอุตสาหกรรมอัจฉริยะของประเทศเนเธอร์แลนด์37 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์มุ่งเน้นการพัฒนาในอุตสาหกรรม

ใดๆ ที่จะมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกแห่งดิจิตอลโดยแทรกซึมเข้าสู่ทุกด้านของกระบวนการผลิต  โดยประเทศ

เนเธอร์แลนด์ได้เห็นถึงโอกาสและความส าคัญในการน าเทคโนโลยีในโลกดิจิตอลมาใช้ในอุตสาหกรรมให้เกิด

ประโยชน์สูงที่สุดด้วยการสร้างแผนปฏิบัติการขึ้น โดยเรียกอุตสาหกรรมที่มีการน าเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลมา

ใช้ว่า “อุตสาหกรรมอัจฉริยะ” โดยมีความเชื่อว่าการสร้างอุตสาหกรรมอัจฉริยะนั้นจะท าให้เศรษฐกิจของ

เนเธอร์แลนด์มีความเข้มแข็งสูงขึ้นและเป็นผู้น าของโลกในภาคส่วนส าคัญต่างๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการ

                                                                                                                                   
34ที่มา : www.kpmg.com 
35ที่มา : http://www.rolandberger.com/ 
36ที่มา : www.mckinsey.com 
37 ที่มา : Action Agenda Smart Industry, The Netherlands ปี พ.ศ. 2557 
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ผลิตในสินค้าที่มีความละเอียดพร้อมกันกับการเป็นบริษัทที่มีขนาดการผลิตขนาดใหญ่ (Mass Production) 

อย่างไรก็ดีเนเธอร์แลนด์ค้นพบปัญหาในส่วนของผู้ประกอบการที่ยังไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญและการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลต่อธุรกิจ และนอกจากนั้นยังมีการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับข้อมูล

ข่าวสารในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทน้อย ซ่ึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะนี้จ าเป็นต้องสร้างให้

ผู้ประกอบการเห็นถึงความส าคัญ ประโยชน์ของเรื่องดังกล่าว และหันมาใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่เกี่ยวกับ

ข้อมูลข่าวสารในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทมากขึ้น ซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์เชื่อว่า การสร้างอุตสาหกรรม

อัจฉริยะนี้ จะสามารถสร้างอาชีพและส่งเสริมให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้ น โดยเห็นว่า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นปัจจัย

หลักส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตในปัจจุบัน โดยมีแนวทางไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะที่มีความ

เข้มแข็งและใช้นวัตกรรมมากขึ้น  ดังนี้  (1) ใช้ความรู้ เดิมที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์มากขึ้น (2) เร่งสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เช่น การสนับสนุนด้านหุ่นยนต์หรือการผลิตผ่าน

เครื่องจักร เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ เป็นต้น (3) เสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่  

การพัฒนาทางด้านความรู้และการศึกษา การพัฒนาทักษะฝีมือให้โดดเด่นและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง 

รวมถึงมีการใช้ไอซีทีระหว่างบริษัทมากข้ึนผ่านทางด้านอินเตอร์เน็ต 

2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศฝรั่งเศส 

เศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องดังเห็นได้

จากแผนภาพด้านล่าง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปลายปี พ.ศ. 2557 เศรษฐกิจของประเทศฝรั่งเศสมีการ

เจริญเติบโตเพียงร้อยละ 0.87 โดยเมื่อวิเคราะห์ลงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแล้วพบว่า การเจริญเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2558 มีการชะลอตัวเช่นกัน คือ มีการเติบโต

เพียงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสแรกของปี ไม่มีการเติบโตเลยในช่วงไตรมาสที่สอง และกลับมาเติบโตที่ร้อยละ 0.3 

ในไตรมาสที่สามของปี ดังนั้น ประเทศฝรั่งเศสจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของอนาคตที่มีเปูาหมายทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศฝรั่งเศสเองและผลักดันการเติบโตของ

อุตสาหกรรมทั้งทวีปยุโรปในแผนอุตสาหกรรมของอนาคต 
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แผนภาพที่ 2 : GDP และ CAGR ปี พ.ศ. 2550 - 2557 ของประเทศฝร่ังเศส 

ประเทศฝรั่งเศสมีเปูาหมายในการกระตุ้นให้เกิดยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial 

Renaissance) ซึ่งหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นในผู้ผลิตสินค้าและการผลักดันให้บริษัทต่างๆ มีมุมมองที่เน้น

การออกนอกประเทศมากขึ้น โดยแรงผลักดันดังกล่าวเกิดจากการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่างๆ พัฒนา 

ขีดความสามารถการผลิตผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและการปรับปรุงฐานการผลิตให้มีความเป็น

ปัจจุบันมากขึ้น  โดยมีกลไกคือ การจัดตั้ ง พันธมิตรเ พ่ืออุตสาหกรรมของอนาคตที่ประกอบด้วย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ สหภาพแรงงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมและในกลุ่มดิจิทัล ที่จะท า

การพัฒนาแรงงานให้มีความสามารถมากขึ้น ซึ่งประเทศฝรั่งเศสมองว่า คนคือปัจจัยหลักส าคัญในการพัฒนา

อนาคตของประเทศ ดังนั้นการศึกษาของคนรุ่นใหม่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ประเทศฝรั่งเศสจึงวางเสาหลักของแผนการพัฒนาซึ่ง

ตอบสนองต่อจุดแข็งของประเทศไว้ 5 เสาหลัก ได้แก่ 

 
แผนภาพที่ 3 : เสาหลักของแผนอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคตของประเทศฝร่ังเศส 

(1) การพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย : แผนอุตสาหกรรมอนาคตจะสนับสนุนบริษัทที่มีโครงการที่

ส าคัญในตลาดที่ประเทศฝรั่งเศสสามารถเป็นผู้น าในระดับภูมิภาคยุโรปหรือแม้กระทั่งระดับโลกได้ภายใน  
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3-5 ปีข้างหน้า เช่น ตลาดผู้ผลิต เครื่องพิมพ์สามมิติ ตลาดโรงงานเสมือนจริงและอินเตอร์เน็ต และตลาด 

ความเป็นจริงเสริม เนื่องจากฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ อาทิ Dessault Systemes 

และ ESI Group วิจัยวัตถุดิบ และบริษัทเกิดใหม่ที่มีความทะเยอทะยานสูง อาทิ Artefactor, Diotasoft, 

Laser Technologies และ Optinvent โดยการสนับสนุนทางการเงินจ านวน 305 ล้านยูโรผ่านเงินสนับสนุน

และการกู้ยืมในโครงการอุตสาหกรรมของอนาคต (Promising Industrial Projects) และอีก 425 ล้านยูโร

ผ่านกองทุนบริษัทอุตสาหกรรม (Industrial Project Companies) 

(2) การช่วยเหลือบริษัทให้ปรับตัวเข้ากับแนวทางการพัฒนาใหม่ : การช่วยเหลือสามารถแบ่งออก

ได้เป็นสองรูปแบบได้แก่การช่วยเหลือทางการเงิน คือ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่า 2.5 พันล้านยูโร

ส าหรับบริษัทที่มีความพยายามในการพัฒาการผลิตให้มีความทันสมัยมากขึ้นและเงินกู้ยืมอีก 2.1 พันล้านยูโร

ส าหรับบริษัทที่มีโครงการในด้านดิจิทัล หุ่นยนต์ พลังงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการช่วยเหลือใน

รูปแบบการสนับสนุนส่วนบุคคล คือ การสร้างการรับรู้ถึงแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของอนาคต และการ

ผลิตผู้เชี่ยวชาญจ านวน 200-300 คนที่สามารถประเมินโครงการต่างๆ ได้ในระดับประเทศ ซึ่งการช่วยเหลือที่

กล่าวถึงจะมุง่เน้นในกลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพและบริษัทขนาดกลางต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ 

(3) การฝึกอบรมพนักงาน : เนื่องจากอุตสาหกรรมของอนาคตส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี 

ที่มีความซับซ้อนสูงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ  ดังนั้น การพัฒนาฝึกอบรม

พนักงานจึงเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้ผู้ประกอบการต่างๆ มีก าลังบุคลากรที่พร้อมส าหรับการปลี่ยน

แปลงมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งการพัฒนาแรงงานจะมาจากความร่วมมือของสหภาพแรงงานต่างๆ และ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติที่จะเน้นการพัฒนาในสองด้าน คือ มิติการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตในการรวม

ศาสตร์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน และมิติการด าเนินงานผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

(4) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านมาตรฐาน : แผนอุตสาหกรรมของอนาคต

จะท าการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

โดยมาตรฐานและความร่วมมือที่เกิดขึ้นควรจะสนับสนุนผลประโยชน์ของประเทศฝรั่งเศส  สนับสนุนบริษัท

ฝรั่งเศส และขยายอิทธิพลของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ประเทศเยอรมนีในการประสานแผน

อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศเยอรมนีเข้ากับแผนอุตสาหกรรมของอนาคตของประเทศฝรั่งเศส โดยจะมี

ผลงานร่วมกันภายใต้การพัฒนาแผนการลงทุนของสหภาพยุโรป 

(5) การส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตของฝรั่งเศส : ด าเนินการโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการรวบรวม

ความเข้มแข็งของแต่ละผู้ประกอบการ และส่งเสริมความรู้ของประเทศฝรั่งเศส เช่น การริเริ่มโครงการใน
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ระดับประเทศและระดับทวีป การสร้างความร่วมมือผ่านหน่วยงาน Business France และการจัดงานระดับ

นานาชาติที่จะส่งเสริมให้ประเทศฝรั่งเศสมีความโดดเด่น 

นอกเหนือจากนี้  ประเทศฝรั่งเศสได้ก าหนดแนวทางเปูาหมายที่จะเป็นส่วนในการสร้าง

อุตสาหกรรมของอนาคตผ่าน 9 แนวทางส าคัญ คือ (1) การสรรหาทรัพยากรใหม่ที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และการหาวิธีการผลิตใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) การสร้างเมืองอัจฉริยะที่สามารถ

ตอบสนองการจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อากาศยานและทาง

รถไฟ (4) การขนส่งเพ่ืออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน  

การบริการ (5) การแพทย์เพ่ืออนาคตโดยการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐเพ่ือพัฒนายาและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ที่ดีที่สุด และการใช้การแพทย์ชีวภาพและนวัตกรรมต่างๆ มาสนับสนุนการแพทย์ (6) การสร้าง

เศรษฐกิจข้อมูลเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงได้โดยผู้ประกอบการทั้งระดับเล็ก

และใหญ่ รวมถึงการตั้งกฎที่เป็นการปกปูองสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลต่างๆ (7) การพัฒนาอุปกรณ์

อัจฉริยะเพ่ือเป็นการสร้างระบบนิเวศที่พร้อมรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แสดงถึงความเชี่ยวชาญของประเทศ

ฝรั่งเศส และพัฒนาการให้บริการที่มีความทันสมัย (8) การสร้างความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการใช้

การสื่อสารมาตรฐาน 5G การสนับสนุนเทคโนโลยีให้กับ SMEs การสร้างความได้เปรียบของเทคโนโลยี และ

การสร้างการรับรู้ และ (9) การพัฒนาอาหารอัจฉริยะผ่านการท าให้อาหารฝรั่งเศสเป็นตัวตั้งมาตรฐานโลกที่

โดดเด่นในด้านความปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก 

จากบทเรียนของประเทศฝรั่งเศสสามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มการส่งเสริมจะเน้นไปที่การสร้าง

แรงผลักดันให้ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาด้วยตนเอง ผ่านมาตรการทั้งที่เป็นเงินสนับสนุนที่ต้องการผลลัพธ์

ในเวลาอันรวดเร็ว การน าจุดแข็งของประเทศตนเองมาพัฒนาส่งเสริมในทุกตลาดให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

โดยเฉพาะการใช้ความสามารถของเทคโนโลยีด้านการออกแบบ ดิจิทัล และนวัตกรรมการผลิตในรูปแบบต่างๆ 

และการเตรียมความพร้อมของแรงงานให้พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประเทศฝรั่งเศสได้

ก าหนดแนวทางในการพัฒนาที่เป็นการการสร้างระบบนิเวศการผลิตที่มีความอัจฉริยะเชื่อมต่อตั้งแต่ฐาน  

การผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การขนส่ง การดูแลผู้ประกอบการและการพัฒนาแรงงาน และการน า

เทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมให้ต่อยอดไปได้สูงขึ้น 
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2.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุุนเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของโลกมายาวนาน อย่างไรก็ดี 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของญี่ปุุนอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในอดีต และ

ปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุุนจึงจัดท า “แผนยุทธศาสตร์ใหม่เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจ” (New Growth Strategy) 

เพ่ือฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเริ่มประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2553 ภายใต้กรอบระยะเวลา 

10 ปี เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2553 และสิ้นสุดปี พ.ศ. 2563 ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตใหม่ กลยุทธ์ส าคัญที่มี

ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของญี่ปุุน ได้แก่ 

(1) กลยุทธ์การพัฒนาญี่ปุุนสู่มหาอ านาจด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยการใช้นวัตกรรมสีเขียว 

(Green Innovation) โดยก าหนดเปูาหมายไว้ในปี พ.ศ. 2563 ให้ญี่ปุุนมีตลาดใหม่ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมูลค่า

มากกว่า 5 แสนล้านเยน มีการจ้างงานใหม่ในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม 1.4 ล้านต าแหน่ง GDP มีอัตราเติบโตขึ้น

โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ไม่น้อยกว่า  

1.3 พันล้านตัน โดยใช้เทคโนโลยีจากนวัตกรรมของภาคเอกชนญี่ปุุน โดยรัฐบาลญี่ปุุนได้วางแผนออกมาตรการ

ต่างๆ เพ่ือบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

 สนับสนุนการใช้และการขยายตัวของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดย

ส่งเสริมการลงทุนและการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ าพิเศษแก่ธุรกิจผลิตเทคโนโลยีที่น า

กลับมาใช้ใหม่ได้ 

 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพลังงาน เช่น แบตเตอรี่บรรจุพลังงาน รถยนต์

รุ่นใหม่ที่ใช้ระบบผสม (ไฮบริด) และปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานไฟฟูาพลังงานความร้อน 

และการผลิตอุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดไฟฟูา 

 ส่งเสริมครัวเรือนและธุรกิจเอกชนเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากเดิมที่ใช้การขนส่งส่วนบุคคล

มาเป็นการขนส่งสาธารณะ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนมาเป็นการ

ขนส่งทางรางและทางน้ าเพ่ือประหยัดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการสร้าง ปรับปรุง ดัดแปลงบ้าน อาคาร ส านักงาน และโรงงานให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (Eco Housing) และการสร้างเมืองในอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Future City) 

 ปฏิรูประบบภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นให้ประชากรหันมาให้ความสนใจกับการรักษา

สิ่งแวดล้อมและพลังงานมากข้ึน 
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(2) กลยุทธ์การพัฒนาญี่ปุุนสู่มหาอ านาจด้านสุขภาพด้วยการใช้นวัตกรรมชีวิต (Life Innovation) 

โดยส่งเสริมการเติบโตด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาล การบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพให้ทันต่อความต้องการ

ด้านสุขภาพ โดยก าหนดเปูาหมายไว้ในปี พ.ศ. 2563 ให้ญี่ปุุนมีตลาดใหม่ที่เกี่ยวกับสุขภาพมูลค่า 5 แสนล้านเยน มี

การจ้างงานใหม่ในธุรกิจสุขภาพ 2.84 ล้านต าแหน่ง และ GDP มีอัตราเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.3 ต่อปี โดย

รัฐบาลญี่ปุุนได้วางแผนออกมาตรการต่างๆ เพ่ือบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด ดังนี้  

 ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและผู้ให้บริการรายใหม่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ

การแพทย์ การรักษาพยาบาล และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพ่ือพัฒนาปริมาณ คุณภาพ 

และความหลากหลายของบริการ รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือใช้ประชาชนญี่ปุุนทุกคน

สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล 

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเภสัชกรรม การแพทย์ และการ

รักษาพยาบาลที่เป็นของญี่ปุุน โดยเฉพาะเทคโนโลยีส าหรับการดูแลรักษาคนชรา และการ

สร้างหุ่นยนต์เพื่อการรักษาพยาบาล 

 ส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาล และบริการอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวกับสุขภาพไปยังตลาดเอเชียที่มีก าลังซื้อสูงและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการ

เชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวกับการรักษาสุขภาพ  

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรที่ให้บริการด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล  

โดยเพ่ิมจ านวนและปรับค่าตอบแทนของบุคลากรผู้ ให้บริการด้านการแพทย์และ

รักษาพยาบาล และเพ่ิมจ านวนโรงพยาบาลและสถานีอนามัยทั่วประเทศ 

นอกจากนี ้ประเทศญี่ปุุนยังออกนโยบายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ญี่ปุุนหลุดพ้นวงจรวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ าและกลับมาเป็นผู้น าอุตสาหกรรมและเป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ

กระแสการเปลี่ยนโลก โดยภาครัฐประกาศนโยบาย ดังต่อไปนี้ 

(1) นโยบายเพื่อพัฒนาญี่ปุุนให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเอเชีย 

 จูงใจให้ต่างชาติมาลงทุนในญี่ปุุน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ธุรกิจที่

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และธุรกิจที่ต้องการใช้ญี่ปุุนเป็นประตูการค้าเชื่อมกับ

ภูมิภาคเอเชีย 

 พัฒนาสู่ความเลิศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุขั้นสูง นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 
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 ปรับปรุงระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งส่งเสริมนโยบายเปิดเสรี

การบิน การลงทุนเพ่ิมขึ้นในโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือเพ่ือให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากเรือ

ขนาดใหญ่ และการผลักดันให้มีการยอมรับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 จัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อผลักดันโครงการด้านอุตสาหกรรมเปูาหมาย (Strategic Center) เช่น 

ศูนย์การส่งเสริมการจัดท าชุมชนอัจฉริยะ (Smart Communities) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับชีวิตและสุขภาพ และศูนย์นวัตกรรมและการออกแบบ เป็นต้น 

(2) นโยบายส่งเสริมการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการควบกิจการ 

 ส่งเสริมการควบรวมกิจการเพ่ือให้ธุรกิจญี่ปุุนอยู่รอดในระยะยาวที่สอดคล้องกับนโยบาย

แข่งขันทางการค้า 

 สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถาบันอาชีวะศึกษา และการเพ่ิมงบประมาณอุดหนุน

ภาคธุรกิจในการว่าจ้างผู้ไม่มีงานท าให้เข้าไปท างานเพ่ิมข้ึน 

 ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจเพื่อปรับโครงสร้าง 

(3) นโยบายการต่างประเทศ 

 ผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียยอมรับมาตรฐานสินค้าและบริการเปูาหมายของญี่ปุุน อาทิ รถยนต์

เครื่องใช้ไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟแวร์ และอาหาร ยกระดับความสัมพันธ์กับ

ประเทศในเอเชีย โดยใช้การท าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Economic Partnership 

Agreement : EPA) และความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนัก

ธุรกิจไปรับงานการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมและขยายธุรกิจในเอเชีย 

 พัฒนาระบบใหม่เพ่ือใช้เป็นกลไกบริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผลักดันให้ประเทศ

ผู้ใช้พลังงานจะต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(4) นโยบายยกระดับและรักษาความสามารถอุตสาหกรรมหลัก 

 ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจสร้างก๊าซคาร์บอนต่ า 

 พัฒนาวิชาชีพในระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวะในภูมิภาค ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านทักษะการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  ส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการเพ่ือร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่ใช้

ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
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 รักษาความต่อเนื่องในการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) เพ่ือให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันมา

ท างานอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันเพ่ือใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 

(5) นโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ (New Values) 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (Creative Industry) โดยจัดตั้ งส านักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ บันเทิง  

การแสดง การท่องเที่ยวและแฟชั่น และส่งเสริมแนวคิดนิยมความเป็นญี่ปุุน (Cool Japan) 

ส าหรับตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

จากนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศญี่ปุุน  จะเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่า แนวทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอนาคตภายในประเทศ เป็นการผสมผสานกันระหว่าง  

การก าหนดอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ชัดเจน  การสร้างอุปสงค์และแรงจูงใจผ่านนโยบายภาครัฐ  

การตั้งเปูาหมายเชิงปริมาณ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแนวโน้มที่

เปลี่ยนแปลงไปของโลกในอนาคต 

2.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศเยอรมนี 

Industry 4.0 เป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก

ประเทศเยอรมนี ซึ่งทุกภาคส่วนเชื่อว่า Industry 4.0 จะเป็นโอกาสที่ส าคัญ เนื่องจากเยอรมนีมีจุดแข็งในเรื่อง

ระบบควบคุมการผลิตและเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ สมาคมที่เกี่ยวข้องของเยอรมนี อาทิ สมาคมเทคโนโลยี

ไฟฟูาและสารนิเทศ (VDE) สมาคมเครื่องจักรกล (VDMA) สมาคมช่างไฟฟูา (ZVEI) และสมาคมด้าน ICT 

(Bitkom) ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะ

เกาหลีใต้ ก าลังให้ความสนใจและมีโครงการวิจัยที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งในระยะต่อไป อาจน าไปสู่การสร้าง

เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและต้นทุนการผลิตในแต่ละประเทศ 

ประเทศเยอรมนี  ได้ท าการวิเคราะห์และระบุประเด็นท้าทายส าคัญ  ส าหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคตตามแนวทาง Industry 4.0 ซึ่งประกอบด้วย 

 การสร้างบุคลากรรองรับ โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์  ควบคู่กับ

การเสริมสร้างทักษะ การเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์  ตลอดจนเรื่องการวางแผน  

การควบคุมงาน และการมีความคิดสร้างสรรค์ 
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 ความมั่นคง ทั้งในส่วนของเสถียรภาพ และการรักษาความลับ รวมถึงเรื่อง IPR การโจรกรรม

ข้อมูล ฯลฯ 

 การพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ 

จากความท้าทายดังกล่าว ประเทศเยอรมนี มีแนวทางในการเตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

 การหารือนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ ซึ่งเป็นที่มาของแผนต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้เยอรมนีบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น High-tech Strategy 2020 , 

AGENDA CPS และ ICT2020 

 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภาครัฐ ภาคอุสาหกรรม ภาควิชาการและ

การวิจัย และสหภาพแรงงาน 

 การพัฒนาความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงทางข้อมูล ภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 

 การก่อตั้งสถาบันและเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ อาทิ German Research Center for Artificial 

Intelligence เครือข่าย Intelligent Technical Systems (OstWestfalenLippe : OWL) 

ศูนย์จ าลอง Smart Factory ของมหาวิทยาลัย Kaiserslautern รวมทั้งมีหลักสูตรใหม่ๆ อาท ิ

หลักสูตร Applied Automation มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งกรุงเบอร์ลิน หลักสูตร 

Human/Computer Systems มหาวิ ทยาลั ย  Würzburg หลั กสู ต ร  Computer-Aided 

Medical Procedures & Augmented Reality มหาวิทยาลัยเทคนิคนครมิวนิก หลักสูตร 

Virtual Reality and Augmented Reality มหาวิ ทยาลั ย  Koblenz-Landua หลั กสู ตร 

Intelligent Media and Virtual Reality มหาวิทยาลัยเทคนิค Chemnitz หลักสูตร Network 

Computing มหาวิทยาลัย Freiberg 

กล่าวโดยสรุป ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตของของเยอรมนี หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน ต่างเน้นการด าเนินงานในด้าน การวางแผนยุทธศาสตร์ การสร้างความร่วมมือและความเชื่อมโยง

ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และการพัฒนา

ด้านความมั่นคงทางข้อมูลของประเทศ 
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2.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศสหรัฐอเมริกา 

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริการในปัจจุบันเป็นการด าเนินงานตามแผนของ

ประธานาธิบดีโอบามาเพ่ือจะฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาจากภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลงจาก

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา โดยใจความส าคัญคือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถขายสิ่งที่คนในโลก

ต้องการจะซื้อ  โดยมีการตั้งเทคโนโลยีเปูาหมายไว้ 7 กลุ่ม คือ  

(1) การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน ามาสู่ความยั่งยืน 

(2) เครื่องมือการสร้างแบบจ าลองและการจ าลองการออกแบบ การแปลงวัตถุดิบ และระบบการผลิต  

(3) การใช้นาโนเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตและการแปรวัตถุดิบ  

(4) การผลิตชีวภาพ (Bio-manufacturing) ในการท าการแพทย์ฟ้ืนฟูและชีววิทยาสังเคราะห์ 

(5) หุ่นยนต์แห่งอนาคตที่มีการใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างโลกกายภาพและโลกไซเบอร์ 

(6) วัตถุดิบแห่งอนาคตที่สามารถน ามาใช้ได้ในหลายรูปแบบ 

(7) การผลิตและการออกแบบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ 

โดยแผนของรัฐบาลรวมถึงการพัฒนาแรงงานให้พร้อมส าหรับการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง  ลดสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีส าหรับบริษัทที่มีการตั้งฐานการผลิตอยู่ในต่างประเทศ  เพ่ือรักษาการผลิตให้อยู่ใน

สหรัฐอเมริกา และการหาตลาดส าหรับสินค้าที่ผลิตในอเมริกา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของอเมริกา 

2.6 การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของสหราชอาณาจักร 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของสหราชอาณาจักรนั้นมีการใช้หน่วยงานที่เรียกว่า Catapult 

Center ซึ่งก่อตั้งโดย Innovate UK (หรือชื่อเก่า คือ Technology Strategy Board) ที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการ

วิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมผ่านความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์  วิศวกร และการแสวงหาโอกาสใน

ตลาด โดยมีแกนน าคือการพัฒนาธุรกิจเพ่ือท าให้สหราชอาณาจักรมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสินค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ 

โดยในปัจจุบัน Catapult Center มีศูนย์ต่างๆ คือ (1) ศูนย์เทคโนโลยีเซลล์บ าบัดที่ Guy's 

Hospital ลอนดอน (2) ศูนย์เทคโนโลยีการแพทย์และการพัฒนาการรักษาและยา (3) ศูนย์ดิจิทัลที่คิงส์ครอส 

ลอนดอน (4) ศูนย์เมืองอนาคตที่เมือง Borough ลอนดอน (5) ศูนย์เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าในการผลิต แบ่ง

ออกเป็นศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 7 ศูนย์ที่ท างานร่วมกับบริษัทเอกชนในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
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การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพ่ิมและน าสู่ตลาด (6) ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนนอกชายฝั่ง

รวมถึงการใช้พลังงานลมและคลื่นมีฐานอยู่ที่กลาสโกว์ (7) ศูนย์เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานดาวเทียม ตั้งอยู่

ที ่Harwell Science and Innovation Campus (8) ศูนย์ระบบการขนส่งที่ Milton Keynes (9) ศูนย์ระบบ

พลังงานที่เบอร์มิงแฮม และ (10) ศูนย์เทคโนโลยีการแพทย์ความแม่นย าสูงที่เคมบริดจ์  

 โดยการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงดังกล่าวถือเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับศูนย์นั้นในด้าน

ของเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ได้ในอุตสาหกรรมและน ามาเพ่ิมมูลค่าให้กับภาคการผลิตของสหราช

อาณาจักร รวมถึงความพยายามในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การท า

การตลาดและสร้างรายได้ให้กับประเทศผ่านสินค้าที่มีความโดดเด่นและสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่าประเทศอ่ืนๆ 

2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศสิงคโปร์ 

สิงค์โปร์เป็นหนึ่งในเสือแห่งเอเชียด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง OECD 

คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์น่าจะเติบโตเฉลี่ยอย่างน้อยที่ร้อยละ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 และด้วย 

GDP ต่อหัวที่ยังคงสูงที่สุดใน ASEAN หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ดูแลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

เจริญเติบโตของสิงคโปร์ คือ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งได้จัดท าแผน Research, Innovation and 

Enterprise (RIE) 2015 ภายใต้กรอบแนวความคิดโรงงานแห่งอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาสองรูปแบบ คือ 

(1) การผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ในกลุ่มอุตสาหกรรม  Pervasive 

Microfluidics แม่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  และการผลิตระดับนาโนเทคโนโลยี  (2) การผลิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาและสารเคมีและการพัฒนาวิธีและเครื่องมือในการ

ประเมินความยั่งยืนของการผลิต 

ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตั้งงบประมาณท่ี 16.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ใน

ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมขึ้นของงบประมาณที่ร้อยละ 20 จากรอบปี

ที่ผ่านมาใน พ.ศ. 2549-2553 โดยมีแนวทางการสนับสนุนที่ส าคัญ  คือ 

(1) การลงทุนในความรู้ใหม่เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้กับ

นวัตกรรมใหม่ โดยการให้ทุนกับนักวิทยศาสตร์เพ่ือท าการวิจัยและค้นคว้าในประเด็นที่มีความน่าสนใจ  

โดยท างานร่วมกับกระทรวงการศึกษาผ่านกองทุน Academic Research Fund ที่เป็นการให้ทุนกับโครงการ

ที่มีมูลค่าตั้งแต ่5-25 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 
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(2) การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในอุตสาหกรรม

และหน่วยงานการวิจัยในภาครัฐ โดยการให้ทุนการศึกษารวมมูลค่า 735 ล้านเหรียญสิงคโปร์ที่สามารน ามาใช้

ในการฝึกอบรมบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(3) ให้ความส าคัญต่อการแข่งขันในการให้รับทุนเพ่ือให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมและไอเดีย

การพัฒนาใหม่ๆ ผ่าน Competitive Research Program ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนมากถึง 1 พันล้านเหรียญ

สิงคโปร์จาก 350 ล้านเหรียญสิงคโปร์จากช่วงปีก่อนหน้า 

(4) การส่งเสริมการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เช่น Agency 

for Science, Technology, and Research สถาบันการวิจัย มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล Campus for 

Research Excellence and Technological Enterprise (CREATE) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ต่างๆ ผ่านการตั้งส านักงาน Joint Council Office ที่เป็นผู้ประสานงานการวิจัยหลายแขนงมารวมกันด้วย

งบประมาณถึง 250 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 

(5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เด่นชัด  โดยสนับสนุนทั้ง

ภาคเอกชนด้วยงบประมาณ 2.5 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ และภาคเอกชนผ่านกองทุน Industry Alignment 

Fund ที่จะผลักดันให้การวิจัยภาครัฐมีความเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น 

(6) สนับสนุนการให้นักวิทยาศาสตร์หาแนวทางการพัฒนาให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถท า

การตลาดได้ผ่านกองทุนสนับสนุนนวัตกรรมและผู้ประกอบการที่มีมูลค่า 1.08 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ 

(7) รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้ให้เงินสนับสนุนจ านวน 1.6 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ผ่านกองทุน White 

Space ส าหรับแนวความคิดใหม่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีของแผนเพ่ือเตรียมการรับมือกับอุปสรรคและความท้า

ทายใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ดังจะเห็นได้จากนโยบายในด้านบน สิงคโปร์เน้นการให้เงินสนับสนุนผ่านกองทุนการวิจัยและการ

พัฒนาต่างๆ ในปริมาณมากและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิด

แนวความคิดใหม่ๆ และการผูกรวมแนวความคิดของหลายแขนงเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการต่อยอดทางด้าน

เทคโนโลยีสูงสุด และตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้บริโภค 

นอกเหนือจากนี้ ยังมีข้อถกเถียงกันเองภายในประเทศว่าสิงคโปร์ควรผลักดันภาคบริการมากกว่า

ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากแรงงานภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติในปริมาณมากและ

อุตสาหกรรมการผลิตต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติสูงและสร้างมลพิษให้กับประเทศได้  ประกอบกับการที่
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รัฐบาลสิงคโปร์ต้องการมุ่งเน้นการเป็น “เมืองอัจฉริยะ” ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการขั้นสูง 

เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสสูง อุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นต้น จึงท าให้สิงคโปร์เองยังอยู่ในขั้นการพิจารณา

ความเป็นไปได้ในการเลือกระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือการผลักดันภาคบริการอัจฉริยะ  ซึ่งจากการ

ประชุมเศรษฐกิจระดับชาติของประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะผลักดันประเทศไปในรูปแบบการเป็น

เมืองที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย 

จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศต่างๆ 

พบว่าประเด็นที่ทุกประเทศให้ความส าคัญ คือ เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความเชื่อมโยง

กับระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการผลักดันการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ โดยบางประเทศมีการเลือกอุตสาหกรรม ที่จะให้การสนับสนุนอย่างชัดเจน เช่น ญี่ปุุนและ

ฝรั่งเศส ในขณะที่บางประเทศ เน้นการก าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในภาพรวม โดยไม่มีการระบุกลุ่ม

เฉพาะเจาะจง เช่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ดังนั้น คณะที่ปรึกษาจะค านึงถึงความเหมาะสมต่อ

บริบทและสภาวการณ์ของประเทศไทย มาเป็นแนวทางในการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคต

ในส่วนถัดไป 
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3. การวิเคราะห์ SWOT อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย 

ในบทที ่3 และบทที ่6 คณะที่ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สอดคล้อง

กับแบบจ าลองต่างๆ โดยสามารถสรุปเป็นตาราง SWOT ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง   จุดอ่อน 

- ประเทศไทยมีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติสูง 
และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนใน
ต่างชาติอย่างต่อเนื่อง  

- ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สร้างให้ประเทศไทยเป็น
เปูาหมายการตั้งฐานการผลิตในภูมิภาค 

- ความง่ายในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และตลาดทุน 
- ความหลากหลายของบริการทางการเงินท าให้ง่าย

ต่อการท าธุรกิจมากขึ้น 
- มีตลาดส่งออกขนาดใหญ่ 
- ความพิถีพิถันในการเลือกสินค้าของผู้บริโภค 
- มีการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ มีระดับการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าสูง 
- จ านวนขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ 
- จ านวนผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศ 
- ผลกระทบต่อธุรกิจของข้อบังคับในการลงทุน FDI 
- ภาวะเงินเฟูอที่มีเสถียรภาพและภาวะการว่างงานที่ต่ า 
- หลักการปฏิบัติในการรับและเลิกจ้างพนักงาน 
- มีหลักการควบคุมตลาดหลักทรัพย์ที่ดี 
 
 
 

- ความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่ต่ า 
- คุณภาพของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์   
- ความแพร่หลายของบริการทางการวิจัยและ

ฝึกอบรม  
- ความแพร่หลายของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 
- ค่าใช้จ่ายทางด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท  
- ความแพร่หลายของเทคโนโลยีล่าสุด 
- การซึมซับเทคโนโลยีในระดับบริษัท  
- คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือและ 

ระบบราง 
- การใช้จ่ายของภาครัฐเพ่ือซื้อสินค้าเทคโนโลยีสูง 
- ประสิทธิภาพของกฎหมายยับยั้งการผูกขาดใน

ตลาด 
- จ านวนวันในการจัดตั้งบริษัทใหม่ 
- คุณภาพของผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศ 
- ความยุ่งยากของข้อก าหนดภาครัฐและพิธีการ

ศุลกากร 
- ความยืดหยุ่นของการก าหนดค่าแรง 
- การเข้าศึกษาในระดับพ้ืนฐานและระดับสูง 
- คุณภาพของระบบการศึกษา รวมถึงในด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการจัดการบริหาร 
- ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (ล าดับที่ 48/63  

ใน EFEPIndex ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ ามาก) 
- จ านวนสิทธิบัตร 
- International Internet Bandwidth, kb/s ต่อ

จ านวนผู้ใช้ 
- จ านวนผู้ใช้งาน Internet 
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จุดแข็ง   จุดอ่อน 

- เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง 
- กฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและ

กฎหมายปกปูองสิทธิทรัพย์สิน 
- จริยธรรมของผู้ประกอบการ 
- ประสิทธิภาพของผู้บริหาร 

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งของอุตสาหกรรมอนาคตไทย 

 

โอกาส อุปสรรค 
- โอกาสในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีปูองกันการก่อการร้าย 

หรือ อาชญากรรมในโลก Cyber อาท ิซอฟต์แวร์ที่
สามารถรบัรู้และจดจ าใบหน้าของคน อุปกรณ์ขนาด
นาโนที่ใช้ระบุสิ่งของที่ถูกขโมย เป็นต้น 

- ความต้องการในสินค้า ทรัพยากร แรงงาน ทุน และ
อ านาจในการต่อรองที่เพ่ิมขึ้นจากการรวมกลุ่ม
ประเทศและการเปิดเสรีทางการค้า เช่น AEC, 
APEC เป็นต้น 

- ธุรกิจการส่งออกสินค้าได้รับประโยชน์จากค่าเงินที่
อ่อนตัว 

- โอกาสในการผลิตหรือสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของผู้สูงอายุในอนาคต 

- อาหารยุคใหม ่ที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร
จากจ านวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้นในกลุ่มทวีป
แอฟริกา และกลุ่มชนชั้นกลางในหลายประเทศ 

- เกิดตลาดที่มีความต้องการใหม่จากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้แทนแรงงานในปัจจุบัน 
เช่น งานศิลปะ ของเล่น สินค้าชีวมวล รถยนต์
อนาคต หุ่นยนต์ แขนกลอัจฉริยะ เป็นต้น 

- การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับประเทศที่มีศักยภาพ
คล้ายกัน เช่น Ethanol (Brazil) การท่องเที่ยว 
(เมืองพัทยา-Russia) เป็นต้น 

- ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- การรวมกลุ่มประเทศท าให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
กลุ่มที่มากขึ้น 

- จ านวนผู้อยู่ในตลาดแรงงานลดลง ส่งผลกระทบ
ในทางลบต่ออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

- เกิดฐานแรงงานต้นทุนต่ าใหม่ ซึ่งอาจท าให้เกิดการ
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีแรงงานอุดม
สมบูรณ์ 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์แบบใหม่ เช่น 3D printing 
เป็น Disruptive Innovation ในกับอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์แบบเก่า 

- ไทยอาจยิ่งเสียเปรียบในการแข่งขันหากคู่แข่งที่มี
ความได้เปรียบในปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน เช่น 
แรงงานต้นทุนต่ าและ สามารถผลิตให้เกิด 
Economies of Scale 

- ค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงขึ้น Increased 
Licensing Costs จากการคุ้มครอง บังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวดขึ้น 
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โอกาส อุปสรรค 

จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ไม่
เป็นไปตามปกติ 

- การสร้างแบรนด์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
แรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
เนื่องจากมีการคุ้มครองและบังคับใช้กฎหมายทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวด 

- ความเป็นธรรมในการแข่งขัน และมาตรการทาง
การค้าที่เพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 3 : ตารางสรุปโอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมอนาคตไทย 

4. การจัดท ายุทธศาสตร์ 

แนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์ของคณะที่ปรึกษา เริ่มต้นจากการจัดท าแนวทางการปฏิบัติที่ดีและ 

SWOT ของประเทศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาช่องว่างในการพัฒนาและก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ  ซึ่งอยู่ใน

ขั้นตอนของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากนั้นที่ปรึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปจัดท า

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเผยแพร่เพ่ือเก็บ feedback และน ามาปรับปรุงต่อไป (ดังแสดงใน

แผนภาพด้านล่าง) ซึ่งขอบเขตของการศึกษาในโครงการนี้ คณะที่ปรึกษาจะจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับ

อุตสาหกรรมอนาคตในภาพรวม และจัดท าแผนปฏิบัติของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคต 

 
แผนภาพที ่4 : แนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์ 

กรอบแนวความคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ตามมา เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องเป็นวงจรที่

ต้องการการทบทวนเพ่ือปรับให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นระยะสั้น (1-3 ปี) 

ระยะกลาง (3-5 ปี) และระยะยาว (5-10 ปี)  

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 

Feedback และประเมินผล 
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จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีต คณะที่ปรึกษาพบว่า 

การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในอดีตนั้น สามารถจัดกลุ่มได้ 2 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น

จากนโยบายที่มีพ้ืนฐานตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และอุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่มีพ้ืนฐาน

ตามทฤษฎีการบริหารจัดการ โดยนโยบายแต่ละประเภทมีลักษณะดังนี้ 

นโยบายที่มีพื้นฐานตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  
– การได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Advantage) 

นโยบายที่มีพื้นฐานตามทฤษฎีการบริหารจัดการ  
– ความได้เปรียบในการแข่งขัน  
(Competitive Advantage) 

- การเลือกผลิตสินค้าของแต่ละประเทศข้ึนอยู่กับ
ทรัพยากรในประเทศ ดังนั้นสวัสดิภาพและความมั่งค่ัง
ของประเทศจึงข้ึนอยู่กับความได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางด้านทรัพยากรและภูมิศาสตร์ 
- ประเทศจะเลือกผลิตและส่งออกตามความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบ ซึ่งอุตสาหกรรมที่ประสบความส าเร็จ
ในแต่ละประเทศ มักจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
- การประหยัดจากขนาดการผลิตและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสามารถเพ่ิมความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
ซึ่งประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ก่อนประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาจึงมีความได้เปรียบจาก
การมีประสบการณ์มากกว่า การประหยัดจากขอบเขต
การผลิตสามารถเพ่ิมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ 
- การค้าระหว่างประเทศนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุก
ประเทศ เนื่องจากเป็นการกระจายทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ความสามารถในการแข่งขันของประเทศข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมใน
ประเทศนั้นๆ การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทจึงถือเป็นการเพ่ิมความได้เปรียบในการ
แข่งขันของประเทศไปด้วย  
- คลัสเตอร์อุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นในประเทศที่มี
ปัจจัยที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ตามแบบจ าลอง Diamond 
ซึ่งนโยบายภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนการเติบโต
ของคลัสเตอร์และสร้างความเข้มแข็งใน
อุตสาหกรรมได้ 
- ปัจจัยแห่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่เข้มแข็ง
(Strong Diamond factors) สามารถสร้างความ
ได้เปรียบอย่างยั่งยืน ซึ่งท าให้ประเทศที่ก าลังพัฒนา
สามารถไล่ทันและก้าวหน้าแซงประเทศท่ีพัฒนา
แล้วได้ นอกจากนั้นผลกระทบล้นไหลจากคลัสเตอร์
จะสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพของห่วงโซ่อุปทาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ 
- ประเทศต่างๆ แข่งขันกันในลักษณะเดียวกันกับท่ี
บริษัทแข่งขันกันในระดับสากล คือผลลัพธ์ของการ
แข่งขันเป็นเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์ กล่าวคือ
ประโยชน์ที่ฝุายหนึ่งได้รับเพ่ิมนั้นส่งผลให้อีกฝุาย
หนึ่งเสียประโยชน์ 

ตารางที่ 4 : ตารางสรุปลักษณะนโยบายที่มีพ้ืนฐานตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีการบริหารจัดการ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่า ทั้ง 2 ลักษณะสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันในการวางนโยบาย

ได้ โดย Prof A.J. Smit (Graduate School of Business Leadership, University of South Africa) ได้

ยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและความได้เปรียบในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมในประเทศอินเดีย เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความได้เปรียบในการแข่งขันส าหรับอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ของประเทศอินเดียโดยแบบจ าลอง Diamond พบว่า ปัจจัยเหล่านี้ด้อยกว่าปัจจัยในอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในทุกปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น (1) ปัจจัยด้านอุปสงค์ ลูกค้าผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ในประเทศอินเดียมีความช านาญเฉพาะทางน้อยกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา (2) ปัจจัยด้าน

อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ในประเทศอินเดียมีความเข้มแข็งน้อยกว่าใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา (3) ปัจจัยด้านการผลิต อาทิ ด้านแรงงานที่ใช้ในการผลิตซอฟต์แวร์ของประเทศอินเดีย

เป็นแรงงานที่มีทักษะในการเขียนซอฟต์แวร์และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพียงระดับพ้ืนฐานหรือปาน

กลางเท่านั้น เพียงแต่มีข้อได้เปรียบด้านราคาค่าจ้าง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคาร

ส านักงาน ล้วนมีปริมาณจ ากัด จึงไม่น่าจะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้  

จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Diamond จะเห็นได้ว่าบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มีปัจจัยสนับสนุน

การเกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายด้าน แต่ในทางกลับกัน คลัสเตอร์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่

ค่อนข้างใหญ่กลับมีการเติบโตในประเทศอินเดีย ซึ่งสามารถอธิบายได้จากทฤษฎีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบ กล่าวคือ อินเดียมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มากกว่า

สหรัฐอเมริกา หรืออีกนัยหนึ่งคือ อาชีพอ่ืนในสหรัฐสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่าการประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมซอฟแวร์ นั่นหมายความว่า การไม่ประกอบอาชีพวิศวกรผู้เขียนซอฟต์แวร์ในประเทศอินเดีย

ก่อให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และการไม่ประกอบอาชีพวิศวกรผู้เขียนซอฟต์แวร์ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ 

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศอินเดียเป็นกรณีตัวอย่างการค้าระหว่างประเทศและกิจกรรมการผลิตใน

บริษัทข้ามชาติ กล่าวคือแม้ว่าตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศอินเดียมีอุปสงค์ไม่มากนัก แต่บริษัทผลิตซอฟต์แวร์

ในประเทศสามารถหาตลาดนอกประเทศเพ่ือการส่งออกได้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนั้น

บริษัทซอฟต์แวรใ์นประเทศอินเดียมีคู่แข่งในประเทศไม่มากนัก แต่การเผชิญกับการแข่งขันในระดับสากลเป็น

แรงผลักดันซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอยู่เป็นประจ า ในกรณีอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศ

อินเดียนี้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมใหม่ในขณะนั้นเกิดขึ้นตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จากการเปรียบเทียบ

ค่า เสียโอกาส (Opportunity Costs) จากทรัพยากรในประเทศ  เ พ่ือหาความได้ เปรียบเชิ ง เทียบ 
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(Comparative Advantage) หรืออาจกล่าวได้ว่ า  การเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมใหม่นั้น เกิดขึ้นตาม

ทรัพยากรธรรมชาติตั้งต้นทีผ่ลักดันให้เกิดโอกาสในอุตสาหกรรมใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศไม่ได้ขึ้นกับปัจจัย

ด้านทรัพยากรตั้งต้นเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการกระตุ้นผ่านนโยบายภาครัฐด้วยเช่นกัน โดย Professor 

Emeritus Ellis Kraus (School of Global Policy & Strategy, University of California San Diego) ได้

กล่าวถึงอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศญี่ปุุนว่าเป็นตัวอย่างของการเกิดอุตสาหกรรมใหม่จากการใช้

นโยบาย โดยในช่วงทศวรรต 1950 รัฐบาลญี่ปุุนเลือกอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และสารกึ่งตัวน าเป็น

อุตสาหกรรมเปูาหมาย เนื่องจากในขณะนั้นบริษัทคอมพิวเตอร์ในประเทศญี่ปุุนไม่สามารถแข่งขันกับบริษัท

ต่างชาติได้  (เช่น IBM เป็นต้น) รัฐบาลญี่ปุุนจึงออกนโยบายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม

ภายในประเทศ เพ่ือสร้างการประหยัดจากขนาดการผลิต โดยนโยบายที่ใช้ ประกอบด้วย (1) นโยบายการเก็บ

ภาษีน าเข้าคอมพิวเตอร์เพ่ือปกปูองผู้ผลิตภายในประเทศ (2) นโยบายการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตผ่าน

การท าข้อตกลงร่วมกับ IBM โดยรัฐบาลญี่ปุุนอนุญาตให้ IBM ตั้งสาขาย่อยในประเทศได้ แลกเปลี่ยนกับการ

อนุญาตให้บริษัทญี่ปุุนใช้เทคโนโลยีของ IBM กล่าวคือภาครัฐท าการซื้อเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการ  

(3) นโยบายการสนับสนุนการสร้างอุปสงค์ในช่วงแรกของผลิตภัณฑ์ โดยรัฐบาลญี่ปุุนจัดตั้ง Japan Electronic 

Computer Corporation (JECC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับผู้ผลิตญี่ปุุน โดย JECC มีบทบาทใน

การสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้ผลิตในประเทศและท าการเช่าซื้อให้กับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ประเทศญี่ปุุนเพ่ือน าไปใช้งาน (4) รัฐบาลญี่ปุุนได้มีการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ใน

ประเทศซึ่งส่งผลให้ปัจจัยในด้านการแข่งขันขององค์กรเข้มแข็งขึ้น 

จุดประสงค์ส าคัญในการใช้นโยบายอุตสาหกรรมผลักดันอุตสาหกรรมเปูาหมาย ในช่วงแรกเป็นการสร้าง

การประหยัดจากขนาดการผลิตให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ผ่านการสร้างก าลังการผลิตในประเทศและจ ากัดการ

น าเข้าของผลิตภัณฑ์เปูาหมาย ในกรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเกาหลีใต้  ของ Prof John 

Ravenhill (Chair of Department of Politics, University of Edinburgh) นั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ใน

ประเทศเกาหลีใต้ก่อตัวขึ้นในปี 1962 ด้วยความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ในประเทศ

โดยห้ามน าเข้ารถยนต์ทั้งคันจากต่างประเทศรวมถึงจ ากัดผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศให้มีเพียงราย

เดียว นโยบายการผูกขาดนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศเช่นกัน  ซึ่งเป็นกรณีที่

คล้ายกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ต่อมาเมื่อก าลังการผลิตเพียงพอแล้วรัฐบาลเกาหลีใต้จึงเริ่ม

อนุญาตให้มีผู้ผลิตรถยนต์เกิดขึ้นเพ่ิมอีก ส่วนใหญ่มักเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทเกาหลีใต้และบริษัทข้าม

ชาติ อาทิเช่น Hyundai (เป็นการร่วมทุนกับ Ford) Asia Motors (เป็นการร่วมทุนกับ Renault) และ Kia 
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(เป็นการร่วมทุนกับ Mazda) โดยผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและการ

ลดหย่อนภาษี ในทางกลับกันภาครัฐมิได้สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาแต่ปล่อยให้เป็นการลงทุนของ

บริษัทผู้ผลิตเอง 

ในปัจจุบันการเปิดการค้าเสรีและการรวมตัวกันของเขตเศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลให้นโยบายกีดกันและทดแทน

การน าเข้าส าหรับปกปูองอุตสาหกรรมในประเทศด าเนินการได้ค่อนข้างยากขึ้น ในขณะเดียวกันยังก่อให้เกิดการ

จ้างผลิตแบบข้ามชาติซึ่งถือเป็นการลดการพ่ึงพาตลาดภายในประเทศ กล่าวคือ หากบริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพและมาตรฐานได้จะสามารถหาอุปสงค์ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดผ่านการส่งออกหรือรับจ้างผลิตให้

บริษัทข้ามชาติ นอกจากนั้นกิจกรรมการผลิตของบริษัทข้ามชาติสามารถท าให้อุตสาหกรรมเติบโตในประเทศ

แม้ว่าอุปสงค์ภายในประเทศและการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตในประเทศนั้นไม่รุนแรงมากนักก็ตาม เช่นเดียวกันกับ

กรณีอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศอินเดียและอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยที่เติบโตและมีฐานการผลิต

เกิดขึ้นได้เนื่องจากการลงทุนและการผลิตเพ่ือส่งออกของบริษัทข้ามชาติ 

ในกรณีศึกษาต่างๆ ยังชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมของอนาคตในอดีตที่ประสบความส าเร็จ อาจเกิดจาก

สภาวการณ์ที่แตกต่างกันไป ทั้งที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติตั้งต้น ที่สร้างให้เกิดความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบ ซึ่งภาครัฐสามารถสนับสนุนได้โดยการเพ่ิมปริมาณการผลิตเพ่ือให้ได้การประหยัดจากขนาด และ

จากการส่งเสริมนโยบายภาครัฐเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูง เช่น การผลักดันคลัสเตอร์ การส่งเสริม

นวัตกรรมและเทคโนโลยี จนมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ดังนั้น จากการศึกษาแนวทางต่างๆ ในอดีต พบว่า 

การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐนั้น ควรมีความยืดหยุ่นและเอ้ืออ านวยต่อสถานการณ์ โดยผ่านการ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

4.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้สามารถวางยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

อนาคต คือ “ประเทศไทยเป็นผู้น าในการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในภูมิภาคอาเซียน” โดย

เปูาหมาย คือ อุตสาหกรรมอนาคตไทยช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง

กลายเป็นประเทศรายได้สูง และสามารถสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอนาคตในภูมิภาคอาเซียนให้เกิดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีเปูาหมายระยะสั้น คือ สามารถสร้างก าลังการผลิตได้  ระยะกลางคือ สามารถสร้าง

มูลคา่เพ่ิมจากส่วนประกอบในประเทศ และ ระยะยาวคือ กลายเป็นผู้น าอุตสาหกรรมอนาคตในระดับสากล 
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คณะที่ปรึกษาได้แบ่งช่วงของยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 ระยะ โดยในระยะเริ่มต้น เน้นการเสริมสร้าง

ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) และจบท้ายด้วยนโยบายเสริมสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) 

(1) ระยะสั้น : การสร้างก าลังการผลิต 

โดยทั่วไปแล้วยุทธศาสตร์ในระยะแรก ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเปูาหมาย คือ เน้นการสร้าง

ฐานก าลังการผลิตให้เร็วและมากที่สุด เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต หากสร้างก าลังการผลิตได้

เพียงพอแล้วอุตสาหกรรมเปูาหมายก็จะสามารถเติบโตและยังก่อให้เกิดความรู้ความช านาญด้านการผลิต  

การก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดนั้น สามารถสร้างให้เกิดได้จากการพัฒนาด้านปัจจัยการผลิต

พ้ืนฐาน ของอุตสาหกรรมอนาคตเปูาหมาย ซึ่งการส่งเสริมปัจจัยการผลิตในระยะแรกนี้เป็นการส่งเสริมปัจจัย

การผลิตที่เน้นปัจจัยพ้ืนฐานมากกว่าการพยายามสร้างปัจจัยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน  อาทิ แรงงาน

ฝีมือ เทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรม เนื่องจากปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและได้เปรียบประเทศอ่ืนนั้น สามารถดึงดูด

การลงทุนจากบริษัททั้งในและต่างประเทศได้ รวมถึงเป็นตัวก าหนดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบซึ่งเป็น

ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจลงทุนส าหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐสามารถใช้นโยบายที่

สนับสนุนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุน (จากคณะกรรมการการลงทุน – 

BOI) แรงจูงใจด้านภาษี สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ การออกใบอนุญาตต่างๆ ทั้ง ใบอนุญาตจัดตั้งบริษัท

และประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานการส่งออก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการผลิตอาจไม่มีความส าคัญมากในระยะแรกนี้  แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐก็ยังสามารถส่งเสริมใน

ปัจจัยดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอ่ืนๆ ได้เช่นกัน  

(2) ระยะกลาง : การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนประกอบในประเทศ 

ในระยะกลางนี้ควรให้น้ าหนักการพัฒนาปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้องหรือคลัส

เตอร์ รวมถึงการสร้างปัจจัยการแข่งขันระหว่างองค์กร ซึ่งเป็น 2 ปัจจัยในแบบจ าลอง Diamond เป็นพิเศษ 

โดยให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพทางการผลิตที่เกิดขึ้นจาก (1) ความรู้ซึ่งมาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

(2) การเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานและทุนผ่านการฝึกอบรมบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่แรงงาน 

และการลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัย (3) ผลกระทบจากการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมในคลัส

เตอร์เดียวกัน หรือการประหยัดจากขอบเขตการผลิต แม้ว่าในระยะนี้อาจมีโอกาสพัฒนาปัจจัยด้านการผลิตให้

มีความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน ซึ่งในระยะนี้เป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมสนับสนุน หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือ
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ส่วนประกอบในประเทศสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากขึ้นซึ่งอาจขยายผลโดยการขยายห่วงโซ่มูลค่าให้ยาวขึ้นในแต่ละ

อุตสาหกรรมสนับสนุน รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งบริษัทที่เกิดขึ้น

ใหม่ในส่วน Supplier ต้นน้ าด้วย  

ในระยะนี้การเรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่มีความส าคัญมากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ๆ เนื่องจากเมื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเริ่มมีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว จะเพ่ิม

โอกาสให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึนและทดแทนการน าเข้าชิ้นส่วน ซึ่งเดิมทีในระยะสั้นอาจ

ไม่สามารถผลิตในประเทศได้เนื่องจากความสามารถด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอหรือไม่คุ้มต้นทุนในการผลิต  

การเปิดการค้าเสรีและการผลิตข้ามชาติจะช่วยท าให้อุตสาหกรรมเติบโตได้โดยไม่ต้องพ่ึงพา 

อุปสงค์ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว 

(3) ระยะยาว : การสร้างความเป็นผู้น าในระดับสากล 

ในระยะนี้ควรกลับไปให้ความส าคัญกับนโยบายอุตสาหกรรมด้านปัจจัยการผลิตที่เน้นการ

ยกระดับปัจจัยให้เป็นปัจจัยที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้

เฉพาะทาง อาทิแรงงานฝีมือ เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น  

4.2 การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย 

จากวิสัยทัศน ์“ประเทศไทยเป็นผู้น าในการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในภูมิภาคอาเซียน” โดย

มีเปูาหมายในระยะสั้นคือการสร้างก าลังการผลิต ระยะกลางคือการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนประกอบใน

ประเทศ และระยะยาวคือการสร้างความเป็นผู้น าในระดับสากล และการวิเคราะห์ SWOT ของประเทศไทย

ส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตนั้น คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์การปิดช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง วิสัยทัศน์ 

และ SWOT ดังต่อไปนี้  

ระยะสั้น: เพ่ือเป็นการสร้างก าลังการผลิตและการประหยัดจากขนาด ประเทศไทยควรมีการสร้างปัจจัย

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระเบียบปฎิบัติและพิธีการทั้งของภาครัฐและเอกชนให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเตรียมพร้อม

ปัจจัยทางด้านแรงงานเพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ให้มีฐานการผลิตอุตสาหกรรม

อนาคตในประเทศไทย โดยอาศัยอุปสงค์จากภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแข็งทางด้าน

ภูมิศาสตร์การค้าภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเป็นโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกท่ีเสรีมากข้ึน  

เพ่ือที่จะบรรลุยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นนี้ ทางด้านบุคลากรประเทศไทยควรมีการปรับปรุง

การศึกษาพ้ืนฐาน ด้านวิชาชีพ และด้านภาษาต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม
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อนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน รวมทั้งพัฒนาแรงงานพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อ

ความต้องการ พร้อมทั้งเปิดรับโอกาสของตลาดการค้าเสรีที่มีขนาดอุปทานของแรงงานพ้ืนฐานต้นทุนต่ าที่ใหญ่

ขึ้น ซึ่งเป็นการลดแรงกดดันจากอุปสรรคที่จ านวนผู้อยู่ในแรงงานมีจ านวนลดลงอันเนื่องมาจากแนวโน้มของ

ผู้สูงอายุที่มากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการทบทวนและปรับปรุงจุดอ่อนทางด้านโครงสร้างค่าจ้างแรงงาน ทางด้าน

ภาษ ีความยืดหยุ่นของค่าแรง และเงินชดเชยเมื่อเลิกจ้าง  

ทางด้านระเบียบปฏิบัติและพิธีการของภาครัฐซึ่งเป็นจุดอ่อนของประเทศต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

อนาคตนั้น ภาครัฐควรมีการปรับปรุงระเบียบพิธีการต่างๆ เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจในประเทศ

อาทิเช่นขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท และพิธีการศุลกากร และด้านโครงสร้างภาษี เป็นต้น  

เพ่ือเสริมสร้างจุดอ่อนด้านปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานให้เข้มแข็งขึ้น ประเทศไทยควรปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐานอาทิ ระบบคมนาคมขนส่ง และระบบโทรคมนาคมให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน  

ท้ายนี้ประเทศไทยควรใช้ใช้จุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เข้มแข็งของประเทศ รวมทั้งการให้สิทธิ

ประโยชน์ต่างๆในการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศ (FDI) เพ่ือมาสร้างฐานการผลิตในประเทศ 

ระยะกลาง: เมื่อปรับปรุงเศรษฐกิจพ้ืนฐานให้ดีแล้วระยะนี้เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนประกอบใน

ประเทศ จึงควรสนับสนุนผู้ผลิตวัตถุดิบและส่วนประกอบในประเทศที่เข้มแข็งอยู่แล้วให้มีจ านวนมากและเกิด

ความช านาญยิ่งขึ้นโดยการพัฒนารูปแบบของคลัสเตอร์ซึ่งจะช่วยในการขยายห่วงโซ่อุปทานให้ยาวขึ้นทั้งใน

บริบทของภายในและนอกประเทศในกลุ่ม AEC ทั้งนี้การขยายห่วงโซ่ภายในประเทศจะเป็นการเอ้ืออ านวยต่อ

การผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Content) พร้อมทั้งสนับสนุนภาคเอกชนให้มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

(Good Governance) ที่ยังเป็นจุดอ่อนในปัจจุบันให้เข้มแข็ง การน ามาซึ่ง FDI ที่สร้างเสริมมาในระยะสั้น จะ

สามารถช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตและการค้าซึ่งเป็นจุดอ่อนในปัจจุบัน  โดยเฉพาะเมื่อมีการค้ากับ

ประเทศท่ีมีมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier)  

ระยะยาว: การสร้างความเป็นผู้น าในระดับสากล เพ่ือความได้เปรียบการแข่งขันอย่างยั่งยืนนั้น ประเทศ

ไทยควรเน้นความสามารถในการแข่งขันโดยใช้นวัตกรรม และเพ่ิมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าเพ่ิมในการผลิตซึ่งเป็นจุดอ่อนของประเทศในปัจจุบัน ในการนี้รวมถึงภาครัฐควรมีการใช้จ่ายเพ่ือซื้อ

สินค้าเทคโนโลยีสูงในช่วงต้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีพร้อมและความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

มากขึ้น นอกจากนี้แนวทางแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวอาจรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และ

เทคโนโลยี เช่น การปกปูองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรให้มีความแพร่หลายทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนเป็น
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จุดอ่อนของประเทศในปัจจุบัน และเป็นต้นเหตุแห่งผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่ต่ า การปกปูองทรัพย์สิน

ทางปัญญานี้จะยังช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างแบรนด์ของประเทศไทยในการสร้างมูลค่าเพ่ิม  ซึ่งปัจจุบัน

ยังเป็นเป็นจุดด้อยของประเทศอันเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM) มาในอดีต 

จากการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างวิสัยทัศน์ และ SWOT ยุทธศาสตร์และเปูาหมาย

สามารถสรุปยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตได้เป็นระยะสั้น กลาง และยาว ดังแผนภาพต่อไปนี้ โดย

ความหมายของระยะสั้นคือการที่อุตสาหกรรมได้บังเกิดผลตามเปูาหมายหรือเปูาประสงค์นโยบาย ซึ่งมีกลยุทธ์

หลักท่ีจะผลักดันให้ส าเร็จภายใน 3 ปี จากปัจจุบัน แต่กลยุทธ์นั้นๆอาจน ามาปฏิบัติและจบในปีใดก่อนหน้าก็ได้ 

ในท านองเดียวกัน ระยะกลางคือการที่อุตสาหกรรมได้บังเกิดผลตามเปูาหมายหรือเปูาประสงค์นโยบาย ซึ่งมี

กลยุทธ์หลักที่จะผลักดันให้ส าเร็จภายใน 5 ปี และ ระยะยาวภายใน 10 ปี 
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ด้านบุคคลากร 

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

KPI ของอุตสาหกรรมอนาคตระยะส้ัน 
 
การใช้ก าลังการผลิต > 67% 
ต้นทุนจากยอดขาย = 76.1 – 69.5% 
มีจ านวนแรงงาน > 2% ของแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด 

KPI ของอุตสาหกรรมอนาคตระยะกลาง 
 
การใช้ก าลังการผลิต > 72% 
สัดส่วนส่วนประกอบในประเทศ = 53 – 82% 
ดัชนีประเสิทธิภาพแรงงาน> 166 

KPI ของอุตสาหกรรมอนาคตระยะยาว 
 
การใช้ก าลังการผลิต > 87% 
สัดส่วนการส่งออก > 17% 

ปัจจัยการผลติ (ขั้นพืน้ฐาน) 
ปัจจัยโครงสร้างการแข่งขันขององค์กร 
ปัจจัยอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องสนับสนุน 

ปัจจัยการผลติที่ย่ังยืน 

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบในประเทศ การสร้างความเป็นผู้น าระดับสากลผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน การสร้างก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
   

รวบรวม/วิเคราะหข์้อมูล PMANP กรมโรงงาน ตาราง I-O 

เป้าหมายนโยบาย 

ระยะสั้น (ภายใน 3ปี) ระยะกลาง (ภายใน 5 ปี) ระยะยาว (ภายใน 10 ปี) 

ฐานข้อมูล 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) การดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ (FDI) 

การก าหนดให้มีผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพหนา้ใหม่ๆ
เกิดขึ้นในห่วงโซ่ 

เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการใช้สินค้าที่ต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ด้านสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 

 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
 ให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษี  

รวมถึงสัดส่วนความเป็นเจ้าของกจิการของต่างชาติ 
 ลดพิธีการของภาครัฐในการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจ รวมถึง

การอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 

 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต โดยการเชื่อมโยงคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ และสร้างเขตอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 

 

   

ปัจจัย Diamond  
ที่เน้นส่งเสริม 

ด้านอุปสงค ์   สร้างค่านิยมให้สินค้าไทย ในแง่คุณภาพสินค้า ทั้งตราสินค้าและ
ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ Made in Thailand 

 เชื่อมโยงกับตลาดอาเซียน และขยายห่วงโซ่อุปทาน 

  เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ให้ได้ระดับสูงที่สุด โดยการใช้
องค์ความรู้ที่มีอยู่และเครื่องจักรในการผลิต  

 ลงทุนเพื่อชักจูงหรือซ้ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากองค์กรผู้น าระดับ
สากลเข้ามาในประเทศ 

 สนับสนุนให้มีจ านวนแรงงานเพียงพอ มีทักษะพื้นฐาน และมี
ค่าแรงที่อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ 

 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแรงงาน โดยการจับคู่
ระหว่างทักษะความสามารถของแรงงานกับความต้องการของผู้
จ้าง ให้มีความสอดคล้องกันมากที่สุด 

 ดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสูงสุดจากทั่วโลก 

   

ตัวชี้วดั 



                                                                                                                                                                             

-บทที ่9 หน้า 34- 

5. ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมายอนาคต เพ่ือให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอนาคตสูงที่สุดในกลุ่มคู่แข่งหลักในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน สามารถแบ่งระยะเวลาในการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ โดยเป็นการพัฒนาที่เพ่ิมประสิทธิภาพและปิดจุดอ่อนในปัจจัย Diamond ให้สอดคล้องกับปัจจัย

แห่งความส าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ระยะสั้น (ภายใน 3 ปี) 

วัตถุประสงค์ 

(1) สร้างการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of Scale) และความช านาญในการผลิต ซึ่งจะลดต้นทุนการผลิดของสินค่าในประเทศและเพ่ิมคุณภาพ/

ลด defect ของการผลิต   

(2) สร้างความได้เปรียบในปัจจัยการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากบริษัททั้งในและต่างประเทศ 

(3) พัฒนาขั้นตอนกระบวนการ และพิธีการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและฉับไวต่อความต้องการของตลาด รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่มีความโปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การสร้างก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Economy of Scale) 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมความช านาญ
และลดต้นทุนการผลิต
โดยปรับโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเพ่ิม

กลยุทธ์ที ่1.1 
การปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

1. ขยายโครงสร้างข้อมูลที่เพียงพอต่อการใช้งาน  ทั้งปริมาณ (International 
Internet Bandwidth ต่อจ านวนผู้ใช้) และประเภทเครือข่าย เช่น โครงสร้าง 
มัลติมิเดียและโครงสร้างทางการเงิน 

2. พัฒนาคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือและระบบราง ภาครัฐควรให้

- กระทรวง ICT 
 

 
 

- กระทรวงคมนาคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การสร้างก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Economy of Scale) 

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
โดยการเชื้อเชิญการ
ลงทุนจากต่างประเทศ
ที่มีฐานลูกค้าจากทั่ว
โลก 

ความช่วยเหลือในด้านการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน โดยร่วมมือ
กับภาครัฐของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนและใช้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการที่
หลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุุน สนใจลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ใน AEC   

3. ใช้จุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแรงของไทย เช่น ระดับการออมมวล
รวมประชาชาติ และภาวะเงินเฟูอต่ า รวมถึงข้อบังคับและนโยบายสนับสนุนด้าน
การลงทุนในประเทศซึ่งรวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างชาติ 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงการ

ต่างประเทศ 
 
- กระทรวงพาณิชย์ 

 

กลยุทธ์ที ่1.2 
การให้สิทธิประโยชน์
ทางการเงินและภาษี 
รวมถึงสัดส่วนความเป็น
เจ้าของกิจการของ
ต่างชาติ 

1. ศึกษา ทบทวน และปรับปรุง การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิประโยชน์
ทางการเงินอ่ืนๆ แก่ผู้ลงทุน โดยศึกษาจากประเทศที่มีอันดับความสามารถใน
การแข่งขันสูงกว่าประเทศไทย เช่น ประเทศสิงคโปร์ 

2. ศึกษาและทบทวนนโยบายการให้ชาวต่างชาติถือครองหุ้นในบริษัทไทย 

- กระทรวงการคลัง 
- BOI 
 
- กระทรวงพาณิชย์ 

 

กลยุทธ์ที ่1.3 
การลดพิธีการของ
ภาครัฐในการจัดตั้งและ

1. ลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพพิธีการในภาครัฐเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการประกอบ
ธุรกิจ อาทิระเบียบพิธีการจัดตั้งบริษัท พิธีการศุลกากร และการไกล่เกลี่ยกรณี
พิพาท เป็นต้น 

- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงพาณชิย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การสร้างก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Economy of Scale) 

ด าเนินธุรกิจ รวมถึงการ
อ านวยความสะดวกใน
การด าเนินธุรกิจ 

2. การศึกษาเปรียบเทียบ Best Practice จากประเทศคู่แข่งในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
เกี่ยวกับเสาหลักสถาบันภาครัฐและน ามาปรับใช้  ซึ่งแต่ละประเทศคู่แข่งมีการ
พัฒนาขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว เช่น ตามรายงานของ WEF ในปี 2557-2558 
ประเทศมาเลเซียประสบความส าเร็จในการพัฒนาเสาหลักสถาบันขึ้นมาอยู่ใน
อันดับที่ 20 ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียสามารถยกระดับด้านภาครัฐขึ้นมา 14 
อันดับภายใน 1 ปี รวมถึงประเทศฟิลิปปินส์มีการนโยบายในการพัฒนาภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถยกระดับด้านเสาหลักสถาบัน 50 อันดับภายใน 
5 ปี 

กลยุทธ์ที ่1.4 
การสนับสนุนให้มี
จ านวนแรงงานเพียงพอ 
มีทักษะพ้ืนฐาน และมี
ค่าแรงที่อยู่ในระดับที่
สามารถแข่งขันได้ 

1. เพ่ิมความยืดหยุ่นของการก าหนดค่าแรงและเงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง  เพ่ือให้
แรงงานมีทักษะและผลิตภาพเหมาะสมกับค่าแรง ลดปัญหาแรงงานไม่ตรงกับง
ความต้องการหรีอไม่ได้ประสิทธิภาพ 

2. ผลักดันให้เล็งเห็นประโยชน์จากการใช้ปัจจัยแรงงานของประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีแรงงานราคาถูกและมีทักษะพ้ืนฐานใน
ภาษาอังกฤษที่ดีเช่น ประเทศเมียนมา และประเทศฟิลิปปินส์ 

- กระทรวงแรงงาน 
 
 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวง

ต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การสร้างก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Economy of Scale) 

 
การเปรยีบเทียบค่าแรงขั้นต่ าระกว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 

3. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านโดยบริษัทไทยในการผลิต
วัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูปและสินค้าที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน รวมถึงเป็น
การผลักดันให้มีการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลักในประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าว ตาม
วิสัยทัศน์ของ AEC 

4. พัฒนาการเข้าศึกษาในระดับพ้ืนฐานและระดับสูง โดยก าหนดให้มีมาตรการเน้น
หลักสูตรวิชาชีพ (อาชีวศึกษา) ภาษาต่างประเทศ และการรับประกันการจ้างงาน 

 
 
 
 
 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- BOI 
- กระทรวงการ

ต่างประเทศ 
- กระทรวง

อุตสาหกรรม 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ตารางที่ 5 : ตารางแสดงยุทธศาสตร์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในระยะสัน้ (ภายใน 3 ปี) 

  

ค่าแรง ไทย
อนิโดนีเซีย

 (จาร์กาต้า)

อนิโดนีเซีย

 (ชนบท) 

และ

เวยีดนาม

เขมรและ

ลาว
เมียนมาร์

USD*/

เดือน
300 250 150 100 80
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(2) ระยะกลาง (ภายใน 5 ปี) 

วัตถุประสงค์ 

(1) ขยายห่วงโซ่การผลิตให้ยาวและเข็มแข็งโดยมีส่วนร่วมจากบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งผลให้มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมในและ

นอกห่วงโซ่ให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมาจากการประหยัดจากขอบเขตการผลิต (Economy of Scope) 

(2) เพ่ิมการใช้วัตถุดิบและส่วนประกอบในประเทศ (Local Content) โดยการสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกิดข้ึนใหม่ และยกระดับมาตาฐานและมูลค่าเพ่ิม

ของส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศ 

(3) เพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพของแรงงานและเครื่องจักร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในขั้นตอนการผลิตอย่างลึกซึ้งและสามารถใช้เทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วได้

อย่างเต็มขีดความสามารถ  

(4) วางรากฐานทางด้านจริยธรรมและประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการไทย ให้เกิดมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการลดอ านาจ

การผูกขาดของบริษัทใหญ่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบในประเทศ (Economy of Scope) 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือขยายห่วงโซ่มูลค่า
ให้ยาวขึ้น และส่งเสริม
อุตสาหกรรมสนับสนุน
ทั้งในบริบทของใน

กลยุทธ์ที ่2.1 
พัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอนาคต 
โดยการเชื่อมโยงคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเดิม

1. ส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เช่น นิคมอุตสาหกรรมยาง นิคม
อุตสาหกรรมอากาศยาน เป็นต้น เป็นอีกวิธีหนึ่งในการผลักดันการเติบโตและซึม
ซับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เปูาหมาย 

- กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- การนิคม
อุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบในประเทศ (Economy of Scope) 

ประเทศและ
ต่างประเทศ พร้อมกับ
เพ่ิมความช านาญในการ
ผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในการผลิต 

ที่มีอยู่ และสร้างเขต
อุตสาหกรรมเฉพาะ
ทาง 
 
กลยุทธ์ที ่2.2 
การเชื่อมโยงกับตลาด
อาเซียน และขยายห่วง
โซ่อุปทาน 

1. อาศัยจุดแข็งของประเทศไทยในด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
ประกอบกับจ านวนผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศที่มีมากในหลากหลายอุตสาหกรรม 
และอุปสงค์ภายในประเทศที่มีคุณภาพ เพ่ือผลักดันให้ไทยเป็นผู้น าในการ
สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตอาเซียนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นตลอดทั้งห่วง
โซ่ โดยไทยจะต้องมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่าระดับสากลเพ่ือคง
ความเป็นผู้น าในอาเซียน 

2. อาศัยความพร้อมทางด้านบริการทางการเงินและความง่ายในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของไทย ประกอบกับการเปิดเสรีทางด้านการไหลเวียนของเงินทุนจาก 
AEC เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตอาเซียน โดย 1) 
เป็นแรงจูงใจให้ผู้ประอบการไทยลงทุนในการขยายห่วงโซ่ของกิจการในประเทศ
เพ่ือนบ้าน และ 2) เป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการสัญชาติอ่ืนๆ ในอาเซียน 
เพ่ือสร้างธุรกิจใหม ่

- BOI 
 
 
 
 
 
 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- ธนาคารพาณิชย์

ไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบในประเทศ (Economy of Scope) 

กลยุทธ์ที ่2.3 
การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ผลิต ให้ได้ระดับสูง
ที่สุด โดยการใช้องค์
ความรู้ที่มีอยู่และ
เครื่องจักรในการผลิต 

1. ศึกษาทบทวนปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการผูกขาดเพ่ือการบังคับใช้อย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันทั้งจากบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศและบริษัทต่างชาติ และกระตุ้นให้บริษัทขนาดใหญ่เริ่มมีการลงทุนใน
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้น
นวัตกรรมถูกขับเคลื่อนโดยการแข่งขัน จากการที่บริษัทเอกชนรายใหญ่หลาย
อุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันมากนัก จึงส่งผลให้ขาด
แรงผลักดันในการสร้างนวัตกรรม 

2. การสนับสนุนการถ่ายทอดและซึมซับเทคโนโลยีจากการบังคับใช้มาตรฐานที่
สูงขึ้น เช่นการยกมาตรฐานการสร้างโรงงานในระดับสากลจะช่วยการดูดซับ
ความรู้ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การค้ากับประเทศที่มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษีส่งผลให้สินค้าส่งออกจ าเป็นต้องได้มาตรฐานสูง จะท าให้ผู้ประกอบการ
ไทยจ าเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและปรับขั้นตอนการผลิตให้มีความช านาญ
มากขึ้น 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพของ Board และคณะกรรมการบริษัท ในการควบคุมการ
ท างานของผู้บริหาร เพ่ือให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี (Corporate Governance) โดย
การเปิดเสรีในการที่จะให้ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นจากคณะกรรมการต่างชาติมากขึ้น ซึ่งแนวทาง

- กระทรวงพาณิชย์ 
- ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

- ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาห-
กรรม (สมอ.) 
 

- กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- BOI 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบในประเทศ (Economy of Scope) 

ดังกล่าวมีตัวอย่างในประเทศเวียดนามและกัมพูชาที่มีการอนุญาตให้ต่างชาติถือ
หุ้นในบริษัทเอกชนทั่วไปไดร้้อยละ 100 

4. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตในประเทศและบริษัทข้ามชาติซึ่ง
ก่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ ข้อมูล และการเรียนรู้เทคโนโลยีจากบริษัทข้าม
ชาติมาสู่ผู้ประกอบการไทย 

 
 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- ธนาคารพาณิชย์

ไทย 

กลยุทธ์ที ่2.4 
เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
แรงงาน โดยการจับคู่
ระหว่างทักษะ
ความสามารถของ
แรงงานกับความ
ต้องการของผู้จ้าง ให้มี
ความสอดคล้องกันมาก
ที่สุด 

1. จัดตั้งศูนย์การบริหารจัดการบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวกลางใน
การจับคู่ระหว่างแรงงานที่มีทักษะกับผู้ประกอบการ รวมทั้งจัดท ามาตรฐานทักษะ
แรงงาน 

 

ตารางที่ 6 : ตารางแสดงยุทธศาสตร์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในระยะกลาง (ภายใน 5 ปี) 
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(3) ระยะยาว (ภายใน 10 ปี) 

วัตถุประสงค์ 

(1) ยกระดับปัจจัยการผลิตให้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นสูง และมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยเน้นการผลิตที่ใช้ความรู้ความสร้างสรรค์เชิง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(2) การเปิดการค้าเสรีและการผลิตข้ามชาติที่จะผลักดัน ยี่ห้อ “Made in Thailand” ให้แพร่หลายในตลาดโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเป็นผู้น าระดับสากลผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือใช้สินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน (Intangible 
Asset) อาท ินวัตกรรม 
เทคโนโลยีขั้นสูง และ
แรงงานฝีมือขั้นสูงในการ
ด าเนินงานและการผลิต 
โดยมีการสร้างชื่อเสียง
และมูลค่าเพ่ิมด้วย 
แบรนด์   

กลยุทธ์ที ่3.1 
สร้างค่านิยมให้สินค้าไทย ใน
แง่คุณภาพสินค้า ทั้งตราสินค้า
และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 
Made in Thailand  

1. จัดท านโยบายส าหรับคัดเลือกโครงการด้านนวัตกรรมหรือวิจัย
และพัฒนาที่แลดูมีโอกาสสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผล
ให้การใช้จ่ายภาครัฐในเชิงนวัตกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
โดยควรมีช่องทางเร่งด่วนที่ภาครัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย
ในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (ดูรายละเอียดตามแนวทาง
ในหัวข้อ “วิจัยไทยเพ่ืออนาคต” น าเสนอโดย นายอาคม เติม
พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 25 ประจ าปี พ.ศ. 2558) 

2. การสร้างเวทีด้านนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนให้ไทยเป็นตลาดนัด

- สวทช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สวทช.  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเป็นผู้น าระดับสากลผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ของนวัตกรรมโดยมีสิทธิพิเศษต่างๆ จาก BOI ดึงดูดให้เจ้าของ
นวัตกรรมมาเปิดธุรกิจที่ประเทศไทย และให้มีการก าหนด
เปูาหมาย/ผลรับที่ต้องการจากนวัตกรรมอย่างชัดเจน  เช่น  
การบ าบัดของเสียจากโรงงาน การก าจัดสารปนเปื้อนในสินค้า 
การลดมลพิษด้านอื่นๆ การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีกับผู้ประกอบการที่แบ่งปันความรู้ด้าน
นวัตกรรมการผลิดที่ช่วยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ 

- กระทรวงการคลัง 
- BOI 

กลยุทธ์ที ่3.2 
ลงทุนเพื่อชักจูงหรือซื้อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมจาก
องค์กรผู้น าระดับสากลเข้ามา
ในประเทศ 

1. การสนับสนุนด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างเข้มงวด ถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิด
นวัตกรรมและการต่อยอดนวัตกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูง 

2. ก าหนดนโยบายการใช้จ่ายภาครัฐในเทคโนโลยีชั้นสูงให้เทียบเท่า
กับของประเทศคู่แข่งในสมาชิกอาเซียน รวมทั้งก ากับดูแลการใช้
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกุญแจส าคัญในการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงต้อง
อาศัยการลงทุนสูงในขณะที่ผลตอนแทนจากการลงทุนมีความไม่

- กระทรวงพาณิชย์ 
 
 

 
 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
- ส านักนายกรัฐมนตรี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเป็นผู้น าระดับสากลผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน 

แน่นอนอยู่มาก จึงมีเพียงภาครัฐเท่านั้นที่จะสามารถลงทุนจัดซื้อ
ได้ ตัวอย่างการลงทุนของภาครัฐเพ่ือกระตุ้นอุปสงค์ส าหรับ
สินค้านวัตกรรม เช่น การจัดซื้อเครื่อง 3D Printer เพ่ือใช้ใน
หน่วยงานภาครัฐ และการจ้างผลิตให้กับภาคเอกชน 

3. สนับสนุนการตั้ งสถาบันวิจัยเอกชนในประเทศไทย  โดย
ผู้ประกอบการจากท้ังในและต่างประเทศ ผ่านการให้แรงจูงใจทั้ง
ทางด้านภาษี และเงินกองทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพ่ือนน าไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 
 

 
 
 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
- BOI 

กลยุทธ์ที ่3.3 
ดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ
ระดับสูงสุดจากทั่วโลก 

1. ภาครัฐ ให้ความช่วยเหลือในด้านการดึ งดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกจากนานา
ประเทศในด้านต่างๆ เช่น ดีไซน์เนอร์ นักวิทยาศาสาตร์ วิศวกร 
ด้ านการวิ จั ยและพัฒนา  นักออกแบบ เป็นต้ น  โดยให้
ผลตอบแทนสูงประกอบกับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี หรือให้
สิทธิประโยชน์เสมือนเป็นบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งสามารถช่วย
แก้ปัญหาด้านนวัตกรรมรวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่อ่อนแอของ
ประเทศได้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรวิจัยและ
พัฒนาอยู่หลายองค์กรแต่ขาดบุคลากร 

- กระทรวงมหาดไท 
- กระทรวงการ

ต่างประเทศ 
- กระทรวงแรงงาน

และสวัดสิการสังคม 

ตารางที่ 7 : ตารางแสดงยุทธศาสตร์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ในระยะยาว (ภายใน 10 ปี)
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายระยะสั้น ภายใน 3 ปี 

(1) สร้างก าลังการผลิต และผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอนาคต โดยใช้ก าลังการผลิตอยู่ในระดับร้อยละ 67 

ของ Capacity Utilization ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรม 

รายละเอียด: เปูาหมายของตัวชี้วัดมาจาก ตารางที่ 3.2 อัตราการใช้ก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

ที่น าเสนอโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย38 (Capacity Utilization of Certain Industries) ซึ่งใช้

แหล่งที่มาจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยแสดงหน่วยเป็นร้อยละ เปูาหมายการใช้ก าลังการ

ผลิตที่ร้อยละ 67 เป็นการค านวณค่าเฉลี่ยของปี 2556 ปี พ.ศ. 2557 และ ค่าเฉลี่ย 12 เดือนของปี 

พ.ศ. 2558 ที่ 69.4, 65.1, และ 64.7 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (69.4+65.1+64.7)/3 = 66.4 และมี

การปัดเศษขึ้น เป็นร้อยละ 67 ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ใช้ อัตราการใช้ก าลังการผลิตรวมของทั้ง

ภาคอุตสาหกรรม ในการค านวณค่าเฉลี่ยดังกล่าว  

เหตุผล: การใช้ก าลังการผลิตเป็นตัวชี้วัด เนื่องมาจากการเน้นการประหยัดจากขนาด ซึ่งควรมีการ

ผลิตจ านวนมาก 

(2) ต้นทุนสินค้าอุตสาหกรรมอนาคตที่คิดเป็นร้อยละจากยอดขาย อยูที่ระดับร้อยละ 76.1 ซึ่งเป็น

ค่าเฉลี่ยปัจจุบัน ถึง 69.5 ซ่ึงเป็นค่าท่ีดีที่สุดเมื่อพิจารณาในแต่ละอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  

รายละเอียด: ต้นทุนสินค้าอุตสาหกรรมเป็นการค านวณต้นทุนจากยอดขาย หรือ ยอดขาย – ก าไร 

โดยแสดงเป็นสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขาย คณะที่ปรึกษาใช้มูลค่าเพ่ิมหรือ GDP ของแต่ละอุตสาหกรรม

การผลิต ตามนิยามของตาราง I-O (Input-Output Table) ปี พ.ศ. 255339 ทุกอุตสาหกรรม แทน

ก าไรของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต และผลผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตที่สนใจเป็นยอดขาย 

และค านวณสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขาย คือ 1 - (ก าไรของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต / ต้นทุน

อุตสาหกรรมการผลิตนั้น) 

  คณะที่ปรึกษาได้ค านวณสัดส่วนต้นทุนดังกล่าวของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตที่มียอดขาย

สูงสุด 10 อันดับ เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลผลิตที่มีผลกระทบสูง และเพ่ือเป็นการ

หลีกเลี่ยงผลกระทบจากสัดส่วนต้นทุนของอุตสาหกรรมที่มียอดขายน้อยและไม่มีผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจที่ส าคัญ หรือเป็นการละเว้นสัดส่วนที่ไม่ต้องการ (outlier) ออกไป ผลการค านวณสัดส่วน

                                           
38 ที่มา : www.bot.or.th/English/Statistics/Indicators/Docs/tab03-2.pdf 
39

 ท่ีมา: www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=97 
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ต้นทุนที่ใช้เป็นเปูาหมายของตัวชี้วัดนี้คือสัดส่วนที่ดีที่สุด (ต้นทุนต่ าสุด) ของอุตสาหกรรม 10 อันดับ

แรกดังกล่าว อยู่ที่ร้อยละ 69.5 ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ 

อุตสาหกรรมที่มียอดขายสูงสุดจากตาราง I-O ปี พ.ศ. 2553) สัดส่วนต้นทุน 

การผลิตเครื่องใช้ในส านักงานและในครัวเรือน 79.53% 

โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 82.10% 

การผลิตยานยนต์ 78.66% 

การผลิตอุปกรณ์วิทยุ โทรทัศน์ และการคมนาคม 88.42% 

การผลิตเครื่องประดับและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 80.26% 

โรงสีข้าว 84.19% 

การผลิตยางสังเคราะห์ และปิโตรเคมี 69.49% 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 77.44% 

การผลิตเครื่องแต่งกาย 74.52% 

การผลิตเครื่องจักรชนิดหนักในการก่อสร้างเหมืองแร่ 77.16% 

ตารางที่ 8 : ตารางแสดงสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายของอุตสาหกรรมที่มียอดขายสูงสุด 10 อันดับแรก 

  ในขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายของอุตสาหกรรมการผลิต

ทั้งหมด (ตามตาราง I-O คือ Code อุตสาหกรรม ตั้งแต่ 042 – 134) อยู่ที่ร้อยละ 76.1 คณะที่

ปรึกษาจึงใช้ช่วงสัดส่วนดังกล่าวเป็นเปูาหมายระยะสั้น คือมีสัดส่วนอยู่ที่ 69.5 – 76.1 

  การค านวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขายของทุกอุตสาหกรรมการผลิต

ดังกล่าวข้างต้นมีดังนี้ 

= 1 – (ผลรวมของก าไรของทุกอุตสาหกรรมการผลิต คือตั้งแต ่Code อุตสาหกรรมการผลิต 042 ถึง

134/ ผลรวมของยอดขายของทุกอุตสาหกรรมการผลิต)  

= 1-(3,421/14,286) พันล้านบาท  

= ร้อยละ 76.1 
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เหตุผล: การใช้ต้นทุนเป็นตัวชี้วัด เนื่องมาจากการเน้นการประหยัดจากขนาด ซึ่งควรมีต้นทุนต่อ

หน่วยลดลงเมื่อมีการผลิตจ านวนมาก 

(3) สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอนาคตเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม ที่มีแรงงานมากที่สุด คืออย่างน้อย 

ร้อยละ 2 ของจ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด   

รายละเอียด : เพ่ือเป็นการเน้นว่าจ านวนแรงงานควรมีเพียงพอต่อการสนับสนุนกิจการ ของ

อุตสาหกรรมอนาคตที่สนใจ คณะที่ปรึกษาได้ค านวณสัดส่วนของแรงงานในแต่ละภาคอุตสาหกรรมต่อ

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเป็นตัวชี้วัด ในการนี้คณะที่ปรึกษาได้คัดเลือกสัดส่วนดังกล่าวที่สูง

ที่สุด 10 อันดับแรกจากการจัดอันดับทุกอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลสถิติกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ปี พ.ศ. 2557 และพบว่าสัดส่วนดังกล่าวโดยมากตกอยู่ในช่วงของร้อยละ 1 ปลายๆ ถึง ร้อยละ 2 

กว่า (1.79 – 2.87 ซึ่งม ี7 จาก 10 อุตสาหกรรม) ดังแสดงในตารางด้านล่าง จึงก าหนดเปูาหมายเป็น

ร้อยละ 2 เป็นอย่างน้อย 

 
อุตสาหกรรม 

% ของแรงงานใน
อุตสาหกรรมที่
สนใจ/แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
ทั้งหมด 

การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย 
ปลอกแขน ถึงมือ ถุงเท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์หรือวัสดุอ่ืน 

7.70% 

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง
กระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกค าบอกเครื่องบันทึกเสียง
ด้วยเทป เครื่องบันทึกค าบอกเครื่องบันทึกด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ 
(วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมี
สายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ 
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งน าหรือตัวกึ่งน าชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-
Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ
คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้  Fixed or Variable 
Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ
หลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน
ส าหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 

6.15% 
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อุตสาหกรรม 

% ของแรงงานใน
อุตสาหกรรมที่
สนใจ/แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
ทั้งหมด 

การท าชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับรถยนต ์หรือรถพ่วง 3.16% 
โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน ซึ่ง
มิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป  และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

2.87% 

การท าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
พลาสติก 

2.50% 

การสี ฝัด หรือขัดข้าว 2.22% 

การท าภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ 2.07% 
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดปลง หรือซ่อมแซมเครื่องค านวณ เครื่องท าบัญชี เครื่องจักร
ส าหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรส าหรับใช้ในการค านวณชนิดดิจิตัล หรือชนิด
อนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ
อุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash 
Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
เครื่องอัดส าเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

2.05% 

การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 2.03% 

การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์ 

1.79% 

ตารางที่ 9 : ตารางแสดงสัดส่วนแรงงานต่อแรงงานในอุตสาหกรรมทั้งหมดของอุตสาหกรรมสูงท่ีสุด 10 อันดับแรก 

เหตุผล: สัดส่วนของอุตสาหกรรมอนาคตที่สนใจ ควรอยู่ในระดับต้นๆ เพ่ือให้หลีกเลี่ยงการขาดแคลน

แรงงาน 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายระยะกลาง ภายใน 5 ปี 

(1) การใช้ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอยู่ในระดับร้อยละ 72 ของ Capacity Utilization 

รายละเอียด: เปูาหมายของตัวชี้วัดนี้ต่อเนื่องมาจากตัวชี้วัดที่ 1 ในระยะสั้น ซึ่งมีเปูาหมายอยู่ที่ร้อยละ 

67 เปูาหมายทื่ร้อยละ 72 เป็นความคืบหน้าจากระยะสั้น ไปสู่ระยะยาว 10 ปี ที่ร้อยละ 87  

(ดังอธิบายในส่วนของตัวชี้วัดที่ 1 ของระยะยาว) การค านวณมีที่มาดังนี้ 

  ระยะ 3 ปี มีค่าเปูาหมายที่ 66.4 (ตามรายละเอียดข้อ 1 ของระยะสั้น) ระยะ 10 ปี มีค่า

เปูาหมายที ่86.8 (ตามรายละเอียดตัวชี้วัดข้อ 1 ในระยะยาว) ช่วงห่าง = 7 ปี หรือมีการขยับเพ่ิมคิด

เป็นปีละ 2.9 = [(86.8-66.4)/7] เมื่อช่วงระยะกลางห่างจากช่วงระยะสั้น 2 ปี จึงควรมีการขยับเพ่ิม

เป็น 72.2 = [(2.9*2)+66.4] หรือปัดเศษเป็น 72 

เหตุผล: การใช้ก าลังการผลิตเป็นตัวชี้วัดเพ่ือให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในการเติบโตของ

อุตสาหกรรมอนาคตเปูาหมาย  

(2) สัดส่วนการใช้ Local Content ของอุตสาหกรรมอนาคตอยู่ระหว่างร้อยละ 53 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย

ปัจจุบัน ถึงร้อยละ 82 ซึ่งเป็นค่าท่ีดีที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิต ตามนิยามของตาราง I-O 

รายละเอียด: คณะที่ปรึกษาใช้ ตาราง I-O (Input-Output Table) ปี พ.ศ. 255340 ในการค านวณ

สัดส่วนส่วนประกอบในประเทศ โดยใช้สูตรการค านวณคือ 

ส่วนประกอบในประเทศทั้งหมดของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตตามนิยามของตาราง I-O ทุก

อุตสาหกรรม (Code 042 – 134) / (ส่วนประกอบในประเทศทั้งหมดของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต

ของตาราง I-O + ส่วนประกอบน าเข้าทั้งหมดแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตของตาราง I-O)  

  และน าผลของการค านวณสัดส่วนส่วนประกอบในประเทศของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตที่

มียอดขายสูงสุด 10 อันดับแรก มาพิจารณาดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

  

                                           
40ท่ีมา:  www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=97 
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อุตสาหกรรมที่มียอดขายสูงสุดจากตาราง I-O ปี พ.ศ. 2553 % ส่วนประกอบใน
ประเทศ 

การผลิตเครื่องใช้ในส านักงานและในครัวเรือน 54.16% 

โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 34.42% 

การผลิตยานยนต์ 42.59% 
การผลิตอุปกรณ์วิทยุ โทรทัศน์ และการคมนาคม 5.96% 

การผลิตเครื่องประดับและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 30.63% 
โรงสีข้าว 99.77% 

การผลิตยางสังเคราะห ์และปิโตรเคมี 30.60% 

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 64.72% 
การผลิตเครื่องแต่งกาย 82.23% 

การผลิตเครื่องจักรชนิดหนักในการก่อสร้างเหมืองแร่ 35.37% 
ตารางที่ 10 : ตารางแสดงสัดส่วนส่วนประกอบภายในประเทศ 

  จะเห็นได้ว่า  สัดส่วนส่วนประกอบภายในประเทศมีค่าสูงที่สุดอยู่ที่ ร้อยละ 82 ใน

ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยสัดส่วนส่วนประกอบในประเทศของอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด (ตั้งแต่ 

Code 042 – 134) อยู่ที่ร้อยละ 53.21 คณะที่ปรึกษาจึงใช้ช่วงสัดส่วนดังกล่าวเป็นเปูาหมายระยะ

กลาง คือมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 53 – 82  

  การค านวณค่าเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรมการผลิตดังกล่าวข้างต้นมีดังนี้ 

ส่วนประกอบในประเทศรวมทุกอุตสาหกรรมการผลิต (คือผลรวมของมูลค่าส่วนประกอบในประเทศ

ของ Code 042 – 134) / (มูลค่าส่วนประกอบในประเทศรวมทุกอุตสาหกรรมการผลิต + มูลค่า

ส่วนประกอบน าเข้ารวมทุกอุตสาหกรรมการผลิต (คือผลรวมของส่วนประกอบน าเข้าของ Code 042 

– 134)  = 3,678/(3,678+3,235) พันล้านบาท = ร้อยละ 53.2  

เหตุผล: การใช้อัตราสัดส่วนส่วนประกอบภายในประเทศ จากมูลค่าส่วนประกอบในประเทศต่อมูลค่า

ส่วนประกอบทั้งหมด (ที่ไม่รวมบริการ) เพ่ือเป็นการวัดการขยายห่วงโซ่อุปทาน และอุตสาหกรรม

สนับสนุน โดยมักจะขยายผลได้โดยการจัดตั้ง Cluster เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ระยะกลางในการเน้น

การสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(3) ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity Index) ของอุตสาหกรรมอนาคตอยู่ในระดับเกินกว่า 166 

ตามการเผยแพร่ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
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รายละเอียด: คณะที่ปรึกษาใช้สถิติที่น าเสนอโดยธนาคารแห่งประเทศไทย41 ซึ่งใช้แหล่งข้อมูลมาจาก

ส านักงานสถิติแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่แสดง

ข้อมูลเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2556 โดยมีปี พ.ศ. 2544 เป็นปีฐาน (= 100) พบว่า

ค่าท่ีดีที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตคือ 165.91 ดังแสดงในตารางด้านล่าง จึง

น ามาเป็นเปูาหมายตัวชี้วัดผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเปูาหมาย 

 
ตารางที่ 11 : ตารางแสดงประสิทธิภาพแรงงาน 

เหตุผล: ใช้ประสิทธิภาพแรงงานของอุตสาหกรรมเปูาหมายเป็นตัวชี้วัดเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์

ระยะกลางในการเพิ่มความช านาญในการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายระยะยาว ภายใน 10 ปี 

(1) การใช้ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอยู่ในระดับร้อยละ 87 ของ Capacity Utilization 

รายละเอียด: เปูาหมายของตัวชี้วัดนี้ต่อเนื่องมาจากตัวชี้วัดที่  1 ในระยะสั้น โดยในระยะยาวนี้ใช้ค่า

ของอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก าลังการผลิตสูงที่สุดของค่าเฉลี่ย  12 เดือน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก่

ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ ามันปิโตเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู ที ่86.842  

เหตุผล: การใช้ก าลังการผลิตเป็นตัวชี้วัดเพ่ือให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในการเติบโตของ

อุตสาหกรรมอนาคตเปูาหมาย โดยการใช้ค่าที่สูงที่สุดในปีล่าสุดก าหนดก าลังการผลิตอุตสาหกรรม

อนาคตเปูาหมายในระยะยาว 10 ปี 

                                           
41 ที่มา : www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=634&language  

42
 ที่มา : www.bot.or.th/English/Statistics/Indicators/Docs/tab03-2.pdf 

(2001 = 100) Q4/2556 Q3/2556 Q2/2556 Q1/2556 Q4/2555 Q3/2555 Q2/2555 Q1/2555 Q4/2554 Q3/2554 Q2/2554 Q1/2554

ภาคการเกษตร 156.67 81.12 101.53 147.6 145.67 78.58 101.58 148.65 153.41 76.79 106.98 134.04

เกษตรกรรม การลา่สัตว ์ และการป่าไม ้ 154.44 79.35 99.57 144.7 141.43 76.01 98.38 144.68 148.99 73.88 104.5 128.59

การประมง 200.11 123.83 128.25 179.32 240.54 135.88 148.24 187.84 211.22 126.74 136 213.19

นอกภาคการเกษตร 141.1 140.67 133.26 140.4 133.24 132.07 129.53 133.04 116.21 122.86 119.08 128.45

เหมอืงแร่ เหมอืงหนิ และอืน่ๆ 119.21 139.41 144.31 141.45 118.13 140.2 128.26 99.33 184.4 174.28 157.3 141.54

การผลติ 157.87 146.3 151.68 165.91 155.91 144.32 146.18 156.08 128.59 142.89 143.11 161.83

การไฟฟ้า ก๊าซ และประปา 77.32 70.84 97.37 98.93 89.87 107.9 111.39 99.19 74.56 84.86 75.53 77.69

การก่อสรา้ง 82.54 113.14 92.76 85.98 86.9 111.73 93.86 82.42 89.47 109.49 87.08 81.62

การคา้สง่ และคา้ปลกี 121.67 115.49 110.48 132.53 112.47 111.32 112.29 129 104.48 102.1 104.83 123.44

โรงแรมและภัตตาคาร 190.36 182.05 159.99 164.39 163.48 144.6 149.38 154.37 127.5 115.98 115.5 123.34

การขนสง่ สถานทีเ่ก็บสนิคา้และคมนาคม 199.96 202.88 189.75 180.78 188.27 170.84 186.27 175.45 162.83 172.61 159.35 165.41

การเงนิการธนาคาร 133.3 160.01 142.71 159.79 133.85 161.54 136.45 124.44 120.55 135.38 125.18 126.28

การคา้อสังหารมิทรัพย์ ธรุกจิใหเ้ชา่และธรุกจิอืน่ๆ 120.86 119.88 114.49 121.47 114.27 119 118.33 106.04 105.42 102.92 102.05 104.23

การบรหิารราชการแผน่ดนิ 92.58 102.2 93.48 92.77 88.44 93.94 82.48 92.09 81.78 98.64 90.83 94.94

การศกึษา 112.41 128.26 128.13 107.1 111.36 115.34 125.02 108.39 97.59 100.8 103.89 96.61

การบรกิารสขุภาพ และสังคมสงเคราะห ์ 99.49 97.95 91.36 99.2 97.35 94 85.34 97 94.4 87.15 78.46 89.49

การบรกิารชมุชน สังคม และสว่นบคุคล 146.43 136.72 133.46 133.34 135.59 119.69 103.08 106.36 92.86 96.03 94.87 104.36

ลกูจา้งในครัวเรือนสว่นบคุคล 137.52 148.96 124.07 134.14 122.15 114.31 116.48 116.4 120.74 118.21 112.79 106.46

รวม 145.16 136.73 138.25 153.09 137.32 127.78 134.32 145.96 123.32 120.96 125.92 140.21
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(2) สัดส่วนการส่งออกของประเทศไทยของสินค้าอุตสาหกรรมอนาคตสูงกว่าร้อยละ 17 ของมูลค่าการ

ส่งออกท้ังหมด 

รายละเอียด: คณะที่ปรึกษาได้ค านวณหาสัดส่วนการส่งออกเพ่ือหาค่าเฉลี่ย ตาม 2-digit HS Code 

ใน Uncommtrade43 โดยใช้ข้อมูลล่าสุดย้อนหลัง 3 ปี คือปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 

2556 พบว่า อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในทั้ง 3 ปีคือ Machinery, Nuclear Reactors, 

Boilers, etc ซึ่งมีค่าดังต่อไปนี้  

 2556 2557 2558 
Machinery, Nuclear Reactors, Boilers, etc 37,239 38,672 37,132 

Total   228,527 227,573 210,884 

สัดส่วนการส่งออก 16.3% 17.0% 17.6% 
ตารางที่ 12 : ตารางแสดงสัดส่วนการส่งออก 

เหตุผล: การใช้สัดส่วนการส่งออกเป็นการสรุปถึงความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน 

อาท ิด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือแบรนด์ ซ่ึงท าให้อุตสาหกรรมอนาคตควรมีสัดส่วนนี้ในล าดับที่สูง

เทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆในอีก 10 ปีข้างหน้า 

นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษายังได้พิจารณาถึงมาตรวัดอ่ืนๆ แต่ไม่เสนอแนะในที่นี้ อาทิ การเติบโตของ GDP ที่

ระดับเฉลี่ยร้อยละ 5 – 6 ส าหรับมาตรวัดระยะยาว เนื่องจากมาตรวัดนี้แสดงถึงมูลค่าเพ่ิมในภาพรวมที่กว้างมาก 

และมีผลกระทบมาจากหลากหลายภาคส่วน จึงไม่สามารถแยกส่วนที่เกิดจากอุตสาหกรรมอนาคตอย่างชัดเจนได้ 

หรือแม้แต่การใช้ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (ตามนิยามของตาราง I-O) ต่อประชากรทั้งประเทศ (GDP 

อุตสาหกรรมการผลิต per Capita) ไม่ได้เป็นมาตรวัดที่สะท้อนความส าเร็จของอุตสาหกรรมอนาคตได้อย่างมี

ความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่จะวัดการยกระดับประเทศให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางที่ประเทศไทย

ติดอยู่44 เนื่องจากเป็นการวัด GDP ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตตามนิยามของตาราง  I-O หรือ GDP 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (ตามนิยามของตาราง I-O) ต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรมตามข้อมูลสถิติกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมเอง ก็มีลักษณะคล้ายกับการวัดประสิทธิภาพแรงงาน ซึ่งมีในมาตรวัดที ่3 ของระยะกลางแล้ว   

                                           
43 ที่มา : www.uncommtrade.org 
44

 ในปี 2557 ประเทศไทยมี GDP ต่อประชากรทั่งหมดเท่ากับ 5,519 เหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งตามนิยามของ World Bank เป็นประเทศที่มีรายได้

ปานกลางระดับสูง  



 

-บทที ่9 หน้า 53- 

6. การคัดเลือกประเทศเพื่อท าการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วนอนาคต 

คณะที่ปรึกษาใช้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตเป็นตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง

เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนของมูลค่าส่งออกคิดเป็นร้อยละ 87.2 ของมูลค่าการส่งออกจากกลุ่ม

ยานพาหนะและขนส่งไปยังโลกทั้งหมดตามตารางที่ 1 ของบทที่ 8 และเนื่องจากอุตสาหกรรมจักรยานยนต์และการ

ต่อเรือซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งไม่ได้มีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฎิบัติการของ

อุตสาหกรรมสาขาคัดเลือกทั้งสองสาขา อันได้แก่ ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟูา (EV) และยานยนต์ขนาดเล็กมาก 

(Nano Car) คณะทีป่รึกษาจะท าการจัดท าวิสัยทัศน์ วิเคราะห์ SWOT ระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จและการวิเคราะห์

ช่องว่าง (Gap Analysis) ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นหลัก  

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนั้น คณะที่ปรึกษาเห็นว่า ประเทศที่ควรน ามาศึกษา

แนวทางปฏิบัติที่ดีนั้น ควรเป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นส าคัญ โดยปัจจัย

ที่คณะที่ปรึกษาใช้ในการสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ คือ 

จ านวนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศที่สูง และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนของประเทศต่อมูลค่า

การส่งออกท้ังหมดของโลกที่สูง ซึ่งคณะที่ปรึกษา เห็นว่า ควรมีสัดส่วนสูงเป็น 10  อันดับแรก และสูงกว่าร้อย

ละ 10 ตามล าดับ  

(1) พิจารณาประเทศผู้ผลิตรถยนต์มากที่สุด 10 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2558 จาก The International 

Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) แล้วจะพบว่า ประเทศที่ผลิตรถยนต์

มากที่สุดในโลก ได้แก่ประเทศจีน รองลงมาคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน เยอรมนี เกาหลีใต้ 

อินเดีย เม็กซิโก สเปน บราซิล และแคนาดา ตามล าดับ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 5) 

(2) พิจารณาสัดส่วนมูลค่าการส่งออกยานยนต์ของประเทศต่อมูลค่าการส่งออกยานยนต์ทั้งหมดของโลก 

ในตารางที่ 8 พบว่า ประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกยานยนต์ของประเทศต่อมูลค่าการส่งออก

ยานยนต์ทั้งหมดของโลกสูงกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุุน 

(3) พิจารณาสัดส่วนมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศต่อมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์

ทั้งหมดของโลก ในตารางที่ 9 พบว่า ประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของ

ประเทศต่อมูลค่าการส่งออกยานยนต์ทั้งหมดของโลกสูงกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ ประเทศเยอรมนี และ

ประเทศญี่ปุุน 
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เมื่อพิจารณาตามปัจจัยข้างต้น จะเห็นว่า ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุุน เป็นประเทศที่มีความ

เหมาะสมในการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตไทย 

 

แผนภาพที ่5 : แผนภูมิแสดงประเทศผู้ผลิตรถยนต์สูงสุดเป็น 10 อันดับแรกของโลก และประเทศไทย45 

  

                                           
45 ที่มา : The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) 
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มูลค่าการส่งออกยานยนต์ทั้งหมดของโลกอยู่ที ่678 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

อันดับ ประเทศ สัดส่วนมูลค่าการส่งออกยานยนต์ของ
ประเทศต่อมูลค่าการส่งออกยานยนต์

ทั้งหมด 

มูลค่าการส่งออกของ
ประเทศ 

(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 
1 เยอรมนี ร้อยละ 22 149.16 

2 ญี่ปุุน ร้อยละ 15 101.7 
3 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 8.3 56.274 

4 แคนนาดา ร้อยละ 6.8 46.104 

5 เกาหลีใต้ ร้อยละ 6.4 43.392 
6 สหราชอาณาจักร ร้อยละ 6 40.68 

7 แม็กซิโก ร้อยละ 4.9 33.222 

8 สเปน ร้อยละ 4.3 29.154 
9 เบลเยี่ยม-ลักเซ็มเบิร์ก ร้อยละ 3.5 23.73 

10 ฝรั่งเศส ร้อยละ 3.3 22.374 
ตารางที่ 13 : ตารางแสดงอันดับของประเทศท่ีมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกยานยนตข์องประเทศของประเทศต่างๆ ต่อ

มูลค่าการส่งออกยานยนต์ทั้งหมด 10  อันดับแรก ปี พ.ศ. 255646 

 

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมดของโลกอยู่ที ่353 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
อันดับ ประเทศ สัดส่วนมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยาน

ยนต์ของประเทศต่อมูลค่าการส่งออก
ยานยนต์ทั้งหมด 

มูลค่าการส่งออกของ
ประเทศ  

(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

1 เยอรมนี ร้อยละ 17 60.01 

2 ญี่ปุุน ร้อยละ 11 38.83 
3 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 10 35.3 

4 จีน ร้อยละ 7 24.71 
5 เกาหลีใต้ ร้อยละ 5.9 20.827 

5 แม็กซิโก ร้อยละ 5.9 20.827 

7 อิตาลี ร้อยละ 4.1 14.473 
8 สาธารณรัฐเช็ก ร้อยละ 3.3 11.649 

                                           
46 ที่มา : The Observatory of Economic Complexity  
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มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมดของโลกอยู่ที ่353 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

อันดับ ประเทศ สัดส่วนมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยาน
ยนต์ของประเทศต่อมูลค่าการส่งออก

ยานยนต์ทั้งหมด 

มูลค่าการส่งออกของ
ประเทศ  

(พันล้านเหรียญสหรัฐ) 
9 โปแลนด์ ร้อยละ 2.9 10.237 

10 สเปน ร้อยละ 2.7 9.531 
ตารางที่ 14 : ตารางแสดงอันดับของประเทศท่ีมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์ของประเทศต่างๆ ต่อมูลค่าการ

ส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์ทั้งหมด 10  อันดับแรก ปี พ.ศ. 255647 

นอกจากนี้ปัจจัยข้างต้น ประเทศที่ถูกคัดเลือกควรมีความสอดคล้องกับกลุ่มประเทศผู้น าอุตสาหกรรม

อนาคตดังแสดงในตารางที่ 1 โดยประเทศเยอรมนีและประเทศญี่ปุุนยังคงมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว 

และนอกจากนี ้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตให้กับประเทศเยอรมนีและญี่ปุุน โดยสะท้อนจากจ านวนการผลิต

รถยนต์ในประเทศ (ตามตารางด้านล่าง) ซึ่งท าให้นโยบายการพัฒนาในประเทศทั้งสองมีผลกระทบโดยตรงกับ

ประเทศไทย 

บริษัท แบรนด์ สัญชาติ ก าลังการผลิต (คัน)/ปี 
Toyota Motor Thailand Co., LTD Toyota ญี่ปุุน 345,000 

Honda Automobile (Thailand) Co., LTD Honda ญี่ปุุน 300,000 

Auto Alliance (Thailand) Co., LTD Mazda ญี่ปุุน 200,000 
Nissan Motor (Thailand) Co., LTD Nissan ญี่ปุุน 136,000 

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., LTD Mitsubishi ญี่ปุุน 52,000 

Suzuki Motors (Thailand) Co., LTD Suzuki ญี่ปุุน 50,000 
General Motors (Thailand) Co., LTD Chevrolet สหรัฐฯ 30,000 

BMW Manufacturing (Thailand) Co., LTD BMW เยอรมนี 20,000 
Thonburi Automotive Assembly Co., LTD Mercedes 

Benz 
เยอรมนี 12,000 

ตารางที่ 15 : ก าลังการผลิตรถยนต์นั่งไม่รวมรถกระบะ 1 ตันในประเทศไทยแบ่งตามบริษัทในปี พ.ศ. 255848  

                                           
47

 ที่มา : The Observatory of Economic Complexity 
48 ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปรับปรุงโดย SMC 
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7. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอนาคตในประเทศที่จะศึกษา 

7.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอนาคตในประเทศเยอรมนี 

ประเทศเยอรมนีถือได้ว่าเป็นประเทศผู้น าด้านนวัตกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ด้วยจ านวนการ

ผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากประเทศ จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุุน มีมูลค่าการส่งออกมาก

เป็นอันดับ 1 ของโลก รวมทั้งเป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์ชั้นน า อาทิ BMW Mercedes-Benz Audi 

Volkswagen อย่างไรก็ตาม การวางแผนอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศนั้นเยอรมนีนั้น ไปไกลกว่า

แค่การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ทั่วไป โดยเยอรมนีได้ตั้งเปูาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้

พลังงานทางสะอาดหรือพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ที่ไม่ก่อมลพิษ โดยเฉพาะ ยานยนต์พลังงานไฟฟูา 

ประเทศเยอรมนี มีการตั้งเปูาไว้ว่าจะให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟูาอยู่บนท้องถนนที่ 1 ล้านคัน ภายใน

ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งถือว่าค่อนข้างท้าทาย เมื่อเทียบกับจ านวนรถยนต์ไฟฟูาในประเทศที่ประมาณ 50,000 คันใน

ปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งคือเพ่ือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 40 ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 

2563 เทียบกับป ีพ.ศ. 2533 ซึ่งคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 34 ล้านตัน 

ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

ประเด็นส าคัญที่ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจวิจัยและพัฒนาคือ 

แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนส าคัญของรถยนต์ไฟฟูา การพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟูาในรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ 

ซึ่งครอบคลุมไปถึงความปลอดภัย และความทนทานของอุปกรณ์ รวมทั้งการเพ่ิมจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่

ส าคัญ เช่น สถานีชาร์จไฟฟูา นอกจากนี้ รัฐบาลจะน างบประมาณมาฝึกฝน ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือให้บริษัทผลิตรถยนต์ชั้นน าของประเทศน าไปศึกษาเพ่ิมเติม สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟูา

ออกมาด้วยตัวเองได้ และจะน าไปใช้สนับสนุนผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่

การเงิน เพ่ือให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์ไฟฟูากันมากข้ึน และจะร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆในยุโรปให้ใช้มาตรการ

แบบเดียวกัน เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกันและใช้นโยบายได้อย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในส่วนของงบประมาณ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนที่ เกี่ยวข้องของเยอรมนีได้ทุ่ม

งบประมาณการลงทุนในยานยนต์ไฟฟูา ตั้งแต่อดีตในปี พ.ศ. 2552 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2560 กว่า 2 พันล้านยูโร 

ในการท าการวิจัยและพัฒนา และลงทุนในโครงการน าร่องท้ังหมด 5 โครงการ ตามตารางต่อไปนี้ 
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ช่วงปี โครงการ เม็ดเงินสนับสนุน 

2009-2011 Model regions of E-mobility 500 ล้านยูโร 
2009-2015 Innovation alliance lithium-ion battery 60 ล้านยูโร  

(และ 360 ล้านยูโรสนับสนุนโดยภาคเอกชน) 

2011-2013 Government programme E-mobility 
through the energy and climate fund: 
regional showcases & lighthouse 
projects 

1 พันล้านยูโร 

2012-2017 Cluster Initiative South-West 40 ล้านยูโร   
(และ 40 ล้านยูโรสนับสนุนโดยภาคเอกชน) 

2012-2017 Cluster Initiative M.A.I. Carbon 40 ล้านยูโร  
(และ 40 ล้านยูโรสนับสนุนโดยภาคเอกชน) 

ตารางที่ 16 : โครงการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าและงบประมาณของประเทศเยอรมนี49 

โครงการเริ่มแรกคือโครงการน าร่องที่เขตพ้ืนที่ส าคัญในเยอรมนี  (Model Regions of  

E-mobility) ในปี พ.ศ. 2552-2554 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 500 ล้านยูโร โดยเริ่มที่ 8 เขตเมือง

ใหญ่ในเยอรมนี ประกอบไปด้วย Hamburg, Bremen/Oldenburg, Rhine-Ruhr (Aachen and Münster), 

Rhine-Main, Saxony (Dresden and Leipzig), Stuttgart, Munich, และ Berlin-Potsdam โดยหลักคือ

การน าเงินมาใช้ในการทดลองแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟูา การทดลองใช้โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ การเชื่อมต่อ

รถยนต์ไฟฟูากับการคมนาคมในรูปแบบอ่ืนๆ การให้ประชาชนได้ลองขับขี่จริงเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นและการ

ยอมรับ รวมไปถึงการร่วมทุนกับกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่นสถาบันการศึกษา การฝึกฝนและให้ความรู้

บุคลากร สถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง และกลุ่มบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ที่มีชื่อเสียงสัญชาติเยอรมัน อาทิ BMW, 

Daimler, และ Volkswagen เป็นต้น  

โครงการที่สอง คือ โครงการ Lithium-Ion Battery Alliance (LIB 2015) จัดตั้งโดยความ

ร่วมมือระหว่าง BMBF (Federal Ministry of Education and Research) ซึ่งเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบด้าน

การศึกษาและการวิจัยในเยอรมนี กับบริษัทและองค์กรผู้น าด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ 

อาทิ BASF, BOSCH, EVONIK, LiTec, และ Volkswagen ซึ่งได้มีการริเริ่มในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 ไปจน

จบปี พ.ศ. 2558 โดยได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 420 ล้านยูโร แบ่งเป็นงบประมาณจาก BMBF 

ประมาณ 60 ล้านยูโร และจากบริษัทและองค์กรภาคเอกชนประมาณ 360 ล้านยูโร ซึ่งปริมาณเงินดังกล่าวจะ

                                           
49 ที่มา: http://kooperationen.zew.de 
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ใช้ในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ โดยประเด็นหลัก คือ การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตแบตเตอรี่ การพัฒนาวัสดุที่

ใช้ การเพ่ิมความรวดเร็วในการชาร์จไฟฟูา การเพ่ิมขนาดความจุ การพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้ใช้

ไฟฟูาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ สามารถใช้ขับเคลื่อนได้นานขึ้นต่อหนึ่งรอบการขับขี่  และมีต้นทุนที่ลดลง 

จาก 1,000 – 1,200 ยูโรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ให้เหลือ 300 – 500 ยูโรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และมีความจุอยู่ที่  

280 – 300 วัตต์ชั่วโมงต่อลิตร การพัฒนาคุณภาพของแบตเตอรี่ให้ใช้ได้ทนทาน ยาวนาน และยั่งยืนมากขึ้นใน

ระยะยาว การตรวจสอบและท าให้แน่ใจว่าการใช้แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟูามีความปลอดภัยจริงเพ่ือสร้างความ

เชื่อมั่นให้ผู้บริโภค รวมไปถึงการพัฒนาสถานีชาร์จไฟฟูาให้มีประสิทธิภาพ สามารถเติมไฟต่อรอบได้ในเวลาที่

รวดเร็วขึ้น และให้มีครอบคลุมหลายพื้นท่ีทั่วประเทศมากขึ้น 

โครงการที่สาม คือ โครงการ Government program E-Mobility through the Energy and 

Climate Fund: Regional Showcases & Lighthouse Projects เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2554 ไปถึงปี พ.ศ. 

2556 โดยมีงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 1 พันล้านยูโร โดยโครงการ Showcase เกิดขึ้นจากการที่บริษัทผู้ผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ หน่วยงานผู้น าอุตสาหกรรม และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง น าทรัพยากรการผลิต บุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี มาร่วมมือกัน โดยเปิดโอกาสให้เขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ภายในประเทศ ได้ท าการริเริ่ม

โครงการน าร่องเช่นเดียวกับ 8 เขตแรก ซึ่งมี 4 เขต ที่ได้รับเงินสนับสนุนและได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

ประกอบไปด้วย Baden-Württemberg, Bavaria/Saxony, Berlin/Brandenburg, และ Lower Saxony 

โดยจุดประสงค์ คือ เป็นโครงการขนาดใหญ่ ท าการค้นคว้าทดลองการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างพลังงาน

ไฟฟูาและการขับเคลื่อนของตัวยานยนต์ เป็นการสาธิต และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลองขับรถยนต์

ไฟฟูาจริง ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว งบประมาณส่วนหนึ่งในโครงการยังถูกน าไปใช้เพ่ิมสถานีชาร์จไฟฟูาทั่วประเทศ 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้รถยนต์ไฟฟูา การช่วยสนับสนุนเงินภาษีรถยนต์ไฟฟูา เป็นต้น ในส่วนของ 

Lighthouse Projects คือ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาล ประกอบไปด้วย 6 โครงการย่อย ท าการ

ดูแลพัฒนาและวิจัยด้านหลักๆ คือ 

(1) ด้านแบตเตอรี่ โดบเยอรมนีตั้งเปูาไว้ว่าจะพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีความจุที่ระดับ 280 – 300 

วัตต์ชั่วโมงต่อลิตร ภายในปี พ.ศ. 2568 โดยพัฒนาในเรื่อง จ านวนรอบการชาร์จไฟ 

ความเร็วในการชาร์จ ความจุของแบตเตอรี่ ความทนทานของแบตเตอรี่ต่อสภาวะต่างๆ 

ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในตัวแบตเตอรี่  เป็นต้น เนื่องจากความมีประสิทธิภาพของ

แบตเตอรี่จะเป็นตัวยืนยันและพัฒนาส่วนอื่นๆของยานยนต์ไฟฟูาต่อไป เป็นต้น 
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(2) ด้าน Drive Technologies and Vehicle Integration เป็นพัฒนาในเรื่อง คุณภาพ ความ

คุ้มค่า และน้ าหนักของตัวรถยนต์ ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ ด้านประสิทธิภาพของการ

ขับเคลื่อน และด้านอ่ืนๆ ที่ช่วยให้การขับเคลื่อนประหยัดขึ้น เป็นต้น 

(3) ด้าน Lightweight Design เป็นการพัฒนาการใช้ทรัพยากรการผลิตให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุด การผลิตวัสดุ ชิ้นส่วนประกอบที่มีน้ าหนักเบา พัฒนาจนสามารถผลิตได้

ในระดับต้นทนุที่ต่ า เป็นต้น 

(4) ด้าน Recycling เพ่ิมการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การใช้พลังงานในรูปแบบที่สามารถ

หมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้ เป็นการลดการใช้วัสดุหรือปล่อยก๊าซที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(5) ด้าน Information and Communication Technology (ICT) and Infrastructure มุ่งเน้นการ

พัฒนาระบบการชาร์จไฟฟูา ทั้งแบบปกติและแบบเร็ว เทคโนโลยีแผงวงจรในรถยนต์ การพัฒนา

ประสบการณ์การใช้ของผู้ขับขี่ ความครอบคลุมของสถานีชาร์จไฟฟูา เป็นต้น 

ส่วนสองโครงการสุดท้าย คือ โครงการ Cluster Initiatives Southwest และโครงการ Cluster 

Initiatives M.A.I. Carbon เป็นโครงการที่ BMBF ร่วมทุนกับบริษัทภาคเอกชน โดยทั้งสองโครงการได้รับ

เงินทุนทั้งสิ้น 160 ล้านยูโร แบ่งเท่าๆ กันที่โครงการละ 80 ล้านยูโร โดยแบ่งเป็น 40 ล้านยูโร จากภาครัฐ และ

อีก 40 ล้านยูโร จากธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมลงทุน โดยทั้งสองโครงการเป็นการริเริ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซึ่ง

เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟูาโดยตรง มีจุดประสงค์เพ่ือรองรับการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีที่แตกต่างสาขา

กัน โดย Cluster Initiatives Southwest รับผิดชอบเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จไฟฟูา เทคโนโลยี

การผลิตแบตเตอรี่ รูปแบบการใช้ยานยนต์ไฟฟูา และการต่อยอดด้านการขับขี่ด้วยไฟฟูา ส่วน Cluster 

Initiatives M.A.I. Carbon รับผิดชอบเน้นไปที่การพัฒนาความก้าวหน้าในการใช้คาร์บอนไฟเบอร์โพลิเมอร์  

(Carbon-Fiber Polymers) ส าหรับวิศวกรรมวัสดุน้ าหนักเบาในยานยนต์ไฟฟูาซึ่งมีแบตเตอรี่ที่หนักและขนาด

ใหญ่ ซี่งอาจท าให้การขับเคลื่อนยานยนต์ช้าลงและเปลืองไฟมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งสองคลัสเตอร์ต่างให้

ความส าคัญในเรื่องการดึงดูดบริษัททั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ และสถาบันวิจัย มาร่วมมือกันลงทุนและ

พัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องดังกล่าว  

ด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Capital Development) 

เนื่องจากนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟูาจะเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมยานยนต์

และชิ้นส่วนในอนาคต ดังนั้นบุคลากรที่มีศักยภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและ

พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาของประเทศเยอรมนี โดยประเทศเยอรมนีได้มีการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน หน่วยงานและสมาคมที่เกี่ยวข้องในด้าน
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อุตสาหกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัย ภาควิชาการและกลุ่มแรงงาน ในการด าเนินการมาตรการเชิงรุก เช่น 

โครงการ “Nationale Plattform Elektromobilität” และโครงการ Visio.M เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังมี

การให้เงินสนับสนุนนักวิจัยในการไปศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟูาจากต่างประเทศ เพ่ือน ากลับมาพัฒนายาน

ยนต์ไฟฟูาในประเทศด้วยเช่นกัน 

ในภาควิชาการ มหาวิทยาลัยได้ท าการฝึกอบรมบุคลากร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมเติม

หลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับเทคโนโลยีที่ส าคัญในยานยนต์ไฟฟูาเข้าไปในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย การให้เงินทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อในภาควิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยานยนต์ไฟฟูา รวมไป

ถึงเพ่ิมล าดับความส าคัญของการท างานวิจัยในด้านดังกล่าว เป็นต้น ในส่วนของภาคเอกชน องค์กรภาคเอกชน

ที่เกี่ยวข้องได้จัดการฝึกอบรมเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนการฝึกฝนให้ความรู้บุคลากรในด้านยานยนต์ไฟฟูา 

สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนา และเปิดรับต าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟูา เป็นต้น 

ความร่วมมือหนึ่งที่ส าคัญของเยอรมนีคือโครงการวิจัยรถยนต์ไฟฟูา Visio.M ซึ่งส าเร็จในปี พ.ศ. 

2557 เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมแล้วกว่า 15 หน่วยงาน เช่น BMW, 

Daimler, กระทรวงด้านการศึกษาและวิจัยของเยอรมนี (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung : BMBF) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิก (Technische Universität München : TUM) 

เป็นต้น ได้รับเงินสนับสนุนโครงการกว่า 6.7 ล้านยูโร โดยจุดมุ่งหมายของโครงการคือการพิสูจน์ความเป็นไป

ได้ของรถยนต์ไฟฟูา ทั้งราคาที่สมเหตุสมผล ระยะทางที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ และมีความสะดวกสบาย 

ปลอดภัย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ รถยนต์ไฟฟูาที่เป็นเหมือนมาตรฐานใหม่ของเยอรมนี  ที่โดดเด่นในเรื่องของ

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และต้นทุนโดยรวมต่ า โดย Visio.M สามารถไปได้ไกลกว่า 160 กิโลเมตรต่อหนึ่ง

รอบการชาร์จ วัสดุและยานยนต์มีน้ าหนักเบา โดยหากปราศจากซึ่งแบตเตอรีแล้ว Visio.M จะมีน้ าหนักเพียง 

450 กิโลกรัม รวมไปถึงการขับเคลื่อนและการใช้งานที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
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แผนภาพที ่6 : แนวคิดรถยนต์ Visio.M50 

ด้านการให้แรงจูงใจ (Incentive) 

แรงจูงใจด้านการเงิน (Financial Incentive) 

ในเยอรมนี ภาครัฐจะจัดเก็บภาษีอิงตามปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์  แต่ส าหรับ

รถยนต์ไฟฟูาส่วนบุคคล ประเภทที่ใช้พลังงานไฟฟูาแบบครบวงจร จะได้รับการยกเว้นภาษีจากภาครัฐ 

เป็นระยะเวลา 5 – 10 ปี และส าหรับรถยนต์ไฟฟูาที่ใช้ในกิจการหรือบริษัทประเภทที่ใช้พลังงานไฟฟูาแบบ

ครบวงจรและประเภทไฮบริด จะได้รับการอุดหนุนเงินจากภาครัฐ เป็นค่าส่วนต่างราคาระหว่างรถยนต์ไฟฟูา

และรถยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิด

อุปสงค์การใช้รถยนต์ไฟฟูามากขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้ถึง ต้นทุนการเป็น

เจ้าของ (Total Cost of Ownership: TCO) โดยเฉพาะในระยะยาว เนื่องจากค่าน้ ามันมีต้นทุนสูงกว่าค่า

พลังงานไฟฟูา และยังสามารถชาร์จไฟฟูาฟรีได้ในบางพื้นท่ีอีกด้วย 

  

                                           
50

 http://www.ieahev.org/assets/1/7/Report2015_WEB.pdf 
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แรงจูงใจที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (Non-Financial Incentive) 

รถยนต์ไฟฟูา โดยเฉพาะประเภทที่ใช้ในการส่งสินค้า (Delivery) จะได้รับอนุญาตให้เข้าไป

ขับในช่องทางเดินรถประจ าทางหรือรถแท็กซี่ได้ และในบางพ้ืนที่ ยังมีช่องทางเดินรถที่เปิดให้เฉพาะรถยนต์

ไฟฟูาเท่านั้นอีกด้วย นอกจากนี้ รถยนต์ไฟฟูายังสามารถจอดได้ในบริเวณพ้ืนที่ห้ามจอดบางพ้ืนที่  หรือบริเวณ

ในตัวเมืองท่ีมีการจราจรคับคั่ง ซึ่งมีสถานีชาร์จไฟฟูาไว้คอยให้บริการตามจุดจอดรถต่างๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจใน

การหลีกเลี่ยงการจราจรและปัญหารถติดในชั่วโมงเร่งด่วนหรือพ้ืนที่การจราจรคับคั่ง และเป็นแรงจูงใจในเรื่อง

ความสะดวกสบายและความปลอดภัย 

7.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอนาคตในประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุุน ถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อีกประเทศ โดย

เป็นประเทศที่ส่งออกรถยนต์มากท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นประเทศผู้ผลิตยานยนต์อันดับ 3 ของโลก 

รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา ผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2557 ได้ทั้งสิ้นจ านวนเกือบ 10 ล้านคัน โดยมีแบรนด์

รถยนต์ชั้นน า อาทิ Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi เป็นต้น ประเทศญี่ปุุนเป็นผู้ผลิตและส่งออกยาน

ยนต์และชิ้นส่วนรายอันดับต้นๆ ของโลกเนื่องจากระบบการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพโดย

ภาคเอกชนและนโยบายที่สนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการญี่ปุุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังแสดง

ตามตารางสถิติในด้านล่าง 

 

แผนภาพที ่7 : การส่งออกยานยนต์ของประเทศญี่ปุ่นไปสู่ตลาดต่างๆ ในโลก พ.ศ. 255851 
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แผนภาพที ่8 : ฐานการผลิตยานยนต์และชิน้ส่วนของบริษัทญี่ปุ่นในโลก พ.ศ. 255852 

ประเทศญี่ปุุนสามารถรักษาสถานะการเป็นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนอันดับต้นๆ ของโลก โดย

เป็นอันดับ 3 ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2557-2554  รองจากประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากนโยบายการปิดตลาด

และกีดกันทางการค้าของประเทศญี่ปุุนในอดีตและการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในการปกปูองอุตสาหกรรม ซึ่ง

จากการจัดอันดับในกลุ่ม OECD ประเทศญี่ปุุนถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 30 จาก 30 ในด้านการกีดกันการน าเข้า

ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเป็นมูลค่ายานยนต์และชิ้นส่วนที่น าเข้าคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.9 ของ

ตลาดยานยนต์และชิ้นส่วนทั้งหมด ในทางกลับกัน ประเทศญี่ปุุนท าการส่งออกยานยนต์มากกว่าร้อยละ 40-60 

ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2551 ไปสู่ตลาดหลักในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป 
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แผนภาพที ่9 : การกระจายตัวของฐานการผลิตยานยนต์และชิน้ส่วนในประเทศญี่ปุ่นปี พ.ศ. 2558 

การปิดตลาดเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลญี่ปุุนในช่วงสงครามโลกครั้งที่  2 ที่ท าการปิดโรงงาน

บริษัทจากต่างประเทศทั้งหมด โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกา และไม่อนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นกลับเข้ามาอีก

ครั้งหนึ่งหลังจากจบสงคราม นอกเหนือจากนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของ

ประเทศตนเอง ภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดภาษีและการลดการแข่งขันในตลาดใน

ประเทศทุกรูปแบบให้กับผู้ประกอบการชาวญี่ปุุน เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากพอ

กับการแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติอ่ืนๆ ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทโตโยต้าและนิสสันกลับมาเป็นผู้เล่นหลักใหม่หลัง

สงคราม 
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เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของประเทศญี่ปุุนมีความแข็งแรง และยึดฐานการผลิตใน

ประเทศตนเองได้ถึงร้อยละ 100 ภาครัฐจึงเปลี่ยนนโยบายมาเป็นการเปิดเสรีมากขึ้น โดยท าการสนับสนุนการ

ส่งออก และการตั้งโรงงานผลิตยานยนต์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่ายานยนต์จาก

ประเทศญีปุุ่นมากกว่าร้อยละ 15 ของตลาดในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี การเปิดเสรีดังกล่าวก็ตามมาด้วยการ

ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในการปกปูองฐานการผลิตและการน าเข้าของตน ตัวอย่างเช่น การไม่อนุญาตให้บริษัท

ต่างชาติมาเปิดโรงงานในญี่ปุุน การใช้เวลาถึงสองวันโดยกระทรวงคมนาคมในการตรวจสอบรถยนต์ทุกคันที่

น าเข้ามาเพ่ือขาย การใช้ระบบความสัมพันธ์เครือข่าย Keiretsu ระหว่างรัฐบาลและผู้ประกอบการที่เป็นการ

ปิดกั้นผู้เล่นรายใหม่ในการเข้ามาในอุตสาหกรรม การปิดกั้นระบบการกระจายสินค้าในประเทศจากบริษัท

ต่างชาติ ระบบภาษีที่เอ้ืออ านวยผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการถ้องถิ่น และการตั้งกฎระเบียบทางเทคนิคที่

ท าให้ยานยนต์จากต่างชาติขอใบอนุญาตและการรับรองล าบาก  

ถึงแม้ว่าความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการบังคับให้ญี่ปุุนท าบันทึกความเข้าใจการเปิดเสรี

ทางการค้าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในปี พ.ศ. 2538 การท าบันทึกดังกล่าวก็ไม่ได้ท าให้มีบริษัทข้าม

ชาติมาเปิดโรงงานหรือมีส่วนแบ่งตลาดที่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ ในช่วงหลังท าการท าบันทึก ยานยนต์ที่น าเข้าคิด

เป็นเพียงร้อยละ 5 ของตลาดทั้งหมด และลดลงมาเหลือเพียงน้อยกว่าร้อยละ 4 ในปัจจุบัน ซึ่งเหตุผลหลักมา

จากการที่บริษัทยานยนต์ข้ามชาติไม่สามารถเจาะตลาดผู้บริโภคญี่ปุุนซึ่งมีความเป็นชาตินิยมสูง และไม่

สามารถหาความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศญี่ปุุนได้จากเครือข่ายผู้ประกอบการที่แข็งแรง 

นอกเหนือจากการปิดกั้นตลาด ในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศญี่ปุุนท าการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหว่างประเทศโดยการลดมูลค่าสกุลเงินของตัวเองเพ่ือท าให้การส่งออกของประเทศมีความแข็งแรง

มากขึ้น นอกเหนือจากนี้ ในปี พ.ศ. 2552 สหรัฐอเมริการออกนโยบาย “Cash for Clunkers” ซึ่งคือเงิน

สนับสนุนผู้บริโภคที่น ารถยนต์คันเก่าที่มีการใช้พลังงานประสิทธิภาพต่ ามาเป็นรถยนต์ประหยัดน้ ามัน  โดย

นโยบายดังกล่าวเปิดเสรีให้กับผู้ประกอบการยานยนต์จากทุกสัญชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือให้

เกิดการผลิตและซื้อขายรถยนต์มากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดการท าลายสิ่งแวดล้อมลง ผลที่ได้คือ 

การที่ผู้ประกอบการจากทุกประเทศได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว โดยผู้เชี่ยวชาญจากสภานโยบาย

ยานยนต์แห่งสหรัฐอเมริกามีความเห็นว่าผู้ประกอบการญี่ปุุนได้รับผลประโยชน์อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโครงการ 

เนื่องจากความนิยมของรถยนต์จากประเทศญี่ปุุนและราคาที่แข่งขันได้ 

อย่างไรก็ดีในทางกลับกัน ในช่วงที่ประเทศญี่ปุุนออกนโยบายประเภทเดียวกันเพ่ือกระตุ้น

ยอดขายรถยนต์และเศรษฐกิจในประเทศตัวเอง รัฐบาลได้ออกแบบโครงการให้เอ้ืออ านวยผลประโยชน์ให้กับ
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ผู้ประกอบการถ้องถิ่น และกีดกันการได้รับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการต่างชาติ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ

สัญชาติสหรัฐอเมริกา 

ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต ญี่ปุุนถือเป็นอีกประเทศผู้น าด้านการผลิต การ

พัฒนา และการใช้รถยนต์ไฟฟูา ด้วยรถยนต์ไฟฟูาที่เป็นที่นิยมจากหลายแบรนด์เช่น Nissan Leaf, Toyota 

Prius, และ Mitsubishi Outlander เป็นต้น และครองสัดส่วนการตลาดรถยนต์ไฟฟูาทั่วโลกกว่าร้อยละ 24 

(ข้อมูลปี พ.ศ. 2555) ถือเป็นประเทศที่มีจ านวนรถยนต์ไฟฟูามากที่สุดเป็นอันดับ  2 รองจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยญี่ปุุนตั้งเปูาหมายไว้ว่า จะเติบโตจนมีสัดส่วนการขายรถยนต์ไฟฟูาต่อรถยนต์ทุกรูปแบบในปี 

พ.ศ. 2573 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 – 70 

ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

ในด้านงบประมาณ ภาครัฐได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟูาผ่านการให้เงินสนับสนุนการท า

โครงการต่างๆ มากมาย กล่าวคือ โครงการ Clean Energy Vehicle Promotion Subsidy ใช้งบประมาณ

ราว 3 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 240 ล้านยูโร) โดยจ านวนเงินดังกล่าวถูกน าไปใช้ในการส่งเสริมการใช้รถยนต์

ไฟฟูาผ่านการรณรงค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงให้เป็นเงินอุดหนุนกับภาคเอกชนในการท าวิจัยและ

พัฒนา ลดต้นทุนเพ่ือให้สามารถขายให้ผู้ขับขี่ได้ในราคาที่ถูกลง เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนการเป็น

เจ้าของ และเพ่ือสร้างตลาดผลิตยานยนต์ไฟฟูาในประเทศท่ีมั่นคงและสามารถพ่ึงพาตัวเองได้  

โครงการที่สอง คือ โครงการ Project Cost to Develop Advanced Technology for 

Application and Commercialization of Lithium-Ion Batteries ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้นราว 2.5 พันล้าน

เยน (ประมาณ 20 ล้านยูโร) เป็นเงินที่รัฐบาลญี่ปุุนจัดสรรให้กับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องยานยนต์ไฟฟูา 

New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) เพ่ือใช้ในการวิจัยและ

พัฒนา โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ให้สามารถ

ท างานได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น มีความจุมากขึ้น มีต้นทุนที่ถูกลงเหลือ 20,000 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 

160 ยูโร) การผลิตและทดลองใช้จริง รวมไปถึงการพัฒนาตัวเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ด้วย

เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟูาสามารถขับเคลื่อนได้ระยะทางทั้งสิ้นเฉลี่ยที่  120 – 200 กิโลเมตรต่อหนึ่ง

รอบการชาร์จ แต่ญี่ปุุนได้วางเปูาหมายไว้ว่าจะขยายขีดความสามารถให้วิ่งได้มากกว่า  400 กิโลเมตรต่อหนึ่ง

รอบการชาร์จ   
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โครงการที่สาม คือ โครงการ Project Cost for Advanced Basic Scientific Research in 

Innovative Storage Batteries ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้นราว 3.5 พันล้านเยน (ประมาณ 30 ล้านยูโร) ซึ่ง

รัฐบาลให้ NEDO เป็นผู้น าไปสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และสถาบันการศึกษา 

เพ่ือวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ให้สถานศึกษามีการเรียนการสอน การค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวกันมากขึ้น โดย

โครงการดังกล่าว ให้ความส าคัญไปที่การเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยอาศัยความได้เปรียบของ

ประเทศญี่ปุุนที่เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เพ่ิมความจุให้ได้ 500 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมภายในปี พ.ศ. 

2573 พัฒนานวัตกรรมวัสดุที่ใช้ในแบตเตอรี่ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Capital Development) 

อย่างไรก็ตาม หนึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่จะน ามาซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาของประเทศ

ญี่ปุุน ก็คือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของประเทศ เช่นเดียวกับเยอรมนี ญี่ปุุนได้มีการร่วมทุนและ

ร่วมด าเนินโครงการระหว่างหลายภาคส่วนเช่นเดียวกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

ภาควิชาการ โดยองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา คือ กระทรวงการค้า

ระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of International Trade and Industry) และกระทรวง

เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade, and Industry) ที่ได้มีการจัดท าแผน

ยานยนต์อนาคต ซึ่งรวมถึงยานยนตไฟฟูา ด้วยเช่นกัน 

หนึ่งในสมาคมที่สนับสนุนการใช้และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูา และประชาสัมพันธ์ให้

เกิดการรู้จักอย่างกว้างขวาง คือ The Association for the Promotion of Electric Vehicles (APEV) ซึ่ง

เป็นความร่วมมือ ของภาควิชาการ เช่น School of Engineering University of Tokyo,  New Industry 

Creation Hatchery Center Tohoku University และบริษัทภาคเอกชน ทั้งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับด้าน

ยานยนต์และชิ้นส่วนโดยตรง และกับบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านยานยนต์และชิ้นส่วนโดยตรง  เช่น 

Benesse Holding, Inc., Tajima Motor Corporation, Broadband Tower, Inc., Ehime Industrial 

Promotion Foundation, Yokohama Smart Community เป็นต้น ซึ่ง APEV ก็ได้มีการจัดการแข่งขัน EV 

Super Micro Mobility Design Contest for International Students 2015 เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้ง

นักศึกษาญี่ปุุน และนักศึกษาจากต่างชาติมาออกความคิดเห็น และระดมสมอง ในการออกแบบและสร้างสรรค์

รถยนต์ไฟฟูา 

นอกจากนี้ ยังมีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านยานยนต์

ไฟฟูา เช่น Automotive Engineering Program Nagoya University รวมถึงมีการจัด workshop ภายใน
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มหาวิทยาลัย เช่นใน Kogakuin University รวมถึงมีการสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรค้นคว้าวิจัย และ

ออกไปแข่งขันในโครงการ Japan Electric Vehicle Festival จัดโดย The Japanese EV Club (JEVC) ซึ่ง

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ทั้งประชาชน นักศึกษา หรือแม้แต่ภาคธุรกิจ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด

แนวความคิดของการออกแบบดัดแปลงรถยนต์ไฟฟูาในความคิดของตัวเอง และน ารถยนต์ไฟฟูามาขับแข่งกันใน

สนามแข่งจริง เพ่ือหารถยนต์ไฟฟูาที่มีความทนทานที่สุด และมีความเร็วมากที่สุด โดยโครงการต่างๆ ที่กล่าวมา

ทั้งหมด ยังเป็นการพัฒนาบุคลากร ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟูาอีกด้วย 

ด้านการให้แรงจูงใจ (Incentive) 

แรงจูงใจด้านการเงิน (Financial Incentive) 

เช่นเดียวกับประเทศเยอรมนี รัฐบาลญี่ปุุนก็ได้มีการให้เงินสนับสนุนผู้ขับข่ีโดยตรงด้วยเช่นกัน 

โดยรัฐบาลจะให้เงินสนับสนุนกับผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟูาทุกชนิด ผ่านการให้ One-time Bonus ส าหรับรถยนต์

ไฟฟูาและรถยนต์ประเภทประหยัดพลังงานอ่ืนๆที่เข้าข่าย โดยจะจ่ายเงินค่าส่วนต่างระหว่างการซื้อรถยนต์

ไฟฟูากับการซื้อรถยนต์ ICE แต่จะถูกจ ากัดเพดาน (Capped) ไว้ที่ 850,000 เยน และจะเพ่ิมจ านวนเงิน

สนับสนุนให้มากกว่าเดิมในกรณีที่เจ้าของรถยนต์ไฟฟูา น ารถยนต์ประเภท ICE Cars มาแลกเปลี่ยนเพ่ือน าไป

ท าลายทิ้ง นอกจากนี้ ยังจ่ายเงินอุดหนุนประมาณครึ่งหนึ่งของค่าตัวชาร์จรถยนต์ไฟฟูา เพ่ือเอาไว้ใช้ภายใน

บ้านหรือที่พักอาศัยอีกด้วย 

แรงจูงใจที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (Non-Financial Incentive) 

ญี่ปุุนถือเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างสถานีชาร์จไฟฟูา  (Electric 

Vehicle Supply Equipment : EVSE) มากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุุนเชื่อว่า ความพร้อมของโครงสร้าง

พ้ืนฐานจะเป็นตัวสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟูา โดย

รัฐบาลญี่ปุุนทุ่มงบประมาณมากกว่า 1 แสนล้านเยน (ประมาณ 800 ล้านยูโร) เพ่ือเพ่ิมจ านวนสถานีชาร์จ

ไฟฟูาทั้งแบบช้าและแบบเร็วให้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวใช้ในการซื้อเครื่องชาร์จไฟฟูา

และค่าติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟูา โดยให้ความส าคัญอันดับแรกไปที่ การติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟูาในพ้ืนที่ที่มีคุณค่า

และประโยชน์ต่อสาธารณะสูง และจะยิ่งให้ความส าคัญมากขึ้นหากอยู่ในพื้นท่ีวิสัยทัศน์ที่ถูกก าหนดโดยรัฐบาล

ท้องถิ่น กล่าวคือ เป็นสถานีที่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระโดยประชาชนทุกคน ไม่จ าเป็นต้องใช้บริการอ่ืนๆ 

เพ่ือเข้ามาขอใช้บริการ และไม่มีผู้ถูกกีดกันการใช้ประโยชน์จากสถานีชาร์จ ส่วนความส าคัญอันดับรองลงมา 

คือ การติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟูาในที่จอดรถของ ห้างสรรพสินค้า ที่พักอาศัย เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ฯลฯ 

ส่วนความส าคัญล าดับสุดท้าย คือ สถานที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น 
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โดยญี่ปุุนตั้งเปูาหมายไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 จะมีสถานีชาร์จแบบช้า (slow charger) ที ่

2 ล้านสถานี และสถานีชาร์จแบบเร็ว (Fast Charger) ที่ 5,000 สถานี ซึ่งถือว่ามีปริมาณสูงมากเมื่อเทียบกับ

ปริมาณเปูาหมายของทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 2.4 ล้านสถานี และ 6,000 สถานี ตามล าดับ โดยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 

ญี่ปุุนมีจ านวนสถานีชาร์จไฟฟูาเพ่ิมมากข้ึนเป็น 40,000 สถานีทั่วประเทศด้วยกัน เพ่ือให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

ในญี่ปุุน และรองรับกบัปริมาณรถยนต์ไฟฟูาที่คาดว่าจะเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
แผนภาพที ่10: จ านวน EVSE ในแต่ละประเทศในปี พ.ศ. 2555 ทั้งแบบช้าและแบบเร็ว53 

นอกจากการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาแล้ว ญี่ปุุนก็ได้มีการริเริ่มโครงการน าร่อง

เช่นกัน ด้วยการจัดให้มีเมืองต้นแบบที่ทดลองใช้รถยนต์ไฟฟูาจริง (EV & PHV Town Concept) มีจุดประสงค์

คือเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ว่ารถยนต์ไฟฟูาปลอดภัย สามารถใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ โดยเมืองที่จะ

ผ่านเกณฑ์ได้รับเลือกเป็นเมืองต้นแบบนั้น ต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญหลายประการ ประกอบไปด้วย ต้องเป็น

เมืองที่มีสถานีชาร์จไฟฟูาพร้อมใช้จ านวนมาก ครอบคลุมหลายพ้ืนที่ ต้องมีปั๊มน้ ามันในเมืองน้อย เป็นเมืองที่

ส่วนมากมีอากาศหนาว และมีระดับพ้ืนถนนซึ่งมีความสูงต่ าที่หลากหลาย เช่น มีทั้งภูเขา ที่ราบต่ า ที่ราบสูง 

เป็นต้น เพ่ือเป็นการพิสูจน์ให้ประชาชนมั่นใจว่ารถยนต์ไฟฟูาสามารถใช้ได้ในสภาวะที่แตกต่างหลากหลาย โดย

ที่ผ่านมา โครงการเมืองต้นแบบถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  และโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟูา

สามารถประหยัดต้นทุนค่าน้ ามันไปได้เฉลี่ยสูงถึง 9,000 เยนต่อเดือน (ประมาณ 72 ยูโร) 

                                           
53 ที่มา: Electric Vehicles Initiatives 
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8. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก 

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดโครงการผลิตรถยนต์

ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า “อีโค่คาร์ (Eco Car)” เป็นครั้งแรก 

ท้ายที่สุดก็มีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสมัยนั้นเป็นที่ส าเร็จ เริ่มมีผลบังคับใช้ใน ปี 2552 ซึ่งการ

ก าหนดคุณสมบัติของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลหรืออีโค่คาร์ ได้ส่งผลให้ผู้บริโภค สามารถเข้าถึง

รถยนต์ที่มีความโดดเด่นในด้านการประหยัดพลังงานที่ ด้านการปล่อยมลพิษที่น้อยลง ซึ่งข้อก าหนดและปัจจัย

เหล่านี้ได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในด้านคุณสมบัติ คุณภาพของตัวรถมากข้ึน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก (Nano Car) จึงถือเป็นการต่อยอดจากโครงการอีโคคาร์

ของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการอีโคคาร์ ระยะที่ 1 ดังจะเห็น

ได้อย่างชัดเจนจากจ านวนผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการจ านวน 5 บริษัท ด้วยเงินลงทุนกว่า 36,000 

ล้านบาท ก าลังการผลิตมากกว่า 585,000 คันต่อปี ซึ่งประกอบด้วย 

บริษัท เงินลงทุน (ล้านบาท) ก าลังการผลิต (คัน/ปี) 

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 6,700 120,000 
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 9,500 138,000 

บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จ ากัด 5,500 120,000 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 6,600 100,000 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 7,700 107,000 

ตารางที่ 17 : การลงทุนและก าลงัการผลิตของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการอีโคคาร์ ระยะที่ 154  

ความส าเร็จของนโยบายการส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ Eco car ต่อ การ

พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย คือการท าให้ประเทศไทยสามารถเพ่ิมก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ไทย ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก เป็นจ านวน 2.4 ล้านคันต่อปีในปี พ.ศ. 2555  จากเดิมที่มีก าลังการ

ผลิต 1.8 ล้านคันในปี 2553 ซึ่งนอกจากความส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้ว 

อุตสาหกรรมไทยยังได้รับประโยชน์ในด้านการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน

ประเทศ  การเพ่ิมมูลค่าและปริมาณการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ  ตลอดจนเพ่ิมการจ้างงานในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ไทย และ ช่วยพัฒนาส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกเป็นจ านวนมาก 

                                           
54 ที่มา: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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ในขณะที่การลงทุนในโครงการระยะที่ 2 ได้รับความสนใจจากบริษัทรถยนต์ชั้นน าของโลกเพ่ิมถึง 5 บริษัท 

ได้แก่ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท มาสด้า ประเทศไทย บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี (ผู้ผลิต

รถยนต์เอ็มจี) บริษัท โฟล์กสวาเกน และ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  อย่างไรก็ดี บริษัท เจน

เนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ได้มีการประกาศ ถอนตัวไป เนื่องจากปัญหาทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ยังมี

ผู้ประกอบการถึง 4 ราย มีแผนการลงทุนสร้างโรงงานผลิตเครื่องยนต์ใหม่ด้วยเงินลงทุนรวมถึง 22,620.5 ล้าน

บาท โดยจะเป็นการน าเครื่องยนต์จาก ตระกูลเดิมมาพัฒนาคุณสมบัติของเครื่องยนต์ให้ได้  ตามมาตรฐาน 

โครงการอีโคคาร์ ระยะที ่2 ก าหนด ทั้งยังต้องคงความสามารถด้านสมรรถนะของเครื่องยนต์ และสุนทรียภาพ

ในการขับขี่ ยกตัวอย่างเช่น ค่ายมาสด้า เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่มีการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ อีโคคาร ์

โดยมีการ ใช้เทคโนโลยี SKYACTIVE ซึ่งใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ สันดาปภายในที่มีอัตราส่วนก าลังอัดต่ า การ

เผาไหม ้สมบูรณ์ช่วยให้ประหยัดน้ ามัน และปล่อยไอเสีย น้อยลง เครื่องยนต์มีน้ าหนักเบาและทนทาน 

ทั้งนี ้การก าหนดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ ทั้งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้านการ

ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง เงื่อนไขการลงทุน และสิทธิประโยชน์ จากการลงทุน ส าหรับโครงการอีโคคาร์ 

ระยะที ่1 และระยะท่ี 2 เป็นดังต่อไปนี้  

คุณสมบัติ อีโคคาร์ ระยะที ่1 อีโคคาร์ ระยะที ่2 

ด้านการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 
(UN ECE R101 Rev.1) 

5 ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร  4.3 ลิตร ต่อ 100 กิโลเมตร 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(UN ECE R83 Rev.2) 

มาตรฐาน Euro 4 มาตรฐาน Euro 5 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ปล่อยจากท่อไอเสีย 

ไม่เกิน 120 กรัมต่อกิโลเมตร ไม่เกิน 100 กรัมต่อกิโลเมตร 

ด้านความปลอดภัยเชิงแก้ไข 
(Passive Safety) 

มีคุณสมบัติในการปูองกันผู้โดยสารกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุจากการชน
ด้านหน้า (UNCE R94) และการชนด้านข้างตัวรถ (UNCE R95, Rev. 1)  

ด้านความปลอดภัยเชิงปูองกัน 
(Active Safety) 

ไม่มีข้อก าหนด มีคุณสมบัติความปลอดภัยเชิง
ปูองกัน โดยมีระบบ ABS ที่มี
ระบบควบคุมเสถียรภาพ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์
มาตราฐาน 

เงื่อนไขการลงทุน 
การผลิตจริง มากกว่า 100,000 คันต่อปี ตั้งแต่

ปีที ่5 เป็นต้นไป 
มากกว่า 100,000 คันต่อปี ตั้งแต่
ปีที ่4 เป็นต้นไป 
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คุณสมบัติ อีโคคาร์ ระยะที ่1 อีโคคาร์ ระยะที ่2 

การผลิตเครื่องยนต์ มี Machining Process ชิ่นส่วนมากกว่า 4C ใน 5C 
รูปแบบและเงินลงทุน มากกว่า 5 พันล้านบาท มากกว่า 6.5 พันล้านบาท 

(มากกว่า 5 พันล้านบาทส าหรับ
รายเดิม) 

สิทธิประโยชน์ 

ภาษีเงินได้ ยกเว้น 8 ปีทุกกรณี ยกเว้น 6-8 ปี ขึ้นอยู่กับการลงทุน
พัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย 

ภาษีน าเข้าชิ้นส่วน ลดหย่อนร้อยละ 90 
ภาษีเครื่องจักร และสิทธิอ่ืนๆ ยกเว้นภาษีเครื่องจักรทุกเขต + สิทธิอ่ืนๆตามเกณฑ์ปกติ 

(ยกเว้นการลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50) 
ภาษีสรรพสามิต เครื่องยนต์ เบนซิน 1,300 ซีซี /

ดีเซล 1,400 ซีซี ร้อยละ 14 
(ร้อยละ 12 ส าหรับเชื้อเพลิง E84 
และ B10) 

เครื่องยนต์ เบนซิน 1,300 ซีซี /
ดีเซล 1,500 ซีซี ร้อยละ 14 
(ร้อยละ 12 ส าหรับเชื้อเพลิง E84 
และ B10) 

ตารางที่ 18 : ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการอีโคคาร์ ระยะที่ 1 และ 255  

จากแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะในส่วนของโครงการอีโคคาร์ สามารถใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมากได้  โดยการก าหนดคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของอีโคคาร์เดิม ในขณะที่เพ่ิมข้อก าหนดด้านราคาขาย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน

การผลิต และการบริหารการผลิตขั้นสูง เช่น การประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม 4.0 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

เพ่ือให้สามารถลดต้นทุน และตอบสนองต่อตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV และกลุ่ม BRICS ซึ่งอัตรา

การถือครองรถยนต์ ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศพัฒนาแล้วอ่ืนๆ 

  

                                           
55 ที่มา: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันยานยนต ์
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9. การศึกษาความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน 

นับตั้งแต่มีการลงนามความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยก าหนดเสาหลัก ซึ่งรวมถึง การสร้าง

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันในกลุ่มประเทศสมาชิก ได้มีการลดอุปสรรคทางการค้าต่างๆ โดยใน

ปัจจุบัน ภาษีศุลกากรของสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA อยู่ที่

ร้อยละ 0 โดยอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นั้น ผู้ผลิตไทยมีศักยภาพสูงเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่เป็นบริษัทร่วมทุนที่มีข้อตกลงด้านการส่งออกกับบริษัทข้ามชาติ  ส่งผลให้ผู้ผลิตของ

ไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และสามารถพัฒนาสู่ระดับสากลทั้งด้านปริมาณการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้า ดังนั้น การพัฒนาไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลเชิงบวกต่อ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 การรวมเป็นตลาดเดียว (Single Market) ซึ่งท าให้เกิดตลาดที่มีผู้บริโภคจ านวนมาก และเกิดการ

ประหยัดจากขนาด (Economies of scale) ในกระบวนการผลิต 

 การแบ่งงานกันท าและการสร้างพันธมิตรธุรกิจทางการค้า ท าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถกระจาย

การผลิตชิ้นส่วนไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนแรงงานต่ ากว่า 

 การเพ่ิมโอกาสในการส่งออกทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆทั่วโลก ด้วยการใช้ประโยชน์จากสิทธิ

พิเศษทางภาษีของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 

 การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนได้อย่างเสรี ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สามารถไป

ลงทุนยังประเทศอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น 

 ผู้ผลิตรถยนต์ในระดับโลกจะให้ความส าคัญกับตลาดอาเซียนมากยิ่งขึ้น  จากขนาดของตลาด และ

แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอ่ืนๆในกลุ่มอาเซียน 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ ไทย จะมี

ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศดังกล่าว  ก็มีขีด

ความสามารถในระดับที่ใกล้เคียง และมีการผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีในระดับที่เทียบเท่า

กับผู้ประกอบการในประเทศไทย  
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แผนภาพที่ 11 : เครือข่ายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของอาเซียนในปัจจุบนั56  

ดังนั้น การเปิดเสรีอาเซียน อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 การแข่งขันท่ีสูงขึ้นจากผู้ประกอบการในประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย 

 อาจเผชิญกับการย้ายฐานการลงทุน ไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ ากว่าในภูมิภาค 

 อาจเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะไปยังประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะ สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

จากข้อมูลข้างต้น ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจะมีศักยภาพสูงที่สุดในภูมิภาคโดยไทย

เป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของโลกในประเภทรถเพ่ือการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน หรือ รถปิ๊คอัพ และรถประหยัด

พลังงานมาตรฐานสากล หรืออีโคคาร์ โดยสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึงปีละกว่า 2 ล้านคัน ซึ่งครึ่งหนึ่งส่งออกสู่

ตลาดต่างประเทศ แต่ในระยะยาว การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จ าเป็นต้องค านึงถึงภาพกว้างและให้

ความส าคัญมากยิ่งขึ้น กับการบูรณาการอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยทั้งในด้านตลาดและห่วงโซ่มูลค่ากับ

                                           
56 ที่มา: IHS Automotive 
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ประเทศอ่ืนในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Great Mekong Sub-region: 

GMS) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม (กลุ่ม CLMV) รวมถึงประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งประเทศไทยได้มี

ความได้เปรียบอย่างมากในแง่ของสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค 

การคมนาคมขนส่งกลุ่มประเทศ GMS มีการเชื่อมโยงผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 3 แนว ได้แก่ เส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต ้(North South Economic Corridor : NSEC) แนวตะวันออก-ตะวันตก (East 

West Economic Corridor : EWEC) และแนวใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) รวมไปถึง

เส้นทางอ่ืน ๆ เช่น เส้นทาง R3A เชื่อมต่อไทย-ลาว-จีนตอนใต้ และเส้นทาง R12 เชื่อมไทย-ลาว-เวียดนาม 

ช่วยให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้านมีความ

สะดวกสบาย และขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการพัฒนา คลัสเตอร์ 

ยานยนต์ในภูมิภาค 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศกลุ่ม CLMV ใน

ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในกลุ่มดังกล่าวยังไม่มีการพัฒนามากนัก โดยการผลิต

ส่วนใหญ่ เป็นการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็น

พ้ืนฐานในการต่อยอดไปสู่การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อ่ืนๆในอนาคต ในขณะที่การประกอบรถยนต์นั้น เกือบ

ทั้งหมดเป็นการน าเข้าชุดประกอบแบบ CKD (Completely Knocked Down) โดยเฉพาะโรงงานประกอบ

รถยนต์ในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และพม่า ในขณะทีป่ระเทศลาวยังไม่มีโรงงานประกอบรถยนต์ในปัจจุบัน 

แผนภาพข้างต้นแสดงถึงความสามารถในการผลิตยานยนต์ในส่วนต่างๆ และเส้นทางการส่งออกชิ้นส่วน

ยานยนต์ของไทยไปยังประเทศในกลุ่ม AEC เช่น ประเทศอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในห่วงโซ่

มูลค่าการผลิตยานยนต์ภายในกลุ่ม ซึ่งการเปิดเสรีนี้ควรจะท าให้การบริหารจัดการห่วงโซ่มีความสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น 

จากประเด็นด้านภูมิศาสตร์ของประเทศในกลุ่ม CLMV รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทาง

คมนาคมมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในภูมิภาค กระบวนการผลิตชิ้นส่วนที่มีการใช้

แรงงานและการประกอบด้วยมือเป็นหลัก (Labor-intensive Parts) จึงเริ่มมีการไปตั้งโรงงานลูก (Satellite 

Factory) ตามบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศในกลุ่ม กัมพูชา ลาว และพม่า โดยตัวอย่าง

ของชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการผลิต เช่น ชุดสายไฟ (Wire Harness) ชิ้นส่วนเบาะนั่ง (Seat Cover) และชิ้นส่วน

หล่อต่างๆ (Casting) ซึ่งมีผู้ประกอบการบางส่วนได้ท าการตั้งฐานการผลิตไปบ้างแล้ว เช่น บริษัท Sumitomo 

Electric, Yazaki และ Denso ซึ่งได้มีการไปตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แรงงานในการผลิตเป็น
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หลักบริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชา หรือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรายอ่ืนๆ เช่น Boshoku และ Asahi Tec ต่างมีแผนการ

ในการตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนในประเทศลาว ในขณะที่ Asumo ในเครือ Denso และ Inoue Kogyo ได้เริ่มมี

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศพม่า 

 

แผนภาพที ่12 : ตัวอย่างชิ้นส่วนยานยนต์ที่เหมาะสมกับการผลิตในประเทศกลุ่ม CLMV และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

โดยสรุป แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียนภายหลังการเริ่มต้นของประชาคมอาเซียนอย่างเป็น

ทางการจะด าเนินไปในทิศทางที่ประเทศไทย และอินโดนีเซียจะยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตและประกอบ

รถยนต์หลักของภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอ่ืนๆต่อไป เนื่องจาก การตั้งหรือขยายโรงงาน

ประกอบรถยนต์ของบริษัทต่างประเทศจะมุ่งไปที่ความพร้อมในการรวมกลุ่ม  (Agglomeration) และการ

ขยายตัวของคลัสเตอร์ที่มีอยู่เดิมมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความ

ได้เปรียบจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ในการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะในส่วนของการ

ผลิตชิ้นส่วนที่มีการใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงการผลิตชิ้นส่วนใน Tier-3 และต่ ากว่า โดยเฉพาะ ชิ้นส่วน

อะไหล่ทดแทน (Replacement Parts) ซึ่งจะได้ประโยชน์ต่อเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากการตั้ง

ฐานการผลิตในประเทศกลุ่ม CLMV 
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แผนภาพที ่13 : แผนภาพสรุปแนวโน้มความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียนในอนาคต 

อย่างไรก็ดี การลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศกลุ่ม CLMV ยังคงมีความท้าทายอีก

หลายประการ ที่ภาครัฐและผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องพิจารณา โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

และบุคลากร ซึ่งรวมถึง  

 ปัญหาความมั่นคงของแหล่งพลังงาน และ ไฟฟูาดับ ส่งผลให้ กระบวนการผลิตชะงักงันและเกิด

ปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ โรงงานส่วนใหญ่จ าเป็นต้องติดตั้งเครื่องปั่นไฟ อันเป็นการ

เพ่ิมต้นทุนการผลิต 

 ถนน และเส้นทางขนส่ง ที่บางส่วนยังไม่มีการปรับสภาพผิวทาง และยังคงต้องมีการขยายให้

ครอบคลุมเพ่ือเชื่อมต่อกับฐานการผลิตอ่ืนๆในภูมิภาค 

 ปัญหาแรงงานที่ยังขาดทักษะในการผลิต รวมทั้งบุคลากรในระดับบริหารที่ยังขาดแคลน 

ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยที่มี

ศักยภาพ ควรยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การสร้างระบบมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆให้เอ้ือกับการ

เคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีทักษะจากประเทศไทยไปยังประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเพ่ือถ่ายทอดความรู้และควบคุม

กระบวนการผลิต 

บทบาทของไทยในการผลิต
รถยนต์ของอาเซียน 

โรงงานลูก (Satellite Factory) 
• ผลิตชิ้นส่วนท่ีใช้แรงงาน

เข้มข้น (Tier 3+) 
• ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน

(REM) ที่ไม่ใช้เทคโนโลยีสูง
ในการผลิต เช่น ช้ินส่วนยาง 
ซีล ต่างๆ 

ผู้ประกอบรถยนต์ขั้นสุดท้าย 
• โรงงานประกอบรถยนต์ 
• ผู้ผลิตช้ินส่วนหลักที่ใช้

เทคโนโลยีสูง และใช้
เครื่องจักรในการผลิต 
(OEM และ Tier 1-2) 

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
• บริหารจัดการเครอืข่ายการ

ผลิตในภูมิภาค 

การควบคุมคุณภาพและการ
ออกแบบ 
• วิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์

ช้ินส่วนและ OEMs ส าหรับ
ตลาดในภูมิภาค 
 

บทบาทของประเทศในกลุ่ม 
CLMV 

วัตถุดิบ 

ช้ินส่วนยานยนต์ 

บทบาทของประเทศอื่นๆในกลุ่ม 
อาเซียน 

• ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆที่
มีความถนัด 

• ประกอบรถยนต์ส าหรบั
ตลาดในประเทศ 

บุคลากรระดับจัดการ และ ระบบการจัดการการผลติ 
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นอกจากนี้ ส าหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นตลาดเดียว ในส่วนด้านมาตรฐานยานยนต์ ประเทศอาเซียน

จะต้องยอมรับผลการทดสอบชิ้นส่วนในรายการที่ได้รับการพิจารณาและตกลงเห็นชอบร่วมกันแล้ว  ซึ่งมีการ

ก าหนดไว้จ านวน 19 รายการในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากระดับมาตรฐานการบังคับใช้และความพร้อม

เครื่องมือทดสอบของประเทศในกลุ่ม ยังมีความแตกต่างกัน ประเทศไทยควรผลักดันการยอมรับมาตรฐาน

ระหว่างกันในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Agreement : MRA) ให้มีการด าเนินการอย่าง

เป็นรูปธรรม 

ในขณะที่ความต้องการทางด้านการใช้รถยนต์ของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่าที่ก าลังมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการคมนาคมภายในประเทศ

เพ่ิมมากขึ้น แน่นอนว่าโอกาสที่เปิดมากขึ้นย่อมมาพร้อมกับการแข่งขันที่มากขึ้นเช่นกัน สิ่งที่ผู้ประกอบการ

ไทยจะต้องพึงตระหนักมากที่สุดนั่นคือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับตัวเอง ด้วยการพัฒนาสินค้า

และบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึง มาตรฐานการบริการจัดการระบบคุณภาพ ISO ต่างๆ  

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรต้องศึกษาและท าความเข้าใจในส่วนของกฎระเบียบใหม่และช่องทางที่

เป็นประโยชน์ทางการค้าที่อย่างถ่องแท้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข้งขันภายใต้กรอบข้อตกลง 

มาตรการการน าเข้าและส่งออกสินค้า ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าสู่ตลาดและการเสาะหา

แหล่งวัตถุดิบในประเทศอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาคเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

วัตถุดิบและสินค้า ต้องศึกษาและเสาะหาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจและการใช้แรงงานที่ เหมาะสมกับ

ธุรกิจจากประเทศใน AEC สร้างความสัมพันธ์หรือสร้างเครือข่ายกับบริษัทคู่ค้า รวมทั้งการเสริมทักษะด้าน

ภาษาซึง่จะก็สามารถสร้างความได้เปรียบ ส่วนผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือ SME ก็ควรศึกษาการใช้ประโยชน์

จาก FTA เพ่ือหาช่องทางและโอกาสในการขยายธุรกิจ 
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10. การวิเคราะห์ SWOT อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอนาคตของประเทศไทย 

จุดแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จุดอ่อนของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

1. ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จากการได้รับ
ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และ
วัฒนธรรมการท างานท่ีดี ความเป็นระเบียบ ความ
ขยันจากบริษัทญี่ปุุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
อย่างยาวนาน 

2. สินค้าท่ีผลิตในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล เนื่องจากเป็นฐานการผลิตและประกอบ
ให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นน าต่างๆ มากมาย  

3. ท าเลที่ตั้งมีความเหมาะสมต่ออุตสาหกรรมในกลุ่ม
ยานพาหนะและขนส่งภายในกลุ่มอาเซียน ที่จะ
ได้รับประโยชน์จากการมีความได้เปรียบด้านต้นทุน
การกระจายสินค้า   

4. ศักยภาพแรงงานฝีมือในประเทศไทยยังสูงกว่า
แรงงานเพ่ือนบ้าน รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ประเทศยังสามารถสนับสนุนการผลิตรถยนต์ได้
มากกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ 

5. มีการผลิตรถยนต์สูงที่สุดในอาเซียนที่จ านวน 1.88
ล้านคัน ในปี 2557 และถือเป็นอันดับที่ 12 ของ
โลก  

6. ประเทศไทยไม่มีนโยบายรถยนต์ของประเทศ 
(National Car) ท าให้นักลงทุนต่างชาติมีความ
ไว้วางใจว่าภาครัฐจะให้การสนับสนุนการลงทุน
ต่างชาติอย่างจริงใจ เนื่องจากไม่ต้องปกปูอง
รถยนต์ของประเทศ 

7. มีการจัดจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ 
8. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยมีค่า 

RCA มากกว่า 1 (ที่ 1.62) ซึ่งสูงกว่าประเทศใน 
ASEAN ที่มีค่าต่ ากว่า 1 (ท่ี 0.41) แสดงให้เห็นถึง
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

1. ยังด้อยความสามารถในการออกแบบรถยนต์และ
ชิ้นส่วน ต้องรอรับค าสั่งและรูปแบบจากบริษัทแม่
ในต่างชาติ  

2. ไม่มีศูนย์ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา 

3. ยังไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนส าคัญท่ีมีนวัตกรรมสูงได้ 
4. ขาดการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการได้ 
เช่น ท าให้น้ าหนักเบาลง มีความปลอดภัยสูงขึ้น  

5. นโยบายภาครัฐในปัจจุบันมีทิศทางไม่แน่นอน 
การเมืองยังคงไม่มีเสถียรภาพ 

6. ต้นทุนด้านเครื่องจักร การน าเข้า Tool 
equipment ราคาสูงมาก 

7. ขาดอุตสาหกรรมต้นน้ าที่ท าด้านวัตถุดิบ Raw 
material เนื่องจากไม่มีทรัพยากร (Iron Ore) และ
เหล็กส่วนใหญ่ ไม่ได้เน้นผลิตให้อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ เนื่องจากเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์มาตรฐานในด้านการผลิตและความต้องการที่
เฉพาะตัวและท าได้ยากกว่าการปูอนให้
อุตสาหกรรมอ่ืน โดยสาเหตุที่ยังขาดการพัฒนา
ทางด้านนี้คือ การประหยัดจากขนาดการผลิตหรือ
ก าลังการผลิตยังมีไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนา 

8. การศึกษาเน้นระดับปริญญา จนท าให้ขาดแรงงาน
สายอาชีวศึกษา ส่วนหนึ่งมาจากค่านิยมคนไทยที่
เห็นการเรียนสายอาชีวะมีคุณค่าน้อยกว่า 

9. เนื่องจากมีการพัฒนามาจาก OEM เป็นส่วนใหญ่ 
จึงท าให้ยังไม่มีตราสินค้า (ยานยนต์หรือชิ้นส่วน) 
เป็นของตนเองมากนัก ท าให้ไม่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้เท่าท่ีควร เนื่องจากห่วงโซ่ตอนต้น 
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จุดแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จุดอ่อนของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

9. มีความสามารถในการผลิต OEM ที่ได้รับการ
ยอมรับในมาตรฐานระดับสากล แม้จะมีการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในระดับต่ า (Local Value Add) คืออยู่ที่
ประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่ายานยนต์ในปัจจุบัน 

(การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ นวัตกรรม) และ
ตอนปลาย (การจ าหน่าย การบริการหลังการขาย) 
มีมูลค่าเพ่ิมที่สูงกว่า 

โอกาสของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปสรรคของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
1. การเปิดเสรี AEC ท าให้ประเทศ มีโอกาสทางด้าน

ตลาดสูงขึ้น ตลาดกว้างขึ้น และสามารถขยาย การ
จ าหน่าย การผลิต และไปในประเทศ CLMV ซ่ึง
ช่วยในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน   

2. ลดการพึ่งพาการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติ  
3. มีโอกาสในการขยายความยาวของห่วงโซ่มูลค่าใน

อุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ าและปลายน้ า 
รวมทั้งขยายห่วงโซ่อุปทานของชิ้นส่วน 

4. การไม่มีนโยบายรถยนต์แห่งชาติ ท าให้สามารถ
ผลิตให้รถยนต์ทุกค่าย ซึ่งท าให้อุตสาหกรรมเปิด
กว้างและเติบโตไปกับอุตสาหกรรมยานยนต์โลก   

5. แรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมมีคุณภาพที่ใช้ได้ 

1. มีการแข่งขันกันเองในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนายานยนต์ที่มีลักษณะคล้าย
หรือเหมือนกัน 

2. มีการเสียเปรียบการแข่งขันในสินค้าท่ีใช้แรงงาน
เข้มข้น จากการเปิดเสรี AEC เนื่องจากแรงงานใน
ประเทศ CLMV ล้วนมีค่าแรงที่ถูกกว่าประเทศไทย 

3. แรงงานฝีมือมีไม่เพียงพอ และค่าแรงสูงขึ้นเม่ือ
เทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในแรงงานไร้ฝีมือ ท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการขยายการลงทุนทั้งในและจาก
ต่างประเทศ 

ตารางที่ 19 : ตารางสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นอนาคตไทย 

11. วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตและปัจจัยสู่

ความส าเร็จ 

วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตไทย คือ “ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมยาน

ยนต์และชิ้นส่วนอนาคตในภูมิภาคอาเซียน” เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในแผนแม่บทยานยนต์  “ประเทศ

ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของเอเซีย สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน

ยนต์ที่แข็งแกร่ง” 

จากการทบทวนแบบฉบับที่ดี (Best Practice) ของประเทศต่างๆ ในด้านโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์

และชิ้นส่วน รวมทั้งการวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง เทียบกับวิสัยทัศน์ของ

อุตสาหกรรมน าร่องคือกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ปัจจัยแห่งความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

สามารถสรุปไดด้ังต่อไปนี้ 
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 ภาครัฐมีการสนับสนุนให้มีแบรนด์รถยนต์ภายในประเทศ พร้อมมีงบประมาณมาสนับสนุนด้านการ

วิจัยและพัฒนา 

 มีการสนับสนุนการน าเข้าชิ้นส่วนที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ โดยการลดอัตราภาษีน าเข้า   

พร้อมทั้งปกปูองอุตสาหกรรมภายในประเทศเพ่ือสร้างขนาดของอุปสงค์   และเกิดการประหยัดจาก

ขนาดการผลิต   

 มีการสนับสนุนการเพิ่มปริมาณการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศ (Local Content) 

 ย้ายฐานการผลิตเมื่ออุตสาหกรรมในประเทศมีการอ่ิมตัว 

 สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบที่ก าหนดว่าต้องเป็นการร่วมทุน

กับนักลงทุนในประเทศ 

ในส่วนของนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต ที่อาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง มีการ

มุ่งเน้นการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือควบคุม

เครื่องยนต์โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีปัจจัยแห่งความส าเร็จดังนี้ 

 มีนโยบายช่วยเหลือทางด้านภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีรถยนต์อนาคตเพ่ือท าให้ราคาแข่งขันได้กับ

รถยนต์ปัจจุบัน หรือผู้ซื้อมีสิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลในการซื้อรถยนต์อนาคต 

 การให้สิทธิพิเศษต่างๆในการขับรถยนต์อนาคต ซ่ึงในต่างประเทศรวมถึงการจอดรถยนต์ฯ ในที่จราจร

หนาแน่นใจกลางเมืองโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สามารถขับในช่องทางเดินรถประจ าทางหรือรถ

แท็กซี่ได้ หรือสามารถเข้าถึงบางพ้ืนที่ได้เป็นพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ 

 กรณีรถยนต์ไฟฟูา สามารถชาร์จไฟฟูาได้ฟรีตามจุดให้บริการสาธารณะ และสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของรถยนต์ไฟฟูา เช่น การเพ่ิมจ านวนสถานีที่จัดท าจากภาครัฐอย่างรวดเร็วทันท่วงที 

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 ภาครัฐสนับสนุนทางการเงินในการฝึกฝนและให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

บริษัทผลิตรถยนต์ไปศึกษาเพ่ิมเติม 

สืบเนื่องจากการระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จ มีผลการวิเคราะห์ช่องว่างดังนี้ 

 ความสามารถในการออกแบบยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยอยู่ในระดับต่ า ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจาก

การผลิตชิ้นส่วน OEM มาเป็นเวลานาน นวัตกรรมและการออกแบบโดยมาก จึงเป็นการก าหนดมา

จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องออกแบบและท าการวิจัยและพัฒนาเอง ท าให้มี

มูลค่าเพ่ิมต่ ากว่าการมีแบรนด์ วิจัยและพัฒนาและออกแบบเอง ดังนั้นในอนาคตประเทศไทยควร
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สร้างแบรนด์ของตัวเองเพ่ือไปแข่งขันในเวทีโลก โดยภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

ซึ่งรวมถึงการตั้งศูนย์ทดสอบ   

 ทางด้านแรงงาน แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ และค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าที่สูงขึ้น มีส่วนท าให้ประเทศไทย

สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในการผลิตส่วนที่ต้องใช้แรงงานไร้ฝีมือ ในขณะที่แรงงานฝีมือมีไม่

เพียงพอต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอนาคตที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร

ให้ทันกาล ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้  เป็นการลดอุปสรรคทางด้านการขยายตัวของอุตสาหกรรม  ใน

ขณะเดียวกัน การขยายการลงทุนไปในเขตการค้าเสรีอาเซียนท าให้เปิดโอกาสในการใช้แรงงานราคา

ถูกที่มีขนาดอุปทานใหญ่ขึ้น   

 เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ควรมีการขยายห่วงโซ่มูลค่าให้ยาวขึ้นทั้งในบริบทของในและต่างประเทศ 

ซึ่งรวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ือเป็นการบริหารจัดการห่วงโซ่  ทั้งยัง

ควรพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและขยายห่วงโซ่ของการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศเพ่ือเพ่ิม

ปริมาณชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Content) ทั้งนี้การสร้างคลัสเตอร์จะมีส่วนช่วยพัฒนาการ

ผลิตและเพ่ิมมูลค่าดังกล่าว นอกจากนี้การเปิดตลาดเสรีอาเซียนยังเป็นการขยายโอกาสในตลาด

ส่งออก 

 ในการนี้ ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ือซึมซับเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการให้

แรงจูงใจต่างๆที่เหมาะสม   

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์อนาคตอาทิ จ านวนสถานีพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ 

 



  

 

บทที่ 10  
การจัดท าแผนปฏิบัติการของอุตสาหกรรม 

และสาขาน าร่อง 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1 : ลักษณะของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  
ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคต 
ส่วนที่ 3 : ความตื่นตัวของภาครัฐไทยและเอกชนต่อแนวโน้มสาขารถยนต์ไฟฟ้า 
ส่วนที่ 4 : ความตื่นตัวของภาครัฐไทยและเอกชนต่อแนวโน้มสาขารถยนต์ขนาดเล็กมาก 
ส่วนที่ 5 : การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตในอาเซียน 
ส่วนที่ 6 : การจัดท าแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมและสาขายานยนต์และชิ้นส่วนอนาคต 
ส่วนที่ 7 : วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตไทย 
ส่วนที่ 8 : เป้าประสงค์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ส่วนที่ 9 : การออกแบบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

อนาคตไทยวิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC (ระยะที่ 2) 
ส่วนที่ 10 : กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 2 สาขา 
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บทท่ี 10 การจัดท าแผนปฏิบัติการของอุตสาหกรรมและสาขาน าร่อง 

1. ลักษณะของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน  

โดยทั่วไปค่ายผู้ผลิตรถยนต์จะมีการปล่อยรถยนต์รุ่นใหม่ทุกๆ 3-5 ปี โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ประกอบด้วย ผู้ผลิต Tier1 Tier2 และ Tier3 (ดังแผนภาพที่ 1) มีหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

ผู้ประกอบการ อาท ิคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันยานยนต์ไทย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นต้น 

 

แผนภาพที ่1 : โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมสนับสนนุและเกี่ยวข้อง1 

 

                                                           
1 ประมวลโดย SMC จากขอ้มูลของ BOI และ TAIA ปีพ.ศ. 2558 
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2. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอนาคต 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนฯ คือการยกระดับประเทศไทยจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ

รายได้สูง ซึ่งด าเนินการยากกว่าการยกระดับจากประเทศรายได้ต่ าไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 

กล่าวคือประเทศรายได้ต่ ามักมีทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกจ านวนมากเป็นสิ่งดึงดูดการลงทุนจาก

ต่างประเทศในการเข้ามาตั้งฐานการผลิต เมื่อปริมาณการผลิตและรายได้เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้ประเทศนั้น

สามารถยกระดับตนเองเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ ซึ่งต้นทุนด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติจะราคา

แพงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ความได้เปรียบหรือสิ่งดึงดูดการลงทุน รวมถึงความน่าสนใจในแง่ฐานการผลิตของ

ประเทศหมดไป ซึ่งท าให้ประเทศนั้นติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง 

แนวทางการยกระดับผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นมี 2 วิธี ได้แก่ 

(1)  การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สูงขึ้นจากกระบวนการผลิต/ประกอบยานยนต์ 

 

แผนภาพที่ 2 : โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมยานยนต ์

จากโค้งยิ้มมูลค่าเพ่ิมในการผลิต (Shih’s Smile Curve) พบว่าขั้นตอนการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม

สูงสุดคือขั้นตอนในช่วงการออกแบบวิจัยและพัฒนาในต้นน้ ารวมถึงขั้นตอนการท าการตลาดและการกระจาย

สินค้าในปลายน้ า ส่วนขั้นตอนการผลิตในช่วงกลางน้ ามักมีมูลค่าเพ่ิมต่ ากว่าขั้นตอนอ่ืนๆ ดังนั้นเมื่อพิจารณา

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจึงพบว่าการผลิตส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอยู่ กลางน้ าซึ่งให้

มูลค่าเพ่ิมต่ า กล่าวคือประเทศไทยเป็นเพียงผู้ประกอบรถยนต์ให้บริษัทต่างชาติ  หากต้องการเพ่ิมมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องขยับขยายไปทางอุตสาหกรรมต้นน้ าหรือปลายน้ าให้มากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาขั้นตอนการ
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ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพบปัญหาในการเพิ่มมูลค่าทั้งทางต้นน้ าและปลายน้ า ดังนี้ (1) การขยับขยาย

ไปต้นน้ าจ าเป็นต้องมีนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาสูง มีความช านาญในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 

ซึ่งปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็นจุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยทั้งสิ้น (2) การขยับขยายไปทางปลายน้ าจ าเป็นต้องมี

แบรนด์รถยนต์ประจ าชาติ แต่จากประสบการณ์ของประเทศมาเลเซียจะเห็นได้ว่าการที่ภาครัฐมีการสนับสนุน

รถยนต์ประจ าชาติซึ่งก็คือรถยนต์ยี่ห้อโปรตอน ส่งผลให้ความกว้างของโค้งยิ้มแคบและแบนลง (ดังตัวอย่างโค้ง

เส้นประในแผนภาพที่ 3) เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติรายอ่ืนๆจะลดการผลิตลงส่งผลให้อุตสาหกรรมใน

ประเทศเติบโตน้อยลงและความเข้มข้นในการแข่งขันลดลงเช่นกัน (เพราะรัฐบาลสนับสนุนรถยนต์ประจ าชาติ) 

ซึ่งผลจากการแข่งขันที่ไม่เข้มข้นคือความต้องการสร้างนวัตกรรมจะน้อยลงและขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  

ดังนั้นการเพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทยในลักษณะนี้จึงเป็นไปได้ยาก 

(2)  การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

 

แผนภาพที่ 3 : โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

เมื่อดูจากห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทย พบว่าการเพ่ิมมูลค่าจากโค้งยิ้มนั้นเป็นไปได้

ยาก ดังนั้นทางคณะที่ปรึกษาจึงศึกษาหาโค้งยิ้มใหม่ ซึ่งกระบวนการผลิตสินค้ายานยนต์ในประเทศไทยที่มี

ความเข้มแข็ง มีโค้งยิ้มกว้างและมีแนวโน้มที่จะสามารถขยับขยายความยาวของโค้งยิ้มให้ไปถึงสุดต้นน้ าและสุด

ปลายน้ าได้คืออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
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3. ความตื่นตัวของภาครัฐไทยและเอกชนต่อแนวโน้มสาขารถยนต์ไฟฟ้า 

รัฐบาลปัจจุบัน ได้มีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น “ฮับ” หรือศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในเขต

เศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การขาดแคลนทรัพยากร การหมดไปของพลังงานในรูปแบบเดิม ท าให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ใน

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจและคาดว่าน่าจะตอบโจทย์ดังกล่าว  จึงมีการวิเคราะห์ว่า ยานยนต์

ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเป็นเป็นยานยนต์อนาคตต่อไป แต่อย่างไรก็ด ีส าหรับประเทศไทยแล้ว มีอุปสรรคมากมาย

ที่ส่งผลให้ประเทศไทยยังไม่สามารถสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้ดีเท่าที่ควร โดยเน้นเพียงรถยนต์ไฮบริด 

หรือ ปลั๊กอินไฮบริด เท่านั้น ซึ่งอุปสรรคเหล่านั้นส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ความไม่เอ้ืออ านวยของนโยบายภาครัฐ 

(2) ความไม่พร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ในการรองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รถยนยนต์

ไฟฟ้า เช่น สถานีชาร์จไฟและสาธารณูปโภค ในประเทศ 

ถึงแม้ว่าภาครัฐจะเล็งเห็นแนวโน้มในการเติบโตของสาขายานยนต์ไฟฟ้า แต่นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ

นั้นมีน้อยมาก โดยข้อมูลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แสดงให้เห็นว่าในขณะนี้มีเพียงการ

ส่งเสริมการลงทุนในกิจการการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์บางประเภทเท่านั้น  ซึ่งได้แก่ ไฮบริด 

ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ โดยอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ได้รับการส่งเสริมมีเพียง แบตเตอรี่ 

Traction Motor และระบบปรับอากาศเท่านั้น โดยผู้ขอรับการส่งเสริมจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี การยกเว้นภาษีอากรในการน าเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น

ส าหรับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ือส่งออก อย่างไรก็ตาม มีเพียงบริษัทผลิตระบบปรับอากาศให้รถยนต์

ไฟฟ้ารายเดียวเท่านั้นที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งนอกจากนโยบายการส่งเสริมแล้ว กฎระเบียบต่างๆ ในประเทศ

ไทยนั้นยังไม่เอ้ือต่อการน ารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้บนท้องถนน และยังขาดการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบยานยนต์ไฟฟ้า เช่น มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ มาตรฐาน

ของระบบประจุไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า โรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟได้มากเพียงพอต่อการใช้งานรถยนต์

ไฟฟ้า และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือก าจัดแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าหลังจากหมดอายุการใช้

งาน จะเห็นได้ว่าความตื่นตัวของภาครัฐต่อสาขารถยนต์ไฟฟ้านั้นยังมีน้อยมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในสาขายานยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถเติบโตได้  

ในส่วนของภาคเอกชน เนื่องจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หายากมากขึ้น จึงท าให้ราคา

น้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ จ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางการแก้ไข
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ปัญหาดังกล่าว โดยเห็นได้จากการคิดค้น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถขับเคลื่อนโดยอาศัยพลังงาน

ทางเลือกมากขึ้น อาทิ รถยนต์ไฮบริด ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่น Toyota Camry Hybrid, 

Honda Accord Hybrid, Porsche Cayenne Hybrid, Lexus NX300H, Mercedes-Benzes E 300 Blue 

TEC Hybrid และ BMW Series5 Active Hybrid เป็นต้น จะเห็นได้ว่าค่ายรถยักษ์ใหญ่เล็งเห็นความจ าเป็นใน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้มีความสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น  และถือ

เป็นก้าวส าคัญในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ได้ในที่สุด 

ความตื่นตัวของผู้ประกอบการต่อยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบัน ถือได้ว่ายังไม่มากเท่าที่ควร 

เนื่องจากความกลัวของผู้ประกอบการหรือค่ายรถผู้น าอย่าง Toyota และ Honda ต่อความไม่แน่นอนของ

ทิศทางนโยบายรัฐในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน แต่ในขณะนี้เริ่มมีความก้าวหน้าซึ่งขับเคลื่อนโดย

ภาคเอกชนเอง เห็นได้จากค่ายรถยนต์ “เทสล่า” (Tesla) ซึ่งเป็นค่ายรถยนต์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและ

เป็นผู้น าทางด้านรถยนต์ไฟฟ้า มีการออกแบบ ผลิต และพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นที่มีสมรรถภาพสูง

เทียบเคียงได้กับรถยนต์ทั่วไป เช่น รถยนต์ Tesla Model S P85D ที่มีความสามารถในด้านอัตราเร่งที่ไม่แพ้

ซุปเปอร์คาร์ โดยสามารถท าอัตราเร่ง 0-100 กมได้ภายใน .ชม/. 3.2 วินาที และมีความเร็วสูงสุดถึงระดับ 250 

กม .ชม /. นอกจากนั้นค่ายรถยนต์ “เทสล่า” เริ่มบุกตลาดไทยเป็นครั้งแรกผ่านผู้น าเข้าและจัดจ าหน่ายอย่าง

เป็นทางการ ซึ่งแผนการลงทุนในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทย น าโดย “นวมลลิ์ 

ฐิติวรทัต” ร่วมกับพันธมิตรจากสหรัฐอเมริการายหนึ่ง โดยประเดิมรถรุ่น Model S 85D และ Model S 

P90D ที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์พลังสูงสองตัวและไม่มีเครื่องยนต์ จึงไม่มีการปล่อยมลพิษ อีกทั้งยังสามารถขับ

ได้ไกลกว่า 480 กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงส าหรับไฟบ้าน ซึ่งได้มีการเปิดตัว

ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมถึงมีการวางแผนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในด้าน

การติดตั้งจุดชาร์จไฟแบบเร่งด่วนที่ปั๊มน้ ามัน 120 แห่งทั่วประเทศให้แล้วเสร็จก่อนเดือน มีนาคม 2559 และ

ตั้งเป้าขาย 8,000-10,000 คันต่อปี ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการสรุปราคาขายที่แน่นอน แต่คาดว่าจะอยู่ประมาณ 5-

7 ล้านบาท 
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4. ความตื่นตัวของภาครัฐไทยและเอกชนต่อแนวโน้มสาขารถยนต์ขนาดเล็กมาก 

ในปี 2550 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีนโยบายให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

ประหยัดพลังงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการสร้างฐานการผลิตรถยนต์

ประเภทใหม่ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออกให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

อย่างยั่งยืน  และเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์หลายประเภทและครบวงจรมาก

ยิ่งขึ้น จากเดิมท่ีเป็นฐานการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน เพียงอย่างเดียว  

กระแสรถยนต์ ECO Car ได้รับการตอบรับจากภาคเอกชนอย่างเกินความคาดหมาย โดยผลจากนโยบาย

การส่งเสริมผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (ECOCAR) ครั้งแรก ในปี 2550 ก่อให้เกิดการผลิต

รถยนต์นั่งขนาดเล็กหลากหลายรุ่นในประเทศไทยและสามารถส่งไปจ าหน่ายในประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศ

ญี่ปุ่น เช่น Toyota ในรุ่น Yaris Nissan ในรุ่น March และ Almera และ Mitsubishi ในรุ่น Mirage เป็นครั้ง

แรก ท าให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์บางรุ่นเพ่ือรองรับตลาดประเทศญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นรูปแบบการ

ด าเนินธุรกิจยานยนต์ที่ไม่เคยเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก  ที่ยังคงมุ่งพัฒนาไปสู่“Sustainable 

Mobility” เป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้รถยนต์ที่มีความ  “สะอาด  ประหยัด  ปลอดภัย”  มีความต้องการ

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ  และเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและขยายฐานการ

ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  บีโอไอจึงเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 (ECOCAR 2) อีกครั้งในวันที่ 28 สิงหาคม 2556  

จากการประกาศนโยบายดังกล่าว  มีผู้แสดงความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด 10 ราย โดย 

ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายเดิม 5 ราย ได้แก่ นิสสัน ฮอนด้า มิตซูบิชิ ซูซูกิ และโตโยต้า และรายใหม่อีก 5 

ราย ได้แก่ มาสด้า ฟอร์ด เจเนรัล มอเตอร์ เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี หรือ SAIC (ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ MG) 

และโฟล์คสวาเก้น รวมก าลังการผลิตประมาณ 1.5 ล้านคัน ซึ่งในจ านวนดังกล่าว “โฟล์คสวาเก้น” เป็น

ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีการลงทุนผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมาก่อน และแผนการลงทุนตามโครงการนี้ถือ

เป็นการลงทุนผลิตรถยนต์แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในอาเซียนของโฟล์คสวาเก้น   นโยบายจึงไม่เพียงแต่เป็น

การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กที่มีมาตรฐานระดับสากลเท่านั้น   แต่ยังเป็นการ

ชักจูงให้เกิดการลงทุนจากผู้ประกอบรถยนต์รายใหม่อีกด้วย 

จากแนวโน้มดังกล่าว จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ประกอบการจากต่างประเทศมีความตื่นตัวและในการ

พัฒนารถยนต์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึง สภาวะตลาดยานยนต์ในประเทศที่
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พัฒนาแล้วที่ก าลังเข้าสู่ภาวะอ่ิมตัว ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงประเทศในกลุ่ม 

CLMV ของอาเซียน และประเทศในกลุ่ม BRICS มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ

ของรถยนต์ขนาดเล็กในระยะ 10 ปีข้างหน้าจึงควรเน้นไปยังการตอบสนองตลาดเกิดใหม่ ซึ่งผู้บริโภคจะ

ค านึงถึงปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก รถยนต์ขนาดเล็กมาก อาจมองได้ว่าเป็นวิวัฒนาการของ ECOCAR (คือ 

ECOCAR 3 หรือ ECOCAR 4 นั่นเอง) 

เพ่ือตอบสนองตลาดเกิดใหม่ดังกล่าว ประเทศไทยจึงต้องวางแผนในระยะยาว เพ่ือให้สภาพแวดล้อมและ

กฏเกณฑ์เอ้ือต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กมาก โดยเฉพาะการก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูงในการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน มีการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งอาศัยการบูร

ณาการห่วงโซ่อุปทาน โดยการใช้ฐานการผลิตในประเทศกลุ่ม CLMV เพ่ือให้ตอบโจทย์ด้านราคา และคุณภาพ 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นตลาดเป้าหมายซึ่งมีขนาดใหญ่ในอนาคต 
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5. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอนาคตในอาเซียน 

กรอบความร่วมมือของอาเซียนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จากรายงาน ASEAN – An 

Emerging Global Automotive Hub in the Making ของ EU-ASEAN Business Council เดือนสิงหาคม 

2558 สามารถสรุปแผนการบูรณาการอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคได้ดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมให้มีการลดภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างกัน 

 ส่งเสริมให้มีการปรับกฏระเบียบทางเทคนิคให้มีความสอดคล้องกัน 

 มีแนวทางในการรับรองมาตรฐานที่สอดคล้องกัน 

 การปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการกระจายสินค้าให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 

 สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง และทรัพยากรมนุษย์ 

 สนับสนุนความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มาตรการหลักท่ีจะด าเนินการประกอบด้วย 

 การเพ่ิมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 การลดภาษี 

 การขจัดมาตรการกีดกันทางการค้า 

 การเพ่ิมความร่วมมือกันด้านศุลกากร 

 การด าเนินการตาม ASEAN Industrial Co-operation Scheme (AICO) และ Common 

Effective Preferential Tariff (CEPT) 

 การปรับปรุงกฏระเบียบว่าด้วยแหล่งก าเนิดของสินค้า 

 มาตรฐานและความสอดคล้อง 

 การลงทุนในอนาคต 

 การปรับปรุงบริการด้าน Logistics 

 การเพ่ิมความสามารถด้านเทคโนโลยี 

 พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

 ระบบการฝึกอบรมและการรับรองทักษะความสามารถ 
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ส าหรับการเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตของไทยกับคู่แข่ง

หลักในอาเซียนจากรายงานของ Frost & Sullivan Advent of Fuel Efficient Cars in ASEAN พบว่า 

นโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์ของเพ่ือนบ้านประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเห็นว่าประเทศอินโดนีเซียและ

มาเลเซียต่างมีการก าหนดนโยบายที่ต้องการเป็นผู้น ารถยนต์ที่ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและ

ประหยัดพลังงาน เช่นเดียวกัน  โดยมาเลเซียมีนโยบาย  Energy  Efficiency  Vehicles (EEV) ในขณะที่

ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบาย  Low Cost Green Car (LCGC)  

 

แผนภาพที ่4: การเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตของไทยกับคู่แข่งหลักใน

อาเซียน2 

ประเทศอินโดนีเซียที่เป็นอีกประเทศหนึ่งที่การผลิตรถยนต์มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  

2549  ซึ่งสภาวะการผลิตโดยรวมของประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิตเติบโตอย่างก้าวกระโดด  โดยในปี  

2551  มียอดผลิตประมาณ  600,000 คัน และใช้เวลาเพียง 5 ปี ในการเพ่ิมยอดการผลิตให้สูงขึ้นเกือบเท่าตัว

คือประมาณ  1.2  ล้านคันในปี  2556 และเป็นการส่งออกเพียง  1.7  แสนคันหรือคิดเป็นร้อยละ 14 และถือ

เป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากไทย โดยทั้งไทยและอินโดนีเซียถือว่ามีบทบาทในการ

                                                           
2 ที่มา: Frost & Sullivan Advent of Fuel Efficient Cars in ASEAN, 2557 
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ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีจุดแข็งด้านขนาด

ตลาด จ านวนแรงงาน และอัตราค่าแรง 

ถึงแม้ว่าระบบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ของอินโดนีเซียจะไม่แข็งแกร่งเท่าประเทศไทย และใน

อดีตที่ผ่านมาจะต้องพ่ึงพาการน าเข้าชิ้นส่วนที่ผลิตจากประเทศไทย  แต่ในอนาคตเมื่อตลาดอินโดนีเซียมีความ

ต้องการที่มากพอที่จนถึงระดับการประหยัดต่อขนาดที่คุ้มค่าต่อการลงทุนผลิตชิ้นส่วนในประเทศ ก็อาจส่งผล

ให้แนวโน้มการพ่ึงชิ้นส่วนจากไทยน้อยลง ซึ่งถือเป็นความท้าทายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่จะ

ผลักดันให้ยังเกิดการขยายการลงทุนจากผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการลงทุนในไทยอยู่แล้ว พร้อมทั้งชักจูงผู้ผลิตชิ้นส่วน

รายใหม่ด้วย 

ในส่วนของประเทศมาเลเซีย ถึงแม้จะมีการก าหนดกรอบนโยบายในการสนับสนุนรถยนต์ประหยัด

พลังงาน (Energy Efficient Vehicle) แต่แนวทางการด าเนินงานส าหรับผู้ประกอบการยังขาดความชัดเจน 

เนื่องจากเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการจะขึ้นอยู่กับการเจรจากับภาครัฐเป็นส าคัญ รวมทั้งกฏเกณฑ์บางส่วนที่

ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ด ีอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตในประเทศไทย ยังถือว่าอยู่ในจุดที่มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ในทั้งสองประเทศ เนื่องจากสัดส่วนยอดขายรถยนต์อนาคตในอาเซียนปี 2556 อยู่ใน

ประเทศไทยถึงร้อยละ 67 แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้บริโภครวมทั้งขนาดตลาดในประเทศที่มีศักยภาพ

ในการรองรับเทคโนโลยี และรถยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

แผนภาพที่ 5 : สัดส่วนยานยนตอ์นาคตในประเทศกลุ่มอาเซียน3 

 

                                                           
3 ที่มา: Frost & Sullivan Advent of Fuel Efficient Cars in ASEAN, 2557 

67% 

18% 

7% 8% 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศอ่ืนๆ 
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6. การจัดท าแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมและสาขายานยนต์และช้ินส่วนอนาคต 

การจัดท าแผนปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วน ในสาขาผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า/รถกึ่งไฟฟ้า (Plug-in Hybrid) และ

สาขาผลิตภัณฑ์รถขนาดเล็กมาก (Nano Car) คณะที่ปรึกษาได้ท าการประมวลผลจากการทบทวนวรรณกรรม 

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าสถาบัน และผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐเอกชน โดยแนวทางนโยบายที่

สามารถสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมให้ผู้ประกอบการดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 

 (ก)  ปัจจัยการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ 

อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม 

ประเทศไทยควรมีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการเกิดใหม่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี

รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือลดการพ่ึงพาการลงทุนและเทคโนโลยีจากบริษัท

ต่างชาติ ซึ่งนอกจากการส่งเสริมด้านภาษีและความช่วยเหลือทางการเงินแล้ว  ควรมีการให้ค าปรึกษาใน

ลักษณะ One Stop Service ในประเด็นที่ภาครัฐมีการออกนโยบายสนับสนุน เช่น กฎหมายคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์จากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ การช่วยเหลือจัดท าแผนธุรกิจ 

การขอรับใบอนุญาต สิทธิบัตร และใบรับรองต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในส าหรับผู้ประกอบการรายย่อย

และนักประดิษฐ์ไทยที่จะสามารถเข้าถึงผลประโยชน์จากนโยบายภาครัฐได้มากขึ้น  เนื่องจากผู้ประกอบการ

หรือบุคคลเหล่านี้มักไม่เข้าใจหรือขาดบุคลากรในการช่วยเหลือท าความเข้าใจสิทธิประโยชน์จากนโยบาย 

ในด้านนโยบายสนับสนุน ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีการลงทุนในต่างแดน โดยเฉพาะ

ประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากในปัจจุบันสินค้ายานยนต์ไทยไม่ใช่สินค้าราคาถูกและเป็นการผลิตที่ใช้

แรงงานเข้มข้น ดังนั้น การลงทุนของบริษัทยานยนต์ไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเป็นการลงทุนผลิต

ชิ้นส่วนที่ประเทศไทยมีความช านาญเพ่ือไปขายในตลาดประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ควรมีจุดประสงค์เพ่ือยกระดับ

ผู้ประกอบการชิ้นส่วนใน Tier 2 และ Tier 3 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยทั้งหมด ให้มีความสามารถใน

การแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นและมีห่วงโซ่การผลิตที่กว้างขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการ Tier 1 สัญชาติไทย

เพ่ิมขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทยมากที่สุด อาทิ ช่วยให้ Tier 2 

ยกระดับเป็น Tier 1 หรือให้ Tier 1 ไทย ท าการควบรวมกิจการกับ Tier 1 ต่างชาติ 

สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

สาขายานยนต์ไฟฟ้า/ ไฮบริด : ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนจากการผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์รูปแบบเดิมมาเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด  โดยใช้นโยบายควบคุมมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์และการปล่อยมลพิษ เป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ อาทิ แบตเตอร์รี่

ไฟฟ้ารถยนต์สามารถดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ติดตั้งเพ่ือใช้งานร่วมกับรถยนต์รูปแบบเดิม  เสมือนการติดตั้ง

อุปกรณ์ถังแก๊ส NGV ซึ่งปัจจุบันบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้

เช่นกัน กล่าวคือสามารถท าให้รถยนต์รูปแบบเดิมกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า/ ไฮบริดได ้

สาขายานยนต์ขนาดนาโน : ภาครัฐควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจ าหน่ายรถยนต์ของประเทศไทย

ตั้งสาขาจ าหน่ายรถยนต์ในกลุ่มประเทศ CLMV เพ่ือกระตุ้นความต้องการในตลาดเหล่านี้ รวมถึงมีการลงทุน

โดยบริษัทไทยในส่วนของศูนย์ซ่อมและการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทนี้

และสร้างเครือข่ายชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน 

(ข)  ปัจจัยด้านอุปสงค์ 

อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม 

ภาครัฐควรออกนโยบายช่วยเหลือการหาตลาดใหม่ๆส าหรับสินค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์  เช่น 

การเจรจาท าข้อตกลงลดภาษีน าเข้า  (FTA) กับคู่ค้าในตลาดใหม่ๆที่มีความต้องการสินค้าอนาคตใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ ช่วยลดข้อจ ากัดการใช้สิทธิในเรื่องของสนธิสัญญาดด้านภาษี  (FTA) มีการโปรโมท

คุณภาพสินค้ายานยนต์ของประเทศไทยว่ามีมาตรฐานและได้รับการรับรองระดับสากล  มีการรับรอง

ประสิทธิภาพและจริยธรรมของผู้ประกอบการในการรักษาเงื่อนไขในสัญญาการส่งสินค้า เช่น จัดส่งสินค้าตรง

เวลาและตรงตามคุณลักษณะที่ลูกค้าก าหนด มีการเจรจาระหว่างภาครัฐกับประเทศเพ่ือนบ้านสมาชิกอาเซียน

ให้มีมาตรการใช้ผลิตภัณฑ์ยานยนต์อนาคตมากขึ้น เช่น การก าหนดมาตรฐานเครื่องยนต์และขนาดของรถยนต์

ส าหรับทุกประเทศในอาเซียนให้สอดคล้องกับแนวโน้มอนุรักษ์โลก เนื่องจากผู้บริโภคในประเทศไทยและ

อาเซียนไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้น ภาครัฐควรออกกฎหมายเก็บภาษี

จากการปล่อยมลพิษเพ่ือให้ผู้บริโภคสินค้ายานยนต์ตระหนักถึงต้นทุนของมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือ

สร้างอุปสงค์ให้สินค้าอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในอาเซียนอันเป็นแรงจูงใจให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์

ต่างชาติมาลงทุนในการผลิตรถยนต์รุ่นเป้าหมายในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนและประกอบ

รถยนต์รุ่นอนาคตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงในประเทศไทย นอกจากนั้นยังช่วยเพ่ิมการส่งออกสินค้ายานยนต์ของ

ประเทศไทยและแบรนด์ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในระดับสากล แต่อย่างไรก็ตามส าหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม

อนาคตของยานยนต์ควรมีการศึกษาให้ละเอียดในด้านความคุ้มค่าของการสนับสนุนภาครัฐ เช่น การให้เงิน

สนับสนุน (Subsidy) เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า/กึ่งไฟฟ้า หรือการสร้างอุปสงค์ให้เกิดการ
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ผลิตรถไฟฟ้าในประเทศ นั้นสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการผลิตได้คุ้มค่ากับต้นทุนการสนับสนุนที่เสียไป

หรือไม ่ 

สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

สาขายานยนต์ไฟฟ้า/ ไฮบริด : ภาครัฐควรลงทุนในรถยนต์ประจ าทางที่ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้า 

เนื่องจากเป็นรถที่สามารถก าหนดเส้นทางการเดินรถได้ รวมถึงสามารถก าหนดพ้ืนที่ในการก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐานส าหรับรองรับและท าการขยายพ้ืนที่ได้ ซึ่งต่อมาสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่ได้รับ

จากระบบรถประจ าทางไฟฟ้า เพ่ือมาต่อยอดกับรถยนต์โดยสาร 

สาขารถยนต์ขนาดนาโน : เนื่องจากรถยนต์ประเภทนี้มีความเหมาะสมกับตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจากมีราคาต่ า และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวโน้มกระจุกตัวอยู่ใน

เมือง ซึ่งหากประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าการริเริ่มกลุ่มยานยนต์ประเภทนี้และผลักดันสู่ตลาดดังกล่าวได้  จะ

ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่เหมาะสมและได้มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากสินค้ายานยนต์ประเภทนี้ 

(ค)  ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและอุตสาหกรรมสนับสนุน 

อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวม 

การลงทุนเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์มีต้นทุนด้านเครื่องจักรและซอร์ฟแวร์สูง  

ดังนั้น ควรมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรชั้นสูง  อาทิ แขนกล หรือ สมองกล ที่ใช้

ส าหรับสายการผลิตในประเทศไทยเพ่ือลดการน าเข้าเครื่องจักรดังกล่าวและเพ่ิมมูลค่าในการผลิต ผ่านการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิต (ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มจ านวนหรือฝีมือของปัจจัยแรงงาน แต่เป็นการเพ่ิมการผลิต

ผ่านเครื่องจักรมากกว่า) เพ่ิมความแม่นย าในการผลิต ขยายความกว้างของห่วงโซ่การผลิตและประกอบ

ชิ้นส่วนยานยนต์ 

ด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยและพัฒนาในด้านวัสดุใหม่ๆ (material 

innovation) ดังนั้น สถาบันวิจัยวัสดุต่างๆ เช่น นาโนเทค เอ็มเทค เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งภาครัฐต้องให้การสนับสนุน โดยโครงการวิจัยนวัตกรรมของสถาบันเหล่านี้ควร ตอบสนองต่อความต้องการ

ของอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

ประเทศไทยมีข้อบกพร่องในเรื่องการอ านวยความสะดวกในด้านการรับรองชิ้นส่วนยานยนต์ ยังไม่มี

การดึงเอาบริษัทต่างชาติที่สามารถรับรองชิ้นส่วนเหล่านี้ได้เข้ามาในประเทศ ปัจจุบันต้องอาศัยการส่งชิ้นส่วน

เหล่านี้ไปรับรองยังต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เยอรมน ีภาครัฐจึงต้องแก้ไขข้อบกพร่องในจุดนี้เพ่ือให้การ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านยานยนต์เกิดผลที่สามารถน ามาใช้ได้จริง 
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สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

สาขายานยนต์ไฟฟ้า/ ไฮบริด : รถยนต์ประเภทนี้ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มีความเสถียรและต้นทุน

การผลิตราคาถูก เพ่ือให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยควรพัฒนาแหล่ง

พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมากพอและมีความคงที่สูง  โดยเฉพาะ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ 

เช่นเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากก าลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็น

แหล่งพลังงานหลักของประเทศไทยนั้นมีต้นทุนสูง และมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า 

สาขายานยนต์ขนาดนาโน : เนื่องจากรถยนต์รุ่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Product 

Champion ของประเทศไทย กล่าวคือ เป็นการต่อยอดจากรถยนต์ Eco-car ดังนั้น ขั้นตอนการผลิตและ

ชิ้นส่วนจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้องมีความพร้อมและ

ความเข้มแข็งสูงอยู่แล้ว หากแต่ขาดการสนับสนุนในส่วนของการวิจัยและพัฒนาในด้านชิ้นส่วนเฉพาะบางชนิด 

อาทิ วัสดุพิเศษ ซึ่งมีน้ าหนักเบา แต่มีความแข็งแรง และมีกระบวนการย่อยสลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และการใช้อุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และลดต้นทุนในระยะยาว 

(ง)  ปัจจัยด้านการผลิต 

การพัฒนาปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ ควรให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาปัจจัยการ

ผลิตส าหรับอุตสาหกรรมโดยรวม เพ่ือก่อให้เกิดความพร้อมในด้านชิ้นส่วนยานยนต์อนาคตทุกรูปแบบ 

เทคโนโลยี : ประเทศไทยควรออกกฎหมายที่เอ้ือแก่การน าเข้ายานยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ต้นแบบ

(prototype) เพ่ือใช้ส าหรับท าการทดสอบ เช่น การเว้นภาษีน าเข้า หรือการน าต้นทุนของต้นแบบที่มีการ

คิดค้นและทดลองผลิตในประเทศมาลดหย่อนภาษี ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้มีการคิดค้นวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมใหม่ๆมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากภาระต้นทุนด้านนวัตกรรมที่ลดลง ทั้งนี้การลงทุนในเทคโนโลยีควร

เป็นการตัดสินใจของภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ นโยบายที่สนับสนุนเทคโนโลยีจึงต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับกลยุทธ์ของภาคเอกชน มีการตั้งกฎกติกาใหม่ และ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดนักลงทุนและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เช่น ข้อจ ากัดด้านอายุการใช้งานรถยนต์ เพ่ือเป็นการสร้างอุปสงค์ต่อเนื่องเป็นระยะๆ ซึ่งจะสามารถ

ดึงดูดให้ผู้ผลิตลงทุนน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าประเทศ 

แรงงาน : แรงงานไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นแรงงานฝีมือที่สามารถผลิตสินค้าที่มีอัตราต าหนิ  

(Defect rate) ต่ า ดังนั้นโอกาสที่จะได้รับจากการเปิด AEC คือ ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นส าหรับการขาย มากกว่า

โอกาสในแง่ของแรงงานราคาถูก ดังนั้น ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในระดับอาชีวะ
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ศึกษาในประเทศให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเน้นการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษามากเกินไปซึ่งไม่

สอดคล้องกับความต้องการในด้านทักษะการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์  เช่น จัดท าแคมเปญ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความต้องการแรงงานและต าแหน่งงานที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมยานยนต์  การ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมถึงผลตอบแทนแรงงานที่ดีส าหรับ

แรงงานอาชีวะศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีโปรแกรมการศึกษาในลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนอาชีวะและบริษัทภาคเอกชนเพ่ือจุดประสงค์ดังนี้ (1) การยกระดับการศึกษาอาชีวะเพ่ือสร้างค่านิยม

ในเชิงบวก (2) การรับประกันการจ้างงานเมื่อจบการศึกษา (3) การรับประกันว่าทักษะที่เล่าเรียนมานั้น

สอดคล้องกับความต้องการในหน้าที่การงานและประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับคือ ผลิตผลของ

แรงงานที่สูงขึ้น แรงงานมีทักษะความสามารถตรงกับความต้องการมากขึ้น รวมถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลน

แรงงานจะบรรเทาลง  

คณะที่ปรึกษาได้มีการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์และสมาชิก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตของไทย โดยได้ระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพ่ือจัดท า

แผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมและสาขายานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตดังนี้ 
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     การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมรถยนตข์ับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)EV)  
 
   

      จุดแข็ง Strength 
 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีความช านาญในการผลิตชิ้นส่วนซึ่งได้รับการ

ยอมรับในระดับสากล 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีค่ายรถยนต์ชั้นน าของโลกท่ีเข้ามาใช้ไทยเป็น

ฐานการผลิตและส่งออก และมักมีเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนติดตามเข้ามาเป็น
จ านวนมาก จึงมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง 

 ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนจึงมีความได้เปรียบในด้าน
การขนส่ง 

 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยบางส่วนมีความช านาญด้านการบริหารการผลิต  
 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยางซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ 

      จุดอ่อน Weakness 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพ่ึงพาเทคโนโลยีและวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็น

หลักถึงร้อยละ 50-60 ของต้นทุนทั้งหมด 
 ผู้ประกอบการไทยจ านวนมากเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier-2 และ Tier-3 ซ่ึง

มูลค่าเพ่ิมยังอยู่ในระดับต่ า 
 ขาดศูนย์วิจัยทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ ส่งผลให้เกิดต้นทุน

เพ่ิมจากการส่งชิ้นส่วนต้นแบบไปท าการรับรองในต่างประเทศ 
 ประเทศไทยไม่มีแหล่งแร่ Lithium ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการผลิต

แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง 
 ขาดแคลนวิศวกร และนักวิจัยที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญใน

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

      โอกาส Opportunity 
 กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งในแถบสหภาพยุโรป และ สหรัฐฯ มีนโยบายที่

ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการขนส่งและ
ยานยนต์ และมีการสนับสนุนยานยนต์พลังงานทางเลือกด้วยโครงสร้างทาง
ภาษ ี

 ความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอะไหล่ทดแทน (REM) มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น 

 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้นจาก
ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างชาติ  เพราะผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนต่างชาติมีแนวโน้ม
เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยในลักษณะร่วมลงทุนกับผู้ผลิตไทยอย่าง
ต่อเนื่อง 

       อุปสรรค Threat 
 ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนบางส่วนมีโอกาสย้ายฐานการผลิตไปยัง

ต่างประเทศเนื่องจากค่าแรงที่ต่ ากว่า 
 นโยบายในการลงทุน การผลิต และการตลาด ของผู้ผลิตรถยนต์ ถูก

ก าหนดจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ 
 ประเทศไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี เช่น GSP ซึ่งส่งผลต่อการส่งออก

ยานยนต์และชิ้นส่วนไปยังสหภาพยุโรป 
 ปริมาณไฟฟ้าที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้อาจจะไม่เพียงพอต่อการ

ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจ านวนมาก 
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การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กมาก )Nano Vehicle) 
 จุดแข็ง Strength 

 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีความช านาญซึ่งได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีค่ายรถยนต์ชั้นน าของโลกท่ีเข้ามาใช้เป็นฐาน
การผลิตและส่งออก มักมีเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนติดตามเข้ามาเป็นจ านวน
มาก จึงมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง 

 ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนจึงมีความได้เปรียบในด้าน
การขนส่ง 

 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยบางส่วนมีความช านาญด้านการบริหารการผลิต  
 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยางซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ 

       จุดอ่อน Weakness 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพ่ึงพาเทคโนโลยีและวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็น

หลักถึงร้อยละ 50-60 ของต้นทุนทั้งหมด 
 ผู้ประกอบการไทยจ านวนมากเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier-2 และ Tier-3 ซ่ึง

มูลค่าเพ่ิมยังอยู่ในระดับต่ า 
 ขาดศูนย์วิจัยทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ ส่งผลให้เกิดต้นทุน

เพ่ิมจากการส่งชิ้นส่วนต้นแบบไปท าการรับรองในต่างประเทศ 
 การออกแบบวิจัย ยังอยู่ในระดับต่ า ไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง 
 ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ 

โอกาส Opportunity 
 เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งรวมถึงกลุ่ม CLMV มีแนวโน้ม

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ประเทศอ่ืนๆที่มีประชากรเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม 

BRICS มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้สูงขึ้น 

 ความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอะไหล่ทดแทน (REM) มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณรถยนต์ที่ขายสะสม 

 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้นจาก
การทีผู่้ผลิตชิ้นส่วนต่างชาติ เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยในลักษณะร่วม
ลงทุนกับผู้ผลิตไทยอย่างต่อเนื่อง 

 เทคโนโลยีออโตเมชั่น และ IT มีต้นทุนที่ต่ าลงอย่างต่อเนื่อง 

     อุปสรรค Threat 
 ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนบางส่วนมีโอกาสย้ายฐานการผลิตไปยัง

ต่างประเทศเนื่องจากค่าแรงที่ต่ ากว่า 
 ต้นทุนวัตถุดิบ เช่น เหล็ก และยางพารา มีความผันผวน 
 มีการแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่งส าคัญนอกอาเซียน เช่น จีน และ 

เม็กซิโก 
 นโยบายในการลงทุน การผลิต และการตลาด ของผู้ผลิตรถยนต์ ถูก

ก าหนดจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ 
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7. วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตไทย 

 

          “เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต และชิ้นส่วนในอาเซียน” 
 
 

พันธกิจส าหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และรถยนต์ขนาดเล็กมาก MISSION EV & Nano 
 

1. ก าหนดนโยบาย และการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างครบถ้วนส าหรับแผนยานยนต์ (EV & Nano) และ

ชิ้นส่วนไทยสู่อาเซียน 

2. ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิต และเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยานยนต์

และชิ้นส่วนส าหรับอาเซียน 

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส าหรับยานยนต์  และชิ้นส่วนในประเทศ

เปรียบเทียบกับกลุ่มอาเซียนในทุกมิติ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการในรูปแบบการบริหารจัดการ ผสมผสาน ทั้งภายในประเทศและ

ประเทศเพ่ือนบ้าน อันได้แก่ คลัสเตอร์ พันธมิตร เครือข่าย ห่วงโซ่อุปทาน และการร่วมทุนอย่าง

ต่อเนื่อง 

5. สร้างเสริมให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ิมทักษะ จรรยาบรรณ และเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมที่

สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ และในกลุ่มอาเซียน  

6. รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับองค์กรระหว่างประเทศด้าน

การควบคุมการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศโลก 

7. ผลักดันให้เกิดองค์การ, สถาบัน คณะท างาน หรือโครงสร้างเฉพาะรับผิดชอบพัฒนาอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ทั้งระบบโดยผลักดันให้สร้างเมืองยานยนต์ และชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูง (Auto City) และศูนย์

ทดสอบด้านยานยนต์ และสถาบันเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว 
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8. เป้าประสงค์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและยานยนต์ขนาดเล็กมาก 

เป้าประสงค์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่างๆ ซึ่งเป็นกรอบกว้างที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและ

ยานยนต์ขนาดเล็กมากสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันมีดังต่อไปนี้ 

ระยะสั้น ภายใน 3 ปี 

ส าหรับเป้าประสงค์ในระยะสั้นนั้น เพ่ือเป็นการสร้างก าลังการผลิตและการประหยัดจากขนาด ประเทศ

ไทยควรมีการสร้างปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ระเบียบปฎิบัติและพิธีการทั้งของภาครัฐและเอกชนให้ได้มาตรฐาน 

รวมทั้งเตรียมพร้อมปัจจัยทางด้านแรงงานเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ให้มีฐานการผลิต

อุตสาหกรรมสาขาอนาคตที่คัดเลือก คือ ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ขนาดเล็กมากในประเทศไทย โดยอาศัย

อุปสงค์จากภายในและต่างประเทศที่ตามมากับ FDI โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์การค้า

ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเป็นโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกที่เสรีมากขึ้น   

เพ่ือที่จะบรรลุยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นนี้ ทางด้านบุคลากรประเทศไทยควรมีการปรับปรุง

การศึกษาด้านวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาแรงงานพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ มีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ

และพิธีการของภาครัฐให้เอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ รวมทั้งควรปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ 

รวมถึงโครงการต้นแบบและการตั้งจุดจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น 

 มาตรวัดความส าเร็จของอุตสาหกรรมสาขาอนาคตในระยะสั้นมีดังต่อไปนี้ 

(1) ปริมาณ FDI ของยานยนต์ไฟฟ้าควรมีการเติบโตอย่างน้อย 6 เท่าและยานยนต์ขนาดเล็กมาก (อีโค + 

นาโน) ควรมีค่าเฉลี่ยสัดส่วนของการลงทุนใน FDI ยานยนต์มากกว่าร้อยละ 23 

รายละเอียด: มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในยานยนต์ของประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริมในช่วง 

3 ปี ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าในส่วนของรถอีโค ซึ่งเป็นตัวแทนของยานยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับการ

ส่งเสริม มีค่าเฉลี่ยการลงทุน 3 ปี อยู่ที่ปีละ 44,285 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 23 ของ 

FDI ยานยนต์ทั้งหมด ซึ่งคณะที่ปรึกษาอ้างอิงจากข้อมูลสถิติของ BOI4 โดยใช้สูตรค านวณ คือ    

((130,271+43+2,540)/3)/((264,008+161,671+143,554)/3) = 23.3% 

ในระยะ 3 ปี ข้างหน้า จึงก าหนดว่าค่าเฉลี่ยของสัดส่วน FDI ของยานยนต์อีโคและนาโน (เนื่องจาก

การผลิตยานยนต์นาโนเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากรถยนต์อีโค) ควรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 23 ของ FDI 

ยานยนต์ทั้งหมด 

                                                           
4 www.boi.go.th/index.php?page=statistics_foreign_direct_investment 
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 ในด้านการเติบโตนั้น รถยนต์อีโคมีการเติบโตเป็น 6 เท่าในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา โดยใช้สูตร

ค านวณดังนี้ 

√   
             

     
 

 
 -1 = 616% 

 

 ในส่วนของยานยนต์ EV นั้น เพ่ิงมี FDI ในปี 2557 เป็นปีแรก โดยเท่ากับ 72 ล้านบาท การ

จะก าหนดมาตรวัดสัดส่วนของ FDI ยานยนต์ EV ให้เท่ากับ อุตสาหกรรมยานยนต์อีโคและนาโนที่ร้อย

ละ 23 ของ FDI ยานยนต์ ภายใน 3 ปีข้างหน้า จะต้องเป็นการขยายตัวที่สูงมาก เนื่องจากในปี 2557 

นั้น FDI ของยานยนต์อีโคและนาโน เท่ากับ 130,271 ล้านบาท แต่ FDI ของยานยนต์ EV มีมูลค่า 72 

ล้านบาท ซึ่งแตกต่างกันถึง 1,808 เท่า (130,271-72/72) ซึ่งคณะที่ปรึกษามีความเห็นว่ามีความ

เป็นไปได้ยาก แต่เมื่อพิจารณาการเติบโตเฉลี่ยสะสมของยานยนต์อีโคและนาโนแล้ว  น่าจะมีความ

เป็นไปได้มากกว่าด้วยการเติบโตที่ร้อยละ 616 หรือ 6 เท่า ตามการเติบโตของยานยนต์นาโน ซึ่งมี

ความเป็นไปได ้จึงก าหนดเป้าหมายของ FDI ยานยนต์ EV ให้มีการเติบโต 6 เท่าใน 3 ปีข้างหน้า 

ตารางที่ 1: การลงทุนจากต่างประเทศในยานยนต์ 

เหตุผล: เนื่องจากเป้าประสงค์ในระยะสั้นเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือน ามาซึ่ง

เทคโนโลยี และสร้างการประหยัดจากขนาด โดยการปรับปรุงนโยบายภาครัฐและปัจจัยพ้ืนฐานให้

เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนในยานยนต์ทั้ง 2 ประเภท เนื่องจากผู้ลงทุนจากต่างประเทศที่มองหาฐานการ

Type 2557 2556 2555 ค่าเฉลี่ย 

Investment  ล้านบาท Share ล้านบาท Share ล้านบาท Share ล้านบาท สัดส่วน 
 4.10.4 Manufacture of 
automobile parts for 
international-standard eco-
cars  

    2,914  1.1%         43  0.0%     2,540  1.8%    1,832  1.0% 

 4.12.5 Eco-Car Vehicle; 
Auto Parts for Eco-Car  

 127,357  48.2% - N.A. - N.A.   42,452  22.4% 

 Total Eco-Car and parts   130,271  49.3%         43  0.0%     2,540  1.8%   44,285  23.3% 
 4.7 Manufacture of 
electric-powered vehicles 
(only those that cannot 
register under Motor 
Vehicle Act of B.E. 2522)  

        72  0.0% - N.A. - N.A. 23.9 0.0% 

 Total Vehicle   264,008     161,671     143,554    189,744   
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ผลิตนอกประเทศมักมีตลาดอยู่แล้วส าหรับการส่งออกจากประเทศฐานการผลิต การวัด FDI จึงเป็น

ผลสรุปของความส าเร็จในการดึงดูดการลงทุนจากนโยบายภายใน 

(2) มีการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตร และการเรียนการสอนทุกระดับตั้งแต่ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา และ

โรงเรียนสารพัดช่าง ให้สอดคล้องกับยานยนต์ และชิ้นส่วน EV และ นาโน   

รายละเอียด: จัดให้มีหลักสูตรอย่างน้อยใน 3 ระดับดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้มีพ้ืนฐานความรู้ด้าน

เทคนิคของยานยนต์ทั้ง 2 ประเภท ภายใน 3 ปี มาตรวัดคือมีหลักสูตรของยานยนต์ทั้ง 2 สาขา

ส าหรับการเรียนการสอน ในแต่ละระดับ โดยไม่ก าหนดว่าจะต้องเป็นสถาบันใด (เป้าหมาย 2 ระดับ 

คือ “มี” หรือ “ไม่มี”) 

เหตุผล: เพ่ือผลิตบุคลากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตทั้ง 2 สาขา 

(3) มีโครงการน าร่องในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับ โดยก าหนด

โครงการน าร่องเป็นเขตทดลองอย่างน้อย 1 เขต  

รายละเอียด: มีการก าหนดเขตส าหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นเส้นทาง หรือเป็นพ้ืนที่ อาทิ บริเวณ

มหาวิทยาลัย หรือพ้ืนที่เขตการท่องเที่ยว อาทิ เกาะสมุย ภูเก็ต  หรือ เขตเมืองบางแห่ง ทั้งนี้ใน

ต่างประเทศได้จัดให้มีโครงการน าร่องเพ่ือสร้างความคุ้นเคย และก าหนดจุดจ่ายไฟฟ้าในสถานที่เชิง

พาณิชย์เช่นห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน และท่ีอยู่อาศัย เช่น คอนโดมีเนียม เป็นต้น 

เหตุผล: เพ่ือเป็นการสนับสนุนอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเป็นการทดลองการใช้ยานยนต์ รวมทั้ง

บริการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการสร้างจุดจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอ 

ระยะกลาง ภายใน 5 ปี   

ในส่วนของเป้าประสงค์ระยะกลาง เมื่อปรับปรุงเศรษฐกิจพ้ืนฐานให้ดีแล้วระยะนี้เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากส่วนประกอบในประเทศ จึงควรสนับสนุนผู้ผลิตวัตถุดิบและส่วนประกอบในประเทศที่เข้มแข็งอยู่แล้วให้มี

จ านวนมากและเกิดความช านาญยิ่งขึ้นโดยการพัฒนารูปแบบของคลัสเตอร์ซึ่งจะช่วยในการขยายห่วงโซ่

อุปทานให้ยาวขึ้นทั้งในบริบทของภายในและนอกประเทศในกลุ่ม AEC ทั้งนี้การขยายห่วงโซ่ภายในประเทศจะ

เป็นการเอ้ืออ านวยต่อการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Content) การน ามาซึ่ง FDI ที่สร้างเสริมมาใน

ระยะสั้น จะสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตและการค้า   
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มาตรวัดความส าเร็จของอุตสาหกรรมสาขาอนาคตในระยะกลางมีดังต่อไปนี้ 

(1) สัดส่วนส่วนประกอบภายใน (% Local Content) ของยานยนต์ไฟฟ้า และนาโน มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

155 และ ร้อยละ 30 ตามล าดับ  

รายละเอียด: เนื่องจากในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยส่วนประกอบภายในของอุตสาหกรรมยานยนต์มีสัดส่วน

ของการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 306  และมีการตั้งเป้าหมายว่าสัดส่วนนี้ควรจะต้องเพ่ิมสูงขึ้นเป็นล าดับ 

ค่าเฉลี่ยส่วนประกอบภายในดังกล่าวนี้สามารถใช้ได้กับยานยนต์ประเภทนาโน ในส่วนของยานยนต์

ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบด้านเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเป็นการน าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก  ท าให้

ส่วนประกอบในประเทศมีสัดส่วนที่น้อยกว่า7 

เหตุผล: เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม และขยายห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งการสนับสนุนการ

ตั้งคลัสเตอร ์และอุตสาหกรรมสนับสนุน 

(2) จ านวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ต่ ากว่า 30,000 – 50,000 คัน และนาโน ไม่ต่ ากว่า 500,000 คัน 

(พัฒนาการจากรถอีโค ระยะที ่2)  

รายละเอียด: ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็น Hybrid  จ านวน 20,000 – 

30,000 คัน และอีโค จ านวน 300,000 – 400,000 คัน8   

เหตุผล: เป็นการวัดความช านาญได้ระดับหนึ่ง เมื่อมีการผลิตเป็นจ านวนมาก และเนื่องจากการใช้

ก าลังการผลิต (Capacity Utilization) ของยานยนต์อนาคตทั้ง 2 สาขา ไม่สามารถวัดแยกขาดจาก

การผลิตยานยนต์ปกติในปัจจุบันได้ เพราะอาจมีการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันอยู่ จึงเป็นการวัดจ านวน

การผลิตยานยนต์ส าเร็จรูปของทั้ง 2 ประเภทแทน 

(3) มีการจัดตั้งคลัสเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า และนาโน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ง 2 สาขา 

                                                           
5
 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนสมาคมผู้ผลติชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) 

6
 ที่มา : สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย: บรรยายพิเศษงาน METALEX Congress 2015 

7
 ที่มา : สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย: บรรยายพิเศษงาน METALEX Congress 2015 

8 ที่มา : สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย: บรรยายพิเศษงาน METALEX Congress 2015 
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รายละเอียด: ภายในระยะเวลา 5 ปี ควรต้องมีคลัสเตอร์ยานยนต์ที่ครบวงจรที่รวมทั้งการผลิต 

ยานยนต์อนาคตและชิ้นส่วน การวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรม อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตที่

เข้มแข็ง (เป้าหมาย 2 ระดับ คือ “มี” หรือ “ไม่มี”) 

เหตุผล: เพ่ือเป็นการขยายห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งการสนับสนุนการตั้งคลัสเตอร์ และอุตสาหกรรม

สนับสนุน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการประหยัดจากขอบเขต (Economy of 

scope) และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานและเครื่องจักร  การเลือกใช้มาตรวัด

ดังกล่าวเนื่องจากการวัดประสิทธิภาพของยานยนต์เนื่องจากมีความชัดเจน ในขณะที่มาตรวัดอ่ืนเช่น

ประสิทธิภาพของแรงงานนั้นไม่อาจแยกขาดออกจากการผลิตยานยนต์ปกติในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 

เพราะอาจมีการใช้บุคลากรและเครื่องจักรร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานให้เป็น

สากลในระดับสูงมากขึ้น เพ่ือความสามารถในการขยายการค้า การลงทุนไปสู่ประเทศอาเซียน 

ระยะยาว ภายใน 10 ปี   

ส าหรับเป้าประสงค์ระยะยาว ในการสร้างความเป็นผู้น าในระดับสากล เพ่ือความได้เปรียบการแข่งขัน

อย่างยั่งยืนนั้น ประเทศไทยควรเน้นความสามารถในการแข่งขันโดยใช้นวัตกรรม และเพ่ิมความสามารถ

ทางด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมในการผลิตซึ่งเป็นจุดอ่อนของประเทศในปัจจุบัน ในการนี้รวมถึง

ภาครัฐควรมีการใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าเทคโนโลยีสูงในช่วงต้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีพร้อมและ

ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้แนวทางแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวอาจรวมถึงการสนับสนุน

ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยี เช่น การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุน

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรให้มีความแพร่หลายทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ซ่ึงจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ที่ปัจจุบันยังเป็นเป็นจุดด้อยของประเทศอันเนื่องมาจากการ

รับจ้างผลิต (OEM) ที่ผ่านมาในอดีต 

มาตรวัดความส าเร็จของอุตสาหกรรมสาขาอนาคตในระยะยาวมีดังต่อไปนี้ 

(1) ยานยนต์ไฟฟ้า มีการส่งออก อย่างน้อย 10,000 คัน และ นาโนมีการส่งออกเพ่ิมขึ้นเป็น 65,000 คัน 

ต่อปี  

รายละเอียด: ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่มีการส่งออกอย่างมีนัยส าคัญ จึงวางเป้าหมายว่าจะมีการ

ส่งออกอย่างน้อย 10,000 คัน จากปัจจุบัน 5,000 คัน เพ่ือวัดการสรุปความสามารถในการแข่งขันที่

ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยี และแรงงานฝีมือ9 ในส่วนของยานยนต์นาโนซึ่งปัจจุบันเป็นรถยนต์อีโคระยะ
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ที ่2 มีการส่งออกเฉลี่ยปีละ 40,000-50,000 คัน ด้วยความเป็นไปได้จากการเติบโตของการส่งออกที่

ร้อยละ 510 ในระยะ 10 ปี ข้างหน้า การส่งออกยานยนต์นาโนควรจะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 65,000 คัน 

โดยสูตรการค านวนมีดังนี้ 

 40,000 x (1 + 0.05)10= 65,156 คัน หรือปัดเศษเป็น 65,000 คัน 

เหตุผล: เมื่อมีการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรม รวมทั้งมีแรงงานฝีมือที่

เพียงพอ รวมทั้งการสร้างแบรนด์ ในระยะยาว มาตรวัดขั้นปลายคือความสามารถในการส่งออก ซึ่ง

สะท้อนมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

(2) มีศูนย์ทดสอบส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทย 

รายละเอียด: เป็นศูนย์ทดสอบที่พร้อมบริการครบถ้วนโดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล เนื่องจากศูนย์

ทดสอบเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต ทั้ง 

2 สาขา ในปัจจุบันการวิจัยและพัฒนา และการออกแบบถูกก าหนดมาจากประเทศเจ้าของแบรนด์ 

ศูนย์ทดสอบจึงยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน แต่ในอนาคตเมื่อประเทศไทยต้องการเป็นผู้น าใน

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคต ศูนย์ทดสอบจึงเป็นสิ่งจ าเป็น (เป้าหมาย 2 ระดับ คือ “มี” 

หรือ “ไม่มี”) 

เหตุผล: เพ่ือให้การบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพยานยนต์อนาคตของไทยในการวิจัยและพัฒนา

ตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้งมีการให้บริการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือยกระดับความสามารถใน

อาเซียน ว่ามีความพร้อมกว่าทวีปอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังช่วยในการผลักดันนวัตกรรมและสร้างแบรนด์ 

ด้วย  

นอกจากนี้คณะที่ปรึกษาได้พิจารณามาตรวัดอ่ืนๆ ที่เป็นของยานยนต์ในภาพรวม ทั้งสาขาปัจจุบันและ

อนาคต แต่เนื่องจากเป้าประสงค์ที่ก าหนด เป็นเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการสาขาน าร่อง EV และ นาโน จึง

ไม่ได้บรรจุเป็นมาตรวัดของแผนปฏิบัติการสาขาน าร่อง เช่น ในระยะสั้น “การท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน” และ มาตรวัด “การจัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

อุตสาหกรรมยานยนต์” โดยเฉพาะในกรณีหลังที่ในปัจจุบันมีอยู่แล้ว และเสนอแนะมาตรวัดในส่วนการสร้าง

แรงงานให้เพียงพอโดยเฉพาะเจาะจงส าหรับยานยนต์ 2 สาขาในอนาคต คือ “มีการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตร 

และการเรียนการสอนทุกระดับตั้งแต่ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา และโรงเรียนสารพัดช่าง ให้สอดคล้องกับยาน

ยนต์ และชิ้นส่วน EV และ นาโน” แทน 
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นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษายังได้พิจารณาใช้มาตรวัดด้าน Local Content ในระยะกลางเท่านั้น โดยไม่ได้

พิจารณาบรรจุไว้เป็นมาตรวัด ระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากมาตรวัดนี้เป็นการเน้นการขยายห่วงโซ่อุปทาน

และส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ในระยะกลาง จึงเน้นมาตรวัดให้ตรงกับเป้าประสงค์ใน

แต่ละระยะ ในส่วนของเป้าหมาย (Target) ของมาตรวัดนี้ในระยะกลาง คณะที่ปรึกษาได้ปรับสัดส่วนของ 

Local Content จากที่พิจารณาไว้เดิมที่ร้อยละ 50 ซึ่งรวมยานยนต์ทุกประเภทที่มีอยู่ (รวมทั้งรถบรรทุกขนาด 

1 ตัน ที่มี Local Content ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ในปัจจุบัน11) ให้เป็น Local Content เฉพาะเจาะจงกับ

สาขาอนาคตคือนาโน และ ไฟฟ้า ที่ Local Content ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 และร้อยละ 15 ตามล าดับ เพ่ือ

เป็นการยืดหยุ่นในการผลิตยานยนต์นาโนที่อาจมีการน าวัสดุใหม่ๆ (เช่นน้ าหนักเบา) หรือ อาจมีการใช้

เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเป็นส่วนประกอบมาใช้ในอนาคตซึ่งมักเป็นการน าเข้าเป็นหลัก และเพ่ือเป็นการยืดหยุ่น

ให้กับยานยนต์ EV ที่จะต้องมีการน าเข้าในส่วนของเครื่องยนต์ที่สูงขึ้น 

ในส่วนของระยะกลาง ยังได้มีการพิจารณาถึงมาตรวัด “มูลค่าการผลิต ที่มีเป้าหมายเป็น ร้อยละ 12 ของ 

GDP ไทย ผลิต ที่ 3.0 ล้านคัน” แต่อย่างไรก็ดี มาตรวัดนี้เป็นของยานยนต์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงได้

ปรับเปลี่ยนเป็น “จ านวนการผลิต” ยานยนต์ทั้ง 2 ประเภท โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นการวัดได้ชัดเจนกว่า ใน

ท านองเดียวกัน ส าหรับมาตรวัด “เพ่ิมผลิตภาพ จากปัจจุบันที่ 3.0 คัน/คน/ปี เป็น 4.5 คัน/คน/ปี” ภายใน  

5 ปีนั้น เป็นมาตรวัดของยานยนต์ทั้งหมด ทั้งที่เป็นปัจจุบันและอนาคตเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี คณะที่ปรึษาได้

เสนอแนะมาตรวัดขั้นกลาง คือ “การจัดตั้งคลัสเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าและนาโน” เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการประกอบยานยนต์ดังกล่าว เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมในลักษณะคลัสเตอร์ทีเ่ป็นการเอ้ืออ านวย 

ในส่วนของมาตรวัดการส่งออกนั้น เดิมมีมาตรวัดในระยะกลาง เป็นมูลค่าการส่งออกทั้งยานยนต์และชิ้น

ส่วนรวมทุกประเภท ทั้งปัจจุบันและอนาคต อยู่ที่มากกว่า 2 ล้านล้านบาท/ปี จึงได้ปรับเป็น “จ านวนยานยนต์

ไฟฟ้าและนาโนที่ส่งออกต่อปี” ไว้ในระยะยาวแทน เนื่องจากเป็นมาตรวัดที่เป็นการสรุปความสามารถในการ

แข่งขันที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมทั้ง 2 สาขา ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี และแรงงานฝีมือตามยุทธศาสตร์ระยะ

ยาว 

นอกจากนี้ยังมีมาตรวัด “การจัดตั้งองค์กร หรือคณะกรรมการนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ พร้อมคณะ

ด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบบูรณาการทุกภาคส่วน ส าหรับการผลักดันให้ยานยนต์ (EV, 

Nano) และชิ้นส่วนให้บรรลุเป้าหมายสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม” ซึ่งคณะที่ปรึกษาไม่ได้บรรจุไว้เป็น
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มาตรวัดระยะกลาง โดยหากเมื่อมีการจัดตั้งหน่วยงานขับเคลื่อนดังกล่าวตามที่ที่ปรึกษาน าเสนอ มาตรวัดนี้ก็

จะส าเร็จโดยปริยาย 

และเนื่องจากคณะที่ปรึกษาเน้นมาตรวัดแห่งความส าเร็จที่เป็นขั้นสุดท้าย เช่น การเพ่ิมขึ้นของการส่งออกยาน

ยนต์ 2 สาขา จึงไม่เน้นมาตรวัดที่เป็นขั้นกลาง ที่มีลักษณะเป็นกิจกรรม หรือเป็นหลักการ โดยเฉพาะมาตรวัดที่เป็น

ของยานยนต์โดยทั่วไปทั้งปัจจุบันและอนาคต อาทิ “การผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนให้เป็นฐานการ

ผลิต และส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นศูนย์กลางสู่เพ่ือนบ้านในอาเซียน” และ “การปรับปรุงโครงสร้างเทคโนโลยี

และก าลังแรงงานสู่เทคโนโลยีการผลิตระดับสูงที่ใช้แรงงานฝีมือมีทักษะสูง” หรือ “การจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ 

และเทคโนโลยีพื้นฐานที่ใช้แรงงานเป็นหลักไปสู่เพ่ือนบ้าน โดยก าหนดให้ไทยเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน และเป็นที่ปรึกษา” 

ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะกระจายตัวอยู่ในแผนปฏบิัติการของยานยนต์  2 สาขาแทน อาท ิ“ส่งเสริมให้เกิด Supply 

Chain ร่วมกับในภูมิภาคอาเซียนของผู้ผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วน EV และ Nano ที่เหมาะสมเป็นรูปธรรม” 

(โครงการ 3.4.1) “ส่งเสริมให้เกิดสถาบัน หรือหน่วยงานรับผิดชอบด้านการวิจัยพัฒนา และออกแบบ (R&D2-

Research, Development, and Design)” (โครงการ 4.3.1) หรือ “สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา เกิดทวิภาคีกับ

องค์กรหรือสมาคม ระหว่างอาเซียน” (โครงการ 4.1.2) และ “ผลักดันการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี/ด้านยาน

ยนต์และชิ้นส่วน EV ระดับอาเซียน” (โครงการ 4.1.4) เป็นต้น 

 
แผนภาพที ่6 : แผนภาพยุทธศาสตร์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขบัเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและ 

ยานยนต์ขนาดเลก็มาก (นาโน) 

ด้าน
การเงิน 

ด้าน
ตลาด 

ด้าน
ขั้นตอน
ท างาน 

ความ 

สามารถ 

สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมปริมาณการลงทุนจากต่างประเทศ 

เพ่ิมปริมาณการส่งออก 
ไฟฟ้าและนาโน 

เพ่ิมยอดขายภายในประเทศรถไฟฟ้าและนาโน 

พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Global Supplier/ Sourcing 
Center 

สร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั้งอาเซียนด้านยานยนต์ลดมลพิษ โดย
เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในอาเซียน 

ขยายห่วงโซ่ให้ยาว 
และต่อเนื่อง 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง 

พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 

เพ่ิม Supply Chain Integration ในอาเซียน 

เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 

พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม เพ่ิมนวัตกรรมในทุกขั้นตอน 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และขยายผลส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 
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9. การออกแบบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

อนาคตไทยวิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC (ระยะที ่2) 

สรุปกลยุทธ์การพัฒนาในด้านต่างๆ  

ด้าน กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

1. ด้านการเงิน 1.1 สร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.2 เพ่ิมปริมาณการลงทุนจากต่างประเทศ 

3 
4 

2. ด้านการตลาด 2.1 เพ่ิมปริมาณการส่งออกไฟฟ้าและนาโน 
2.2 เพ่ิมยอดขายรถไฟฟ้าและนาโนในประเทศ 
2.3 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Global Supplier/ Sourcing Center 
2.4 สร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั้งอาเซียนด้านยานยนต์ลดมลพิษ 

โดยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคใน
อาเซียน 

2 
4 
3 
2 
 

3. ด้านขั้นตอนการ
ท างาน 

3.1 ขยายห่วงโซ่ให้ยาวและต่อเนื่อง 
3.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง 
3.3 พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  
3.4 การเพ่ิม Supply Chain Integration ในอาเซยีน 

1 
3 
4 
4 

4. ด้านความสามารถ 4.1 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 
4.2 พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และขยายผลส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 
4.4 เพ่ิมนวัตกรรมในทุกข้ันตอน 

5 
3 
5 
 
3 

รวมกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์  

โครงการ 46 โครงการ 
ตารางที่ 2 : ตารางสรุปกลยุทธ์การพัฒนาในด้านต่างๆ 

ทั้งนี้กลยุทธ์ยานยนต์ตามแผนยุทธศาสตร์อนาคต ยุทธศาสตร์สามารถจัดออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก โดย

แบ่งตามระยะเวลา คือระยะสั้น (ภายใน 3 ปี) ระยะกลาง (ภายใน 5 ปี) และระยะยาว (ภายใน 10 ปี) รวมทั้ง

ชื่อหน่วยงานหลัก12 หน่วยงานอื่นๆ และสาขาที่เก่ียวข้องในโครงการต่างๆ มีดังนีส้ามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

                                                           
12

 หน่วยงานหลักจะมีการขีดเส้นใต้และท าเป็นตัวหนาไว้ 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะสั้น )ภายใน 3 ปี) : การสร้างก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Economy of Scale)  

1.2.1 ให้สิทธิประโยชน์ทางการเงิน
และภาษี รวมถึงสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของกิจการของต่างชาติ 

1.2 การเพ่ิมปริมาณการลงทุน
จากต่างประเทศ 

ศึกษารูปแบบการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าจาก
ประเทศอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางการก าหนด
กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆที่น ามาปรับใช้ให้นัก
ลงทุนต่างประเทศเกิดความสนใจ 

EV กระทรวงอุตสาหกรรม  
ส านักนายกรัฐมนตรี สถาบันวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1.2.2 ให้สิทธิประโยชน์ทางการเงิน
และภาษี รวมถึงสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของกิจการของต่างชาติ 

1.2 การเพ่ิมปริมาณการลงทุน
จากต่างประเทศ 

ให้โอกาสผู้ที่ได้รับบัตรส่งเสริมเดิม เพิ่มการ
ลงทุนรถยนต์ประเภทใหม่ท้ัง EV และ Nano 
อนุมัติสิทธิประโยชน์ของ BOI โดยพิจารณา
ขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น 

EV และ 
Nano 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน  คลัสเตอร์ยานยนต์ 
ผู้ประกอบการด้านชิ้นส่วนยานยนต์  

1.2.3 ลดพิธีการของภาครัฐในการ
จัดตั้งและด าเนินธุรกิจ รวมถึง
การอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินธุรกิจ 

1.2 การเพ่ิมปริมาณการลงทุน
จากต่างประเทศ 

เพ่ิมโอกาสการลงทุนโดยการยืดหยุ่น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้ผลิตยานยนต์
และชิ้นส่วนเดิมสามารถปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีต้องการ 

EV และ 
Nano 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
กระทรวงการคลัง คลัสเตอร์ยานยนต์ 
ผู้ประกอบการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2.4 ให้สิทธิประโยชน์ทางการเงิน
และภาษี รวมถึงสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของกิจการของต่างชาติ 

1.2 การเพ่ิมปริมาณการลงทุน
จากต่างประเทศ 

ศึกษาแนวทางการสนับสนุนราคาขาย และ
สิทธิประโยชน์รถไฟฟ้า 

EV กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลัง ผู้ประกอบการ
รถยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วน  
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค กระทรวงคมนาคม 

2.2.4 ให้สิทธิประโยชน์ทางการเงิน
และภาษี รวมถึงสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของกิจการของต่างชาติ 

2.2 เพ่ิมยอดขายรถไฟฟ้าและ
นาโนในประเทศ 

ให้แรงจูงใจด้านภาษี และด้านการเงิน 
รถยนต์ EV เพ่ือสร้างอุปสงค์ภายในประเทศ 

EV ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการคลัง  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.4.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 การสรา้งความตระหนักใหก้ับ
ประชาชนทั้งอาเซียนด้านยาน
ยนต์ลดมลพิษ โดยเพ่ิมการรับรู้
เกี่ยวกับการใชง้านยานยนต์ไฟฟ้า
ให้กับผู้บริโภคในอาเซียน 

จัดท าโครงการน าร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง
ระบบในสถานที่ต้นแบบเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวอาเซียน 

EV ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า นาโน 
และช้ินส่วน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่อง  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 3.2 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพแหล่งพลังงาน
เชื้อเพลิง 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการชาร์จพลังงาน
รถ EV 

EV กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า  

3.2.3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 3.2 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพแหล่งพลังงาน
เชื้อเพลิง 

ร่วมมือใช้ไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ โดย
เป็นพันธมิตรกับเพ่ือนบ้านที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้า 
ในลักษณะแลกเปลี่ยนธุรกิจ 

EV กระทรวงพลังงาน  
ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

4.1.3 สนับสนุนให้มีจ านวนแรงงาน
เพียงพอ มีทักษะพ้ืนฐาน และมี
ค่าแรงที่อยู่ในระดับที่สามารถ
แข่งขันได้ 

4.1 เพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากร 

พัฒนาปรับปรุง หลักสูตร และการเรียน/สอน 
ตั้งแต่อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และโรงเรียน
สารพัดช่าง ใหส้อดคล้องกับอนาคตยานยนต์ 
และชิ้นสว่น EV และ Nano 

EV และ 
Nano 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามหาวิทยาลัยที่มีการ
เรียนการสอนด้านยานยนต์ 
กระทรวงศึกษาธิการ  

4.2.2 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.2 พัฒนาขีดความสามารถการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม 

จัดตั้ง Data Center ส าหรับเป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงได้ 

EV และ 
Nano 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประกอบการ
รถยนต์ไฟฟ้า นาโน และชิ้นส่วน 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะกลาง )ภายใน 5 ปี) : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบในประเทศ (Economy of Scope)  

1.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลิต ให้ได้ระดับสูงที่สุด โดย
การใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่และ
เครื่องจักรในการผลิต  

1.1 การสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมประสิทธิภาพ และมูลค่าเพ่ิมในการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงด้าน  Automation 
และ Robotic  

EV และ 
Nano 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
ผู้ประกอบการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ 
สถาบันยานยนต์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.1.2 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคต โดยการเชื่อมโยงคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ 
และสร้างเขตอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง 

1.1 การสร้างมูลค่าเพ่ิม สนับสนุนการเพิ่ม Local Content ให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

EV และ 
Nano 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน กรมสรรพากร ตัวแทนภาครัฐ 
เอกชน และสมาคมที่เก่ียวข้อง สถาบัน
ไทย-เยอรมัน ผู้ประกอบการด้าน
ชิ้นส่วนยานยนต ์

1.1.3 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคต โดยการเชื่อมโยงคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ 
และสร้างเขตอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง 

1.1 การสร้างมูลค่าเพ่ิม แปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยวัตถุดิบ 
ยางพารา วิจัยพัฒนาส่งเสริมให้เป็นชิ้นส่วน
ยานยนต์ที่ส าคัญ 

EV และ 
Nano 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม  
ศูนยท์ดสอบสมรรถนะยานยนต์และ
ชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนต์ 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.3.2 เชื่อมโยงกับตลาดอาเซียน และ
ขยายห่วงโซ่อุปทาน 

2.3 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น 
Global Supplier/ Sourcing 
Center 

เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งของเอกชนในด้าน
เทคโนโลยีเป็น Global Supplier/Sourcing 
Center 

EV และ 
Nano 

กระทรวงคมนาคม สมาคมขนส่ง
สินค้าและโลจิสติกส์ไทย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลัง  

2.3.3 เชื่อมโยงกับตลาดอาเซียน และ
ขยายห่วงโซ่อุปทาน 

2.3 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น 
Global Supplier/ Sourcing 
Center 

หาแหล่งผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่สามารถใช้ไทย
เป็นฐานการผลิตหรือฐานการค้า การซื้อมา
ขายไปของชิ้นส่วนอะไหล่ หรือ OEM รถ EV 
และ Nano  

EV และ 
Nano 

ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า นาโน 
และช้ินส่วน 
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คลัสเตอร์ยานยนต์   

3.1.1 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคต โดยการเชื่อมโยงคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ 
และสร้างเขตอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง 

3.1 ขยายห่วงโซ่ให้ยาวและ
ต่อเนื่อง 

ส่งเสริมผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
โดยคิดให้สมดุลย์ทั้งระบบ 

EV และ 
Nano 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
คลัสเตอร์ยานยนต์   
ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า นาโน 
และชิ้นส่วน 
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

3.2.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลิต ให้ได้ระดับสูงที่สุด โดย
การใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่และ

3.2 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพแหล่งพลังงาน
เชื้อเพลิง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พัฒนา
พลังงาน ทางเลือก และพลังงานทดแทน 

EV กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย  
การไฟฟ้านครหลวง  
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องจักรในการผลิต  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
สถาบันยานยนต์ 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า  

3.3.1 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคต โดยการเชื่อมโยงคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ 
และสร้างเขตอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง 

3.3 พัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน  

พัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ระบบควบคุม
พลังงาน (Controller) มอเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงชุด
ชาร์ทแบตเตอรี่ส าหรับรถ EV 

EV กระทรวงอุตสาหกรรม  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน 

3.3.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลิต ให้ได้ระดับสูงที่สุด โดย
การใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่และ
เครื่องจักรในการผลิต  

3.3 พัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน  

สนับสนุนอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 2nd และ 3rd  tier ทุก
กลุ่ม 

EV ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน  
คลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ
รถยนต์ไฟฟ้า นาโน และชิ้นส่วน 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3.3 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคต โดยการเชื่อมโยงคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ 
และสร้างเขตอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง 

3.3 พัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน  

เตรียมความพร้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ SME ในการสนับสนุนกลุ่ม
อุตสาหกรรมการประกอบยานยนต์ไฟฟ้าและ
นาโน 

EV และ 
Nano 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
ผู้ประกอบการชิ้นส่วนรถยนต์ ไฟฟ้า นา
โน ขนาดกลาง และขนาดย่อม กระทรวง
อุตสาหกรรม คลัสเตอร์ยานยนต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

3.3.4 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคต โดยการเชื่อมโยงคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ 
และสร้างเขตอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง 

3.3 พัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน  

ศึกษาการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
ที่เหมาะสมในการลงทุนจากต่างประเทศ 

EV และ 
Nano 

กระทรวงอุตสาหกรรม ส านัก
นายกรัฐมนตรี สถาบันวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

3.4.1 เชื่อมโยงกับตลาดอาเซียน และ
ขยายห่วงโซ่อุปทาน 

3.4 การเพ่ิม Supply Chain 
Integration ใน อาเซี่ยน 

ส่งเสริมให้เกิด Supply Chain ร่วมกับใน
ภูมิภาคอาเซียนของผู้ผลิตยานยนต์ และ
ชิ้นส่วน EV และ Nano ที่เหมาะสมเป็น
รูปธรรม  

EV และ 
Nano 

กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ
รถยนต์ไฟฟ้า นาโน และชิ้นส่วนทั้งใน
ประเทศไทยและในอาเซียน คลัสเตอร์
ยานยนต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กระทรวงพาณิชย์ 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.4.2 เชื่อมโยงกับตลาดอาเซียน และ
ขยายห่วงโซ่อุปทาน 

3.4 การเพ่ิม Supply Chain 
Integration ใน อาเซี่ยน 

จัดหาแหล่งวัตถุดิบใน ASEAN เช่น แร่ลิเธียม 
ยางพารา เป็นต้น 

EV และ 
Nano 

ผู้ผลิตยานยนต์และช้ินส่วนรถยนต์
ไฟฟ้า ทั้งในไทยและในอาเซียน 
เจ้าของวัตถุดิบ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.4.3 เชื่อมโยงกับตลาดอาเซียน และ
ขยายห่วงโซ่อุปทาน 

3.4 การเพ่ิม Supply Chain 
Integration ใน อาเซี่ยน 

สร้างโอกาสและผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
กับประเทศอ่ืนในอาเซียนเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การส่งออก 

EV และ 
Nano 

กระทรวงพาณิชย์  
คลัสเตอร์ยานยนต์ 
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบัน
ยานยนต์ กระทรวงการต่างประเทศ 

3.4.4 เชื่อมโยงกับตลาดอาเซียน และ
ขยายห่วงโซ่อุปทาน 

3.4 การเพ่ิม Supply Chain 
Integration ใน อาเซี่ยน 

พัฒนาและขยาย Supporting Industry  ที่
เกี่ยวข้องกับรถ EV และ Nano ทั้งในอาเซียน 
เช่น ผู้ผลิตเครื่องมือ จับยึด tooling อะไหล่
เครื่องจักรกล  

EV และ 
Nano 

กระทรวงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ยาน
ยนต์ กระทรวงศึกษาธิการ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแรงงาน โดย
การจับคู่ระหว่างทักษะ
ความสามารถของแรงงานกับ
ความต้องการของผู้จ้าง ให้มี
ความสอดคล้องกันมากท่ีสุด 

4.1 เพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากร 

เพ่ิมทักษะให้แรงงานฝีมือ พัฒนาบุคลากรให้
มีทักษะความช านาญเฉพาะทาง  

EV และ 
Nano 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

4.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแรงงาน โดย
การจับคู่ระหว่างทักษะ
ความสามารถของแรงงานกับ
ความต้องการของผู้จ้าง ให้มี
ความสอดคล้องกันมากท่ีสุด 

4.1 เพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากร 

สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา เกิดทวิภาคีกับ
องค์กรหรือสมาคม ระหว่างอาเซียน 

EV และ 
Nano 

สถาบันการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า นาโน 
และชิ้นส่วน 

4.1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแรงงาน โดย
การจับคู่ระหว่างทักษะ
ความสามารถของแรงงานกับ
ความต้องการของผู้จ้าง ให้มี

4.1 เพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากร 

ผลักดันการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลากร
เฉพาะทางส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม EV Car 
และ Nano  

EV และ 
Nano 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัย
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกันมากท่ีสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

4.2.1 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคต โดยการเชื่อมโยงคลสั
เตอร์อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ และ
สร้างเขตอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 

4.2 พัฒนาขีดความสามารถการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม 

สร้างเสริมและพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถ
ของคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องเตรียมเข้าสู่ AEC  

EV และ 
Nano 

คลัสเตอร์ยานยนต์  
กระทรวงอุตสาหกรรม  
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

4.2.3 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคต โดยการเชื่อมโยงคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ 
และสร้างเขตอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง 

4.2 พัฒนาขีดความสามารถการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม 

ผลักดันให้เกิด “Auto City” ของประเทศ
ไทย มีผังเมือง ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
เมืองครบถ้วน 

EV และ 
Nano 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
สถาบันยานยนต์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
คลัสเตอร์ยานยนต์   
กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงศึกษาธิการ  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.3.4 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคต โดยการเชื่อมโยงคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ 
และสร้างเขตอุตสาหกรรม
เฉพาะทาง 

4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
และขยายผลส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม 

พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุทาง
วิศวกรรม โดยใช้ยางพาราที่เป็นวัตถุดิบ มา
สร้างมูลค่าเพ่ิม  

EV และ 
Nano 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ
รถยนต์ไฟฟ้า นาโน และชิ้นส่วน 
กระทรวงอุตสาหกรรม  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

4.4.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ผลิต ให้ได้ระดับสูงที่สุด โดย
การใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่และ
เครื่องจักรในการผลิต  

4.4 เพ่ิมนวัตกรรมในทุก
ขั้นตอน 

สร้างนวัตกรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ EV และ 
Nano การผลิตและการบริการ โดย
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน เป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสอนงานประเทศเพ่ือนบ้าน 

EV และ 
Nano 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
สถาบันการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน
ยานยนต์ ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า 
นาโน และชิ้นส่วน ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
คลัสเตอร์ยานยนต์ 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแรงงาน โดย
การจับคู่ระหว่างทักษะ
ความสามารถของแรงงานกับ
ความต้องการของผู้จ้าง ให้มี
ความสอดคล้องกันมากท่ีสุด 

4.4 เพ่ิมนวัตกรรมในทุก
ขั้นตอน 

จัดให้มีโครงการส่งเสริมนวัตกรรมใน
สถาบันการศึกษา ให้มีการเรียนการสอนใน
สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ส าหรับภูมิภาค
อาเซียน 

EV และ 
Nano 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันการศึกษา สถาบัน
ยานยนต์ ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า 
นาโน และชิ้นส่วน ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ คลัสเตอร์ยานยนต์  

ระยะยาว )ภายใน 10 ปี) : การสร้างความเป็นผู้น าระดับสากลผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน 
2.1.1 สร้างค่านิยมให้สินค้าไทย ในแง่

คุณภาพสินค้า ทั้งตราสินค้า
และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 
Made in Thailand 

2.1 เพ่ิมปริมาณการส่งออก
ไฟฟ้าและนาโน 

จัดท า Roadshow โดยรัฐบาลร่วมเอกชน 
และคลัสเตอร์ยานยนต์ไปพบปะประเทศ
เพ่ือนบ้านในอาเซียน 

EV และ 
Nano 

กระทรวงพาณิชย์  
คลัสเตอร์ยานยนต์  
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบัน
ยานยนต์ 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2 สร้างค่านิยมให้สินค้าไทย ในแง่
คุณภาพสินค้า ทั้งตราสินค้า
และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 
Made in Thailand 

2.1 เพ่ิมปริมาณการส่งออก
ไฟฟ้าและนาโน 

ท าวิจัยตลาดต่างประเทศ เพ่ือให้ยานยนต์
ไฟฟ้าและนาโนตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า 

EV และ 
Nano 

กระทรวงพาณิชย์  
คลัสเตอร์ยานยนต์  
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สถาบันยานยนต์   

2.2.1 กลยุทธ์เฉพาะสาขา 2.2 เพ่ิมยอดขายรถไฟฟ้าและ
นาโนในประเทศ 

ติดตั้งจุดจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้ยานยนต์ไฟฟ้า
สามารถประจุไฟฟ้าได้ทั่วถึง 

EV บริษัท ปตท.จ ากัด )มหาชน)  
การไฟฟ้านครหลวง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

2.2.2 สร้างค่านิยมให้สินค้าไทย ในแง่
คุณภาพสินค้า ทั้งตราสินค้า
และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 
Made in Thailand 

2.2 เพ่ิมยอดขายรถไฟฟ้าและ
นาโนในประเทศ 

ก าหนดแผนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าส าหรับ
หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ หรือใน
สถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างอุปสงค์ในประเทศ 

EV กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลัง สถาบันการศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 



                                                                                                           

-บทที ่10 หน้า 41- 

  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.3 สร้างค่านิยมให้สินค้าไทย ในแง่
คุณภาพสินค้า ทั้งตราสินค้า
และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 
Made in Thailand 

2.2 เพ่ิมยอดขายรถไฟฟ้าและ
นาโนในประเทศ 

ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้ยาน
ยนต์อนาคตทั้ง EV และ Nano ในประเทศสู่
เพ่ือนบ้าน 

EV และ 
Nano 

กระทรวงพาณิชย์  
ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า นาโน 
กระทรวงการต่างประเทศ  

2.3.1 ลงทุนเพื่อชักจูงหรือซื้อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมจาก
องค์กรผู้น าระดับสากลเข้ามาใน
ประเทศ 

2.3 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น 
Global Supplier/ Sourcing 
Center 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออก
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง (High 
Technology) และมีมูลค่าเพ่ิมที่สูง (High 
Value Add) 

EV และ 
Nano 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  
กระทรวงพาณิชย์ 

2.4.2 สร้างค่านิยมให้สินค้าไทย ในแง่
คุณภาพสินค้า ทั้งตราสินค้า
และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 
Made in Thailand 

2.4 การสร้างความตระหนัก
ให้กับประชาชนทั้งอาเซียนด้าน
ยานยนต์ลดมลพิษ โดยเพ่ิมการ
รับรู้เกี่ยวกับการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในอาเซียน 

จัดเผยแพร่ความรู้และสาธิตรถไฟฟ้าต้นแบบ
ให้กับเยาวชน นิสิตนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปในลักษณะ EV & Nano Knowledge 
Center 

EV และ 
Nano 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ
รถยนต์ไฟฟ้า นาโน และชิ้นส่วน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1.4 ลงทุนเพื่อชักจูงหรือซื้อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมจาก
องค์กรผู้น าระดับสากลเข้ามาใน
ประเทศ 

4.1 เพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากร 

ผลักดันการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี/
ด้านยานยนต์และชิ้นส่วน EV ระดับอาเซียน  

EV กระทรวงอุตสาหกรรม  
สถาบันยานยนต ์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน  

4.3.1 ลงทุนเพื่อชักจูงหรือซื้อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมจาก
องค์กรผู้น าระดับสากลเข้ามาใน
ประเทศ 

4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
และขยายผลส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม 

ส่งเสริมให้เกิดสถาบัน หรือหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านการวิจัยพัฒนา และออกแบบ 
(R&D2) 

EV และ 
Nano 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
สถาบันยานยนต์   
กระทรวงอุตสาหกรรม  

4.3.2 ลงทุนเพื่อชักจูงหรือซื้อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมจาก
องค์กรผู้น าระดับสากลเข้ามาใน
ประเทศ 

4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
และขยายผลส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม 

ตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการสู่
เทคโนโลยีอัตโนมัติ 

EV และ 
Nano 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สถาบันไทย-เยอรมัน  
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลัง ผู้ประกอบการด้าน
ชิ้นส่วนยานยนต ์
สถาบันยานยนต์  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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  กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

2 สาขา 

ชื่อโครงการ สาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.3.3 ดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพระดับ
สูงสุดจากทั่วโลก 

4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
และขยายผลส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม 

สนับสนุนงบประมาณ หรือสิทธิพิเศษในการ
วิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับ
นวัตกรรม ด้านยานยนต์ เช่น 
สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

EV และ 
Nano 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน 
สถาบันไทย-เยอรมัน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คลัสเตอร์ยานยนต์  

4.3.5 ลงทุนเพื่อชักจูงหรือซื้อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมจาก
องค์กรผู้น าระดับสากลเข้ามาใน
ประเทศ 

4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
และขยายผลส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม 

สร้างโอกาสของศูนย์ทดสอบและ R&D ใน
ประเทศไทยเพ่ือขาย Know-How หรือให้
การบริการสู่ประเทศอ่ืนในอาเซี่ยน 

EV และ 
Nano 

สถาบันยานยนต์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
คลัสเตอร์ยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

4.4.3 ลงทุนเพื่อชักจูงหรือซื้อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมจาก
องค์กรผู้น าระดับสากลเข้ามาใน
ประเทศ 

4.4 เพ่ิมนวัตกรรมในทุก
ขั้นตอน 

ส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์
ที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ และชิ้นส่วน EV และ 
Nano ร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศ  

EV และ 
Nano 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงการคลัง ผู้ประกอบการด้าน
ชิ้นส่วนยานยนต ์

ตารางที่ 3 : ตารางสรุปโครงการ
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 แผนการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาจัดท าเป็นโครงการพร้อมแผนปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

 

ชื่อโครงการ 1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพ และมลูค่าเพิม่ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูงด้าน  Automation และ Robotic 

วตัถุประสงค์ 1) จัดต้ังศูนย/์สถาบันเคร่ืองกลอตัโนมติั และหุน่ยนต์การผลิต MARI* เพือ่เป็นสถานศึกษา พฒันาและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการ

2) สนับสนุน และยกระดับ อตุสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอตัโนมติั และหุน่ยนต์

3) ก าหนดทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมการผลิต ท่ีมปีระสิทธภิาพ Q C D เป็นวาระหลักในการร่วมมอืปฏิบัติอย่างจริงจัง

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดต้ังคณะท างานก าหนดแผนยุทธศาสตร์ MARI*

2 คัดเลือกหน่วยงานเจ้าภาพในการบริหารจัดการ MARI คือ TGI

3 ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และติดตามผลเป็นระยะๆ

4 ติดตามประเมนิผลวดั KPI ต่างๆ เมือ่ส้ินปีงบประมาณ

5 ทบทวนแผน และปรับขยายผล ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในปีต่อไป

หมายเหตุ: *MARI; Manufacturing Automatic and Robotic Institute; TGI; Thai German Institute; Q,C,D; Quality, Cost, Delivery

KPI: 1) มสีถาบัน MARI โดยใช้สถานที ่TGI รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการ

2) มแีผนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน ปฏิบัติได้

3) มผีลงานด้าน Automation ในโรงงานต้นแบบ

4) มกีารพฒันาอปุกรณ์ แขนกลอตัโนมติั ท่ีสามารถน าไปขายได้ในเชิงพาณิชย์

ปีที่
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ชื่อโครงการ 1.1.2 สนับสนุนการเพิม่ Local Content ให้เกดิมลูค่าเพิม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่ให้สิทธปิระโยชน์ท้ังในรูปตัวเงิน และไมใ่ช่ตัวเงินในการเพิม่ Local Content ท่ีเหมาะสมแข่งขันกบั ASEAN ได้

2) เสาะแสวงหาแนวทางมาตรการท่ีเหมาะสม พร้อมทบทวนแผนงานด้าน Local Content ปรับให้ทันสมยัเพือ่ใช้ในการผลักดันให้เกดิมลูค่าเพิม่

3) พจิารณาข้อมลูท่ีเท็จจริง รูปแบบ และกระบวนการ การตรวจวดั ประเมนิผล Local Content ท่ีเอือ้ประโยชน์ให้เกดิประโยชน์ต่อชาติ

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ทบทวนกระบวนการขั้นตอนการวดัผล Local Content 

2 ประกาศวธิกีารวดัผลใหม ่ท่ีสะท้อนสัดส่วนจริงของ Local Content

3 ประชาสัมพนัธรู์ปแบบสิทธปิระโยชน์ใหม ่โดยเฉพาะด้านภาษี

4 ประเมนิผลและทบทวนเง่ือนไขใหม ่ให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิของประเทศ

5 ออกกฎหมาย และกฎเกณฑ์ เพือ่เอือ้ประโยชน์ให้เกดิการปฏิบัติจริง

หมายเหตุ:

KPI: 1) มรูีปแบบการให้การสนับสนุน Local Content ท่ีจูงใจและน่าสนใจ เปรียบเทียบกบัคู่แข่งใน ASEAN

2) มสัีดส่วน Local Content ตามเป้าหมาย

ปีที่
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ชื่อโครงการ 1.1.3 แปรรูป และสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยวตัถุดิบ ยางพารา วจิัยพฒันาส่งเสริมให้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ทีส่ าคัญ

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่สร้างองค์ความรู้ และมลูค่าเพิม่ให้วตัถุดิบจากยางพารา

2) เพือ่แกป้ัญหาระยะยาว ด้านราคาผลผลิตยางพาราท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศ

3) เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ของยางพาราจากการขายเพยีงวตัถุดิบ พฒันาสู่ชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีส าคัญ

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

1 ศึกษาวจิัย พฒันาใช้ยางพาราซ่ึงเป็นวตัถุดิบการเกษตรไทย

2 จัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น สถาบันพฒันายางพารา

3 ผลักดันการวจิัยพฒันาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยยางพารา

4 ท า Prototype เพือ่ทดสอบชิ้นส่วนยางใช้กบัรถยนต์ EV Nano ต้นแบบจริง

หมายเหตุ:

KPI: 1) มกีารก าหนดให้ยางพาราเป็นยุทธศาสตร์พฒันาวกิฤตด้านราคาเป็นโอกาสในการวจิัยพฒันาท้ังระบบ จึงต้องมศูีนย์วจิัย และสถาบันศึกษาด้านเทคโนโลยีของ

ยางพาราสู่ชิ้นส่วนยานยนต์อนาคต

2) มจี านวนชิ้นส่วนยางต่อชิ้นส่วนยานยนต์ EV และ Nano ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

ปีที่
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ชื่อโครงการ 1.2.1 ศึกษารูปแบบการลงทุนรถยนต์ไฟฟา้จากประเทศอืน่ๆ เพือ่เป็นแนวทางการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆทีน่ ามาปรับใช้ให้นักลงทุนต่างประเทศเกดิความสนใจ

วตัถุประสงค์ 1) ศึกษาหารูปแบบการลงทุนยานยนต์อนาคต จากกรณีศึกษาต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จ

2) สัมภาษณ์ความต้องการของนักลงทุนของประเทศเป้าหมาย

3) สรุปผลวา่แนวทางกลยุทธใ์ห้สอดคล้องกบัความต้องการของนักลงทุนต่างประเทศในไทย

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 3 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 สรรหาทีมผู้เชี่ยวชาญ เพือ่ศึกษารูปแบบการลงทุนยานยนต์อนาคต

2 ศึกษาหาข้อมลูปฐมภูม ิ ทุติยภูม ิและวเิคราะห์หาข้อสรุปของประเทศ

3 สอบทวนกบันักลงทุนระดับโลก ถึงความน่าสนใจ และเป็นไปได้

4 ก าหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์ท่ีน่าสนใจ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

5 ปฏิบัติการตามแผน และทบทวนเป็นระยะๆ

หมายเหตุ:

KPI: 1) มทีีมผู้เชี่ยวชาญ มแีผนปฏิบัติการ มขี้อสรุปยุทธศาสตร์ โดยท าโครงการศึกษาโอกาส และความเหมาะสมในการชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศท่ีเป็น

เจ้าของแบรนด์หลักทุกค่ายรถยนต์

2) มผีลสรุปจากภาคการศึกษา และการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการปฏิบัติ หรือการด าเนินการเชื้อเชิญนักลงทุนท่ีสนใจ

ปีที่
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ชื่อโครงการ 1.2.2 ให้โอกาสผู้ท่ีได้รับบัตรส่งเสริมเดิม เพิม่การลงทุนรถยนต์ประเภทใหมท้ั่ง EV และ Nano อนุมติัสิทธปิระโยชน์ของ BOI โดยพจิารณาขยายสิทธปิระโยชน์เพิม่ขึ้น

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่ให้เกดิการลงทุนจากผู้ท่ีได้รับบัตรส่งเสริมเดิมท่ีร่วมลงทุนกบัต่างประเทศขยายสู่การต้อนรับยานยนต์อนาคต

2) เพือ่เป็นผู้น าใน ASEAN โดยเพิม่การลงทุนท้ังในประเทศและประเทศเพือ่นบ้าน ASEAN

3) เพือ่ส่งเสริมพฒันาผู้ประกอบการเดิมให้มัน่คง มัง่ค่ัง และยั่งยืน

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 3 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ทบทวนรายชื่อผู้รับสิทธเิดิม - ปัจจุบัน

2 ศึกษารายละเอยีดแต่ละผู้ประกอบการ

3 ยื่นข้อเสนอการขยายการลงทุน โดยมกีารสนับสนุน

4 ติดตามความสนใจเป็นจ านวน และมลูค่าการลงทุน

5 ทบทวนสิทธปิระโยชน์ท่ีเหมาะสม คุ้มค่า

หมายเหตุ:

KPI: 1) มผู้ีใช้สิทธปิระโยชน์ของการส่งเสริม BOI ท้ังลงทุนใหม ่และขยายการลงทุนจากผู้ประกอบการเดิมสู่การลงทุนในการผลิตยานยนต์ไฟฟา้และนาโน

ปีที่
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ชื่อโครงการ 1.2.3 เพิม่โอกาสการลงทุนโดยการยืดหยุ่นหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเพือ่ให้ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนเดิมสามารถปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ท่ีต้องการ

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่เสริมศักยภาพการแข่งขันให้กบัผู้ประกอบการเดิม ให้สามารถปรับธรุกจิอตุสาหกรรมสอดคล้องกบัการขยายตัวยานยนต์อนาคต

2) เพือ่เกดิการลงทุนเพิม่มากขึ้น มทุีนหมนุเวยีนในการลงทุน

3) เพือ่ให้ไทยเป็นศูนย์การเทคโนโลยียานยนต์อนาคตท่ีทันสมยั

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 3 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ศึกษาจ านวนและมลูค่าการลงทุน ส าหรับส่วนสนับสนุนยานยนต์อนาคต

2 ออกกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเอือ้อ านวยแกก่ารลงทุนเพิม่เติม

3 ประกาศใช้สิทธปิระโยชน์ในการพฒันาศักยภาพของผู้ผลิตเดิม

4 อนุมติัโครงการของผู้ประกอบการ

5 ประเมนิ สรุปผลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ:

KPI: 1) จ านวน และมลูค่าการลงทุนเพิม่จากยานยนต์ไฟฟา้และนาโนรวมกนัตามเป้าหมาย

ปีที่
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ชื่อโครงการ 1.2.4 ศึกษาแนวทางการสนับสนุนราคาขาย และสิทธปิระโยชน์รถไฟฟา้

วตัถุประสงค์ 1) ต้ังราคาขาย และสิทธปิระโยชน์ท่ีเหมาะสม เป็นจุดสนใจนักลงทุน

2) ดึงนักลงทุนต่างประเทศ เข้ามาสร้างฐานการผลิตส่งออกภายในประเทศไทยเพือ่เป็นจุดยุทธศาสตร์

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 3 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ต้ังคณะท างานศึกษาหาแนวทาง

2 สรุปราคา EV และสิทธปิระโยชน์ท่ีเหมาะสม

3 ก าหนดพืน้ท่ีต้นแบบหรือกลุ่มต้นแบบในการได้สิทธพิเิศษการใช้ถนนส าหรับรถ EV

4 วเิคราะห์ ผลการด าเนินงาน  

5 สรุปผล แกไ้ข ปรับปรุงให้ตรงความต้องการลูกค้าขยายต้นแบบสู่ประชาชนท่ัวไป 

หมายเหตุ:

KPI: 1) มแีผนนโยบายท่ีชัดเจน ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สร้างสมดุลท้ังแหล่งพลังงานจุดบริการจ่ายรับสอดคล้องกบัการใช้รถ EV ของประชาชน 

ปีที่
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ชื่อโครงการ 2.1.1 จัดท า Roadshow โดยรัฐบาลร่วมเอกชน และคลัสเตอร์ยานยนต์ไปพบปะประเทศเพือ่นบ้านในอาเซียน

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่ร่วมมอืผลักดันการส่งออกยานยนต์ และชิ้นส่วนอนาคตท้ังรัฐและคลัสเตอร์ยานยนต์เอกชน

2) เพือ่กจิกรรม Road Show ให้เพือ่นบ้านรับรู้รับทราบนโยบายของไทย

3) เพือ่สร้างโอกาสความร่วมมอืไทย และอาเซียน

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

1 ร่วมปรึกษาสร้างกจิกรรรมรัฐ + คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน

2 วางแผนเดินทางและนัดกลุ่มเป้าหมายในอาเซียน

3 ต้ังคณะกรรมการร่วมรัฐ+เอกชน ด าเนินการ

4 Roadshow ตามแผนงาน อย่างต่อเนื่อง

5 สรุปทบทวนผลส าเร็จงาน เช่น การร่วมทุนหรือร่วมค้าระหวา่งไทยกบัเพือ่นบ้าน

หมายเหตุ:

KPI: 1) มกีารจัดต้ังคณะกรรมการร่วมมอื รัฐ และ คลัสเตอร์ฯ พร้อมกจิกรรม Road Show และมกีารประเมนิผลส าเร็จ

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 52- 

ชื่อโครงการ 2.1.2 ท าวจิัยตลาดต่างประเทศ เพือ่ให้ยานยนต์ไฟฟา้และนาโนตรงตามความต้องการของลูกค้า

วตัถุประสงค์ 1) จัดต้ังคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวจิัยตลาดในอาเซียน

2) หาข้อมลูดิบ ข่าวสาร วเิคราะห์โอกาสตรงความต้องการลูกค้าในอาเซียน

3) สรุปผลการวจิัย เพือ่วางแผนยุทธศาสตร์การค้า-ขายรถยนต์ไฟฟา้ / Nano ในกลุ่มประเทศ 

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดต้ังคณะกรรมการวจิัยตลาด ASEAN

2 ด าเนินการตามระเบียบวจิัยการตลาด

3 สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ

4 น าข้อมลูไปวางแผนยุทธศาสตร์

หมายเหตุ:

KPI: 1) มผีลงานวจิัยด้านการตลาด และบทวเิคราะห์เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนั

ปีที่
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ชื่อโครงการ 2.2.1 ติดต้ังจุดจ่ายไฟฟา้ เพือ่ให้ยานยนต์ไฟฟา้สามารถประจุไฟฟา้ได้ท่ัวถึง

วตัถุประสงค์ 1) จัดหาแหล่งพลังงานไฟฟา้ให้สมดุล สอดคล้องกบัการให้บริการชาร์ทไฟฟา้

2) กระจายจุดบริการจ่ายไฟฟา้โดยไมป่ระสบปัญหาไฟฟา้ดับหรือไมเ่พยีงพอ

3) ก าหนดพืน้ท่ี จุดบริการให้ครอบคลุม เพือ่ความสะดวกของผู้ใช้รถ EV เช่น ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ สถานีบริการน้ ามนั เป็นต้น

ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ต้ังคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนยานยนต์อนาคต

2 ศึกษาการลงทุนจัดหาไฟฟา้ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ

3 ศึกษาจุดบริการจ่ายไฟให้สอดคล้องจ านวนรถ EV ท่ัวประเทศ

4 ด าเนินการสรรหาแหล่งพลังงาน (ลงทุนเอง/ซ้ือเพือ่นบ้าน)  

5 ทบทวน และจัดเตรียมให้สอดคล้องทัง้ระบบ

หมายเหตุ:

KPI: 1) มแีผนนโยบายท่ีชัดเจน ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างสมดุลท้ังแหล่งพลังงานจุดบริการจ่ายรับสอดคล้องการใช้รถ EV ของประชาชน 

ปีที่
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ชื่อโครงการ 2.2.2 ก าหนดแผนการใช้งานรถยนต์ไฟฟา้ส าหรับหน่วยงานราชการรัฐวสิาหกจิ หรือในสถาบันการศึกษา เพือ่สร้างอปุสงค์ในประเทศ

วตัถุประสงค์ 1) ศึกษาหารถ EV ท่ีเหมาะสมท้ังรูปแบบการใช้งาน และการบริการ

2) คัดเลือกต้นแบบทดสอบ ทดลอง เกบ็ข้อมลูสู่การวเิคราะห์

3) จัดหาทีมวจิัย พฒันา สู่นวตักรรมท่ีเหมาะสม ขยายผลครอบคลุม การใช้งานในประเทศ และในอาเซียน 

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

1 พจิารณารูปแบบรถ EV และการบริการ

2 คัดเลือกพืน้ท่ีต้นแบบ เช่น ในมหาวทิยาลัย องค์กรของรัฐ เป็นต้น

3 วางแผนทดสอบ วจิัยเกบ็ข้อมลู และด าเนินการ

4 สรุปผลการด าเนินการทดสอบ

5 เสนอรัฐบาลเพือ่พจิารณาสนับสนุน 

หมายเหตุ:

KPI: 1) มผีลการทดลองและการทดสอบการใช้งานจริงยานยนต์ไฟฟา้ในพืน้ท่ี

ปีที่
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ชื่อโครงการ 2.2.3 ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพนัธก์ารใช้ยานยนต์อนาคตท้ัง EV และ Nano ในประเทศสู่เพือ่นบ้าน

วตัถุประสงค์ 1) ต้ังคณะกรรมการประชาสัมพนัธท่ี์เป็นส่ือสารมวลชน ด้านยานยนต์ และชิ้นส่วนหรือส่ือท่ีเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่

2) สร้างกระบวนการส่ือสารท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายท้ังอาเซียน

3) ติดตามผล กระแสความสนใจ และตอบรับการใช้ EV, Nano 

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ต้ังคณะกรรมการบริหารส่ือ

2 ร่วมมอืกบัศูนย์ R&D2

3 ออกแบบ และกระจายการประชาสัมพนัธ์

4 ทบทวน และพฒันาส่ือท่ีเข้าถึง ASEAN 

5 สร้าง/ผลิต ส่ืออย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: R&D2; Research, Development & Design

KPI: 1) มส่ืีอประชาสัมพนัธท่ี์ตรงกลุ่มเป้าหมายท้ังในประเทศ และต่างประเทศในส่วนประเทศเพือ่นบ้าน

2) มกีารใช้ Digital Marketing Online ท้ัง Website, Facebook, Instagram เป็นต้น

ปีที่
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ชื่อโครงการ 2.2.4 ให้แรงจูงใจด้านภาษ ีและด้านการเงิน รถยนต์ EV เพือ่สร้างอปุสงค์ภายในประเทศ

วตัถุประสงค์ 1) ก าหนดให้มกีารสนับสนุน ส่งเสริม แรงจูงใจ ด้านภาษแีละด้านการเงินเพือ่การขยายตัวของการซ้ือรถยนต์ EV และ Nano ในระบบการขาย

และการบริการหลังการขาย

2) สร้างอปุสงค์รถยนต์ EV และ Nano ในประเทศ

3) ต่อยอดสู่ธรุกจิเกีย่วเนื่อง เช่น ธรุกจิท่องเท่ียว ธรุกจิรักษโ์ลก

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 3 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ก าหนดยุทธศาสตร์การตลาดในประเทศร่วมกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

2 สร้างความร่วมมอืท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมท่ีเกีย่วกบัยานยนต์และชิ้นส่วน

3 ศึกษาหารูปแบบท่ีเหมาะสม ในลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพนัธมติรธรุกจิ

4 คิดโครงสร้างสนับสนุน และภาษท้ัีงระบบในส่วนการขาย การบริการ

5 ทบทวน และวเิคราะห์สรุปผล หลังปฏิบัติการ 

หมายเหตุ:

KPI: 1) มกีารก าหนดแรงจูงใจด้านภาษ ีการเงินให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการฝ่ายขาย และฝ่ายบริการ

ปีที่
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ชื่อโครงการ 2.3.1 ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology) และมมีลูค่าเพิม่ท่ีสูง (High Value Add)

วตัถุประสงค์ 1)  เพือ่สนับสนุน ส่งเสริมให้ไทยสามารถผลิต และจ าหน่าย/ส่งออก ชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูง และมมีลูค่าสูงเป็นหลัก

2)  เพือ่เคล่ือนย้ายการผลิตชิ้นส่วนท่ีใช้แรงงานไร้ฝีมอื ไปสู่เพือ่นบ้านในอาเซียนท่ีมค่ีาแรงต่ ากวา่

3)  เพือ่ก าหนดให้มกีารลงทุนเพิม่เติมส าหรับชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูง และมมีลูค่าสูงภายในประเทศ

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 สนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูง และมมีลูค่าสูง

2 สร้างความพร้อมของศูนย์ทดสอบ สู่มาตรฐานชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศ

3 จัดต้ัง Auto City เพือ่สร้างความเชื่อมัน่ แลเพิม่ศักยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

4 พฒันาบุคลากรด้านการผลิต ออกแบบชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูง และมมีลูค่าสูง

5 ร่วมเจรจาในเวที อาเซียน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีใช้แรงงานเป็นหลักสู่เพือ่นบ้าน

หมายเหตุ:

KPI: 1) มศูีนย์ธรุกจิการน าเข้า และส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์อนาคตรวมไวท่ี้ Auto City เพือ่สะดวกในการบริการลูกค้า และลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการส่ือสาร รวมศูนย์

ปีที่
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ชื่อโครงการ 2.3.2 เพิม่ประสิทธภิาพการขนส่งของเอกชนในด้านเทคโนโลยีเป็น Global Supplier/Sourcing Center

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออก และน าเข้าในภูมภิาค

2) เพือ่พจิารณา การต้ังจุดจ าหน่ายเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสมในภูมภิาค เช่น สถานี NGV ส าหรับภาคการขนส่งหรือพลังงานทดแทนอืน่ๆ  รวมท้ังองค์ประกอบด้าน

 Logistics อนัได้แก ่คลังสินค้า ระบบรางขนส่ง เป็นต้น

3) เพือ่ศึกษาหาประสิทธภิาพในการรับ-ส่ง ในลักษณะการบริหารจัดการLogistic จ านวนรถเท่ียวเปล่าท้ังรถบรรทุกและระบบราง ผลักดันให้ไทยสู่ภูมภิาค

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดประชุมสัมมนาเร่ืองขนส่งอาเซียน

2 จัดต้ังคณะกรรมการร่วมเพิม่ประสิทธภิาพ Logistic อาเซียน

3 Road Show เชื้อเชิญ Global Sourcing Agent

4 อ านวยความสะดวกจัด Office ใน Auto City

5 ประเมนิยอดการซ้ือ-ขาย ส่งออก

หมายเหตุ:

KPI: 1) มกีารเพิม่ประสิทธภิาพการน าเข้าส่งออก ด้าน Logistic และการลงทุนของผู้ให้บริการ Global Sourcing/Procurement อย่างเป็นรูปธรรม

ปีที่
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ชื่อโครงการ 2.3.3 หาแหล่งผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ท่ีสามารถใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหรือฐานการค้า การซ้ือมาขายไปของชิ้นส่วนอะไหล่ หรือ OEM รถ EV และ Nano 

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่หาแหล่งผลิตชิ้นส่วนต่างๆ จากผู้ผลิตท่ีจะมาลงทุนในไทย

2) เพือ่พฒันาสู่การเป็น Approved Vender List (AVL) ท่ีมมีาตรฐาน

3) เพือ่จัดต้ัง Procurement  Center  โดยความร่วมมอืของผู้น าเทคโนโลยีรถ EV และ Nano

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 เชิญบริษทัตัวแทนเจ้าของแบรนด์ผู้ผลิตรถ EV และ Nano เข้าร่วมประชุม

2 ก าหนดนโยบายด้าน Procurement ให้สอดคล้องกบัเจ้าของแบรนด์ และนโยบายรัฐ

3 รับสมคัรผู้ร่วมเป็นภาคีการผลิต 1st,2nd,3rd tier

4 พฒันาผู้ผลิตชิ้นส่วนใน AVL

5 จัดต้ัง Procurement Center

หมายเหตุ:

KPI: 1) มผู้ีผลิตชิ้นส่วนเข้าเป็นภาคี AVL และสมคัรเข้าอยู่ใน Procurement Center

ปีที่
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ชื่อโครงการ 2.4.1 จัดท าโครงการน าร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟา้ท้ังระบบในสถานท่ีต้นแบบเกีย่วกบัการท่องเท่ียวอาเซียน

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่สร้างพืน้ท่ีน าร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟา้ท้ังระบบ เช่น ภูเกต็ เกาะสมยุ

2) เพือ่วางแผนการทดลอง ทดสอบ เกบ็ข้อมลูการใช้งานจริง

3) เพือ่พฒันา ปรับปรุง หาข้อสรุป เพือ่ปรับใช้ และขยายผลสู่ประชาชนท่ัวประเทศ และเพือ่นบ้านในอาเซียน

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 3 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 เชิญเจ้าของยี่ห้อ EV ร่วมปรึกษาโครงการทดสอบรถ EV ในจังหวดัท่องเท่ียวน าร่อง

2 จัดหาพืน้ท่ีจังหวดัน าร่อง เช่น ภูเกต็, เกาะสมยุ

3 วางกลไกระเบียบวจิัยพฒันา เพือ่เกบ็ข้อมลูเชิงปฏิบัติการ

4 ด าเนินการเกบ็ข้อมลูการใช้จริงสู่ข้อสรุป

5 ขยายผลท้ังประเทศ และ อาเซียน จากต้นแบบแหล่งท่องเท่ียว 

หมายเหตุ:

KPI: 1)  มพีืน้ท่ีน าร่องภูเกต็ หรือเกาะสมยุ ทดสอบ ทดลอง เกบ็ข้อมลูสรุปเพือ่ขยายผล

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 61- 

ชื่อโครงการ 2.4.2 จัดเผยแพร่ความรู้และสาธติรถไฟฟา้ต้นแบบให้กบัเยาวชน นิสิตนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปในลักษณะ EV & Nano Knowledge Center

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่จัดท าหลักสูตร และบทความท่ีเป็นความรู้เกีย่วกบัรถไฟฟา้

2) เพือ่น าต้นแบบ สาธติ ตามแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะสถานศึกษา และศูนย์นิทรรศการ

3) เพือ่รับฟงัข้อคิดเห็น และสังเกตความพงึพอใจผ่านระบบการศึกษา และเครือข่าย TV Digital 

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดคณะท างานผลิตคู่มอื/ส่ือ EV 

2 เลือกต้นแบบ สาธติให้กลุ่มเป้าหมาย

3 เกบ็ข้อมลูการสนองตอบ และข้อคิดเห็น

4 พฒันา ขั้นตอน และกระบวนการประชาสัมพนัธ์

5 สรุปผลการเผยแพร่ขยายสู่ ASEAN

หมายเหตุ:

KPI: 1) มส่ืีอหลักสูตร และคู่มอืประชาสัมพนัธค์รบถ้วนพร้อมการประชาสัมพนัธใ์นระบบการศึกษา และเครือข่ายของส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธต่์างๆ

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 62- 

ชื่อโครงการ 3.1.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อปุทานโดยคิดให้สมดุลย์ท้ังระบบ

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่จัดระบบระเบียบการพฒันาผู้ประกอบการในห่วงโซ่อปุทานและยกระดับสู่ห่วงโซ่คุณค่าอย่างมหีลักการและผลประกอบการดีขึ้น

2) เพือ่พฒันาการด าเนินงานให้มปีระสิทธภิาพ ประสิทธผิล ขยายผล ครอบคลุมท่ัวถึง

3) เพือ่ถ่ายทอดเคร่ืองมอืการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุทานของผู้ประกอบการในประเทศสู่ ASEAN

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ต้ังคณะกรรมการบริหาร และจัดการห่วงโซ่อปุทาน

2 วางกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์การพฒันาห่วงโซ่อปุทาน

3 ประชาสัมพนัธใ์ห้ผู้ประกอบการเข้าร่วม

4 ติดตามผลตามแผนงานและประเมนิ

5 ทบทวนผลในประเทศ ขยายผลสู่ ASEAN  

หมายเหตุ:

KPI: 1) มผู้ีประกอบการเข้าร่วมนั้นพฒันาเป็นห่วงโซ่อปุทาน สร้างยกระดับสู่ห่วงโซ่คุณค่าอย่างเป็นรูปธรรมทีม่ปีระสิทธภิาพและประสิทธผิลสูง

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 63- 

ชื่อโครงการ 3.2.1 พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การชาร์จพลังงานรถ EV

วตัถุประสงค์ 1) จัดต้ังหรือมอบหมายการออกแบบระบบสารสนเทศ ให้กบัสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้วยระบบสารสนเทศ

2) ออกแบบการให้บริการท้ังสถานีชาร์ตไฟและข้อมลูการชาร์ต

3) ต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศท้ังภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน เพือ่การชาร์ตพลังงานรถไฟฟา้ เพือ่พฒันาการบริการ

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 3 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ออกแบบระบบสารสนเทศ โดยสถาบันการศึกษาเฉพาะทางท่ีเชี่ยวชาญ

2 จัดต้ังคณะกรรมการ ICT ยานยนต์ EV จากทุกภาคส่วน

3 ก าหนดท่ีวาง Server และสถานท่ี ICT ตามเง่ือนไขในข้อ (1)

4 ติดตามผลการด าเนินงานเกบ็ข้อมลูต่อเนื่อง

5 สรุปผลพฒันาระบบ IT เพือ่ยานยนต์ EV 

หมายเหตุ:

KPI: 1) มรีะบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกบัการส่งเสริม EV ในประเทศอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน 

2) ก าหนดให้มกีารศึกษาเร่ือง การออกแบบ ติดต้ัง และผลกระทบโดยสถาบันการศึกษาเฉพาะทางทีเ่ชี่ยวชาญ

3) มคีณะกรรมการ ICT ส าหรับยานยนต์อนาคต EV จากทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 64- 

ชื่อโครงการ 3.2.2 เพิม่ประสิทธภิาพการใช้พลังงาน พฒันาพลังงาน ทางเลือก และพลังงานทดแทน

วตัถุประสงค์ 1) จัดหาแหล่งพลังงานไฟฟา้ท้ังในประเทศ และท่ีประเทศเพือ่นบ้าน

2) บริหาร จัดการ การใช้พลังงานไฟฟา้ให้สมดุล

3) เพิม่การศึกษา และประเมนิผลการใช้ไฟฟา้ด้วยรถยนต์ EV 

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟา้กบัรถ EV อย่างสมดุลย์

2 วเิคราะห์ ประเมนิ และเตรียมไฟฟา้ ให้เพยีงพอตามหลักวชิา

3 ติดตามข้อมลูการใช้ไฟฟา้อย่างต่อเนื่อง

4 พจิารณาทบทวนการใช้ไฟฟา้ในมวลรวม

หมายเหตุ:

KPI: 1) คณะกรรมการด้านพลังงานไฟฟา้มขี้อสรุปการเตรียมการพลังไฟฟา้ จากทุกๆ แหล่ง และทุกๆ ประเภทจุดก าเนิดไฟฟา้ 

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 65- 

ชื่อโครงการ 3.2.3 ร่วมมอืใช้ไฟฟา้จากพลังงานธรรมชาติ โดยเป็นพนัธมติรกบัเพือ่นบ้านท่ีมแีหล่งผลิตไฟฟา้ ในลักษณะแลกเปล่ียนธรุกจิ

วตัถุประสงค์ 1) เจรจาแลกเปล่ียนพลังงานไฟฟา้กบัยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตกบัประเทศเพือ่นบ้าน ท่ีประเทศไทยได้ซ้ือไฟฟา้ในปัจจุบัน และมแีผนในอนาคต

2) ให้การสนับสนุนรถยนต์ EV และ Nano แลกเปล่ียนกบัพลังงานไฟฟา้กบัเพือ่นบ้านในอาเซียน

3) สร้างความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่งกนัและกนั

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 3 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดต้ังคณะกรรมการเจรจา 2 ฝ่าย คือฝ่ายไทย และฝ่ายเพือ่นบ้าน

2 ก าหนดเง่ือนไขการเจรจาแลกเปล่ียนเบือ้งต้น เพือ่หาข้อสรุปในแนวคิดดังกล่าว

3 สร้างและผลิตยานยนต์ EV / Nano ต้นแบบอาเซียน

4 ก าหนดเกณฑ์แลกเปล่ียนรถกบัไฟฟา้ 

5 ท าสัญญาผูกพนัระยะยาว

หมายเหตุ:

KPI: 1) มกีารแลกเปล่ียนรถไฟฟา้ / Nano กบัพลังงานไฟฟา้กบัประเทศเพือ่นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 66- 

ชื่อโครงการ 3.3.1 พฒันาอตุสาหกรรมแบตเตอร่ี ระบบควบคุมพลังงาน (Controller) มอเตอร์ไฟฟา้ รวมถึงชุดชาร์ทแบตเตอร่ีส าหรับรถ EV

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่ศึกษาส่งเสริมผลักดันชิ้นส่วนย่อย สู่การประกอบชิ้นส่วนหลักของรถ EV

2) เพือ่กา้วสู่การเป็นหลัก เป็นหัวใจของรถยนต์ไฟฟา้อย่างมนีัยส าคัญ

3) เพือ่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปรับเปล่ียนสถานะของผู้ประกอบการไทยในส่วนของ OEM จาก Low Technology High Labour  intensive ไปสู่ 

High-technology, Hitech labour, Hi Skill Labour 

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 เจรจาจับคู่การลงทุนของชิ้นส่วนหลัก 

2 วางแผนโครงการร่วมทุน/จับคู่ธรุกจิ

3 ด าเนินการตามแผนการลงทุน

4 ท าต้นแบบทดสอบคุณภาพตามระบบต้ังแต่ต้นแบบ กอ่นเข้าสู่การผลิต Small lot

5 เข้าสู่สายการผลิตเพือ่การค้าเชิงพาณิชย์ และพฒันาปรับปรุงต่อเนื่อง

หมายเหตุ:

KPI: 1) ได้บริษทัร่วมทุนหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีชิ้นส่วนหลัก

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 67- 

ชื่อโครงการ 3.3.2 สนับสนุนอตุสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์ 2nd และ 3rd  tier ทุกกลุ่ม

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่หาแนวทางรูปแบบขั้นตอนกระบวนการท่ีตรงความต้องการของอตุสาหกรรมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

2) เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้ผู้ประกอบการไทย

3) เพือ่สร้างเครือข่าย และความสัมพนัธต่์อเนื่องสู่ ASEAN

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 พจิารณากลุ่มอตุสาหกรรมสนับสนุนต้นแบบ 

2 วางแผนงานและเป้าหมายให้ครอบคลุม

3 แลกเปล่ียนความคิดเห็นแนวทางการสนับสนุน

4 ด าเนินการ และติดตามผลสัมฤทธิ์

5 ทบทวนขยายผลท้ังจ านวน/คุณภาพท้ังระบบ

หมายเหตุ:

KPI: 1) มมีาตรการส่งเสริมในรูปแบบใหม่ๆ  สอดคล้องความต้องการ

2) มกีารสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเชื่อมโยงในกลุ่ม ASEAN

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 68- 

ชื่อโครงการ 3.3.3 เตรียมความพร้อมของกลุ่มอตุสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ SME ในการสนับสนุนกลุ่มอตุสาหกรรมการประกอบยานยนต์ไฟฟา้และนาโน

วตัถุประสงค์ 1) พจิารณาเฉพาะผู้ประกอบการ SME ไทยท่ีจะมโีอกาสผลิตชิ้นส่วน REM และตกแต่งของยานยนต์ไฟฟา้และ/หรือ นาโน

2) คัดเลือก และสรรหาตัวแทนหลักของ SME ไทย เพือ่ร่วมพฒันา

3) สนับสนุนให้เกดิความเข้มแข็ง ยั่งยืน มัน่คง ของ SME ไทย พฒันาต่อเนื่องสู่ SME ของกลุ่มประเทศใน ASEAN

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 พจิารณาคัดเลือก SME ไทยรวมกลุ่ม

2 ก าหนดกลยุทธก์ารพฒันาส่งเสริมสนับสนุน

3 แลกเปล่ียนระดับความคิดเพือ่ยกระดับ SME

4 ด าเนินการตามแผนพฒันา SME ไทย

5 ทบทวน พฒันาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:

KPI: 1) SME ไทยได้รับข้อมลู ข่าวสาร และเข้ารับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมตามจ านวนเป้าหมายท่ีก าหนด

2) SME ไทยท่ีเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมมจี านวนตามท่ีก าหนด

3) มส่ืีอ ข้อมลู ข่าวสาร อย่างต่อเนื่องเป็นระยะโดยผ่านส่ือต่างๆท้ังส่ือส่ิงพมิพ ์ส่ืออเิล็คทรอนิกส์ และการสัมมนาชี้แจงประชาสัมพนัธ์

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 69- 

ชื่อโครงการ 3.3.4 ศึกษาการลงทุนนิคมอตุสาหกรรมเฉพาะทางท่ีเหมาะสมในการลงทุนจากต่างประเทศ

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่ให้มกีารลงทุนส าหรับนิคมอตุสาหกรรมท่ีเหมาะสม มมีาตรฐานสากล

2) เพือ่เป็นต้นแบบมาตรฐาน น าไปขยายผลร่วมลงทุนกบันักลงทุนในประเทศ ASEAN

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ศึกษารายละเอยีดการลงทุนนิคมเฉพาะทาง ท่ียังขาดแคลน

2 วางแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกนักบัแผนการขยายตัวของยานยนต์อนาคต

3 ก าหนดพืน้ท่ี เขตอตุสาหกรรมท่ีเหมาะสม เป็นลักษณะ Hub บริเวณ Auto City

4 ชักชวนประชาสัมพนัธ ์Roadshow ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทางส่ือต่างๆ

5 ด าเนินการจัดสร้างนิคมเฉพาะทางท่ีก าหนด

หมายเหตุ:

KPI: 1) มกีารสร้างหรือขยายนิคมอตุสาหกรรมเฉพาะทางเป็นเครือข่ายท้ังในนิคม นอกนิคม และในประเทศทีเ่ชื่อมโยงกบัอาเซียน

2) มกีารก าหนดให้การนิคมแห่งประเทศไทยรับงานศึกษาการลงทุนเพือ่ส่งเสริมร่วมภาคเอกชนในนิคมเฉพาะทาง

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 70- 

ชื่อโครงการ 3.4.1 ส่งเสริมให้เกดิ Supply Chain ร่วมกบัในภูมภิาคอาเซียนของผู้ผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วน EV และ Nano ทีเ่หมาะสมเป็นรูปธรรม 

วตัถุประสงค์ 1) ผู้ผลิตยานยนต์ EV, Nano ก าหนดแหล่งผลิตชิ้นส่วนท้ังในประเทศ และท่ีเชื่อมโยงกบัประเทศเพือ่นบ้าน

2) ศึกษารายละเอยีดความสามารถ สมรรถนะการผลิตชิ้นส่วนในภูมภิาคอาเซียน

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ผู้ผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วนร่วมกนัก าหนดแหล่งผลิต

2 เจรจาจับคู่ธรุกจิในห่วงโซ่อปุทาน

3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ในการผลิตชิ้นส่วนคุณภาพ

4 ด าเนินการด้าน Logistic สู่สายการผลิต 

หมายเหตุ:

KPI: 1) ก าหนดชิ้นส่วนท่ีจะเชื่อมโยง Supply Chain ในภูมภิาคอาเซียน

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 71- 

ชื่อโครงการ 3.4.2 จัดหาแหล่งวตัถุดิบใน ASEAN เช่น แร่ลิเธยีม ยางพารา เป็นต้น

วตัถุประสงค์ 1) พจิารณาหาแหล่งผลิตวตัถุดิบในอาเซียน  โดยเฉพาะเหล็ก แร่ ในประเทศอนิโดนีเซียและยางพาราในประเทศไทย

2) ร่วมการพฒันา ออกแบบ วจิัยพฒันาสู่ชิ้นส่วน

3) ทดสอบความทนทาน (Endurance Test) กบัการใช้งานในยานยนต์ไฟฟา้และนาโนจริง

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ศึกษาแหล่งวตัถุดิบใน อาเซียน

2 ร่วมกบับริษทัรถ EV และผู้ผลิตชิ้นส่วน วจิัยพฒันาทดสอบใช้ Q C D

3 ทดสอบสมรรถนะรถท่ีใช้ชิ้นส่วนวตัถุดิบดังกล่าว

4 น าเข้าสู่สายการผลิต ผลิต ประกอบรถจริง

หมายเหตุ:

KPI: 1) มกีารใช้วตัถุดิบท่ีสรรหาได้ในอาเซียน ในชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟา้และนาโน โดยเฉพาะยางพาราในประเทศไทย

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 72- 

ชื่อโครงการ 3.4.3 สร้างโอกาสและผลักดันให้เกดิความร่วมมอืกบัประเทศอืน่ในอาเซียนเพือ่เพิม่โอกาสในการส่งออก

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่ร่วมการลงทุน และถ่ายทอดเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2) เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์ เหย้า-เยือน สู่การเป็นผู้น ายานยนต์อนาคตในภูมภิาคอาเซียน

3) เพือ่สร้างสัมพนัธไ์มตรีระหวา่งประเทศเพือ่นบ้าน

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอาเซียน

2 นัดพบปะเจรจาธรุกจิ เหย้า-เยือน

3 ถ่ายทอดเทคนิค และแลกเปล่ียนบุคคลากร

4 สร้างกจิกรรมร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง

5 ประเมนิผล สรุปความส าเร็จทุกๆ มติิ

หมายเหตุ:

KPI: 1) มขี้อตกลงความร่วมมอืกบัเพือ่นบ้านในอาเซียนทุกประเทศเป็นภาคีเครือข่าย

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 73- 

ชื่อโครงการ 3.4.4 พฒันาและขยาย Supporting Industry  ท่ีเกีย่วข้องกบัรถ EV และ Nano ท้ังในอาเซียน เช่น ผู้ผลิตเคร่ืองมอื จับยึด tooling อะไหล่เคร่ืองจักรกล 

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่ให้อตุสาหกรรมท่ีสนับสนุนต่อเนื่อง และผู้รับจ้างช่วง ท้ังทางตรงและทางออ้มได้รับประโยชน์และเข้าร่วมการพฒันา 

2) เพือ่ก าหนดจัดต้ังกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีเหมาะสมเป็นโครงสร้างประสิทธภิาพ

3) เพือ่จัดต้ังคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ บนความร่วมมอืทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 สรรหาจัดต้ังคณะกรรมการการพฒันา

2 วางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง

3 ประกาศ ประชาสัมพนัธแ์ผนยุทธศาสตร์

4 ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

5 ทบทวนประเมนิขยายผลสู่อาเซียน 

หมายเหตุ:

KPI: 1) มคีณะกรรมการท่ีมคีวามรู้ความสามารถท่ีเกีย่วข้องทุกวงการ ท้ังแนวด่ิงและแนวนอน 

2) มแีผนยุทธศาสตร์ท่ีสามารถติดตามผลและสนับสนุนได้

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 74- 

ชื่อโครงการ 4.1.1 เพิม่ทักษะให้แรงงานฝีมอื พฒันาบุคลากรให้มทัีกษะความช านาญเฉพาะทาง 

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่ฝึกอบรมครูอาชีวะ และผู้บริหารในอตุสาหกรรมยานยนต์ EV

2) การพฒันาสมรรถนะ Master trainer และพฒันาหลักสูตรมาตรฐาน

3) จัดต้ังศูนย์ทดสอบฝีมอืแรงงานพร้อมมอบในประกาศนียบัตร 

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดต้ังศูนย์ AHRDA เป็นรูปธรรม

2 ฝึกอบรมครูอาชีวะ และผู้บริหาร

3 พฒันาฝีมอืแรงงานในอตุสาหกรรม

4 พฒันาสมรรถนะ Master  Trainer

5 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยั

6 จัดต้ังศูนย์ทดสอบฝีมอืแรงงานพร้อมใบประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ: AHRDA – Automotive  Human  Resource  Development  Academy 

KPI: 1) มศูีนย์ทดสอบฝีมอืแรงงาน และยุทธศาสตร์การพฒันาฝีมอืแรงงาน

2) มคีวามร่วมมอืระหวา่งสถาบันอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร กบักระทรวงอตุสาหกรรม และสภาอตุสาหกรรม กลุ่มยานยนต์อนาคต

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 75- 

ชื่อโครงการ 4.1.2 สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา เกดิทวภิาคีกบัองค์กรหรือสมาคม ระหวา่งอาเซียน

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่ให้สถานศึกษา ส่งนักศึกษา เข้าท างานจริงในอตุสาหกรรมท้ังในประเทศ และประเทศเพือ่นบ้าน รวมถึงการร่วมมอืส่งนักศึกษาระหวา่งประเทศ

2) เพือ่เตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้สามารถท างานได้หลังส าเร็จการศึกษา

3) เพือ่พฒันาการศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการบุคลากรในภาคอตุสาหกรรม

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ก าหนดความร่วมมอืทวภิาคี ขยายขอบเขตสู่ประเทสเพือ่นบ้าน

2 จับคู่ระหวา่งสถาบันการศึกษากบัผู้ประกอบการอตุสาหกรรมท้ังในและนอกประเทศ

3 ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน

4 ประเมนิผลความพงึพอใจ

หมายเหตุ:

KPI: 1) มผีลการร่วมมอืทวภิาคท่ีกระจายทุกสถานศึกษาสู่โรงงานอตุสาหกรรม ท้ังผู้ผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วน

2) มผีลความร่วมมอื และเปล่ียนนักศึกษาระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านในส่วนยานยนต์อนาคต

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 76- 

ชื่อโครงการ 4.1.3 พฒันาปรับปรุง หลักสูตร และการเรียน/สอน ต้ังแต่อาชีวศึกษา อดุมศึกษา และโรงเรียนสารพดัช่าง ให้สอดคล้องกบัอนาคตยานยนต์ และชิ้นส่วน EV และ Nano

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่พฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีทันสมยั

2) เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของการเรียนการสอนให้สูงขึ้น

3) เพือ่ได้นักเรียนอาชีวะ อดุมศึกษา และสายวชิาชีพ มคุีณภาพเพยีงพอ ต่อการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรม 

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 3 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุด้านยานยนต์อนาคต

2 ทบทวนหลักสูตรต าราบทเรียน

3 ทดลองใช้สอนงานทฤษฎี และท้ังปฏิบัติการ

4 สรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกบัยานยนต์อนาคตของทุกค่ายยานยนต์

5 ประกาศใช้ในสถานศึกษา  เป็นมาตรฐานการศึกษาหัวข้อยานยนต์อนาคต

หมายเหตุ:

KPI: 1) มหีลักสูตร และคู่มอื ต าราเรียนท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาของอตุสาหกรรมยานยนต์อนาคต

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 77- 

ชื่อโครงการ 4.1.4 ผลักดันการจัดต้ังสถาบันพฒันาเทคโนโลยี/ด้านยานยนต์และชิ้นส่วน EV ระดับอาเซียน 

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่แสวงหาเทคโนโลยีชั้นสูง ของการออกแบบผลิตชิ้นส่วนท่ีใช้เทคนิคชั้นสูง

2) เพือ่ชักชวนเจ้าของเทคโนโลยีลงทุนในประเทศไทย

3) เพือ่ความร่วมมอืการพฒันาเทคโนโลยีระหวา่งประเทศเจ้าของเทคโนโลยี และอาเซียน 

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดต้ังสถาบันพฒันาเทคโนโลยี

2 บันทึกความร่วมมอืระหวา่งรัฐ และเอกชน ของประเทศเจ้าของเทคโนโลยี

3 ลงทุนในการขยายสู่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม

4 เชื่อมโยงความต้องการเทคโนโลยีสู่อาเซียน  

หมายเหตุ:

KPI: 1) มสีถาบันพฒันาเทคโนโลยีท่ีเป็นรูปธรรม 

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 78- 

ชื่อโครงการ 4.1.5 ผลักดันการจัดต้ังสถาบันพฒันาบุคคลากรเฉพาะทางส าหรับกลุ่มอตุสาหกรรม EV Car และ Nano 

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่พฒันาโจทย์ และความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนไฟฟา้ ในลักษณะการตลาดน า สู่การออกแบบทดสอบ และผลิตให้

สอดคล้องความต้องการตลาด

2) จัดต้ังสถาบันพฒันาบุคลากรเฉพาะทาง EV, Nano ซ่ึงอาจอยู่ใน กระทรวงแรงงาน โดยความร่วมมอืสนับสนุนของ ส านักงานคณะกรรมการการ อดุมศึกษา(สกอ.)

หรือส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  หรือสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 พจิารณาจุดประสงค์การจัดต้ังสถาบันพฒันาบุคคลากรเฉพาะทาง

2 บูรณาการให้สอดคล้องยุทธศาสตร์พฒันาทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับยานยนต์อนาคต

3 ศึกษารายละเอยีดการเรียนการสอน ท้ังในสถานศึกษา และสถานประกอบการ

4 ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาของรัฐ โดยก าหนดกฎเกณฑ์การขออนุญาตท่ีชัดเจน

หมายเหตุ:

KPI: 1) มกีารจัดต้ังสถาบันพฒันาบุคคลากรเฉพาะทาง 

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 79- 

ชื่อโครงการ 4.2.1 สร้างเสริมและพฒันา เพิม่ขีดความสามารถของคลัสเตอร์ยานยนต์ และชิ้นส่วนอย่างจริงจังต่อเนื่องเตรียมเข้าสู่ AEC 

วตัถุประสงค์ 1)  พฒันางานของคลัสเตอร์ยานยนต์ และชิ้นส่วน ให้เกดิผลเป็นรูปธรรม ตามหลักการพฒันาคลัสเตอร์ท่ีประเทศไทยมต้ีนแบบความส าเร็จต้ังแต่ปี

 2551 เป็นต้นมา

2)  วางแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการท่ีเกดิประโยชน์ท้ังกลุ่มสมาชิก

3)  ติดตามผล ประเมนิความส าเร็จประจ าเดือน, ไตรมาส, ประจ าปี

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดต้ังคลัสเตอร์ยานยนต์ และชิ้นส่วนอนาคต

2 รวมตัวตามขั้นตอนการบริหารจัดการ Cluster

3 วางแผนยุทธศาสตร์ Cluster

4 ปฏิบัติการตามแผนฯ 

5 ประเมนิผลส าเร็จทบทวนสู่แผนยุทธศาสตร์ใหม่

หมายเหตุ:

KPI: 1) ม ีคลัสเตอร์ยานยนต์ และชิ้นส่วนอนาคตท่ีท างาน พฒันาขีดความสามารถของอตุสาหกรรม 

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 80- 

ชื่อโครงการ 4.2.2 จัดต้ัง Data Center ส าหรับเป็นข้อมลูในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เกีย่วข้องสามารถเข้าถึงได้

วตัถุประสงค์ 1) พฒันาระบบฐานข้อมลูด้านยานยนต์ชิ้นส่วน เทคโนโลยี

2) พฒันาสู่ห้องสมดุอเิลคทรอนิคส์ ด้านอตุสาหกรรมครบวงจร

3) รับสมคัรสมาชิกท่ีสนใจ เป็นแหล่งค้นควา้ หาความรู้แกเ่ยาวชนต่อไป

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 3 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ต้ังคณะกรรมการศูนย์ข้อมลู

2 จัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม

3 เชื่อมโยงองค์ความรู้ท่ัวประเทศ และต่างประเทศ

4 พฒันาการให้บริการ Online/ Digital Marketing

5 รับสมคัรสมาชิก และผู้ใช้บริการ 

หมายเหตุ:

KPI: 1) เกดิสถานท่ีเป็นศูนย์ข้อมลูยานยนต์และชิ้นส่วน กรรมวธิด้ีานการผลิต และการบริหารจัดการท่ีเกีย่วข้อง 

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 81- 

ชื่อโครงการ 4.2.3 ผลักดันให้เกดิ “Auto City” ของประเทศไทย มผัีงเมอืง ความสมบูรณ์ของโครงสร้างเมอืงครบถ้วน

วตัถุประสงค์ 1) เป็นศูนย์รวม และศูนย์กลางด้านการผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วน

2) เป็นท่ีต้ังของ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์และชิ้นส่วน

3) เป็นเมอืงอตุสาหกรรมยานยนต์ครบวงจรเต็มรูปแบบ

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ก าหนดสถานท่ีรูปแบบผังเมอืง

2 เชิญผู้ร่วมลงทุนใช้พืน้ท่ี

3 จัดมกีารเชื่อมโยงห่วงโซ่อปุทาน

4 ประชาสัมพนัธ ์และ Road Show

5 ก าหนดยุทธศาสตร์เมอืงให้เกดิผลส าเร็จ

หมายเหตุ:

KPI: 1) เกดิการกอ่สร้างเมอืงยานยนต์เต็มรูปแบบ 

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 82- 

ชื่อโครงการ 4.3.1 ส่งเสริมให้เกดิสถาบัน หรือหน่วยงานรับผิดชอบด้านการวจิัยพฒันา และออกแบบ (R&D2)

วตัถุประสงค์ 1) จัดต้ังสถาบัน วจิัย พฒันา และออกแบบยานยนต์/ชิ้นส่วน

2) ร่วมมอืกบัสถานศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. และสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุน่ 

3) เชื่อมโยงสู่หน่วยงานภาครัฐ บูรณาการงาน R&D2 เช่น ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ สถาบันวจิัย  

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 สร้างข้อตกลงของคณะกรรมการ ด้านการวจิัย พฒันา ยานยนต์อนาคต

2 บูรณาการความร่วมมอืของภาครัฐ เอกชน สมาคมท่ีเกีย่วข้อง และสถาบันการศึกษา

3 ร่วมมอืกบัทุกส่วนท่ีเกีย่วข้อง

4 ก าหนดแผนงานด าเนินงาน

5 รับโจทย์ R&D2 ของลูกค้า 

หมายเหตุ: R&D2; Research, Development, and Design

KPI: 1) มกีารจัดต้ังสถาบัน/หน่วยงาน วจิัย พฒันา และออกแบบงานวศิวกรรมยานยนต์  และชิ้นส่วนสู่นวตักรรมของประเทศ 

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 83- 

ชื่อโครงการ 4.3.2 ต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการสู่เทคโนโลยีอตัโนมติั

วตัถุประสงค์ 1) ก าหนดให้มสีมาคมท่ีปรึกษา และสถาบันเคร่ืองจักรกลอตัโนมติั ในการผลิต

2) ปรับขอบเขตงานของสถาบันท่ีมอียู่เดิมให้มุง่เน้นเฉพาะทางเร่ืองเคร่ืองจักรกลอตัโนมติัในการผลิต

3) พฒันาการประชาสัมพนัธร่์วมมอืระหวา่งผู้ประกอบการอตุสาหกรรมกบัสถาบันฯ พร้อมโครงการน าร่อง

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

1 คัดเลือกจัดต้ังสถาบันฯ

2 วางแผนยุทธศาสตร์ผลักดัน

3 ร่วมมอืท าโครงการน าร่อง

4 ขยายผลสู่อตุสาหกรรมท้ังระบบ

5 ประเมนิผล สรุป และปรับปรุงงาน

หมายเหตุ:

KPI: 1) มสีถาบันเคร่ืองจักรกลอตัโนมติั และสมาคมท่ีปรึกษาเฉพาะทางเป็นท่ีปรึกษาผู้ประกอบการ

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 84- 

ชื่อโครงการ 4.3.3 สนับสนุนงบประมาณ หรือสิทธพิเิศษในการวจิัยและพฒันาแกห่น่วยงาน ท่ีเกีย่วข้องกบันวตักรรม ด้านยานยนต์ เช่น สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ เป็นต้น

วตัถุประสงค์ 1) จัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการวจิัยอย่างจริงจังในอตุสาหกรรมยานยนต์

2) ก าหนดสิทธพิเิศษ เพือ่การวจิัยและพฒันา

3) ก าหนดงบประมาณเพือ่ส่งเสริมงานวจิัย

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ก าหนดให้มคีณะกรรมการส่งเสริม

2 ออกกฎเกณฑ์ระเบียบให้สิทธิ

3 ประชาสัมพนัธก์ลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน

4 ติดตามผลสัมฤทธิ์

5 สรุป ปรับปรุงพฒันาให้มปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น

หมายเหตุ:

KPI: 1) มคีณะกรรมการส่งเสริมเฉพาะทาง 

2) มผู้ีเข้าร่วมโครงการรับสิทธพิเิศษงานวจิัย พฒันาสู่นวตักรรม

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 85- 

ชื่อโครงการ 4.3.4 พฒันางานวจิัยท่ีเกีย่วข้องกบัวสัดุทางวศิวกรรม โดยใช้ยางพาราท่ีเป็นวตัถุดิบ มาสร้างมลูค่าเพิม่ 

วตัถุประสงค์ 1) คัดเลือกผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบพืน้ฐานอตุสาหกรรม

2) พฒันาวสัดุท่ีมนี้ าหนักเบาเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมน าร่องสองสาขา

3) สร้างเครือข่าย และหน่วยงานสร้างเสริมงานครบวงจรในห่วงโซ่อปุทาน ต้ังแต่เกษตรกรต้นน้ า การวจิัยพฒันา การผลิตกลางน้ าสู่อตุสาหกรรมยานยนต์

 และชิ้นส่วนไฟฟา้ปลายน้ า

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมงานวจิัย

2 ให้ยางพาราเป็นต้นแบบสร้างห่วงโซ่อปุทาน

3 สร้างผลงานพฒันาสู่ชิ้นส่วนในงานวจิัย

4 น างานวจิัยไปสู่นวตักรรม

5 ติดตาม สรุปผลพฒันาต่อเนื่อง

หมายเหตุ:

KPI: 1) มจี านวนผลงานวจิัยเพือ่การพฒันา และนวตักรรมเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 86- 

ชื่อโครงการ 4.3.5 สร้างโอกาสของศูนย์ทดสอบและ R&D ในประเทศไทยเพือ่ขาย Know-How หรือให้การบริการสู่ประเทศอืน่ในอาเซียน

วตัถุประสงค์ 1) จัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์ และชิ้นส่วนมาตรฐานสากลใหม ่หรืออาจปรับเพิม่ หรือปรับเปล่ียนหน้าท่ีรับผิดชอบในองค์กรท่ีมใีนปัจจุบัน เช่น 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นต้น

2) ให้การบริการ เพือ่พฒันาศักยภาพยานยนต์ของไทยในการวจิัยพฒันาตรวจสอบคุณภาพ

3) ให้การบริการแกเ่พือ่นบ้าน เพือ่ยกระดับความสามารถใน ASEAN วา่มคีวามพร้อมกวา่ทวปีอืน่ๆ

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 จัดต้ังศูนย์ทดสอบ พร้อมการบริหารจัดการในลักษณะธรุกจิ

2 วางแผนยุทธศาสตร์ ของธรุกจิศูนย์ทดสอบ

3 ประชาสัมพนัธ ์ให้แพร่หลายท้ังในประเทศ และต่างประเทศ

4 ให้สิทธกิารใช้บริการพเิศษส าหรับประเทศเพือ่นบ้าน

5 ทบทวนบทบาทหน้าท่ี และเพิม่ประสิทธภิาพในการให้บริการ

หมายเหตุ:

KPI: 1) มศูีนย์ทดสอบ พร้อมบริการครบถ้วนมาตรฐานอา้งองิมาตรฐานระดับโลกในแวดวงยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคต

2) มรีะบบบริหารจัดการธรุกจิเช่นเดียวกบับริษทัรับรองมาตรฐานต่างประเทศ เช่น TUV Rheinland Group เป็นต้น

3) มลูีกค้าใช้บริการท้ังในประเทศและเพือ่นบ้าน

ปีที่



 

-บทที ่10 หน้า 87- 

ชื่อโครงการ 4.4.1 สร้างนวตักรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ EV และ Nano การผลิตและการบริการ โดยเทคโนโลยีพืน้ฐาน เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนงานประเทศเพือ่นบ้าน

วตัถุประสงค์ 1) เพือ่สร้างนวตักรรมผลิตภัณฑ์ใหมท้ั่งชิ้นส่วนย่อย ชิ้นส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน

2) เพือ่จัดต้ัง และจัดหา เคร่ืองมอื อปุกรณ์ ท่ีทันสมยัเพือ่ท าต้นแบบ

3) เพือ่พฒันาหลักสูตรรวบรวมองค์ความรู้ สร้างนวตักรรมการถ่ายทอดสู่เพือ่นบ้านในอาเซียนรวมถึงเป็น Show Room สร้างความมัน่ใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ศึกษาหาข้อมลูก าหนดชิ้นส่วนนวตักรรม

2 แสวงหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ค าปรึกษา

3 เตรียมเคร่ืองมอือปุกรณ์ท าต้นแบบ

4 ด าเนินการท าต้นแบบ และทดสอบ

5 สรุปผล ขยายผลสู่การค้าเชิงพาณิชย์

หมายเหตุ:

KPI: 1) เกดิผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง คุณภาพสูง

2. เกดิการพฒันา ถ่ายทอด และเกดิเทคโนโลยีท้ังท่ีเป็นพืน้ฐาน และเทคโนโลยีชั้นสูงภายในประเทศเชื่อมโยงขยายสู่ ASEAN

ปีที่
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ชื่อโครงการ 4.4.2 จัดให้มโีครงการส่งเสริมนวตักรรมในสถาบันการศึกษา ให้มกีารเรียนการสอนในสาขาอตุสาหกรรมยานยนต์ส าหรับภูมภิาคอาเซียน

วตัถุประสงค์ 1) พฒันาบุคคลากรรุ่นใหมด้่านยานยนต์ทุกสาขาวชิาท่ีเกีย่วข้องให้เพยีงพอ

2) สร้างกระแสของความคิด และการปฏิบัตินอกกรอบในลักษณะนวตักรรม

3) จัดให้มกีารแข่งขัน เสริมสร้าง ศักยภาพของอาเซียน ด้วยการใช้สถานศึกษาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนวตักรรมท้ังในประเทศและอาเซียน

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 5 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 เลือกสถานศึกษาท่ีมนีโยบายสอดคล้อง

2 จัดต้ังคณะกรรมการพฒันานวตักรรมเฉพาะทาง

3 ก าหนดโจทย์ ทิศทางนวตักรรมท่ีก าหนด

4 ด าเนินการสอน สร้างนวตักรรมในสถานศึกษา

5 แสดงผลงานร่วมมอืกบัผู้ประกอบการ 

หมายเหตุ:

KPI: 1) มสีถาบัน / สถานศึกษาท้ังรัฐ เอกชนท้ังในและอาเซียน ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย มคีณะกรรมการความร่วมมอืก าหนดนโยบาย กลยุทธแ์ละการปฏิบัติ 

ด้านการสร้างคนนวตักรรม ให้อตุสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

ปีที่
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ชื่อโครงการ 4.4.3 ส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์ท่ีเกีย่วข้องกบัยานยนต์ และชิ้นส่วน EV และ Nano โดยร่วมทุนกบับริษทัต่างประเทศ 

วตัถุประสงค์ 1) ส่งเสริมพฒันาคลัสเตอร์ยานยนต์อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

2) สร้างความเข้มแข็งให้คลัสเตอร์ยานยนต์ ท้ังจ านวนสมาชิกและกจิกรรมแผนงาน

3) จัดต้ังกรรมการคลัสเตอร์ และ Cluster Development Agent (CDA) ท่ีรอบรู้ เข้มแข็ง และท างานเชิงรุก

ระยะเวลา: ข้ัน ร ายละเอียด

ภายใน 10 ปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ส่งเสริมกจิกรรมคลัสเตอร์ยานยนต์

2 ประกาศแผนยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติ

3 ติดตามผลการดเนินการ

4 ท า Business Matching กบัต่างประเทศ

5 พจิารณาสิทธปิระโยชน์พเิศษ

หมายเหตุ: CDA; Cluster Development Agent

KPI: 1) มแีผนยุทธศาสตร์ท่ีปฏิบัติตามหลักการของคลัสเตอร์

2) จัดต้ังคณะท างานในคลัสเตอร์ยานยนต์ ศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ และรวบรวมสมาชิกท่ีสนใจในอตุสาหกรรมยานยนต์อนาคต

3) มกีารสร้างรายได้เพิม่ให้ผู้ประกอบการ

ปีที่
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10. กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 2 สาขา 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 2 สาขา ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง

ก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนประกอบใน

ประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเป็นผู้น าระดับสากลผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการ

ยอมรับในแผนดังกล่าว และการด าเนินการตามแผนเพื่อก่อเกิดการพัฒนาประเทศจะบรรลุผลส าเร็จได้ควรเกิด

จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การให้ข้อคิดเห็นและแสดงความต้องการขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนีค้วามส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับความชัดเจน

ของแผนทั้งยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การรับรู้ พร้อมทั้งเข้าใจในวัตถุประสงค์ของแผน ตระหนักถึง

ภารกิจ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) เป็นหนึ่งใน อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี

ศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา

ร่วมกันใน “คณะท างานส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน” ที่จัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งกรรมการ

ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืน รวม 15 หน่วยงาน โดยที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ

เห็นชอบในหลักการส าหรับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง  “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” ดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 การขับเคลื่อนแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคต 2 สาขา ในการศึกษานี้ จึงใช้กลไลการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งชาติ (กอช.) ด้วยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

และอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก หรือ อีโคคาร์ ระยะที่ 3 และส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

พลังงานสะอาด เพ่ือให้สามารถน าแผนยุทธศาสตร์ไปผลักดันให้เกิดผลได้อย่างรวดเร็ว ดังต่อไปนี้ 
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คณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) 

 ก าหนดกรอบการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หลักส าหรับสาขา
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่คัดเลือก 

 ก าหนดกลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นเป้าหมาย เพ่ือด าเนินนโยบายเชิงรุกในการ
ประชาสัมพันธ์แนวนโยบาย 

 ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคต 2 สาขาในภาพรวม 

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะท างานเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองต่อ
แนวทาง หรือประเด็นอื่นๆที่ส าคัญ 

คณะอนุกรรมการเร่งรัดการลงทุน
อุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ขนาดเล็กมาก หรือ อีโคคาร์ 
ระยะที ่3 

 ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนงานในการสนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมทั้ง 2 สาขากับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

 คัดเลือก และเจรจากับผู้ลงทุนรายส าคัญ ด้วยสิทธิประโยชน์ทั่วไป
ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์พิเศษนอกเหนือจาก
การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้แก่
ผู้ประกอบการไทย 

ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์พลังงานสะอาด 

 มีหน้าที่เป็นส านักเลขานุการของคณะอนุกรรมการเร่งรัดการลงทุน
อุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยานยนต์
ขนาดเล็กมาก หรือ อีโคคาร์ระยะที่ 3 

 ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น จุดชาร์จไฟ พลังงานไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ผ่านกลไกด้านกฏหมาย เช่น ผัง
เมือง เป็นต้น 

 ให้ความรู้แก่สาธารณชน ในด้านการใช้ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

 สร้างแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมปริมาณยานยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าบนท้องถนน
ผ่านมาตรการอ่ืนๆ เช่น การข้ึนภาษีรถยนต์ทั่วไป เป็นต้น 

 สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดใน
ประเทศ ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 สนับสนุนเงินทุนในการท าวิจัย แก่หน่วยงานต่างๆ 
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ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 2 สาขา สู่การปฏิบัติจะมีหลายระดับ ตั้งแต่แผนของ

หน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรมกระจายไปสู่ภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม

เกี่ยวเนื่อง จนถึงสถาบันการศึกษา อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

และตัวชี้วัดความส าเร็จต่างๆ จากส่วนกลาง สู่ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม โดยอาศัยคณะกรรมการพัฒนา

อุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งมีประธานเป็นนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย และมีกรรมการจากรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักจากทาง

ภาครัฐ ในขณะที่สภาอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนหลักจากทางภาคเอกชน และ ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรม

ยานยนต์พลังงานสะอาด ภายใต้สถาบันยานยนต์ จะท าหน้าที่ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

พลังงานสะอาด และเป็นฝ่ายเลขาธิการของคณะอนุกรรมการเร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อน

ด้วยไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก โดยแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการส่งตัวแทนมา

เป็นคณะกรรมการ (Policy Group) เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยโครงสร้าง

ของกลไลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
แผนภาพที ่7 : โครงสร้างของกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 2 สาขา 

คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) 

คณะอนุกรรมการเร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก 

หรือ อีโคคาร์ ระยะที่ 3 

ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
พลังงานสะอาด 

ประธาน: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรรมการ:  
รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ 
ตัวแทนจากภาคเอกชน เช่น ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ประธานสภาหอการค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เลขานุการ  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
และ/หรือ ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมอุปสงค์ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในประเทศไทย 

จ าเป็นต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติมในหลายส่วน ไม่เพียงแต่การลดภาษ ีเพ่ือท าให้ประเทศไทยมีความพร้อมส าหรับ

ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมากที่ อุปสงค์ส่วนใหญ่มาจากความต้องการใช้

ยานยนต์ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทย จึงอาจ

ต้องจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ผ่านกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการให้ความรู้และสร้างอุปสงค์เพ่ือ

เร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมยาน

ยนต์พลังงานสะอาดเป็นผู้ดูแลกองทุน 
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ทุนการศึกษา-รางวัลและเกียรติประวัติ 

2553   ได๎รับเชิญเป็นปาฐก ในการปาฐกถา 14 ตุลาคม เรื่อง ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับ

ประชาธิปไตย มูลนิธ ิ14 ตุลา 

2551   ได๎รับเชิญเป็น Fellow ของ Eisenhower Fellowship 

2550   ได๎รับเชิญเป็นปาฐก ในการปาฐกถาอิศรา อมันตกุล ประจําปี 2550 เรื่อง เส๎นทางสื่อ

สาธารณะ-สื่อเสรี สมาคมนักขําวนักหนังสือพิมพ๑แหํงประเทศไทย 

2549   ได๎รับรางวัลผลการวิจัยดีเดํน สกว. ประจําปี 2549 จากโครงการวิจัย “การมีสํวนรํวมของ

ประชาชนและกลไกในการลดผลกระทบด๎านลบจากการทําความตกลงการค๎าเสรี” สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) 

2548  ได๎รับเชิญเป็นปาฐกเพ่ือรําลึกวันคล๎ายวันอนิจกรรมของอาจารย๑ป๋วย อ๊ึงภากรณ๑ 30 กรกฎาคม 2548 

เรื่องการพัฒนาประเทศตามแนวทางสันติประชาธรรม โดยโครงการป๋วยเสวนาคาร 

2547   รางวัลตํอต๎านคอร๑รัปชั่นดีเดํน (Thailand Anti-corruption Award) ประจําปี 2547 จาก

องค๑กรภาคีต๎านคอร๑รัปชันและองค๑กรพันธมิตร 

2547   ได๎รับการคัดเลือกเป็น “คนแหํงปี” โดยหนังสือพิมพ๑ฐานเศรษฐกิจ 

2544   International Visitor Program, Department of States, USA 
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2531-2537  ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุุน 

2531   เหรียญทองพระราชทาน ผลการศึกษาดีเดํน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ คณะ

วิศวกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

2527   สอบคัดเลือกเข๎าคณะวิศวกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ได๎คะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 

2526   สอบคัดเลือกเข๎าคณะแพทย๑ศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ได๎คะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 

 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

2554-ปจัจุบัน  กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล๎า 

2553-ปจัจุบัน  กรรมการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 

2553   กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติองค๑กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ในคณะกรรมาธิการรํวม 

2553   กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติองค๑กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... วุฒิสภา 

2552   เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติองค๑กรจัดสรรคลื่นความถี่

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน๑ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... สภา

ผู๎แทนราษฎร 

2552-ปจัจบุัน  กรรมการสภาวิชาชีพขําววิทยุและโทรทัศน๑ไทย 

2552-ปจัจบุัน  กรรมการสภาการหนังสือพิมพ๑แหํงชาติ 

2552   กรรมการปฏิรูปสื่อภาครัฐ (แตํงตั้ง โดยนายกรัฐมนตรี) 

2552   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร๎างสรรค๑แหํงชาติ พ.ศ. 

2551 (แตํงตัง้ โดยนายกรัฐมนตรี) 
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2550   โฆษกและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติองค๑การกระจายเสียงและแพรํ

ภาพสาธารณะแหํงประเทศไทย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหํงชาติ 

2550   เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน๑ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหํงชาติ 

2550   กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ 

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหํงชาติ 

2550   อนุกรรมาธิการ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ) ในคณะกรรมาธิการกิจการ

องค๑กรอิสระ สภานิติบัญญัติแหํงชาติ 

2550   อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและ

การสื่อสาร ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแหํงชาติ 

2549   กรรมการ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 

2548-2549  อนุกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ วุฒสิภา 

2546-2548  กรรมการสภาผู๎ดูแลเว็บไทย 

2545-2548  กรรมการสภาการหนังสือพิมพ๑แหํงชาติ อนุกรรมการด๎านวิชาการ สภาการหนังสือพิมพ๑

แหํงชาติ 

2537-2538  นายกสมาคม สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุุน 

2536-2537  บรรณาธิการบริหารนิตยสารศักยภาพ สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุุน 

2530-2531  รองเลขาธิการ สหพันธ๑นิสิตนักศึกษาแหํงประเทศไทย (สนนท.) 

2530-2531  อุปนายกฝุายกิจการภายนอก องค๑การบริหารสโมสรนิสิตจุฬา (อบจ.) 
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ก.3 คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 

 

 

 

 

Mr. Suwanchai Lohawatanakul  
President of Institute for Small and Medium Enterprises Development (ISMED) 
 
Achievement 
Good Governance Award, Dr. Puay  Ungpakorn’s Foundation  in 2004 
Prime Minister Industrial Award, Best SME Management in 2005 
SME National Award, Top Award 2006  
 
Education 
High school : Triam Udom Suksa     
Undergraduate : Kyoto University, Japan (Monbusho-Japanese Government Scholarship), 
Faculty of Economics, Business Administration Department                                   
Master Degree : MIM Thammasat University (Master in Marketing) 
Executive Master Degree : Industrial Engineering, King Mongkut’s Institution of Technology, 
North Bangkok 
 
Work Experience 
1991 - 1993  IBM Thailand : Marketing Representative 
1994 - 1996  Sangyong Trading : General Manger  
1997 - 2001  SPB Textile : Managing Director 
2002 - 2012  Thai Kaneta : Managing Director     
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ก.4 MR. SHU-TEH, KANG (STANLEY) 

MR. SHU-TEH, KANG (STANLEY)  
 
PRESENT COMPANY  
TUNTEX TEXTILE (THAILAND) CO., LTD.  
Address: 55 Wave Place Bld. 18th Floor Rm.5  
Wireless Rd. Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
Telephone: 02-6553300-9 #105  
Mobile Phone: 081-815-6926  
E-mail: kang@tuntextextile.com  
 
VISION AND POWER CO., LTD  
Address : 27/1 Soi Charoenjai, North Klongton, Wattana, Bangkok 10110  
Telephone: 02-713-1171  
Mobile Phone: 081-815-6926  
Email: Stanley@visionnpower.com  
 
PERSONAL PROFILE  
Date of Birth : December 10, 1967  
Nationality : Thai  
 
EDUCATION AND QUALIFICATIONS  
1991 National Taiwan University - Mechanical Engineering B.S.  
2005 Pacific Western University M.B.A.  
 
WORKING EXPERIENCES  
2004 – Present Tuntex Textile (Thailand) Company Limited ; Senior Manager  
2015 – Present Vision and Power Company Limited ; Chairman  
2012 – 2014 Success Prime Corporation Company Limited ; Director  
1992 – 2004 Tuntex Thailand Public Company Limited ; Senior Manager  
LANGUAGE SKILLS  
Chinese, English, Thai  
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ACTIVITIES REFERENCES  
2014 – Present Chairman of Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand  
2015 – Present Advisor to the Board of Trade of Thailand  
2014 – Present Honorary Consultant of The Taiwan Association of Thailand  
2015 – Present Honorary Vice President of Thai -Taiwan Business Association 2011 – 2014 
Vice President of The Taiwan Association of Thailand 2009 – 2015 Vice President of Thai -
Taiwan Business Association  
2007 – 2015 Advisor of Royal Thai Police Immigration Volunteer  
2005 – 2015 Member of Bangna Rotary Club  
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ก.5 คุณเจน น าชัยศิริ  

Name & Surname : Mr. Chen Namchaisiri  
Company Name : Asia Fiber Public Company Limited  
Address : 33/133-136 Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand. 10500 
Telephone : (66) 0-2632-7071  
Fax : (66) 0-2236-1982  
Web Site/Home Page : www.asiafiber.com  
E-mail : chen@asiafiber.com  
Present Position : Executive Director & President  
Education :  
1963 – 1973 Assumption College Bangrak – Secondary School  
1973 – 1977 Faculty of Engineer, Chulalongkorn University - BA.E.  
1977 – 1980 Stanford University, Calif. U.S.A. - MS.IE., MS.ME  
Working Experience :  
1980 – 1982 Process Engineer National Semiconductor Corp. Santa Clara, Calif. U.S.A.  
1982 – 1984 Managing Director CAC Co.,Ltd. Bangkok Union Economic Co.,Ltd.  
1984 – 1997 Vice President Asia Fiber Public Company Limited  
Memberships :  
1998 – Present The Royal Bangkok Sports Club  
1989 – Present Contract Bridge League of Thailand  
Social Activities :  

(1) Name : The Thai Synthetic Fiber Manufacturers’ Association  
Position : Chairman Since 1998 – Present  

(2) Name : The Employers’ Association of Thai Synthetic Fiber Manufacturers  
Position : Director Since 2000 – Present  

(3) Name : The National Federation of The Textile Industries  
Position : Council Since 2000 – Present  

(4) Name : Thailand Textile Institute  
Position : Sub – Committee Since 2001 – Present  

(5) Name : The Federation of Thai Industries  
Position : Director Since 1998 - Present 
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ก.6 คุณวรรณรวี เฟื่องขจรศักดิ์ 

 

คุณ วรรณรวี เฟื่องขจรศักดิ์ 
Education 
The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Massachusetts 
Master of Arts, International Trade and Commercial Policy 
2004 – 2006 
Fields of Study: International Trade & Commercial Policies and International Political 
Economy 
Thesis Topic: Thailand's and Malaysia's Industrial Policies in the Automotive Industry  
Research Papers: Economic Integration in East Asia; The Impact of China's WTO Accession 
on Its Economic Transition and Development 
Award: Fulbright Scholarship, 2004-2006 
Experience 
Regulatory Affairs Manager 
Medical Device Industry 
July 2014 – Present (1 year 6 months) Thailand 
• Advise and support Thailand Group companies on various customs, trade and regulatory • 
planning and compliance issues (Customs Free Zone, BOI, FDA, DIW, Free Trade Agreements) 
• Represent Group in industry associations and in dialogues with relevant government bodies 
• Provide appropriate training on customs and trade compliance to Group companies 
Policy Manager 
European-ASEAN Business Center 
March 2014 – July 2014 (5 months) Bangkok 
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• Monitored key government policies relevant to members’ interests (automotive, customs, 
energy, BOI, FDA, FTAs) 
• Liaised with relevant government bodies to organize dialogues on policy issues of 
members’ interests 
• Drafted policy papers for dialogues with government bodies 
 
General Manager, Corporate Unit & Export-Import / BOI Manager 
Roland Digital Group (Thailand) 
March 2012 – October 2013 (1 year 8 months) Thailand 

Export-Import and BOI 
• Established and managed import-export operation according to customs and BOI 
requirements (electronics industry) 
• Reviewed imported part information of tariff classification 
• Advised management on new investment projects and trade restructuring, including 
utilization of relevant Free Trade Agreements 
• Verified origin of exported goods and obtained certificates of origin 
• Analyzed import-export operations data and advised management on logistics cost 
reduction accordingly 
• Managed shipping agents to ensure efficient import-export operations 
• Provided training on Thailand customs and BOI requirements to staff in Thailand 
and Japan 
• Liaised with BOI officials on BOI project reporting and compliance 
• Liaised with IEAT officials on industry regulation compliance 
 
Human Resource Management 
• Established and managed recruitment procedure and action plans according to 
business requirements 
• Recruited for all positions (including non-skilled workers) for factory and office to 
start business operations according to schedule for parent company 
• Periodically reviewed and improved the company’s work regulation in compliance 
with the labor protection law 
• Established an annual performance appraisal and salary adjustment procedures 
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General Administration 
• Obtained necessary industry permits for the factory 
• Established and managed industrial waste management procedure 
• Established and managed general purchasing procedure 

 
Senior Manager, Customs Compliance 
Thai Yamaha Motor 
November 2010 – November 2011 (1 year 1 month) 
• Classified automotive parts and materials according to the Harmonized System 
• Advised on customs and trade privileges for new business 
• Advised on customs valuation of payments for services related to traded goods 
• Established an origin certification database and monitoring system 
• Controlled tax reimbursement system 
• Participated in dialogues between industry association and government 
 
Manager, World trade Management Services 
PricewaterhouseCoopers 
October 2007 – September 2010 (3 years) 
• Managed and coordinated trade planning projects (e.g., Free Trade Agreements, Board of 
Investment promotions, and Duty Free Zones) 
• Managed and coordinated import/export compliance and excise tax due diligence reviews, 
product origin reviews, and customs audits 
• Researched and analyzed laws and regulations on customs, excise tax and non-tariff trade 
barriers from national and multilateral perspectives. 
• Advised clients on customs, excise tax and trade regulatory issues, and provided solutions 
for compliance management as well as potential indirect tax planning strategies. 
• Worked on projects for multinational clients in diverse sectors including, the automotive, 
beverage, chemical, consumer products, oil & gas, retail and pharmaceutical industries 
 
ASEAN Research Analyst 
Automotive Resources Asia 
June 2006 – September 2007 (1 year 4 months) 
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• Monitored industry developments for the ASEAN markets. 
• Performed market segmentation and brand analysis for the automotive industry in the 
ASEAN markets. 
• Conducted sales and production forecasting and drafted quarterly forecast reports. 
• Monitored government policies affecting the industry, including those on free trade 
agreements 
 
Policy and Planning Analyst 
Secretariat of the Prime Minister, Thailand 
May 2001 – April 2004 (3 years) 
• Arranged overseas official visits for the Prime Minister 
• Drafted talking points on international affairs for the Prime Minister 
• Prepared memorandum to the Prime Minister summarizing updates on international affairs 
• Liaised with other government agencies on implementation of the government’s initiatives 
on foreign affairs 
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ก.7 อาจารย์ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ 

 อาจารย๑ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ 

 

การศึกษา: 

 เศรษฐศาสตร๑มหาบัณฑิต (ศ.ม.) จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย สาขาปริมาณวิเคราะห๑ (เอก) และการเงิน 

(โท) 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟูา -ออกแบบอิเล็กทรอนิกส๑ จุฬาลงกรณ๑

มหาวิทยาลัย 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟูา จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

ความเชี่ยวชาญ: 

 แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป(Computable General Equilibirum: CGE) 

 นโยบายการค๎าการลงทุนและการเจรจาระหวํางประเทศ 

 เศรษฐศาสตร๑การพัฒนา (Development Economics) 

 การพยากรณ๑เศรษฐกิจ 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน: 

 นักกลยุทธ๑อาวุโส Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร๑ 

ประสบการณ์การท างาน: 

 นักวิจัยอาวุโส สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

 นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 กรรมการสมาคมสังคมศาสตร๑แหํงประเทศไทย 
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 คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวํางประเทศ 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู๎แทนราษฎร (2548-2549) 

 อาจารย๑พิเศษ “การประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร๑และการเงิน” หลักสูตรปริญญาโท คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร๑และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 

 อาจารย๑พิเศษ “วิธีพยากรณ๑เชิงปริมาณ” และ “เทคนิคเชิงคุณภาพในการพยากรณ๑ธุรกิจ”  หลักสูตร

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 

ประสบการณ์ด้านการบรรยาย (บางส่วน) อาทิ: 

 การคิดเชิงอนาคต 

ประสบการณ์การบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ : 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย๑และตลาดหลักทรัพย๑ (ก.ล.ต.)  

ผลงานที่ส าคัญ: 

 โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง, Sasin Institute for Global Affairsเสนอตํอ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง, 2555 

 โครงการจัดทําทิศทางยุทธศาสตร๑การค๎าระหวํางประเทศของไทย , Sasin Institute for Global 

Affairs เสนอตํอกรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณิชย๑, 2554 

 โครงการจัดทําแผนแมํบทกระทรวงพาณิชย๑ พ.ศ. 2555-2564, Sasin Institute for Global Affairs 

เสนอตํอสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย๑, กระทรวงพาณิชย๑, 2554 

 โครงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดทําเขตการค๎าเสรีในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิคและผลกระทบตํอ

ไทย, Sasin Institute for Global Affairs เสนอตํอกรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวง

พาณิชย๑, 2554 

 โครงการศึกษาแนวทางและผลกระทบของการจัดทําความตกลงการค๎าเสรีไทยกับสหภาพยุโรป ,

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอตํอกรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณิชย๑, 

2553 

 Impact Assessment of Thailand’s Promotion of Strategic Export Industries: A CGE 

Approach, Institute of Future Studies for Development, 2004 
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 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของสาขาการผลิตของไทย , สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการ

พัฒนา, 2547 

 อาฟต๎ากับการเป็นเขตการค๎าเสรีอยํางแท๎จริง (CGE Approach, Linking GTAP Model with 

CAMGEM Model), คณะเศรษฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย เสนอตํอกระทรวงพาณิชย๑, 2545 

 การพัฒนาการสํงออกสินค๎าประเภทอุตสาหกรรมเฟอร๑นิเจอร๑และของตกแตํงบ๎านที่ผลิตจากไม๎

ยางพาราไปยังประเทศอินเดีย, สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา เสนอตํอสภาผู๎สํงสินค๎าทางเรือ

แหํงประเทศไทย, 2545 

 Will Baht Depreciation Enhance the Standard of Living in Thailand?: A CGE Approach, 

Institute of Future Studies for Development, 2001 

 ผลกระทบของการเปิดเสรี APEC ที่มีตํอระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย (CGE Approach), 

คณะเศรษฐศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2543 
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ก.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 

 

ปัจจุบัน ศูนย๑ศึกษาการค๎าระหวํางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 
106/14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทร 02-697-6348-9/02-697-6353 โทรสาร: 02-697-6347 

อีเมล์ aat_pis@utcc.ac.th 

 

ความเชี่ยวชาญ 

ปี 2549 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการเจรจาการค๎าบริการ  (กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ) 

ปี 2547          ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ WTO สาขาการค๎าบริการด๎านการเงิน 
(สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย) 

ปี 2548 - รองประธานคณะอนุกรรมการติดตาม FTA (สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย) 
- กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ (สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพย๑เป็นทุน) 

ปี 2549          คณะกรรมการศึกษาข๎อมูลและข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบงานการออกใบสําคัญตํางๆ 
(กรมการค๎าตํางประเทศ) 

ปี 2550 - ที่ปรึกษาการวางแผนบริหารราชการแผํนดิน จังหวัดพัทลุง 
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก๎ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม ใน
คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและการทํองเที่ยว สภานิติบัญญัติแหํงชาติ 
- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการกฎระเบียบและการค๎าระหวํางประเทศ 
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม หอการค๎าไทย 
- เป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการการค๎าระหวํางประเทศ 
- ที่ปรึกษาและสนับงานด๎านวิชาการ การวิเคราะห๑ข๎อมูลทางด๎านเศรษฐกิจของจังหวัด
นครราชสีมา 
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ความเชี่ยวชาญ 

- สนับสนุนทางวิชาการในโครงการสัมมนาภาคีภาครัฐ – เอกชน ประจําปี 2550 
“เสริมสร๎างความเข๎าใจกระบวนการความรํวมมือ รัฐ –เอกชน ในการพัฒนาจังหวัด” 

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี  พ.ศ. 
2529 

เศรษฐศาสตร๑บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร๑เชิงปริมาณ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปริญญาโท  พ.ศ. 
2534 

เศรษฐศาสตร๑มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย(โดยทุน 
SANWA BANK ประเทศญี่ปุุน) 

ปริญญาเอก  พ.ศ. 
2541 

เศรษฐศาสตร๑เกษตร สาขาการค๎าระหวํางประเทศ ภาควิชานโยบายการค๎าระหวําง
ประเทศ  มหาวิทยาลัยกีเซํน (Giessen University) ประเทศเยอรมัน (โดยทุนรัฐบาล
เยอรมัน: ทุน DAAD) 

 

ประสบการณ์ท างาน   

2547-ปัจจุบัน ผู๎อํานวยการศูนย๑ศึกษาการค๎าระหวํางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

2549-2550 ผู๎อํานวยการศูนย๑ศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

2543-2545 รองคณบดีฝุายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

2542-2543 ผู๎อํานวยการศูนย๑ศึกษาองค๑การการค๎าโลก มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

2541-ปัจจุบัน อาจารย๑ประจําคณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

2535-2537      อาจารย๑ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร๑เกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ หาดใหญํ สงขลา 

2534-2535 เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน สํวนนโยบาย องค๑การโทรศัพท๑แหํงประเทศไทย 

2531-2534         เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
นักวิจัยบริษัท Socio-Economic Consultant Ltd. 
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ผลงานวิชาการต ารา/เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ 

2549 เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร๑เศรษฐกิจ 

2550 เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร๑ธุรกิจ 

2550 เศรษฐศาสตร๑จุลภาคเบื้องต๎น 

 

ผลงานโครงการวิจัย (บางส่วน) 

ปี 2550 
  

1. การศึกษาประเด็นปัญหาปัญหาของมาตรการที่มิใชํภาษี (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย) 
2. โครงการการเสวนาเพื่อจัดทํายุทธศาสตร๑การค๎าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
ภายใต๎โครงการเสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันเพ่ือรองรับการเปิดเขต
การค๎าเสรี (สํานักงานยุทธศาสตร๑การพาณิชย๑ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย๑ 
กระทรวงพาณิชย๑) 
3. คณะทํางานเพ่ือการสัมมนาหอการค๎าท่ัวประเทศครั้งที่ 25 ประจําปี 2550 ณ 
จังหวัดเพชรบุรี 
4. โครงการ Intelligence Unit สศอ.ปีที่ 4 (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 

ปี 2551 
  

1. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปีที่ 5 (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 
2. การจัดทําตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด๎านโลจิสติกส๑ของไทย (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
3. โครงการศึกษาการเชื่อมโยงการใช๎ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต
ระดับจังหวัดเพ่ือการตัดสินใจวางแผนจังหวัด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
4. การศึกษาเรื่อง “อีก 7 ปี ชนะหรือแพ๎ ภายใต๎ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(หอการค๎าไทย) 

ปี 2552 
  

1. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปีที่ 6 (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 
2. โครงการจัดทําดัชนีบริการระหวํางประเทศ (สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค๎า กระทรวง
พานิชย๑) 
3. การศึกษาเรื่อง “อีก 5 ปี ชนะหรือแพ๎ ภายใต๎ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ผลงานโครงการวิจัย (บางส่วน) 

(หอการค๎าไทย) 

ปี 2553 
  

1. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปีที่ 7 (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 
2. โครงการศึกษาความอยูํรอดของข๎าวไทยภายใต๎ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) 
3. โครงการสร๎างโจทย๑วิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนไทย
ภายใต๎การแขํงขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย) 
4. โครงการ “การจัดทําอุปสงค๑สินค๎าและบริการเปูาหมาย (Demand Side) และ
ขนาดของตลาด (Market Size)” (สํานักบริหารพาณิชย๑ภูมิภาคสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ กระทรวงพาณิชย๑) 
5. โครงการจัดทําตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2553 ภายใต๎โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดทําสถิติบัญชีประชาชาติและระบบฐานข๎อมูลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการวางแผน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ: สศช.) 

ปี 2554 
  

1. โครงการพัฒนาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยภายใต๎ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) (ระหวํางดําเนินการ) 
2. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปีที่ 8 (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม) (ระหวํางดําเนินการ) 
3. โครงการการพัฒนาความรํวมมือด๎านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
(ยุทธศาสตร๑การพัฒนาความรํวมมือด๎านอุตสาหกรรมภายใต๎กรอบ BIMSTEC: Bay of 
Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) 
(สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 
4. โครงการจัดทําตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2554 ภายใต๎โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดทําสถิติบัญชีประชาชาติและระบบฐานข๎อมูลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการวางแผน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ: สศช.) (ระหวํางดําเนินการ) 
5. โครงการศึกษาวิเคราะห๑บทบาทภาครัฐในในการขับเคลื่อนธุรกิจชั้นนําในแตํละ
ประเทศต๎นแบบที่ประสบความสําเร็จ (Champion Companies) (สํานักสํงเสริม
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ผลงานโครงการวิจัย (บางส่วน) 

สมรรถนะและนวัตกรรมการแขํงขันทางการค๎า กระทรวงพาณิชย๑) (ระหวําง
ดําเนินการ) 
6. สํองนโยบายเกษตรไทยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแขํงขันภายใต๎การค๎าเสรี (Thai 
Agricultural Policy Watch under the Free Trade Schemes: TAP Watch) 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) (ระหวํางดําเนินการ) 
7. โครงการสํารวจแหลํงจัดเก็บข๎อมูลราคาและตัวอยํางสินค๎าขายปลีกพร๎อมสํวนแบํง
การตลาด (สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย๑) (ระหวํางดําเนินการ) 

ผู๎วิจารณ๑งานวิจัย 1. โครงการผลกระทบการเปิดตลาดเสรีทางการค๎าของสินค๎าอุตสาหกรรมของไทย 
(กรมเศรษฐกิจการพาณิชย๑) 
2. โครงการลูํทางการค๎าและการลงทุนในตลาดอินโดจีน (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย๑) 
3. โครงการลักษณะการประกอบการและปัญหาอุปสรรคของ SMEs ไทยในภาค
การค๎า (กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม) 

ผลงานวิชาการ  
  

1. ตํารา "เมตริกซ๑บัญชีบัญชีสังคม (Social Accounting Matrix: SAM) และตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: I-O Table) เพ่ือการวิเคราะห๑
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ" มิถุนายน 2543 
2. คูํมือ "การใช๎ GAMS เพ่ือการวางแผนทางเศรษฐศาสตร๑"  มิถุนายน 2543 
3. ทฤษฎีเศรษฐมิติและการประยุกต๑ใช๎, เอกสารประกอบการสอน 2543  
4. ระเบียบวิธีวิจัย, เอกสารประกอบการสอน 2543 
5. ตํารา “องค๑ความรู๎ระบบบัญชีประชาชาติของไทย” มิถุนายน 2548 

เอกสารวิชาการ AEC 
  

1. เอกสารวิชาการหมายเลข 1 “ทางรอดสินค๎าเกษตรที่สําคัญของไทยภายใต๎
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มกราคม 2553 (ศูนย๑ศึกษาการค๎าระหวํางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย) 
2. เอกสารวิชาการหมายเลข 2 “ตําแหนํงการตลาดและศักยภาพการแขํงขันของ
สินค๎าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน” เมษายน 2553 (ศูนย๑ศึกษาการค๎าระหวําง
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย) 
3. เอกสารวิชาการหมายเลข 3 “โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจโลจิสติกส๑และขนสํง
สินค๎าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน” กรกฎาคม 2553 (ศูนย๑ศึกษาการค๎า
ระหวํางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย) 
4. เอกสารวิชาการหมายเลข 4 “ข๎าวไทยในอาเซียน : โอกาสหรืออุปสรรค” ตุลาคม 
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ผลงานโครงการวิจัย (บางส่วน) 

2553 (ศูนย๑ศึกษาการค๎าระหวํางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย) 
5. เอกสารวิชาการหมายเลข 4 “ข๎าวไทยในอาเซียน : โอกาสหรืออุปสรรค” ตุลาคม 
2553 (ศูนย๑ ศึกษาการค๎าระหวํางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย) 

 

อบรมและสัมมนา (บางส่วน) 

ปี 2550 
  

1. ประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาทบทวนด๎านสิ่งแวดล๎อม (Environment 
Review) เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเจรจาเขตการค๎าเสรี” ในวันพฤหัสยบดีที 1 
กุมภาพันธ๑ 2550 ณ ห๎องม่ิงเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร๑ ถนนรองเมือง 
กรุงเทพฯ 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการด๎านการค๎าบริการ ครั้งที่ 4/2550/15 ในวันศุกร๑ที่ 11 
พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. ณ ห๎องประชุม 2201 ชัน้ 2 อาคารจรูญ สีบุญเรือง 
สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย 
3. ประชุมพัฒนาข๎อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบตํอประเทศไทยจากการ
บังคับใช๎มาตรการด๎านสิ่งแวดล๎อมของสหภาพยุโรป : กรณีศึกษา WEEE และ RoHs”
ในวันจันทร๑ที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 14 
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร๑ ถ.พหลโยธิน 
4. ประชุมคณะกรรมการกฎระเบียบและการค๎าระหวํางประเทศ ครั้งที่ 8/2550/27 
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2550 เวลา 9.30 น. ณ ห๎องประชุม 4201 ชั้น 2 อาคาร
บรรเจิด ชลวิจารณ๑ สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย 
5. ประชุมอนุกรรมการการค๎าระหวํางประเทศ ครั้งที่ 1/2550 ในวันศุกร๑ที่ 17 
สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห๎องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคารจรูญสี
บุญเรือง สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย 

ปี 2553 
  

1. รํวมประชุม 17th ASEAN summit  รํวมกับ นายอลงกรณ๑  พลบุตร รัฐมนตรีชํวย
วําการกระทรวงพาณิชย๑ และ นางศรีรัตน๑ รัชฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค๎าระหวําง
ประเทศ ระหวํางวันที่ 27-30 ตุลาคม 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
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บทความ (บางส่วน) 

ปี 2535 
  

1. “เศรษฐศาสตร๑คืออะไร เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจําวันและธุรกิจอยํางไร”  นิตยสาร 
How-to in Business  เลํมที่ 1 ปีที่ 1 กันยายน 2535  หน๎า 101-104  บริษัท ซีเอ็ด 
(มหาชน) จํากัด 
2. “อะไรคือปัญหาเศรษฐกิจหลักของไทย” นิตยสาร How-to in Business เลํมที่ 2 
ปีที่ 1 ตุลาคม 2535 หน๎า 101-104 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จํากัด 
3. “การประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีการคาดหวังกับการดําเนินธุรกิจ” นิตยสาร How-to in 
Business เลํมที่ 3 ปีที่ 1 พฤศจิกายน 2535 หน๎า 111-113 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) 
จํากัด 
4. “ปัจจัยที่มีผลตํอการกําหนดราคาในตลาดหุ๎น” นิตยสาร How-to in Business 
เลํมที่ 4 ปีที่ 1 ธันวาคม 2535 หน๎า 104-106 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จํากัด 

ปี 2536 
  

1. “อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบตํอเศรษฐกิจอยํางไร” นิตยสาร How-to in Business 
เลํมที่ 5 ปีที่ 1 มกราคม 2536 หน๎า 111-113 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จํากัด 
2. “อะไรคือนโยบายการเงินและการคลัง” นิตยสาร How-to in Business เลํมที่ 6 
ปีที่ 1 กุมภาพันธ๑/มีนาคม 2536 หน๎า 115-118 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จํากัด 
3. “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสํงออกของไทย” นิตยสาร How-to in 
Business เลํมที่ 7 ปีที่ 1 เมษายน 2536 หน๎า 125-128 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) 
จํากัด 
4. “ความสําคัญของงบประมาณรายจํายที่มีตํอเศรษฐกิจไทย” นิตยสาร How-to in 
Business เลํมที่ 8 ปีที่ 1 พฤษภาคม 2536 หน๎า 111-114 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) 
จํากัด 
5. “อัตราคําจ๎างมีผลกระทบตํอเศรษฐกิจไทยอยํางไร” นิตยสาร How-to in 
Business เลํมที่ 9 ปีที่ 1 มิถุนายน 2536 หน๎า 130-134 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) 
จํากัด 
6. “อะไรคือดัชนีคําครองชีพของไทย” นิตยสาร How-to in Business เลํมที่ 10 ปีที่ 
1 กรกฎาคม 2536 หน๎า 111-114 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จํากัด 
7. “อุปสงค๑และอุปทานของสินค๎า” นิตยสาร How-to in Business เลํมที่ 11 ปีที่ 1 
สิงหาคม 2536 หน๎า 103-108 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จํากัด 
8. “ดุลการค๎าและบัญชีเดินสะพัด: อะไรคือปัญหาของเศรษฐกิจไทย” นิตยสาร How-
to in Business เลํมที่ 12 ปีที่ 1 สิงหาคม 2536 หน๎า 103-108 บริษัท ซีเอ็ด 
(มหาชน) จํากัด 



 

-ภาคผนวก หน๎า 27- 

บทความ (บางส่วน) 

ปี 2550 
  

1. “2550 ปี (ไมํ) หมู” หนังสอืพิมพ๑ผู๎จัดการรายวัน ฉบับที่ 5018 (5016) วันที่ 4 
มกราคม 2550   
2. “รัฐบาลต๎องเรํงฟ้ืนความศรัทธา” หนังสือพิมพ๑ผู๎จัดการรายวัน ฉบับที่ 5024 
(5022) วันที่ 11 มกราคม 2550   
3. เสนอบทความเรื่อง “เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาท๎องถิ่น” ในการประชุม
วิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร๑ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร๑ที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 
8.00 – 16.30 น. ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร๑ 
4. การคํานวณระบบบัญชีเศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อมของทรัพยากรที่ดินของไทย 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2550 
5.  ทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทยใน 5 ปีข๎างหน๎า 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – 
ธันวาคม 2550 

ปี 2551 
  

1. An Input-Output Table of the Cluster of Provinces in the Mid-South of 
Thailand 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – 
มิถุนายน 2551 

ปี 2553 
  

1. การศึกษาโครงสร๎างต๎นทุนโลจิสติกส๑ของไทยและการวิเคราะห๑ผลกระทบจากราคา
น้ํามัน 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – 
มีนาคม 2553 

   



 

-ภาคผนวก หน๎า 28- 

ก.9 คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน 

 

Mr. Thanawat Koomsin  
Position: Special Project Director  
Company: Sammitr Green Power Co.,Ltd.  
Phone: +66 (2) 160 5103 - 4  
Fax: +66 (2) 160 5105  
Mobile +66 (89) 813-4573  
E-Mail: thanawat.koo@sgp.co.th  
Associate: President of the Thai Automotive Industry Association (TAIA)  
Experience (Associate)  

- Secretary General of TAIA period of 2012– 2013  

- Vice President of TAIA and Chairman of Law and Regulation working gr. period of 
2010 – 2011.  

- Vice chairman of AAF (ASEAN Automotive Federation) TC3 (Technical) period of 
2008-2009.  

- Chairman of the Automotive Technical Regulations Working Group, AIC (Automotive 
Industry Club / FTI (Federation of Thailand Industry) period of 2008-2009.  

- Vice President TAIA and Chairman of Technical Working Group period of 2008-2009.  

Work Experience  

- Product Planning Manager ( 25 Years ) in American and Japanese companies 
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ก.10 คุณโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ 

 
โกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ 
Kovit Wongkolkitsilp 

 

Education  
- Master of Management, Human Resource Management, College of Management Mahidol 
University  
- Bsc. Industrial Chemistry, King Monkut Institue of Technology North Bangkok  
 
Work Experience  
- Managing Director, Siam Calsonic Co., Ltd.  
- Director, Siam Hitachi Automotive Products Co., Ltd.  
 
Non Profit Organization  
- Director, Federation of Thai Industry  
- Director, Human Capacity Building Institute, Federation of Thai Industry  
- Secretary General, Auto Part Industrial Club, Federation of Thai Industry  
- Secretary General, Thai Auto Parts Manufacturer Association  
 
Contact : Siam Calsonic Co., Ltd.  
700/342 Moo 6, T. Nongmaideang, A. Muang  
Chonburi Thailand 20000  
Tel 0-3821-4357  
Fax 0-3821-4356  
Email kovit@siamcalsonic.co.th 
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ก.11 คุณสรรพงษ์ ชื่นโรจน์ 
ชื่อ-สกุล:  นายสรรพงษ๑ ชื่นโรจน๑ 
วัน-เดือน-ปีเกิด:  14 พฤศจิกายน 2511 
ประวัติการศึกษา:  

 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ภาควิชาโลหการ (Metallurgical 
Engineering)   

 ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑ มหาวิทยาลัยจอร๑จวอชิงตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ภาควิชาการวิจัยการดําเนินงาน (Operations Research)  

 ปริญญาเอก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑สาขาเศรษฐศาสตร๑การ
พัฒนา (Development Economics)  

ประวัติการท างาน: 

 กรรมการผู๎จัดการบริษัท มาสด๎า ซิตี้ จํากัด 

 กรรมการผู๎จัดการบริษัท ซิตี้ ออโต๎โมบิล จํากัด 

 กรรมการผู๎จัดการบริษัท อาร๑เอ็มเอ ซิตี้มอเตอร๑ จํากัด 

 กรรมการบริหารบริษัท โกลบอล อาร๑เมอร๑ (ประเทศไทย) จํากัด  
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ก.12 คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน 

 

ประวัติ คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน  
ต าแหน่งปัจจุบัน : ผู๎จัดการทั่วไปฝุายนโยบายอุตสาหกรรม 
หน่วยงาน : บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส๑ จํากัด 
สถานที่ติดต่อ : 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ / โทรสาร / E-mail: (662) 966-2182-3 / (662) 966-2178 / p_ong-arj@tripetch-isuzu.co.th 
การศึกษา 
 ปริญญาตรี (2527 – 2531) : วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย (ภาควิชาเครื่องกล) 
 ปริญญาโท (2535 – 2538) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
ประวัติการท างาน 
 2537 – ปัจจุบัน  : ผู๎จัดการฝุายนโยบายอุตสาหกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส๑ จํากัด  
 2531 – 2537  : Chief Engineer บริษัท ไทยออโต๎เวิร๑ค จํากัด 
ต าแหน่งทางสังคม 
 สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
 2553 – ปัจจุบัน  : กรรมการ 
   : กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ คณะกรรมการสายงานอุตสาหกรรม 
 2551 – 2553   : กรรมการ คณะกรรมการสายงานแรงงาน 
   : กรรมการ คณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ 
 2547 – 2549 : กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาเครือขํายวิสาหกิจยานยนต๑และชิ้นสํวน 
 2545 – 2547  : กรรมการ คณะกรรมการระบบมาตรฐาน 
           : กรรมการ คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน ตลาดทุน และการปรับโครงสร๎างธุรกิจ 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 2555 – ปัจจุบัน : ประธาน 
 2551- 2555   : รองประธาน 
   : ประธานคณะทํางานเศรษฐกิจ กฎระเบียบและภาษีอากร 
 2547 – 2551  : เลขาธิการ 
 2545 – 2547  : กรรมการ 
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สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
 2553 – ปัจจุบัน : อุปนายก 
 2551 – 2553  : อุปนายก ฝุายกฎระเบียบและภาษีอากร 
 2549 – 2551   : ผู๎ชํวยอุปนายก ฝุายกฎระเบียบและภาษีอากร 
 2545 – 2547   : กรรมการสมทบ (ฝุายวิชาการ) 
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
 2544 – 2546 และ 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2549 – ปัจจุบัน  : คณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมยานยนต๑  
เครืองราชอิสริยาภรณ์  : เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ๑ 
กิจกรรมและผลงานทางสังคม 
1. ผู๎แทนกรรมการมีสํวนรํวมในการพิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาด๎านอุตสาหกรรมยาน
ยนต๑ ภายใต๎กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. กรรมการรํางข๎อกําหนดเกี่ยวกับยานยนต๑ ภายใต๎กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคม กระทรวง
พลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
3. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคําขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนตํางด๎าว กระทรวงพาณิชย๑ 
  



 

-ภาคผนวก หน๎า 33- 

ก.13 คุณวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ 

ชื่อ – นามสกุล  : นายวิรัตน๑  ชนะสิทธิ์ 
วันเดือนปีเกิด : วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2500 
สถานที่เกิด : จังหวัดพัทลุง 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 26/52 หมูํบ๎านรามอินทรา ซอยพระยาสุเรนทร๑ 3 ถนนรามอินทรา 109  
   แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230   (มือถือ  :  087-856-8899) 
การศึกษา : ปี พ.ศ. 2522 วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
  : ปี พ.ศ. 2540 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู๎จัดการ บริษัท อิตัลไทย มารีน จํากัด 
   : นายกสมาคมตํอเรือและซํอมเรือไทย 
   :  ประธานกลุํมอุตสาหกรรมตํอเรือและซํอมเรือ 
 
ประวัติการท างาน:  
ปี พ.ศ. 2522 – 2536 : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๏อปเมนต๑  จํากัด  (มหาชน) 
ปี พ.ศ. 2522 – 2531 : วิศวกรเครื่องกล ประจําโครงการ : เขื่อนปัตตานี, เขื่อนเขาแหลม, 
     เขื่อนห๎วยสะพานหิน, ศูนย๑ซํอมเครื่องจักรกลประตูน้ําพระอินทร๑ 
ปี พ.ศ. 2531 – 2536 : ผู๎จัดการโรงงาน โรงงานสร๎างประกอบงานเหล็ก ต. ท๎ายบ๎าน จ.  

สมุทรปราการ 
   :  ปี พ.ศ. 2533 – 2536 ผู๎จัดการโครงการ งานสร๎างประกอบโครงสร๎างเหล็ก 
    สะพานลอยข๎มทางแยก จํานวน 15 แหํง ของ กทม. 
ปี พ.ศ. 2545 – 2546 : ผู๎จัดการโครงการ สร๎างประกอบและติดตั้งโครงสร๎างเหล็กของอาคาร 

ผู๎โดยสาร (Main Terminal Building) โครงการสร๎างสนามบินสุวรรณภูมิ 
ปี พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน : กรรมการผู๎จัดการ บริษัท อิตัลไทย มารีน จํากัด 

:  อํูตํอเรือขนาดใหญํของประเทศมีผลงานตํอเรือขุดแบบยุ๎งดิน ขนาด 2500 
ลบ.เมตร และเรือลากจูงให๎กับการทําเรือแหํงประเทศไทย เรือบริการแทํน
ขุดเจาะน้ํามันในทะเลให๎กับประเทศการ๑ต๎า และเยอรมัน เป็นต๎น 
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ประวัติทางสังคม : 
ปี พ.ศ. 2540 – 2553 : อุปนายก สมาคมตํอเรือและซํอมเรือไทย 
ปี พ.ส. 2554 – ปัจจุบัน : ประธานกลุํมอุตสาหกรรมตํอเรือและซํอมเรือ 
ปี พ.ศ. 2553 – 2556 : นายกสมาคมตํอเรือและซํอมเรือไทย 
ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน   :  อุปนายกสมาคมตํอเรือและซํอมเรือไทย 
ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน : The Thai Committee of Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) 
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ก.14 คุณรัฐภูมิ พงศกรพฤฒิกุล 

นายรัฐภูมิ  พงศกรพฤฒิกุล     

วุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
ปริญญา : วิศวกรรมศาสตร๑มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สถานศึกษา : KEIO University ประเทศญี่ปุุน 
ระดับปริญญาตรี 
ปริญญา : วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (เกียรตินิยม) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า เจ๎าคุณทหาร ลาดกระบัง 
 
ประสบการณ์การท างาน   
2558 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอิสระด๎านการเพ่ิมผลผลิต/ลดต๎นทุนด๎วยนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต
(ชิ้นสํวนยานยนต๑ ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส๑ อุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข๎อง)  
2555 – 2557 : รักษาการผู๎อํานวยการฝุายพัฒนาผู๎ประกอบการ สถาบันการกํอสร๎างแหํงประเทศไทย 
รับผิดชอบการประสานความรํวมมือการพัฒนาผู๎ประกอบการระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 
2542  – 2555 : ผู๎จัดการแผนกเทคโนโลยีการผลิต สถาบันยานยนต๑  
โดย หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
1) บริการพัฒนาผู๎ประกอบการผลิตชิ้นสํวนยานยนต๑ และอุตสาหกรรมสนับสนุนด๎านการเพ่ิมผลิตภาพ การ
ยกระดับเทคโนโลยีและระบบบริหารการผลิตสูํระดับสากล 
2) บริการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต๑ (Automotive Human Resource Development 
Program: AHRDP) 
3) บริการอุตสาหกรรมด๎านการตรวจรับรองการผํานกระบวนการผลิตในประเทศไทย สําหรับวัตถุดิบที่ได๎ถิ่น
กําเนิดในประเทศไทย 
4) บริหารจัดการโครงการเฉพาะกิจ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552)  
 โครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิต (เปูาหมาย 200 ราย ได๎รับงบดําเนินงานจาก สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
 กิจกรรมการพัฒนาผู๎ผลิตชิ้นสํวน โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสํงเสริมการลงทุน (เปูาหมาย 200 ราย 

ได๎รับงบประมาณดําเนินการจากจากสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน 
5) การประสาน เชื่อมโยงกับหนํวยงาน องค๑กรที่เก่ียวข๎องทั้งภายในและระหวํางประเทศ ในการสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต๑ และชิ้นสํวน ในรูปแบบของโครงการพัฒนา (Greening 
Supply Chain in Auto and Automotive Parts Industries  รํวมกับ GIZ :  
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พ.ศ. 2555 – 2558) การทัศนศึกษาดูงาน (ประเทศญี่ปุุน รํวมกับ AOTS: 2551, 2553 และ 2555) 
 
ผลงานที่ผ่านมาในสถาบันยานยนต์ 
1) ได๎รับมอบหมายให๎ทําหน๎าที่ประสานงานในการเตรียมการรับโอนศูนย๑ทดสอบ บางปูจาก สมอ.    
2) รับผิดชอบกิจกรรมการพัฒนาผู๎ผลิตชิ้นสํวน ในโครงการพัฒนาผู๎ผลิตชิ้นสํวน (Supplier Development  
Program: SDP) มีผู๎ผลิตชิ้นสํวนเข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 75 โรงงาน 
3) รับผิดชอบโครงการเสริมสร๎างเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสํวนยานยนต๑ (Automotive Technology Build     
Up Program: AEDP) มีผู๎ผลิตชิ้นสํวนเข๎ารํวมกิจกรรม จํานวน 150 โรงงาน   
4) ผู๎จัดการโครงการชุบชีวิตธรุกิจไทย มีผู๎ประกอบการเข๎ารํวมโครงการรวม 584 กิจการ  
5) ผู๎จัดการโครงการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสํวนยานยนต๑ (Automotive Expert Dispatching 
Program: ADEP) มีผู๎ผลิตชิ้นสํวนเข๎ารํวมโครงการ 98 โรงงาน 
6) รับผิดชอบทําหน๎าที่เป็นผู๎ประสานงานคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมตํอตัวถังรถยนต๑โดยสารบ๎านโปุง 
7) รับผิดชอบกิจกรรม TPS ในโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต๑ (Automotive Human 
Resource Development Project: AHRDP)    
8) อ่ืนๆ (คณะทํางานการจัดทําแผนแมํบทอุตสาหกรรมยานยนต๑ ระยะที่ 1, คณะทํางานการคัดเลือก 
อุตสาหกรรมดีเดํน ประเภทการบริหารคุณภาพ ประจําปี พ.ศ. 2550, คณะกรรมการบริหารเครือขํายที่ 
ปรึกษาด๎านเทคนิคและวิศวการ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 - 2555)  
 
ประสบการณ์อื่นๆ ที่ผ่านมา 

 วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหํงชาติ (พ.ศ. 2541 – 2542) 

 วิศวกรอาวุโส บริษัท มิเนแบ ไทย จํากัด (พ.ศ. 2535 – 2538) 

 วิศวกรควบคุมคุณภาพ บริษัท มิเนแบ จํากัด ประเทศญี่ปุุน (พ.ศ. 2533 – 2535) 
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ก.15 คุณชยพล คติการ 

  นายชยพล คติการ 

ประวัติการศึกษา ปรญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 
   ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 
       ปริญญาโท บริหารธุรกิจสําหรับผู๎บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 
ต าแหน่งและหน่วยงาน  
- ผู๎เชี่ยวชาญด๎านนวัตกรรม เอนไซน๑ สําหรับสัตว๑ (หมู,ไกํ,วัว), ไขมันในโรงงานและบํอน้ําเสีย 
- ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพลังงานทดแทน (น้ํามันแก๏สโซฮอล๑ E85) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสนารี 
- ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการรวมกลุํมคลัสเตอร๑ (Cluster)  
- ประธานโครงการนวัตกรรมด๎านอุตสาหกรรมการเกษตรสําหรับพืชเศรษฐกิจและพลังงานทดแทนครบวงจรสูํ
การค๎าเชิงพาณิชย๑ เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- Consultant MFlex (Thailand)  Co., Ltd. 
- Consultant  Cluster Pro Co., Ltd. 
- President Motorcycle & Parts Cluster: SMEs007plus 
 
ประสบการณ์การท างาน   
- กรรมการผู๎จัดการ บริษัท ไทยมอเตอร๑เชน จํากัด 
- รองกรรมการผู๎จัดการ บริษัท ยูนิพาร๑ท จํากัด 
- ผู๎จัดการทั่วไปฝุายจัดซื้อและพัสดุ บริษัท สยามยามาฮํา จํากัด 
- ผู๎จัดการทั่วไปฝุายจัดซื้อและพัสดุ บริษัท ยามาฮํา เอ็นยิ่นส๑ จํากัด 
- Sales Engineer Manager บริษัท ทูล โปรดักส๑ จํากัด 
- วิศวกรโครงการ สํานักงานพลังงานแหํงชาติ กระทรวงพลังงาน 
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ประสบการณ์การฝึกอบรม   
- การบริหารจัดการ, Team Building 
- Cluster Development Agent. 
- Brand Building / Brand Communication  
- Logistic 
- เจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ( จป ) ระดับบริหาร 
ประสบการณ๑ที่ปรึกษา    
- ผู๎อํานวยการศูนย๑บํมเพาะคลัสเตอร๑ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม 
- เป็นที่ปรึกษาให๎กับคลัสเตอร๑ตํางๆ เชํน คลัสเตอร๑สิ่งทอ คลัสเตอร๑อาหารแปรรูปสุกร คลัสเตอร๑หมูโคราช 
คลัสเตอร๑เครื่องหนัง คลัสเตอร๑ไบโอดีเซล คลัสเตอร๑หัตถกรรมกรุงเทพฯ เป็นต๎น 
- เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร๎างผู๎ประกอบการใหมํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู๎ประสานงานคลัสเตอร๑ (CDA) คณะเศรษฐศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
- ผู๎เชี่ยวชาญวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
- ผู๎เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาศูนย๑วิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ๑ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- ผู๎ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาความสามารถในการแขํงขัน และการลงทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าธนบุรี  
- ที่ปรึกษาด๎านพลังงานทดแทน  เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ประสบการณ์ในโครงการ    
- ประธานคลัสเตอร๑รถจักรยานยนต๑และชิ้นสํวน SMEs 007Plus 
- กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมชิ้นสํวนยานยนต๑ไทย 
- โครงการเสริมสร๎างผู๎ประกอบการใหมํ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
- โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย   สถาบันยานยนต๑ กระทรวงอุตสาหกรรม 
- โครงการพัฒนาการรวมกลุํม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)   
- ประธานโครงการพลังงานทดแทนโดยการใช๎เอทานอลจากพืชเศรษฐกิจ สําหรับรถจักรยานยนต๑ E85 ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและชุมชนเครือขํายเกษตรกรต๎นแบบในจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2 
- โครงการพัฒนาการรวมกลุํมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) การพัฒนา
กลุํมอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง   
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ผลงานเด่นด้านสังคม   
- วิทยากรบรรยาย ให๎ความรู๎ในการทํางานเป็นทีม การจัดตั้งคลัสเตอร๑ 
- การบริหารจัดการ และการพัฒนาคลัสเตอร๑  
- วิทยากรด๎านขายและการตลาด 
- วิทยากรพิเศษหลายสถาบันทั้งรัฐบาล และ เอกชน 
- วิทยากรโครงการเสริมสร๎างผู๎ประกอบการใหมํ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  
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ภาคผนวก ข : บทสรุปการสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง รวมทั้งความคิดเห็นต่ออนาคตของยานยนต์ไฟฟูา

และยานยนต์ขนาดเล็กมาก 

ข.1 คุณชยพล คติการ 

หัวข้อ : ความคิดเห็นตํอความสามารถในการแขํงขันของหํวงโซํมูลคําของอุตสาหกรรมจักรยานยนต๑และ

ชิ้นสํวนจักรยานยนต๑ 

การออกแบบรถจักรยานยนต์ การประกอบรถจักรยานยนต์ การจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 

2 (จาก 4) 4 (จาก 4) 4 (จาก 4) 
 

 การออกแบบรถจักรยานยนต๑ในประเทศไทยสํวนใหญํเป็นการดีไซน๑ ไลน๑อัพมาจากประเทศญี่ปุุนเป็น

หลัก ซึ่งประเทศไทยเองยังไมํสามารถออกแบบในเครื่องยนต๑หลักตํางๆ ได๎ ในทางกลับกัน ประเทศไทยมี

ศักยภาพสูงในเรื่องการประกอบและการจัดจําหนํายรถจักรยานยนต๑ โดยไทยมีความสามารถทางการขายกับ

ทั้งในประเทศและตํางประเทศ อีกทั้งบริษัทแมํอยํางประเทศญี่ปุุนเอง ยังต๎องพ่ึงพาคนไทยทางด๎านการจัด

จําหนําย ซึ่งไทยมีความเข๎าใจตลาดภายในประเทศเป็นอยํางดี มีเครือขํ ายกว๎างขวาง นอกจากนั้น การจัด

จําหนํายรถจักรยนยนต๑จําเป็นต๎องมีความรู๎ความสามารถในด๎านการเงิน ซึ่งบุคลากรไทยมีศักยภาพในการ

พิจารณาในเรื่องการให๎เครดิต รวมถึงเรื่องหนี้สงสัยจะสูญเชํนกัน 

 การเปิดเสรีอาเซียนอาจสํงผลในทางบวกหรือไมํมีผลใดๆ ตํอการออกแบบรถจักรยานยนต๑  หาก

ประเทศไทยแสดงให๎บริษัทแมํเล็งเห็นได๎ถึงทิศทางนโยบายที่ชัดเจน ความมีเสถียรภาพของประเทศ และ

พ้ืนฐานที่แข็งแรงกวําประเทศอ่ืนๆ ได๎ ยํอมกํอให๎เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย รวมถึงการ

ออกแบบในประเทศที่บริโภคเองยํอมมีประสิทธิภาพมากกวํา เนื่องจากทีมวิจัยและพัฒนาสามารถเข๎าใจ

รูปแบบการใช๎ชีวิต ความต๎องการ และปัญหาที่ลูกค๎าต๎องการให๎แก๎ไขได๎อยํางแมํนยําและรวดเร็ว ในทาง

กลับกัน แม๎วําบริษัทแมํเลือกตั้งศูนย๑วิจัยและพัฒนาในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ในประเทศอ่ืน ก็ไมํได๎สํงผล

กระทบในเชิงลบตํอประเทศไทยเชํนกัน แตํทวําการเปิดเสรีอาเซียนมีความเสี่ยงในสํวนของการประกอบ

รถจักรยานยนต๑ ในกรณีที่ไทยไมํสามารถปรับลดต๎นทุนให๎ถูกลงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตได๎ ซึ่งต๎อง

อาศัยเทคโนโลยีในการควบคุมอัตโนมัติหรือหุํนยนต๑เข๎ามาทดแทนกําลังแรงงานในการผลิต ผสมผสานกับการ

บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพและการบริการซํอมบํารุงตํางๆ ให๎สินค๎ามีจุดบกพรํองน๎อยที่สุด บริษัทแมํ
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ยํอมย๎ายฐานการผลิตไปในประเทศที่มีต๎นทุนต่ํากวํา ประสิทธิภาพในการผลิตสูงกวํา และกํอให๎เกิดข๎อบกพรํอง

ในสินค๎าน๎อยที่สุด 

การออกแบบชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ 

การผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ การจ าหน่ายช้ินส่วน
รถจักรยานยนต์ 

3 (จาก 4) 4 (จาก 4) 4 (จาก 4) 
 

 ประเทศไทยมีความสามารถในการออกแบบชิ้นสํวนรถจักรยานยนต๑ แตํยังสามารถพัฒนาในด๎าน

วัตถุดิบใหมํๆ ให๎มีประสิทธิภาพในการใช๎งานสูงขึ้นได๎ เชํน วัตถุดิบมีน้ําหนักเบาลงและมีความปลอดภัยสูงขึ้น

ควบคูํกันไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต๎องอาศัยการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

 การเปิดเสรีอาเซียนจะเป็นผลดีแกํประเทศไทย โดยไทยจะต๎องรักษาตําแหนํงผู๎ผลิต OEM และ ความ

มีคุณภาพในสินค๎า Made in Thailand ชิ้นสํวนที่ผลิตในประเทศไทยนั้นจะยังมีความนําเชื่อถือสูงกวําประเทศ

อ่ืนๆ  นอกจากนั้นไทยยังได๎เปรียบในเรื่องการประกอบ มีโอกาสกลายเป็นผู๎ฝึกสอนให๎ความรู๎ เนื่องจากมีความ

ชํานาญทางด๎านนี้สูงกวําประเทศอ่ืนๆ จะเห็นได๎วํามูลคําเพ่ิมไมํได๎มาจากการประกอบโดยตรงแตํได๎รับมาจาก

ด๎านการบริการเชํนกัน 

 ประเทศไทยได๎รับประโยชน๑จากบริษัทญี่ปุุนมากมายจากการที่บริ ษัทแมํใช๎ฐานการผลิตในประเทศ

ไทย (1) ผลประโยชน๑ในรูปแบบนามธรรม คือ ภาพลักษณ๑ด๎านศักยภาพในการผลิตสินค๎ายานยนต๑ ไทยเปิด

โอกาสให๎บริษัทญี่ปุุนเข๎ามาตั้งฐานการผลิต เข๎ามาลงทุน เนื่องจากบริษัทเขาต๎องการควบคุมต๎นทุนจึงหันมาพ่ึง

ประเทศไทย แตํประเทศไทยก็ได๎รับเอาความรู๎และเทคโนโลยีในการผลิตที่มีศักยภาพและได๎ภาพลักษณ๑ที่ดีใน

สินค๎า Made in Thailand รวมถึงดูดซับวัฒนธรรมการทํางานที่ดี ทั้งในด๎านความเป็นระบบระเบียบ ความ

ขยัน และการทํางานอยํางมีประสิทธิภาพ (2) ผลประโยชน๑ในรูปแบบรูปธรรม คือ ภาษีที่เก็บได๎จากบริษัท

ญี่ปุุนเต็มจํานวน ไมํวําจะเป็นการนําเข๎าเครื่องมือ เทคโนโลยีตํางๆ ล๎วนต๎องเสียภาษีให๎กับประเทศไทยทั้งสิ้น 

 นโยบายที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมต๎องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ๑ของภาคเอกชน มีการตั้ง

กฎกติกาใหมํ และ การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่ดึงดูดนักลงทุนและเทคโนโลยีใหมํๆ เชํน การตั้งกติกาข๎อจํากัด

ด๎านอายุการใช๎งานรถจักรยานยนต๑ เพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนรถใหมํเป็นประจํา เป็นการสร๎างอุปสงค๑ตํอเนื่องเป็น

ระยะๆ ซึ่งสามารถดึงดูดให๎ผู๎ผลิตมาลงทุนพร๎อมทั้งเอาความรู๎และเทคโนโลยีใหมํๆ เข๎าประเทศด๎วยกลไกตัว

มันเอง หรือ การจัดตั้งสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมแกํกลุํมบุคลากรเปูาหมาย มีการสร๎างเมืองคนชราที่มี

สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับผู๎สูงอายุชาวญี่ปุุน ซึ่งเป็นบุคลากรที่เป็นเจ๎าของและมีความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี
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ที่สําคัญ นอกจากนั้นประเทศไทยมีข๎อบกพรํองในเรื่องการอํานวยความสะดวกในด๎านการรับรองชิ้นสํวน

รถจักรยานยนต๑ โดยยังไมํมีการดึงเอาบริษัทตํางชาติที่สามารถรับรองชิ้นสํวนเหลํานี้ได๎เข๎ามาในประเทศ 

ปัจจุบันต๎องอาศัยการสํงชิ้นสํวนเหลํานี้ไปรับรองยังตํางประเทศ เชํน สิงคโปร๑ ญี่ปุุน เยอรมนี โดยสาเหตุที่

บริษัทรับรองเหลํานั้นไมํจัดตั้งในประเทศไทย ถึงแม๎วําประเทศไทยมีฐานการผลิต มีตลาด และคําครองชีพที่ต่ํา

กวําก็ตาม คือชื่อเสียงด๎านลบในประเทศ ไมํวําจะด๎านสังคมเมือง จริยธรรมของคนในประเทศ หรือด๎านความ

ปลอดภัย ปัจจัยตํางๆ เหลํานี้ของไทยอยูํในเกณฑ๑คํอนข๎างต่ํา ซึ่งภาครัฐต๎องตระหนักและแก๎ไขข๎อบกพรํองที่

เกิดข้ึนอยํางเรํงดํวน เพ่ือให๎เกิดสภาพแวดล๎อมที่ดึงดูดให๎บริษัทรับรองและนักลงทุนเกิดความเชื่อถือในประเทศ

ไทยมากขึ้น (นโยบาย Localization ในกลุํมชิ้นสํวน Hi-end) 
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ข.2 คุณวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ 

หัวข้อ : ความคิดเห็นตํอความสามารถในการแขํงขันของหํวงโซํมูลคําของอุตสาหกรรมตํอเรือ 

การออกแบบเรือ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เรือ การประกอบเรือ การจัดจ าหน่ายเรือ 
ตํ่า ตํ่า 3 (จาก 4) 2 (จาก 4) 

 

ประเทศไทยไมํมีการออกแบบเรือ เนื่องจากปริมาณการตํอเรือในไทยมีน๎อยจึงไมํมีใครสนใจประกอบ

อาชีพนี้ ทําให๎ไมํมีผู๎เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบเรือ ซึ่งถือเป็นข๎อจํากัดตํอการขยายตัวและการพัฒนา จะ

เห็นได๎วํา บริษัทออกแบบเรือในมาเลเซียมีถึง 7-8 บริษัท และบริษัทออกแบบหลักๆ จะอยูํในสิงคโปร๑ โดยมัก

ออกแบบเรือขนาดใหญํคอยซัพพลายให๎อํู ในขณะที่ประเทศไทยไมํมีคําสั่งซื้อเพียงพอในระดับที่จะดึงดูดให๎เกิด

นักออกแบบเรือ นอกจากนั้น นักออกแบบเรือจําเป็นต๎องมีทักษะในด๎านวิศวะการการออกแบบเรือ หรือ Nava 

Architecture ซึ่งในประเทศไทยมีสถาบันเปิดสอนอยูํบ๎าง ได๎แกํ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สงขลา และ มหาวิทยาลัยเกษตร แตํการศึกษาวิศวการการออกแบบเรือในสถาบันของประเทศไทย ยังไมํ

สามารถผลิตนักออกแบบโดยตรงได๎ เป็นได๎เพียงวิศวกรตํอเรือ (ก้ํากึ่งระหวํางวิศวกรเครื่องกลกับวิศวกร

ออกแบบเรือ) หากต๎องการศึกษาเพ่ือเป็นนักออกแบบเรือเต็มรูปแบบ จําเป็นต๎องทําการศึกษาตํอในหลักสูตร

ปริญญาโท 

การเปิดเสรีอาเซียน ไมํกํอให๎เกิดความแตกตําง เนื่องจากธุรกิจการตํอเรือไมํมีข๎อจํากัดหรือขอบเขตใน

ตัวมันเองอยูํแล๎ว ไมํวําจะเป็นคนไทยหรือตํางชาติตํางสามารถไปจ๎างอํูตํอเรือที่ใดก็ได๎ ที่มีการบริการที่ดีรวมถึง

บริการที่มีต๎นทุนราคาถูกกวําได๎ 

ในสํวนของชิ้นสํวนการตํอเรือประเทศไทยมีศักยภาพต่ํามาก โดยไทยสามารถผลิตเหล็กมาตํอเรือ สีทา

เรือ และเฟอร๑นิเจอร๑ภายในได๎ แตํเครื่องจักรอุปกรณ๑หลักเฉพาะในเรือล๎วนอาศัยการนําเข๎าทั้งหมด เชํน เรดาร๑

นําทาง ใบจักร ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ๑เหลํานี้ต๎องผํานการรับรองมาตรฐานทั้งสิ้น โดยอุปกรณ๑เหลํานี้มี

ปริมาณการสั่งซื้อจํากัดจึงไมํมีผู๎ผลิตอยากทําการผลิตเพ่ือปูอนในประเทศ เว๎นแตํจะทําการผลิตเพ่ือสํงออก ซึ่ง

โดยทั่วไปแล๎ว ผู๎ผลิตสํวนใหญํมักอาศัยความต๎องการในประเทศเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการผลิตเพ่ือซ๎อมมือให๎

เกิดความชํานาญกํอนสํงขายตํางประเทศ นอกจากนั้นความต๎องการของตลาดในประเทศยังเป็นพ้ืนฐานสําหรับ

การดึงดูดนักลงทุนตํางชาติในการเข๎ามาลงทุนอีกด๎วย จะเห็นได๎วําเมื่อประเทศไทยมีปริมาณความต๎องการใน

ประเทศที่มากเพียงพอ การผลิตชิ้นสํวนเหลํานี้จึงไมํเติบโต ตัวอยํางประเทศเวียดนาม ที่มีศักยภาพในด๎าน
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ชิ้นสํวนอุปกรณ๑ทางเรือสูงกวําไทยมาก เนื่องจากปัจจัยทางด๎านพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการทําอํูตํอเรือ ทําเลที่ตั้ง

ของประเทศที่มีชายฝั่งทะเลตลอด แม๎ประเทศไทยจะมีชายฝั่งทะเลยาวแตํมีพ้ืนดินซัพพอร๑ตเพียงเล็กน๎อง 

ประชาชนที่อาศัยอยูํริมชายฝั่งทะเลมีจํานวนน๎อย ความคุ๎นเคยกับทะเลจึงมีจํากัด จะเห็นได๎วําภาคใต๎ของ

ประเทศไทยสํวนมากให๎ความสําคัญกับนโยบายสนับสนุนการสร๎างถนน งบประมาณสนับสนุนการขนสํงทางน้ํา

น๎อยมาก อุปสงค๑การใช๎เรือของไทยจึงไมํมากเทําเวียดนาม นอกจากนั้น ตัวอยํางที่ชัดเจนคือ ประเทศเกาหลีที่

แสดงให๎เห็นวําอุตสาหกรรมตํอเรือเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให๎กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ การพัฒนาของประเทศ

เกาหลีนั้นใช๎โมเดลหลักคือ “ใช๎อุตสาหกรรมการตํอเรือเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ” ไมํวําจะเป็น

อุตสาหกรรมเหล็กหรือชิ้นสํวนตํางๆ ประเทศไทยมีการริเริ่มแตํไมํสามารถผลักดันให๎เติบโตได๎สําเร็จ ในขณะที่

เวียดนามได๎นําโมเดลของเกาหลีมาเป็นแบบอยํางและเดินตาม มีการตั้งบริษัทเวียดนามจิน เปิดอํูตํอเรือ สาย

การเดินเรือ รับลูกค๎าตํางชาติได๎ เมื่อมีกิจกรรมการตํอเรือมากเข๎า ยํอมสํงผลให๎เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเ นื่อง 

อุตสาหกรรมสนับสนุน และบุคลากรในอุตสาหกรรมเยอะ ความต๎องการลงทุนในอุตสาหกรรมเหลํานี้จึงไปตก

กับเวียดนาม เนื่องจากมีหํวงโซํอุปทานยาวและภาครัฐคอยให๎การสนับสนุน จะเห็นได๎วํา โมเดลขับเคลื่อนคือ 

สร๎างให๎เกิดอุตสาหกรรมสนับสนุน สํวนการทํองเที่ยว การขนสํง ล๎วนเป็นผลพลอยได๎ทั้งสิ้น หากเปรียบเทียบ

ผลประโยชน๑ในสํวนของยานยนต๑กับเรือจะเห็นได๎วํายานยนต๑มีข๎อจํากัดในเรื่องแบรนด๑ ซึ่งเจ๎าของแบรนด๑ยํอม

ดึงบริษัทลูกเข๎ามาซัพพลายให๎บริษัทในเครือกันเอง ในขณะที่อุตสาหกรรมเรือไทยสามารถใช๎เป็นอุตสาหกรรม

พ้ืนฐานและตํอยอดได๎ เนื่องจากไมํมีข๎อจํากัดในเรื่องแบรนด๑ สามารถผลักดันให๎ SME พัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ 

ขึ้นมาเองได๎ ผลิตมากยํอมเกิดความชํานาญในการผลิต แตํทวําไทยไมํมีเรือให๎ตํอ กิจกรรมอ่ืนๆ จึงไมํเกิด ซึ่งถือ

เป็นการเสียโอกาสอยํางมากในการพัฒนาประเทศ 

 การเปิดเสรีอาเซียนไมํได๎กํอให๎เกิดความแตกตํางมากนัก เนื่องจากไมํมีขอบเขตการค๎าของแตํละ

ประเทศท่ีชัดเจน แตํจะมีความแตกตํางบ๎างในเรื่องของแรงงานที่เสรีมากขึ้น อยํางไรก็ดี ปริมาณเรือในประเทศ

ไทยมีจํากัด ทําให๎วิศวกรตํางชาติที่จะเข๎ามาทํางานในประเทศมีน๎อย เว๎นเสียแตํวํา แรงงานไทยจะหันไปทํางาน

ในตํางประเทศที่มีความเข๎มแข็งในอุตสาหกรรมมากกวําในประเทศไทย 

 อํูตํอและซํอมเรือในประเทศไทยนั้นมีเทคโนโลยี เครื่องจักร และแรงงานอยูํในระดับที่พอจะแขํงขันกับ

ประเทศอ่ืนได๎ (ใมํรวมเรื่องปริมาณการผลิต) แตํยังมีข๎อจํากัดอยูํบ๎าง เชํน ข๎อจํากัดในเรื่องความลึกของน้ําที่จะ

ให๎เรือ 3-5 หมื่นตันเข๎ามาได๎ รวมถึงประเทศไทยสามารถตํอเรือได๎เพียง 6-7 พันตัน ซึ่งเหมาะสมกับตลาดบ๎าน

เรา เนื่องจากตลาดในประเทศไทยเป็น Niche Market ในขณะที่ประเทศจีนเป็น Mass Market เจาะกลุํมเรือ

เดินสมุทร ซึ่งมีระดับการลงทุนสูง ปริมาณการสั่งซื้อเราไมํเพียงพอและไมํตํอเนื่อง รวมถึงประเทศไทยเองไมํมี
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อุตสาหกรรมสนับสนุนในสํวนนี้ ในขณะที่ประเทศไทยมีศักภาพในเรือขนาดเล็ก เรือเฉพาะกิจตํางๆ เรือยอร๑ช 

เรือขุดเจาะน้ํามัน รวมถึงเรือออกแบบพิเศษ (เรือขนาดใหญํเหมือนรถสิบล๎อ ) ไมํมีความแตกตํางกันมากนัก

เพียงแตํแขํงขันกันในด๎านต๎นทุน ในขณะที่เรือขนาดเล็กมีความหลากหลายในด๎านความต๎องการ สามารถสร๎าง

ความแตกตํางในตัวสินค๎าผํานการออกแบบและการสร๎างแบรนด๑ได๎ 

 เมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียน ยังไมํมีความจําเป็นที่จะต๎องสร๎างแบรนด๑อํูตํอเรือไทยในตํางประเทศ 

เนื่องจากยังมีชํองวํางที่ต๎องการการพัฒนาและสามารถเติบโตได๎ในประเทศอีกมาก ทําเลที่ตั้งของไทยเองยัง

ได๎เปรียบและเป็นศูนย๑กลางอยูํ 

 ประเทศไทยสามารถจัดจําหนํายขายเรือให๎บริการแทํนขุดเจาะน้ํามัน เรือใช๎งานบริเวณแทํนขุดเจาะ 

รวมถึงเรือขนคนหรือเรือเร็วได๎ ซึ่งเป็นกลุํมเรือที่ไทยสามารถทําการผลิตในประเทศและแขํงขันได๎ โดยกลุํมเรือ

เหลํานี้ไมํจําเป็นต๎องมีแบรนด๑เพราะเขาซื้อไว๎ใช๎งาน แตํชื่อของอํูเองเป็นตัวรับประกันในด๎านคุณภาพของเรือ

เชํนเดียวกัน ซึ่งนโยบายภาครัฐเองก็มีผลอยํางมากในการขุดเจาะน้ํามันในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่มีเนื้อหาวํา

ผู๎ใดจะเข๎ามาลงทุนขุดเจาะน้ํามันในประเทศเขาต๎องใช๎ Local content เทํานั้น ซึ่งรวมถึงการบังคับใช๎เรือที่

ผลิตในประเทศด๎วย นโยบายในสํวนนี้จะชํวยผู๎ผลิตได๎มาก เนื่องจากอุตสาหกรรมตํอเรือเป็นอุตสาหกรรมที่

อาศัยการลงทุนสูงและมีเจ๎าตลาดอยูํแล๎ว ผู๎แขํงขันหน๎าใหมํจะเข๎าสูํตลาดได๎ยากหากปราศจากการสนับสนุน

จากภาครัฐ ดังนั้น หากมีนโยบายบังคับเรื่อง Local content ยํอมสํงผลให๎มีการใช๎เรือไทยเพ่ิมมากขึ้น 

นอกจากเรื่องของนโยบายแล๎ว ประเทศไทยยังสามารถใช๎กติกาใหมํๆ สํงเสริมให๎เกิดอุปสงค๑ในประเทศเพ่ิมมาก

ขึ้นได๎ เชํนเดียวกันกับกรณีของ แท็กซี่ เมื่อกํอนมีแท็กซี่เกําๆ ในประเทศไทยจํานวนมาก แท็กซี่ใหมํๆ ไมํ

สามารถเกิดข้ึนได๎ แตํเมื่อมีการกําหนดกติกาเกี่ยวกับขีดจํากัดอายุการใช๎งานรถแท็กซี่แล๎ว สํงผลให๎เจ๎าของรถ

แท็กซี่จําเป็นต๎องเปลี่ยนรถใหมํเกือบทั้งหมด ในทํานองเดียวกัน ภาครัฐควรกําหนดขีดจํากัดของอายุการใช๎งาน

เรือ ซึ่งจะกํอให๎เกิดอุปสงค๑ในการตํอเรือใหมํๆ เพ่ิมสูงขึ้นเชํนกัน 

 อนาคตของอุตสาหกรรมตํอเรือและซํอมเรือ โดยทั่วไปการเดินเรืออาศัยน้ํามันเตาหรือน้ํามันดีเซล แตํ

ทวํามีการพัฒนาให๎ใช๎แก๏ส LPG ทดแทน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเครื่องยนต๑ให๎เป็นไฮบริดเชํนกัน ปัจจุบัน

ในประเทศไทย ภาครัฐมีการผลักดันให๎เกิดความสะดวกเพ่ิมขึ้น ทั้งเรื่องที่จอดเรือ สถานที่ทํองเที่ยวเพ่ิมเติม

ขณะซํอมเรือ 
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ข.3 คุณรัฐภูมิ พงศกรพฤฒิกุล 

หัวข้อ : ความคิดเห็นตํอความสามารถในการแขํงขันของหํวงโซํมูลคําของอุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวน

ยานยนต๑ และอุตสาหกรรมจักรยานยนต๑และชิ้นสํวนจักรยานยนต๑ 

 การออกแบบรถยนต๑ในประเทศไทยแทบจะเป็นไปไมํได๎ เนื่องจากไทยไมํมีแบรนด๑รถเป็นของตนเอง 

ไทยมีนโยบายไมํสร๎างแบรนด๑รถยนต๑ประจําชาติ ในขณะที่การประกอบรถในไทยนั้นมีความโดดเดํนอยํางมาก 

ยืนยันได๎จากมูลคําการสํงออกและการเป็นที่ยอมรับในความสามารถทางการผลิตรถยนต๑ในประเทศไทย อัน

เป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายที่ชัดเจน โดยต๎องการให๎ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต๑ของเอเชีย ซึ่งถือเป็น

แมํบทอุตสาหกรรมยานยนต๑ของไทย จะเห็นได๎วําในสํวนนี้ทิศทางของอุตสาหกรรมยายนต๑เราชัดเจนตั้งแตํ

เริ่มต๎น สํงผลให๎เติบโตอยํางรวดเร็วและประสบความสําเร็จ ในสํวนของการจัดจําหนํายรถยนต๑และบริการหลัง

การขาย ไทยมีศักยภาพสูง ครบวงจรอยูํแล๎ว ตัวอยํางเชํน แบรนด๑ฮอนด๎า ที่แบรนด๑รถมาเปิดศูนย๑เอง 

การออกแบบรถยนต์ การประกอบรถยนต์ การจัดจ าหน่ายและบริการหลังการขาย 
1 (จาก 4) 4 (จาก 4) 4 (จาก 4) 

 

 การออกแบบชิ้นสํวนรถยนต๑ สามารถแบํงออกเป็นกลุํมชิ้นสํวนที่ผลิตตามการออกแบบของเจ๎าของ  

แบรนด๑ หรือ OEM ซึ่งไทยไมํมีสิทธิ์ออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะในสํวนของเครื่องยนต๑ซึ่งถือเป็นความลับ

ของแบรนด๑ จึงมีเพียงสิทธิ์ในการผลิตตามแบบที่เขามอบให๎เทํานั้น นอกจากนั้นการออกแบบชิ้นสํวนยังมี

รูปแบบ REM หรือการผลิตเพื่อทดแทนชิ้นสํวนการผลิตบางอยําง เชํน กลุํม Accessories ซึ่งไทยเรามีการผลิต

ชิ้นสํวนในกลุํมนี้เยอะ ในขณะที่การผลิตชิ้นสํวนรถยนต๑นั้นต๎องพิจารณากํอนวําไทยกําลังเปรียบเทียบสํวนนี้กับ

ใคร หากเปรียบเทียบการผลิตชิ้นสํวนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ๎านในอาเซียนจะเห็นได๎วําไทยมีศักยภาพใน

ด๎านนี้สูงมาก มีความสามารถมากกวําประเทศอ่ืนๆ แตํหากทําการเปรียบเทียบการผลิตชิ้นสํวนรถยนต๑ไทยกับ

ประเทศญี่ปุุนจะเห็นได๎วําไทยยังเป็นเพียงมือใหมํ ไมํสามารถแขํงขันกับประเทศญี่ปุุนได๎ เนื่องจากชิ้นสํวน

สําคัญๆ ยังอยูํกับบริษัทญี่ปุุน เขาเพียงย๎ายฐานการผลิตมาที่ไทยเทํานั้น นอกจากนั้นไทยยังมีการผลิตชิ้นสํวน

เพ่ือทดแทน หรือ REM ตัวอยํางเชํน สมาคมอาฟเตอร๑มาร๑เก็ต ในสํวนของการจัดจําหนํายชิ้นสํวนนั้นถือเป็น

สํวนหนึ่งของการสั่งจ๎างผลิตอยูํแล๎ว เนื่องจาก อุตสาหกรรมรถยนต๑อํูภายใต๎การกํากับของเจ๎าของแบรนด๑ ซึ่ง

ทางเจ๎าของแบรนด๑จะเป็นผู๎สั่งจ๎างผลิตและสํงเข๎าโรงงานประกอบของเขาเอง 
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การออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การจัดจ าหน่ายช้ินส่วนรถยนต์ 

2 (จาก 4) 3 (จาก 4) - 
 

 การเปิดเสรีอาเซียนนั้นไมํกํอให๎เกิดผลกระทบทางตรงที่ชัดเจนมากนัก แตํมีผลกระทบทางอ๎อม คือ 

ไทยสามารถเข๎าถึงประเทศเพ่ือนบ๎านได๎มากขึ้น มีโอกาสทางด๎านตลาดสูงขึ้น ตลาดกว๎างขึ้น ในสํวนของ

รถยนต๑การเปิดเสรีอาเซียนยํอมเป็นเชิงบวก เนื่องจากการย๎ายฐานการผลิตรถยนต๑คํอนข๎างเป็นไปได๎ยาก 

ศักยภาพแรงงานในประเทศไทยยังสูงกวําแรงงานเพ่ือนบ๎าน รวมถึงโครงสร๎างพ้ืนฐานในประเทศยังสามารถ

สนับสนุนการผลิตรถยนต๑ได๎มากกวําประเทศเพ่ือนบ๎านอ่ืนๆ ในขณะที่การเปิดเสรีอาเซียนมีโอกาสเกิดได๎ทั้ง

ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบตํอชิ้นสํวนรถยนต๑ โดยผลกระทบในเชิงบวกคือ ในกรณีที่ผู๎ผลิตไทย

สามารถปรับตัวตํอการเปิดเสรีได๎จะสํงผลให๎ไทยสามารถผลิตชิ้นสํวนรถยนต๑ได๎มากขึ้น REM จะกํอให๎เกิดผลใน

เชิงบวก เนื่องจากตํางชาติยังคงให๎ความเชื่อถือการสินค๎าที่ Made in Thailand นอกจากนั้นอาจกํอให๎เกิด

ผลกระทบในเชิงลบคือ เจ๎าของแบรนด๑สํวนมากมักเลือกผลิตในประเทศที่มีต๎นทุนการผลิตต่ําที่สุด OEM จะมี

ผลเชิงลบบ๎าง ซึ่งไทยต๎องระมัดระวังและปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นในสํวนของการจัด

จําหนํายชิ้นสํวนรถยนต๑เองได๎รับผลกระทบในเชิงบวก (อาฟเตอร๑มาร๑เก็ต) 

 การออกแบบรถจักรยานยนต๑ โดยพิจารณาจากด๎านศักยภาพ เทคโนโลยี รวมถึงทุน/สายปุานซึ่งเป็น

ปัญหาหลักในธุรกิจรถจักรยานยนต๑ ประเทศไทยสามารถออกแบบได๎ ยกเว๎นเครื่องยนต๑บางสํวนเทํานั้น ใน

สํวนของการประกอบรถจักรยานยนต๑นั้นไทยมีตัวอยํางชัดเจนทั้งที่เคยรับจ๎างประกอบและเคยประกอบทําเอง

มาแล๎ว นอกจากนั้นในสํวนของชํองทางการจัดจําหนํายรถจักรยานยนต๑ทั้งคัน ประเทศไทยมีศักยภาพสูงอยูํ

แล๎ว โดยชํางอิสระกับบริษัทนั้นมีการทํางานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพอยูํแล๎ว 

การออกแบบรถจักรยานยนต์ การประกอบรถจักรยานยนต์ การจัดจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 
3 (จาก 4) 3 (จาก 4) 4 (จาก 4) 

 

การออกแบบชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ 

การผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ การจัดจ าหน่ายช้ินส่วน
รถจักรยานยนต์ 

3 (จาก 4) 3 (จาก 4) 4 (จาก 4) 
 การเปิดเสรีอาเซียนไมํได๎สํงผลใดๆ ตํอการออกแบบรถจักรยานยนต๑ เนื่องจากไทยไมํได๎เป็นเจ๎าของ  

แบรนด๑เหลํานั้น ในสํวนการประกอบรถจักรยานยนต๑คาดวําจะได๎รับผลกระทบในเชิงบวก ในขณะที่ประเทศ

ไทยมีศักยภาพสูงมากในด๎านการจัดจําหนํายรถจักรยานยนต๑อยูํแล๎ว และไมํสามารถเพ่ิมขีดความสามารถไปได๎
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มากกวํานี้แล๎ว นอกจากนั้นการออกแบบชิ้นสํวนรถจักรยานยนต๑ได๎รับผลกระทบเชิงบวก เนื่องจากปริม าณ

ตลาดที่เพิ่มขึ้นทําให๎ไทยมีคําสั่งซื้อเพ่ิม กํอให๎เกิดการผลิตและออกแบบเพ่ิมขึ้น เป็นผลทําให๎เกิดความชํานาญ

ในด๎านดังกลําว รวมถึงได๎รับเงินในการวิจัยและออกแบบชิ้นสํวนได๎มากขึ้น การที่ภาคการผลิตชิ้นสํวน

รถจักรยานยนต๑ไมํสามารถเพ่ิมศักยภาพให๎ไปสูงสุดได๎เนื่องจากมีข๎อจํากัดบางอยําง คือมีชิ้นสํวนบางอยํางที่

ไทยไมํสามารถผลิตได๎ เชํน ตัวควบคุมเครื่องยนต๑ตํางๆ ชิ้นสํวนของเครื่องยนต๑บางชนิด เป็นต๎น อีกทั้งการจัด

จําหนํายชิ้นสํวนรถจักรยานยนต๑จะได๎รับผลกระทบในเชิงบวกในด๎านการเพิ่มขึ้นของปริมาณการสั่งซื้อ 

 แนวโน๎มอนาคตของรถยนต๑และรถจักรยานยนต๑คล๎ายกัน คือ ต๎องมีทิศทางที่ตระหนักถึงความรุนแรง

ของปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งต๎องเป็นยานยนต๑ที่ไมํปลํอยมลพิษ ประหยัดพลังงาน และชิ้นสํวนตํางๆ ต๎อง

สามารถทําการรีไซเคิลได๎มากขึ้น หากมองในด๎านมูลคําเพ่ิมจากผลิตภัณฑ๑ จะเห็นได๎วํารถยนต๑เป็นสินค๎ าที่มี

โอกาสให๎มูลคําเพ่ิมสูงกวํารถจักรยานยนต๑ เนื่องจากในอนาคตรถจักรยานยนต๑มีแนวโน๎มกลายเป็น Niche 

Market รวมถึงด๎านปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบ เชํน อากาศเมืองไทยร๎อยจัดไมํเหมาะกับการขับขี่รถจักรยานยนต๑ 

และ คนไทยสํวนใหญํขับขี่รถจักรยานยนต๑เพ่ือความสะดวกคลํองแคลํว หากในอนาคตประเทศไทยมีระบบ

ขนสํงที่สามารถทดแทนปัจจัยด๎านตํางๆ เหลํานี้ได๎ เชํน รถไฟความเร็วสูง ที่สะอาดและปลอดภัยกวํา คนสํวน

ใหญํยํอมหันไปเลือกใช๎ระบบขนสํงอื่นๆ มากกวํารถจักรยานยนต๑ 

 การพัฒนาและโอกาสในอุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวนในไทยยังมีอีกหลายอยําง ทั้งในเรื่ องตัวรถ 

ตัวผลิตภัณฑ๑หรือชิ้นสํวนเอง (อาฟเตอร๑มาร๑เก็ต) รวมถึงศักยภาพในการผลิต การลดต๎นทุนการผลิต แม๎วํา

ศักยภาพในการผลิตของไทยสูงมากถึงระดับ 4 แล๎ว แตํยังคงมีชํองวํางให๎ต๎องปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่อง

สิ่งแวดล๎อม แม๎ประเทศไทยจะขายสินค๎าในราคาถูก แตํในขณะเดียวกัน คนไทยเองตํางได๎รับผลกระทบในทาง

ลบ โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ ภาคการเกษตร การประมง ได๎รับผลกระทบจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ําทิ้งและ

มลพิษด๎านอ่ืนๆ จะเห็นได๎วําการผลิตในกระบวนการเหลํานี้ยังไมํยั่งยืน รัฐจึงจําเป็นต๎องเล็งเห็นและเรํง

แก๎ปัญหา สํงเสริมและสนับสนุนให๎อุตสาหกรรมนี้เข๎มแข็ง เป็นอุตสาหกรรมนํารํองให๎อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได๎ 

โดยรัฐอาจชํวยเหลือในเรื่องนวัตกรรมที่จะสามารถลดต๎นทุนการผลิต กําหนดเปูาหมายที่ชัดเจนวําในแตํละปี

ควรลดต๎นทุนได๎เทําไหรํและแบํงให๎ผู๎ผลิตร๎อยละเทําใดในการจะนําไปพัฒนาในเรื่องของการบําบัดของเสียจาก

โรงงาน นอกจากนั้นรัฐควรสนับสนุนให๎ไทยเป็นเวทีแหํงนวัตกรรม หรือเป็นตลาดนัดให๎แกํนวัตกรรม โดยมี

สิทธิพิเศษตํางๆ จาก BOI ดึงดูดให๎เจ๎าของนวัตกรรมมาเปิดธุรกิจที่ประเทศไทย มีรัฐบาลรับรองให๎นวัตกรรม

ตํางๆ ซึ่งสํงผลดีตํอผู๎ประกอบการไทยเองด๎วยในแงํการดูดซับนวัตกรรมใหมํๆ รวมถึงเด็กไทยจะตระหนักถึง

ความสําคัญของเวทีเหลํานี้และเติบโตขึ้นมาตอบสนองตํอตลาดนวัตกรรมเชํนเดียวกับกรณีฟุตบอลไทย 



 

-ภาคผนวก หน๎า 49- 

(นโยบายภาครัฐควรให๎ความสําคัญกับ 1. เวทีด๎านนวัตกรรม 2. ผู๎ผลิตที่เป็นตัวอยํางที่ดีให๎อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

การลดต๎นทุน และการแบํงปันความรู๎) 
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ข.4 คุณสุภาพรณ์ วิไลเรืองสุวรรณ 

หัวข้อ : ความคิดเห็นตํออนาคตของอุตสาหกรรมการตํอเรือและซํอมเรือ 

 ปัจจุบัน ในประเทศที่พัฒนาแล๎วให๎ความสําคัญกับอุตสาหกรรมตํอเรือและซํอมเรือเป็นอยํางมาก

เนื่องจากธุรกิจและการค๎าระหวํางประเทศโดยสํวนมากมักถูกขับเคลื่อนด๎วยระบบการขนสํงทางน้ํา สํงผลให๎ใน

ขณะนี้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลายด๎าน เชํน (1) ด๎านพลังงานแสงอาทิตย๑ในการขับเคลื่อนเรือ (2) ด๎าน

อัตราการปลํอยมลพิษลงสูํสิ่งแวดล๎อมทางน้ํา การเดินเรือจะต๎องเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและเป็นประโยชน๑ใน

ระยะยาว และ (3) ด๎านความปลอดภัย 

 อุตสาหกรรมการตํอเรือและซํอมเรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญํที่คนไทยมองไมํเห็นความสําคัญ แตํ

ขณะนี้เริ่มมีการเล็งเห็นผลประโยชน๑ในระยะยาว จึงมีการตรวจสอบและเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับเรื่องความลึกของ

แมํน้ําในการที่จะสร๎างอํูตํอเรือสําหรับเรือขนาดใหญํมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการขยายขีดความสามารถ

ของอํูประกอบเรือในประเทศให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งข๎อจํากัดในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเรือ

และซํอมเรือมีหลายประเด็น อาทิ การลงทุนสูงในธุรกิจทางด๎านนี้ ความไมํมีเสถียรภาพของภาครัฐ รวมถึง

สถาบันสนับสนุน เชํน สถาบันทางด๎านการออกแบบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไมํมี หรือ  คลัสเตอร๑

อุตสาหกรรมนั้นไมํแข็งแรง  หากประเทศไทยไมํมีการพัฒนาทางด๎านอุตสาหกรรมการตํอเรือและซํอมเรือจะ

สํงผลให๎ต๎นทุนในการขนสํงในอนาคตสูงขึ้นอยํางมาก 
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ข.5 คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน 

หัวข้อ : ความคิดเห็นตํอรถยนต๑ไฟฟูาและรถยนต๑ขนาดเล็กมาก 

สามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญได๎ดังนี้ 

 วัตถุประสงค๑การใช๎รถยนต๑ยังไมํนําเปลี่ยนไป รถขนาดตํางๆ ยังต๎องใช๎ตามวัตถุประสงค๑เดิม จะ

เอารถนาโนไปขนหินดินทรายไมํได๎ (รถขนาดขนาดใหญํ/รถปิกอัพใช๎ขนของ รถขนาดเล็กใช๎

เดินทางปกติ) 

 รถไฟฟูาเป็นเรื่องที่เป็นไปได๎ในอนาคตแตํอาจจะต๎องใช๎เวลาอีกนานพอสมควร เนื่องจากไมํมี

เทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถแก๎ปัญหาด๎านต๎นทุน แม๎แตํประเทศสหรัฐอเมริกา/ญี่ปุุนยังไมํ

สามารถจัดการปัญหานี้ได๎ ตํางติดในเรื่องข๎อจํากัดด๎านเทคโนโลยี ซึ่งต๎องใช๎เวลาไมํต่ํากวํา 10 ปี

ในการศึกษาหาเทคโนโลยีนวัตกรรมเหลํานี้ โดยประเทศไทยจะเป็นผู๎รับเทคโนโลยีเหลํานั้นเข๎า

มาผํานการนําเข๎ามาผลิต นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีข๎อจํากัดในเรื่องสิ่ง อํานวยความสะดวก

และโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎วย จะเห็นได๎วําคณะที่ปรึกษามองทิศทางแนวโน๎มของโลกถูกต๎องแตํต๎อง

ใช๎ระยะเวลายาวนานเนื่องจากมีข๎อจํากัดอยูํมากในปัจจุบัน 

 ในกรณีของรถไฟฟูา หากต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตแนํนอนวํา ควรต๎องมีการวางแผนตั้งแตํ

ตอนนี้ มองในกรณีที่เป็นไปได๎มากที่สุดคือรถบัส ปริมาณรถบัสมีน๎อยกวํารถเก๐ง เป็นรถที่มีการ

สัญจรในพื้นที่จํากัดสามารถกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกหรือโครงสร๎างพ้ืนฐานได๎ ซึ่งถ๎าเป็นรถ

เก๐งจะไมํสามารถควบคุมพ้ืนที่การเริ่มสร๎างและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเหลํานี้ได๎อยํางครอบคลุม 

 ตอนนี้มีมติให๎ยกเลิกการใช๎รถบัส NGV เปลี่ยนมาใช๎รถไฟฟูาจํานวน 3,000 คัน ซึ่งยังไมํชัดเจนวํา

จะผลิตเองในประเทศหรือผํานการนําเข๎า แตํควรสนับสนุนให๎เกิดการผลิตใช๎เองในประเทศผําน

การนําชิ้นสํวนเข๎ามาประกอบ 

 Key success factors สําหรับยานพาหนะในอนาคต – รถไฟฟูา – คือ (1) ต๎นทุน (2) เส๎นทาง

สัญจรที่ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกหรือโครงสร๎างพื้นฐาน 

 รถ Plug-in hybrid มีโอกาสจะเกิดข้ึน แตํต๎องให๎ความสําคัญด๎านต๎นทุน ทัศนคติของผู๎ใช๎ ปัญหา

การใช๎แบตเตอร๑รี่ รวมถึงต๎องมีการวางแผนระยะยาวอยํางเหมาะสม 
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 รถนาโนมีความเป็นไปได๎ไมํมาก ความต๎องการรถประเภทนี้ยังน๎อย เพียงแคํเครื่องยนต๑เล็กลง 

ประสิทธิภาพอาจจะดีขึ้น แตํหากวําไมํมีการให๎เงินอุดหนุนราคารถนาโนยํอมต๎องสูง  รวมถึง

วัตถุประสงค๑การใช๎งานและต๎นทุนไมํตํางกับ Eco car  

 นอกจากให๎ความสําคัญยานพาหนะในอนาคตแล๎วควรจะให๎ความสําคัญกับรถยนต๑ที่มีอยูํในตลาด

ปัจจุบันด๎วย เนื่องจากรถยนต๑ที่มีอยูํในปัจจุบันจะมีอยูํไปอีกนาน ควรให๎ความสนใจกับสิ่งนี้

มากกวํา คือ คํอยๆ ปรับให๎เป็น Hybrid มากขึ้นไมํวําจะรถเก๐งหรือรถปิกอัพ (ตัวอยํางประเทศ

เกาหลีที่เลือกไมํสนใจรถ Hybrid จะเห็นได๎วําแนวโน๎มอนาคตประเทศอยูํที่วําเราจะเลือกไปใน

ทิศทางไหน) – ควรคํอยๆ ปรับให๎เป็น Plugin hybrid 

 ในสํวน Policy Recommendation ให๎มองวํา แนวทางใดที่จะชํวยให๎ประเทศไทยยกระดับจาก

ประเทศรายได๎ปานกลางสูํประเทศรายได๎สูง อุตสาหกรรมยานยนต๑ยังสามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมได๎

ไหมและถ๎าได๎ จําเป็นต๎องประกอบด๎วยปัจจัยใดบ๎าง ที่ผํานมาประเทศไทยดึงดูดการลงทุนผําน

อัตราภาษีมีปริมาณความต๎องการในประเทศสูงและสามารถสํงออกได๎ แตํอัตราภาษีใช๎ได๎

คํอนข๎างจํากัด ซึ่งตํอไปต๎องทําอยํางไรให๎ประเทศไทยสามารถเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกรํงและ

เติบโตอยํางยั่งยืนได๎มากกวํานี้ โดยให๎ความสําคัญกับ (1) คุณภาพสินค๎า (2) ต๎นทุน และ (3) การ

ขนสํง ซึ่งเรื่องคุณภาพและต๎นทุนของสินค๎าประเทศไทยเราอยูํในระดับโลกแล๎ว ที่ต๎องแก๎ไขคือ  

เรื่องโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํง เชํน ทําเรือ เป็นต๎น 

 ในประเด็นเรื่องการเปิดเสรีการค๎าอาเซียน เห็นวําเป็น Resource Sharing ไมํใชํมุมมองด๎าน

ความต๎องการรถที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งมุมมอง Resource Sharing คือประเทศเราผลิตรถโมเดลหนึ่งและ

ประเทศเพ่ือนบ๎านผลิตรถอีกโมเดลหนึ่ง ทําให๎มีปริมาณการผลิตที่กํอให๎เกิดการประหยัดจาก

ขนาดการผลิตสามารถสู๎เรื่องต๎นทุนกับประเทศคูํแขํงอ่ืนๆ ได๎ – ติดปัญหาเล็กน๎อยในด๎านการ

แขํงขันระหวํางกันเองในอาเซียน เชํน อินโดนีเซียน กับไทย เป็นต๎น 

 ประเทศไทยมีความเป็นไปได๎ในอนาคตในการไปลงทุนผลิตในประเทศ CLMV สําหรับประเทศ

เวียดนามและเขมรมีการประกอบรถกันเองบ๎างแตํในปริมาณเล็กน๎อย  

 บริษัท Toyota ตั้งฐานการผลิตในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยไมํเลือกที่จะนําเข๎าจาก

ประเทศไทย เนื่องจากมีปริมาณความต๎องการภายในประเทศที่สูง ประกอบกับขนาดประเทศ

อินโดนีเซียและมาเลเซียที่ใหญํเมื่อรวมกัน จึงเป็นไปไมํได๎ในการนําเข๎าจากประเทศไทยทั้งหมด 

เพราะการผลิตในประเทศสามารถได๎ราคาที่ถูกกวําและมีปริมาณความต๎องการมากพอที่จะทําให๎
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คุ๎มต๎นทุนในการลงทุน เว๎นเพียงแตํวํา 2 ประเทศนี้ เริ่มต๎นอุตสาหกรรมยานยนต๑ช๎าและล๎าหลัง

กวําประเทศไทย 

 ประเทศเกาหลีใต๎สามารถทําการผลิตอยํางครบวงจรได๎เพราะประเทศเขามีการวางแผนใน

อุตสาหกรรมยานยนต๑มาอยํางยาวนาน มีปริมาณความต๎องการในประเทศมากพอ คนในประเทศ

รักชาติ รัฐบาลสามารถจูงใจให๎คนในประเทศบริโภคแคํรถของชาติตนเองเทํานั้น มีการวางแผน

เรื่องวิจัยและพัฒนามาอยํางยาวนาน รวมถึงเมื่อผลิตได๎ มีความรู๎ และสินค๎าได๎มาตรฐาน จึง

สามารถสํงออกได๎ จะเห็นได๎วําประเทศเกาหลี ใต๎ตระหนักวําการวิจัยและพัฒนาทําให๎

อุตสาหกรรมแข็งแรงและเติบเชํนเดียวกับ บริษัท Samsung ที่มองการวิจัยและพัฒนาสําคัญ

สําหรับการทําสินค๎าใหมํๆ ที่สามารถเจาะเข๎าตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาได๎ 

 ประเด็นสําคัญคือ ประเทศไทยขาดศูนย๑ทดสอบการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่สํงผลให๎ประเทศไทยสามารถเป็นผู๎นําในด๎านฐานการผลิตที่ยั่งยืนกวําประเทศอ่ืนๆ 

 การทําแบรนด๑รถของตัวเองในประเทศไทยเป็นไปไมํได๎ ต๎องประกอบไปด๎วยการลงทุนมหาศาล 

และประเทศไทยขาดความรู๎ ทักษะ การสนับสนุน การวางแผนที่ดี และที่สําคัญปริมาณความ

ต๎องการในประเทศไมํเพียงพอ ซึ่งการเป็นผู๎นําและเติบโตอยํางยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต๑นั้น

ไมํมีความจําเป็นที่จะต๎องมีแบรนด๑รถยนต๑เป็นของตนเองเสมอไป 

 ที่ผํานมาผู๎ประกอบการชิ้นสํวนยานยนต๑ในประเทศไทยพ่ึงพาการปกปูองจากภาครัฐเป็นสํวน

ใหญํผํานการตั้งกําแพงภาษี ซึ่งเป็นผลเสียในระยะยาว ต๎องมีการวางแผนให๎สามารถแขํงขันกับ

บริษัทลูกของตํางประเทศได๎ ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยมีผู๎ประกอบการด๎านชิ้นสํวนยานยนต๑น๎อยราย

มากที่สามารถเป็น Global Supplier ที่สามารถแขํงขันกับบริษัทลูกของตํางประเทศได๎ – เริ่ม

ตั้งแตํมองวําตอนนี้ประเทศไทยขาด (1) แรงงานอาชีวะ (2) สิ่งอํานวยความสะดวก เชํน ทําเรือที่

เพียงพอ (3) โครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน ศูนย๑ทดสอบ ผลิตที่ประเทศไทยสามารถทดสอบในประเทศ

ไทยได๎ไมํต๎องไปทดสอบที่อ่ืน เมื่อประเทศไทยมีพร๎อมจะสามารถผลิตสู๎ประเทศอ่ืนได๎ ตํอมาจึงให๎

ความสําคัญกับการผลิตชิ้นสํวน ในสํวนของสแปร๑พาร๑ทนั้นนําสนใจเนื่องจากให๎มูลคําเพ่ิมสูง 

โอกาสของประเทศไทยอยูํที่การผลิตชิ้นสํวน (ประเทศไทยสํงออกสแปร๑พาร๑ทในนาม OEM ไมํได๎

สํงออกเป็น Replacement) 

 Tier1 ที่พัฒนาแล๎วในประเทศไทย เชํน บริษัท PCS เกํงและมองการไกล แม๎จะเสียเปรียบใน

ด๎านการขนสํงอยูํบ๎างแตํได๎เปรียบในด๎านการวิจัยและพัฒนาและเขากล๎าเสี่ยงลงทุนด๎านนี้ 
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 ประเทศไทยมีต๎นทุนด๎านเครื่องจักร การนําเข๎า Tool equipment ราคาสูงมาก (ไมํได๎แพง

เพราะภาษี แตํแพงเพราะเรื่องทักษะความรู๎) ประเทศไทยไมํมีอุตสาหกรรมต๎นน้ําด๎านเครื่องจักร

ที่จําเป็นสําหรับชิ้นสํวนเครื่องยนต๑ ถ๎าต๎องการให๎อุตสาหกรรมเหลํานี้เติบโตรัฐบาลต๎องชํวย

ผลักดนัให๎ประเด็นนี้เป็นวาระแหํงชาติ 

 รัฐบาลควรสร๎างโรงถลุงเหล็ก เนื่องจากในประเทศไทยมีความต๎องการอยูํปรมาณ 18 ล๎านตัน ซึ่ง

เป็นจํานวนมาก ซ่ึงตามหลักการแล๎ว หากมีความต๎องการเพียง 10 ล๎านตัน ก็ควรสร๎างแล๎ว 

 สรุป อุตสาหกรรมยานยนต๑ในอนาคต ในสํวนของรถไฟฟูามีโอกาสเกิด แตํต๎องใช๎เวลาพอสมควร

สําหรับการรอเทคโนโลยีนวัตกรรมจากประเทศอ่ืน ตอนนี้จึงควรพัฒนารถยนต๑ที่มีอยูํแล๎วกํอน – 

ในสํวนของรถยนต๑นาโนนั้นไมํมีความจําเป็น เพราะประเทศไทยมี Eco car แล๎ว – ในสํวนของ

รถมอเตอร๑ไซด๑ ทักษะความรู๎ประเทศไทยไมํสามารถสร๎างแบรนด๑สู๎แบรนด๑อ่ืนๆ ได๎ ทั้งในด๎าน

คุณภาพและภาพพจน๑ของแบรนด๑ – ไมํวําจะเป็นสินค๎าใดในอุตสาหกรรม ประเทศไทยควรให๎

ความสนใจกับการผลิตชิ้นสํวน ต๎องเพ่ิมมูลคําเพ่ิมให๎มากที่สุด มีการสนับสนุนเรื่องการวิจัยและ

พัฒนา เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร๎างพ้ืนฐาน รวมถึงแก๎ปัญหาเรื่องการขาดแคลน

แรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะแรงงานจากภาคอาชีวะศึกษา (สนับสนุนการเรียนมาวิทยาลัยมาก

เกินไปและภาพพจน๑ของอาชีวะศึกษาไมํดี) 
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ข.6 คุณโกวิทย์ ว่องกลกิจศิลป์ 

หัวข้อ : ความคิดเห็นตํอรถยนต๑ไฟฟูาและรถยนต๑ขนาดเล็กมาก 

สามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญได๎ดังนี้ 

 หากระบุอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตเป็นอุตสาหกรรมยานยนต๑ จะเห็นได๎วําแนวโน๎มรถเล็ก มี

โอกาสสูง เนื่องจากปัจจัยหลัก 2 ด๎าน (1) Fuel consumption ที่ลดลง มีเทคโนโลยีการทําให๎

น้ําหนักรถเบาลงทําให๎บริโภคน้ํามันน๎อยลง ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาด๎านความปลอดภัยมากขึ้น  

(2) โครงสร๎างพื้นฐาน ซึ่งในท่ีนี้คือ ถนนที่มีจํานวนจํากัดเทําเดิมในขณะที่ปริมาณรถมีมากข้ึน 

 ตอนนี้ไมํจําเป็นต๎องมีนโยบายที่จะนํา FDI เข๎ามาลงทุนเพราะมี Plain maker (คนที่เข๎ามาผลิต/ขาย

ในประเทศ) ในอุตสาหกรรมเหล็กเยอะมากอยูํแล๎ว ประเทศไทยมีโรงเหล็กมากมาย เพียงแตํไมํเน๎น

ผลิตให๎อุตสาหกรรมยานยนต๑ 

 ประเทศไทยยังขาดอุตสาหกรรมต๎นน้ําที่ทําด๎านวัตถุดิบ Raw material เนื่องจากไมํมีทรัพยากร (Iron 

ore) แตํประเทศไทยสามารถนําเข๎าได๎  รวมทั้งมีโรงถลุงเหล็กอยูํแล๎ว เพียงแตํไมํได๎เน๎นผลิตให๎

อุตสาหกรรมยานยนต๑และยังขาดมาตรฐานในด๎านการผลิตอยํางมีคุณภาพและตรงตามความต๎องการ

ของอุตสาหกรรมยานยนต๑ โดยสาเหตุที่ยังขาดการพัฒนาทางด๎านนี้คือ การประหยัดจากขนาดการ

ผลิตหรือกําลังการผลิตยังมีไมํมากพอที่จะกํอให๎เกิดการพัฒนา ซึ่งสํวนนี้ต๎องอาศัยความชํวยเหลือจาก

นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต๎นน้ําให๎เติบโตขึ้น  

 มูลคําเพ่ิมในสํวนต๎นน้ําสูงเนื่องจากประเทศไทยนําเข๎าเหล็กจากตํางประเทศ เกิดต๎นทุนด๎านภาษี แม๎

ประเทศไทยจะไมํมีเหล็ก แตํมีผู๎ผลิตเหล็กหลายราย และถึงแม๎วําจะมีการผลิตแบบไมํคํอยมี

ประสิทธิภาพและไมํเก่ียวข๎องโดยตรงกับอุตสาหกรรมยานยนต๑ก็ตาม ไมํวําจะผลิตมากหรือน๎อย ผลิต

เพ่ือจุดประสงค๑ใดต๎องเสียภาษีทั้งหมด จะเห็นได๎วําประเทศไทยไมํมี Iron ore ไมํได๎ผลิตเพ่ือสํงให๎

อุตสาหกรรมใหญํ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สํงผลให๎ความสามารถในการแขํงขันด๎านต๎นทุนต่ํา สาเหตุที่

ประเด็นอยูํที่เหล็กเยอะเนื่องจากรถท้ังคันใช๎โลหะถึง 70% ตํอน้ําหนักรถ 

 ในมุมมองของผู๎ผลิตเหล็กในประเทศเขาเห็นวําการผลิตเหล็กที่ใช๎สําหรับกํอสร๎าง เฟอร๑นิเจอร๑ หรือ

อุตสาหกรรมตํางๆ ที่ไมํต๎องมีคุณสมบัติมากนัก ไมํยุํงยากเหมือนการผลิตให๎อุตสาหกรรมยานยนต๑ที่มี 

Requirement สูง 
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 หากมีนโยบายภาครัฐให๎ผลิตเหล็กสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต๑เจ๎าเดียวเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจาก

ขนาดได๎ถือเป็นเรื่องดี แตํอาจติดข๎อจํากัดตรงที่ไมํตอบโจทย๑ผู๎ผลิตรถยนต๑หลายๆ คําย เนื่องจากตําง

คํายมีความต๎องการที่แตกตํางกัน และเทคโนโลยีการผลิตมีความแตกตํางกัน 

 อุตสาหกรรมเราตอนนี้กําลังประสบปัญหา: 

o เนื่องจากอุตสาหกรรมใหญํขึ้น มีการผลิตเพ่ือสํงออกและบริโภคมากขึ้น กําลังการผลิตยํอม

ต๎องมีมากข้ึน แตํทรัพยากรแรงงานมีไมํเพียงพอ เพราะอัตราการเติบโตของจํานวนประชากร

ไมํสอดคล๎องกับการเติบโตของขนาดอุตสาหกรรม หรือกลําวคือถ๎า GDP โตขึ้นร๎อยละ 4-5 

ตํอปี กําลังการผลิตยํอมต๎องเพ่ิม 4-5% ตํอปี หากใช๎แรงงานในการผลิต แรงงานต๎องเพ่ิมขึ้น 

4-5% ตํอปีเชํนกัน ซึ่งอัตราการเติบโตของประชากรในขณะนี้ต่ํากวํา 2% ไมํรวมสังคม

ผู๎สูงอายุ Baby-boomer ที่กําลังจะเกษียณ นั่นหมายถึง แนวโน๎มของแรงงานที่กําลังลดลง 

สํงผลให๎เราไมํสามารถขยายกําลังการผลิตได๎ ซึ่งการเปิดเสรีอาเซียนสามารถชํวยได๎ทั้งในเรื่อง

ตลาดแรงงานและตลาดสินค๎า (ในอุตสาหกรรมยานยนต๑ของไทยสําหรับอาเซียนถือเป็นสินค๎า

ฟุุมเฟือย อาจขยายตลาดได๎ไมํมาก คือ ในประเทศที่มีกําลังซื้อสูง เชํน ประเทศสิงคโปร๑ เป็น

ต๎น) การเปิดเสรีอาเซียน ประเทศไทยได๎ประโยชน๑ในด๎านกําลังแรงงานในเชิงปริมาณที่มาก

ขึ้น เนื่องจากคําแรงขั้นต่ําของแรงงานในประเทศไทยคือ 300 บาท แรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามา

ยํอมไมํยอมทํางานในราคาที่ต่ํากวํา 300 บาท นอกจากนั้นแรงงานจากเพ่ือนบ๎านเป็น

แรงงานที่ไมํมีทักษะเขาเข๎ามาเรียนรู๎ ในประเทศไทย จะเห็นได๎วํานโยบายที่เหมาะสมของ

อุตสาหกรรมยานยนต๑คือ การลงทุนผลิตในประเทศของเขา เพื่อใช๎แรงงานในประเทศเขา จะ

คุ๎มกวําการดึงแรงงานเข๎ามาทํางานในประเทศไทย 

 ฟิลิปปินส๑ คําแรงขั้นต่ําสูงที่สุดในอาเซียน แตํแพงกวําไทยไมํมาก 

 มาเลเซียและอินโดนีเซียใกล๎เคียงกับไทย 

 ลาวแรงงานน๎อย 

 พมําแรงงานเยอะ แตํประเทศยังไมํพร๎อมสําหรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 

 เวียดนามอยูํไกลเกินไป 

 เขมรมีความเหมาะสมที่สุด 

o ราคาแรงงานหรือคําแรงประเทศไทยสูง ในขณะที่สินค๎าของประเทศไทยสํวนใหญํเป็นสินค๎า

แรงงานเข๎มข๎น ซึ่งแรงงานทีร่าคาแพงอาจเป็นปัจจัยที่ทําให๎ประเทศไทยขาดความสามารถใน

การแขํงขันได๎ เนื่องจากประเทศไทยเน๎นการสํงออก ทางแก๎ที่เหมาะสมที่สุดคือการทํา 
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Outbound investment ในกระบวนการผลิตอยํางงําย สํวนกระบวนการผลิตที่ยุํงยาก

ซับซ๎อนก็ใช๎แรงงานฝีมือในประเทศไทยผลิต 

 กรณีการขัดแย๎งเกี่ยวกับการขัดแย๎งระหวํางผลประโยชน๑ (Conflict of interest) ในรถยนต๑แบรนด๑

โปรตรอนของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียให๎เงินอุดหนุนรวมและการปกปูองทําให๎เกิด

การแขํงขันที่ไมํเป็นธรรม นอกจากนั้นตลาดในประเทศมาเลเซียมีขนาดไมํใหญํพอ ในขณะที่ประเทศ

จีนเริ่มต๎นจากการดึง FDI เข๎าไปลงทุนจากนั้นจึงทําการลอกเลียนแบบ ซึ่งรัฐบาลจีนเองก็ทําการ

ปกปูองรถยนต๑แบรนด๑ของจีนเอง แตํนักลงทุน FDI ในจีนเหลํานั้นไมํถอนทุนออก เนื่องจากประเทศ

จีนมีทรัพยากร วัตถุดิบ กําลังแรงงานจํานวนมาก แบะขนาดตลาดภายในประเทศใหญํพอ ทั้ง FDI 

และรัฐบาลจีนจึงยังอยูํในสถานการณ๑ที่ได๎รับประโยชน๑ทั้งสองฝุาย 

 หากวันนี้ญี่ปุุนจะขยายตลาดหรือขยายขนาดการผลิต ซึ่งกําลังการผลิตของประเทศไทยมีไมํเพียงพอ 

ทางบริษัทญี่ปุุนเองต๎องมองหาฐานการผลิตแหลํงที่ 2 เป็นฐานสํารอง เพ่ือทําการขยายตลาดและหา

ผลประโยชน๑ทางด๎านทรัพยากรและแรงงาน โดยอาจจะเป็นเขมร และมีประเทศไทยเป็นฐานการผลิต

หลักเพราะญี่ปุุนจะไมํถอนการผลิตออกจากประเทศไทยแนํนอน 

 ควรมีการกระตุ๎นให๎นักลงทุนไทยเห็นภาพและผลประโยชน๑จากการขยายฐานการผลิตไปเพ่ือนบ๎าน 

แล๎วให๎เขาไปทํา Outbound investment (FDI เป็น Partner กับนักลงทุนไทย) 

 หากมีการลงทุนนอกประเทศแล๎วาสิ่งที่ต๎องให๎ความสนใจคือ (1) เทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทย

ต๎องเปลี่ยนจากแรงงานเข๎มข๎นไปเป็นทุนเข๎มข๎นให๎ได๎ (2) สินค๎าที่ให๎มูลคําเพ่ิมต่ําให๎นําออกไปลงทุน

ผลิตนอกประเทศ 

 สิ่งที่ผู๎ประกอบการไทยควรต๎องทําการวิจัยและพัฒนาคือเรื่อง กระบวนการผลิต กลําวคือ พัฒนา

ความสามารถด๎านการผลิตให๎สูงขึ้น หากประเทศไทยมีกระบวนการผลิตที่ก๎าวหน๎าและมีประสิทธิภาพ

ยํอมสํงผลให๎ผู๎ที่มี Know-how หรือเทคโนโลยีในตัวสินค๎าอยากจะจ๎างให๎ประเทศเราผลิต (การที่

ประเทศไทยไมํมีการวิจัยและพัฒนาตัวสินค๎าไมํได๎หมายความวําจะไมํมีความสามารถในการแขํงขัน

เสมอไป เนื่องจากกระบวนการผลิตสามารถกํอให๎เกิดความสามารถในการแขํงขันได๎เชํนกัน ดังนั้นเมื่อ

ประเทศไทยไมํมีทักษะความรู๎มากพอจะทําการวิจัยและพัฒนาในตัวสินค๎า ประเทศไทยจึงควรหันไป

ให๎ความสําคัญกบักระบวนการผลิตมากที่สุด) 

 ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต๑ขาดแรงงาน และภาคการเกษตรที่มี GDP ต่ํามาก หากมีนโยบาน

สนับสนุนให๎ย๎ายแรงงานออกจากภาคการเกษตรเข๎าอุตสาหกรรมยานยนต๑นั้นจะสํงผลให๎ต๎องเผชิญกับ

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบทางการเกษตรเชํนกัน จะเห็นได๎วําปัญหาที่แท๎จริงอยูํที่ความสามารถและ
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เทคโนโลยีทางการผลิตทั้งสิ้น *ประเทศไทยจึงต๎องหันมาเกํงทางด๎านกระบวนการผลิตให๎ได๎* เชํน 

หากมีนโยบายชํวยเหลือภาคการเกษตรในเรื่องเทคโนโลยีด๎านเครื่องจักร สํงผลให๎ได๎ผลผลิตมากขึ้นใน

ขณะที่แรงงานภาคการเกษตรเหลือ สามารถโยกย๎ายแรงงานเข๎าภาคอุตสาหกรรมยานยนต๑ได๎ สุดท๎าย

แล๎วกําลังแรงงานเทําเดิมแตํมีการประหยัดจากขนาดการผลิต ความสามารถในการผลิตมากขึ้น 

ต๎นทุนถูกลง มีความสามารถในการแขํงขันมากข้ึน 

 ญี่ปุุนมีรถไฟฟูาใช๎ในประเทศอยูํแล๎ว สิ่งที่รัฐบาลไทยจะสามารถชํวยได๎คือ เจรจากับรัฐบาลญี่ปุุนให๎

นําไลน๑รถไฟฟูามาขายในบ๎านเราแสดงให๎เขาเห็นวํามีความต๎องการในประเทศ ผู๎ผลิตรถไฟฟูาญี่ปุุน

อาจจะย๎ายฐานการผลิตเข๎ามาในประเทศไทย 

 การมีรถไฟฟูาเข๎ามาเพ่ิมจากไลน๑รถเดิม อาจจะกินตลาดเดิมบ๎างแตํก็จะเกิดตลาด Segment ใหมํที่

ต๎องการรถไฟฟูาโดยเฉพาะ เชํนเดียวกับกรณีรถ Eco car ที่กินตลาดเดิมที่มีอยูํไปบ๎างแตํเกิด 

Segment ใหมํเพราะสามารถเจาะกลุํมผู๎บริโภคที่มีกําลังซื้อต่ําได๎ เมื่อมีความต๎องการในประเทศก็จะ

มีแนวโน๎มที่สามารถผลักดันให๎เป็นฐานการผลิตได๎ ดังนั้นต๎อเริ่มกระตุ๎นความต๎องการในประเทศกํอน 

(หากเริ่มต๎นจากในประเทศจะมีความยั่งยืนสูง) 

 เทคโนโลยีการทดแทนพลังงานมีหลายตัว ทั้ง Hybrid Fully-hybrid และ Plugin-hybrid แตํละคําย

เลือกเทคโนโลยีที่ตํางกัน เชํน Nissan เลือกทําการวิจัยและพัฒนาด๎านรถไฟฟูาอยํางเดียว ในขณะที่ 

Toyota เลือก Hybrid ดังนั้นภาครัฐไทยก็ต๎องเลือกด๎วยเชํนกันวําจะมุํงไปในทิศทางไหนเพ่ือให๎เกิด

ความเหมาะสมกับโครงสร๎างพ้ืนฐาน จากนั้นต๎องเริ่มสร๎างความต๎องการภายในประเทศรวมทั้งให๎

ความสําคัญการพัฒนาความสามารในการผลิตไลน๑รถที่ได๎เลือกไว๎ (รถไฟฟูากับรถราคาถูกให๎ถือเป็น

คนละ Segment เนื่องจากรถไฟฟูาเป็นรถสําหรับกลุํมผู๎บริโภคกําลังซื้อสูง ในขณะที่รถราคาถูกเจาะ

กลุํมผู๎บริภึรายได๎ต่ํา) 

 ตัวอยํางความชํวยเหลือจากภาครัฐในด๎านความสามารถในการผลิต ได๎แกํ การปรับเปลี่ยนเทคโนลีใน

การผลิต สร๎างแรงจูงใจในการเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิต สํงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร

ภายในประเทศ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยนําเข๎าเครื่องจักรทั้งหมด หากมีอุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องจักรภายในประเทศต๎นทุนยํอมต่ําลง เมื่อมีเทคโนโลยีแล๎วก็สามารถวิจัยและพัฒนาตํอยอดได๎ 

นอกจากนั้นเมื่อราคาถูกความต๎องการในตัวสินค๎ายํอมมากข้ึน สามารถขยายขนาดการผลิตให๎เกิดการ

ประหยัดจากขนาดตํอไปได๎ ดังนั้นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรให๎เกิดขึ้นจึงเป็นแนว

ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรัฐบาลสามารถเจรจาสร๎างแรงจูงใจให๎บริษัทตํางชาติเข๎ามาลงทุนในการ

ผลิตเครื่องจักรในประเทศไทยได๎ (ทุกวันนี้เขาไปลงทุนที่จีน) 
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 รัฐบาลต๎องมีนโยบายชัดเจนที่จะสนับสนุนสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎ประกอบการหันมาทําการผลิตโดยใช๎

ปัจจัยทุนและเทคโนโลยีแทนการใช๎แรงงาน รัฐบาลต๎องชํวยอํานวยความสะดวก จัดหาสิ่งจําเป็นตํางๆ 

ในแนวทางเดียวกันเพ่ือแสดงให๎เห็นวําแนวโน๎มและทิศทางในอนาคตจะต๎องเป็นไปในทางที่ ได๎วางไว๎ 

เชํน สนับสนุนให๎มีการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต๑ โดยระบุให๎มุํงไปที่การพัฒนา

กระบวนการผลิตโดยไมํต๎องสนใจ Product แล๎ว 

 เมื่อมีการเลือกไลน๑สินค๎าในอนาคตแล๎ว ต๎องให๎ความสําคัญกับโครงสร๎างพ้ืนฐานสนับสนุนไลน๑สินค๎า

นั้นๆ ด๎วย ซึ่งไลน๑ที่เมาะสมนําจะเป็น Plugin-hybrid ต๎องมีการเพิ่มจุดเติมพลังงานในปั๊ม มีสายสํงไฟ

รองรับเพียงพอ 

 หํวงโซํมูลคําชิ้นสํวนตํางๆ ใน Hybrid คํอนข๎างเหมือนเดิมแตํอาจจะเล็กลง แบรนด๑รถตํางๆ กําลังให๎

ความสนใจวํารัฐบาลจะเลือกไลน๑สินค๎าใดจะได๎นําเข๎าชิ้นสํวนตํางๆ เหลํานั้นเข๎ามาเพ่ือประกอบใน

ประเทศไทย เนื่องจากพวกเขามีเทคโนโลยีรองรับอยูํแล๎ว แตํจะเพ่ิมมูลคําได๎มากกวําหากรัฐบาล

สามารถหาต๎นน้ํามารองรับในประเทศทดแทนการนําเข๎าได๎ 

 เมื่อรู๎อุตสาหกรรมในอนาคตแล๎ว ต๎องวางรากฐานทางด๎านการศึกษา โดย (1) กําหนดโควต๎าให๎

ทางด๎านการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการในตลาด (2) รัฐบาลปรับการสนับสนุนการศึกษาจาก

การสนับสนุนการศึกษาตํอมหาวิทยาลัยมาเป็นอาชีวะศึกษาแทน เนื่องจากตลาดกําลังต๎องการ

ชํางฝีมืออยํางมากไมํใชํนักคิด 

 รัฐบาลต๎องลงทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมีศูนย๑การทดสอบชิ้นสํวนยานยนต๑ในประเทศ 

 เมื่อการประหยัดจากขนาดการผลิตไมํเกิดรัฐบาลต๎องชํวยเหลือให๎คํอนข๎างเป็นการผูกขาด 
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ข.7 คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน 

หัวข้อ : ความคิดเห็นตํอรถยนต๑ไฟฟูาและรถยนต๑ขนาดเล็กมาก 

สามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญได๎ดังนี้ 

 เร็วๆ นี้ยุโรปจะมีการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล๎อมอยํางเข๎มงวด รวมถึงเรื่องสารเคมีในทุกๆ อุตสาหกรรม

รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต๑ด๎วย จะมีการตรวจสอบแหลํงที่มาของวัตถุดิบ เชํน เส๎นด๎ายได๎มาอยํางไร 

ใช๎วัตถุดิบอะไรฟอกย๎อม / เหล็กเอามาจากไหน ใช๎อะไรเคลือบผิวเหล็ก มีสารโครเมียมหรือไมํ หากมี

สารเคมีต๎องมีกระบวนการล๎างสารตกค๎างเพ่ิมเข๎ามา อยํางสีฟอกรถยนต๑หลายโรงงานเปลี่ยนสํวนผสม

จากทินเนอร๑เบสเป็นสีน้ําแทน ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตได๎ 

 นอกจากเรื่องสิ่งแวดล๎อมและสารเคมีแล๎ว ยุโรปยังให๎ความสนใจด๎านการปลํอยมลพิษมากขึ้น 

(มาตรฐานยูโร) สํงผลให๎การผลิตรถในปัจจุบันมีต๎นทุนเพ่ิมสูงขึ้นเพราะต๎องระมัดระวังเรื่องการปลํอย

คาร๑บอนด๎วย ดังนั้นเรื่องรถ Hybrid รถไฟฟูาต๎องเกิดขึ้นแนํนอน 

 ในอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต๑ยังสามารถเป็นอุตสาหกรรมนํารํองได๎แนํนอน นอกจากนั้น

อุตสาหกรรมยานยนต๑เป็นอุตสาหกรรมสํวนปลายของอุตสาหกรรมทั้งหมดมีต๎นทุนจากการลงทุนสูง

มากเมื่อลงทุนไปแล๎วจะถอนทุนยากมาก (เชํน กรณี Ford และ Mazda เมื่อลงทุนแล๎วเจอวิกฤต

เศรษฐกิจต๎มยําก๎ุงแตํไมํถอนทุนคืน ) 

 ต๎องแก๎ไขเรื่องที่ประเทศไทยเป็นเพียงผู๎นําด๎านการประกอบรถยนต๑ 

 เปรียบเทียบประเทศไทย-เกาหลี เกาหลีเริ่มต๎นชํวง 10 ปีแรกในอุตสาหกรรมยานยนต๑เหมือนประเทศ

ไทยคือ การนําเข๎าชิ้นสํวนมาประกอบ แตํชํวงที่สองประเทศไทยยังคงเน๎นทําการประกอบชิ้นสํวนใน

ขณะที่เกาหลีเน๎นการเพ่ิมโครงสร๎างพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมต๎นน้ําอยํางจริงจัง ตํอมาในชํวงที่สาม

ประเทศไทยก็ยังคงทําการประกอบชิ้นสํวนในขณะที่เกาหลีหันมาทํา Mass solution และในชํวงที่สี่

เกาหลีเริ่มทํา Copy and development เริ่มผลิตสินค๎าไฮเท็ค ญี่ปุุนมีอะไร เกาหลีก็มีแล๎ว ในขณะที่

ประเทศไทยยังคงประกอบชิ้นสํวน ตอนนี้เกาหลีมีพร๎อมทุกอยําง ทั้งอุตสาหกรรมหนัก โรงงาน

ประกอบ ดังนั้นประเทศไทยต๎องหันมาให๎ความสําคัญกับอุตสาหกรรมต๎นน้ํา ตอนนี้มีโรงถลุงเหล็กที่

ขาดคุณภาพมาตรฐานรวมถึงไมํมีศูนย๑ทดสอบคุณภาพเหล็กและชิ้นสํวนด๎วย 

 การที่ประเทศไทยจะไปลงทุนในทรัพยากรเหล็กในกลุํมประเทศอาเซียนนําจะเป็นไปได๎ยาก เนื่องจาก

โรงงานเหล็กลงทุนสูงมาก ประเทศไทยยังไมํมีศักยภาพจะไปถึงจุดนั้น 
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 เรื่องรถไฟฟูาถ๎าจะผลิตเป็นเรื่องเป็นราวนําจะอีกหลายปี เนื่องจากยังไมํมีการเริ่มต๎นตรงนี้เลย หัวใจ

ของรถยนต๑คือการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเหลํานี้ 

 วิธีการคํานวณคําคาร๑บอนรถยนต๑ที่สรรพสามิตเรียกเก็บในประเทศไทยยังไมํถูกต๎อง 

 ประเทศไทยไมํสามารถสู๎การผลิตรถราคาถูกกับกลุํมประเทศ CLMV ได๎เนื่องจากต๎นทุนการผลิต

ประเทศเขาถูกกวําเรา 

 ในหํวงโซํอุปทาน อุตสาหกรรมต๎นน้ําจะมีมูลคําเพ่ิมสูง กลางๆ จะน๎อยลงมา ควรสนับสนุนให๎

ผู๎ประกอบการเป็น Tier1 เยอะๆ แล๎วเอาเพ่ือนบ๎านมาเป็น Tier2 Tier3 แทน นอกจากนั้นต๎องพัฒนา

จากผู๎รับ Drawing มาผลิต เป็นผู๎เขียน Drawing เองได๎ โดยบริษัทแมํไมํได๎ห๎ามหากมีนวัตกรรมใหมํๆ 

สามารถนํามาปรับใช๎ได๎เลย ซึ่งอีกหนํอยประเทศไทยจะสามารถออกแบบชิ้นสํวนสําหรับอาเซียนได๎ 

เพราะหน๎าตารถในแตํละแหํงก็แตกตํางกัน ยุโรปเองจะไมํเหมือนเอเชีย 

 การพัฒนา Infrastructure ไมํใชํแคํด๎านโครงสร๎างแตํรวมถึง การทดสอบมาตรฐานคุณภาพสินค๎าด๎วย 

มาตรฐานที่เข๎มงวดสํงผลให๎ผู๎ประกอบการเกํงขึ้น (ตัวอยํางการตรวจสอบในประเทศสิงคโปร๑ที่เข๎มงวด

มาก)   

 ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยในอนาคตคือเราต๎องไปอยูํจุดบนสุดให๎ได๎ ในกลุํม Low 

volume-High margin หรือในกลุํมสินค๎าไฮเท็ค คือรถ Hybrid Electronic รถสมรรถนะสูงควรอยูํที่

ประเทศไทย เนื่องจากแรงงานเรามีทักษะ ประเทศไทยมีความพร๎อมทางด๎านการผลิต มีหํวงโซํ

อุปทานพร๎อม สํวนรถที่ผลิตงํายๆก็ให๎เพ่ือนบ๎านผลิตไป เชํน ประเทศไทยเป็นจํายงาน ทําการ

ออกแบบให๎ประเทศเหลํานั้นทําการผลิต 

 ประเทศไทยยังขาดรัฐมนตรีสูงสุดในเรื่องยานยนต๑/มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับยานยนต๑ (ใน

ประเทศญี่ปุุนมีคนดูแลด๎านนี้ คือ Jari) ในขณะที่ประเทศไทยมีกระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 

คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม กรมการขนสํง กรม

สรรพสามิต มีอํานาจสั่งการทุกฝุายซึ่งอาจเห็นขัดแย๎งกันและต๎องใช๎เวลาในการไกลํเกลี่ย ดังนั้นต๎องมี

ผู๎มีอํานาจโดยตรงหรือก็คือคณะกรรมการยานยนต๑เหํงชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนภาครัฐสามารถคุยหารือกับ

ภาคเอกชนได๎วํา สิ่งใดที่ผู๎ประกอบการยานยต๑ต๎องการ ทิศทางอุตสาหกรรมควรเป็นทางไหน คือต๎อง

นําเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมให๎มากท่ีสุด 

 ประเทศเพ่ือนบ๎านมีโอกาสยอมเป็น Tier2 Tier3 ให๎ประเทศไทยสูง ทั้งประเทศลาว เขมร พมํา พวก

เขามีแรงงาน แตํขาดเพียงทักษะความรู๎และทุน โดยเฉพาะประเทศพมํากําลังต๎องการสร๎าง
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อุตสาหกรรมยานยนต๑ โดยอยากให๎ประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาให๎ ซึ่งเราต๎องเข๎าใจด๎วยวํากลุํมประเทศ

เหลํานี้จะสามารถรับเทคโนโลยีและเติบโตเองได๎เชํนกัน 

 ยานยนต๑ในอนาคตมีโอกาสสูงที่จะผลิตโดยใช๎เทคโนโลยีแทนแรงงานคน ใช๎หุํนยนต๑ในกระบวนการ

ผลิตแทน ซึ่งต๎องอาศัยการทําการวิจัยและพัฒนาด๎านกระบวนการผลิตสูง โดยภาครัฐสามารถให๎

ความชํวยเหลือด๎านภาษี การค๎ุมครอง อํานวยความสะดวกให๎ภาคเอกชนได๎ 

 ตอนนี้โลกยังไมํสามารถทํามอร๑เตอร๑ที่มีประสิทธิภาพสูงกวําที่เป็นอยูํได๎ ตัวใหมํที่กําลังจะเกิดมีวัตถุดิบ

อยูํแคํในประเทศจีน ซึ่งเป็นมอร๑เตอร๑ที่ไมํใช๎ขดลวดแตํใช๎โลหะแทน รวมถึงมีประสิทธิภาพสูงกวําที่มี

อยูํในปัจจุบัน 

 พลังงานทางเลือกเชํนไบโอดีเซล เอทานอล น้ํามันปาล๑มเป็นสํวนเสริมเทํานั้นเนื่องจากมีข๎อจํากัดด๎าน

วัตถุดิบ ปัญหาด๎านอาหาร เราไมํสามารถปลูกอ๎อยทําเอทานอลโดยไมํเหลือพ้ืนที่ปลูกข๎าวได๎ รวมทั้ง

ไมํสามารถทดแทนฟอสซิลได๎ 100% ไมํสามารถให๎คําพลังงานได๎เทํากัน 

 รถไฟฟูามีโอกาสเกิดในอนาคตแนํนอน ต๎องมีโครงสร๎างพ้ืนฐาน และมีความต๎องการในประเทศกํอน 

สร๎างความค๎ุนเคย สร๎างแรงจูงใจ ต๎องสร๎างให๎ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือสํงออกให๎ได๎ โดยสร๎าง

แนวทางท่ีชัดเจนเชํน การวิจัยและพัฒนา 

 ประเทศมาเลเซียมีทุนสูง มีการผลักดันเรื่องเทคโนโลยีสูงและอินโดนีเซียประชากรเยอะมีความ

ต๎องการในประเทศสูง ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นคูํแขํงที่นํากลัว หากผลิตได๎คุณภาพ ประเทศไทยจะแพ๎

ในแงํของการเป็นผู๎ประกอบการที่ดี รวมถึงปริมาณการผลิตเราสู๎เขาไมํได๎แนํนอนเพราะประเทศเขา

ใหญํกวํา (อินโดนีเซีย) จะเห็นได๎วําข๎อจํากัดประเทศไทยเยอะ เราต๎องยกระดับตัวเองให๎ได๎ อาจจะมี

การตั้งโรงงานเสริมในประเทศเพ่ือนบ๎าน โดยเน๎นการผลิตโมเดลอยํางงํายราคาถูก อยูํใกล๎ตลาด ไมํ

ต๎องเสียคําขนสํง ซึ่งมีประเทศไทยเป็นผู๎สํงมอบชิ้นสํวน เป็นผู๎ควบคุมคุณภาพมารฐานสินค๎า กลําวคือ

มีประเทศไทยชักใยอยูํ 

 หากประเทศไทยจะทําการผลิตมอเตอร๑เอง ต๎องมีการิวจัยและพัฒนาที่จะสามารถทดสอบตัวมอร๑

เตอร๑นั้นได๎วําทนทานแคํไหน ระยะเวลาการใช๎งานนานเทําไหรํ ซึ่งสามารถมองได๎วําเป็นความสูญ

เปลําที่เอกชนต๎องทําเอง ซึ่งจุดนี้ภาครัฐสามารถชํวยเหลือได๎ 

 ประเทศไทยและอินโดนีเซียมีการแบํงโมเดลรถผลิตให๎ Toyota ผลิตประเทศละ 2 โมเดลแบํงๆ กัน 

เพ่ือไมํให๎มีปัญหาด๎านคลังสินค๎า โรงงาน หรือชิ้นสํวน รวมถึงเป็นการเจรจาทางการค๎าเพ่ือให๎สมดุล

ทุกฝุาย 



 

-ภาคผนวก หน๎า 63- 

 ประเทศอินนีเซียมี Tier 1 2 3 น๎อยอยูํ เขาเน๎นนําเข๎ามาประกอบอยํางเดียว แตํการสํงออกชิ้นสํวน

จากไทยไปอินโดนีเซียมีแนวโน๎มลดลงแสดงวําเขาสามารถเริ่มผลิตเองได๎แล๎ว ทําให๎เริ่มผลิตและ

สํงออกได๎มากขึ้น 

 ประเทศไทยยังขาดปัจจัยที่จะสร๎างมูลคําเพ่ิม เชํน ศูนย๑ทดสอบ การทํา Business matching ให๎ 

 ตอนนี้ประเทศออสเตรเลียไมํมีโรงงานผลิตรถยนต๑แล๎ว เขานําเข๎าอยําเดียว ดังนั้นออสเตรเลียมีโอกาส

จะเป็นตลาดสํงออกใหญํของเราในอนาคต 

 การจะสนับสนุนให๎คนใช๎รถแพงหนํอยแตํชํวยเรื่องสิ่งแวดล๎อมยํอมไมํประสบความสําเร็จ ต๎องมี

บทลงโทษ มีการปรับตํางๆ เข๎ามาชํวย และนําเงินคําปรับมาพัฒนาสินค๎าในไลน๑นั้นไป ซึ่งยังผิด

หลักการงบประมาณบริหารการคลังประเทศไทย ซึ่งตรงจุดนี้เราต๎องทําการแก๎ระบบกํอน 

 การเลือกใช๎นโยบายตํางๆ ต๎องให๎บุคคลที่มีสํวนได๎สํวนเสีย หรือได๎รับความเดือดร๎อนได๎มีสํวนรับรู๎บ๎าง 
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ข.8 คุณถาวร ชลัษเฐียร 

หัวข้อ : ความคิดเห็นตํอรถยนต๑ไฟฟูาและรถยนต๑ขนาดเล็กมาก 

สามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญได๎ดังนี้ 

 เปูาหมายและแผนปฏิบัตการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต๑ไทย ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร๑หลัก คือ 

 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ๑และเทคโนโลยีการผลิต 

 พัฒนาเครือขํายวิสาหกิจของชิ้นสํวนยานยนต๑ 

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ 

 สร๎างความเข๎มแข็งแกํผู๎ประกอบการ 

 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู๎รับจ๎างผลิตสินค๎าอุตสาหกรรม (OEMs) รายใหญํ และมีบริษัท

ข๎ามชาติจํานวนมากใช๎เป็นฐานการผลิตเพ่ือการสํงออก การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ควรให๎

ความสําคัญไปในด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ และกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

ควบคุมคุณภาพให๎ได๎ตามมาตรฐานสากล เชํน การทํา Cost Reduction, TPS และ TPM กระจาย

ทั่วไปถึงระดับ SMEs รวมทั้งจัดตั้งศูนย๑เครื่องกลอัตโนมัติและหุํนยนต๑ในการผลิต (MARI) เพ่ือพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมของไทย ไปสูํ Industry 4.0 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ เป็นประเด็นสําคัญที่กลุํมผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต๑และ

ชิ้นสํวนไทยกําลังดําเนินการในปัจจุบัน โดยมีการผลักดันการจัดตั้งศูนย๑ AHRDA (Automotive 

Human Resource Development Academy) รวมทั้งจัดการกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ

ที่มีคุณภาพ ในสายอาชีวะ 

 ในด๎านการพัฒนาผลิตภัณฑ๑และเทคโนโลยีการผลิต มีการผลักดันให๎ภาครัฐสนับสนุนการจัดตั้งศูนย๑

ทดสอบและสมรรถนะยานยนต๑และชิ้นสํวนอะไหลํยานยนต๑ (ARTC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แขํงขันให๎แกํผู๎ประกอบการไทยและผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ซึ่งมีข๎อจํากัด

ด๎านการสํงต๎นแบบชิ้นสํวนไปทดสอบยังหนํวยงานในตํางประเทศ 

 ความคืบหน๎าลําสุดในประเด็นดังกลําว มีการผลักดันให๎สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เป็น “Auto City” ของประเทศไทย ซึ่งจะประกอบด๎วยศูนย๑ทดสอบและสมรรถนะยาน

ยนต๑และชิ้นสํวนอะไหลํยานยนต๑ (ARTC) นิคมอุตสาหกรรมด๎านยานยนต๑ ศูนย๑ออกแบบ

วิจัยฯ และ สาขาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎อง 
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 อยํางไรก็ดี ในชํวงที่ผํานมา การจัดตั้งศูนย๑ทดสอบดังกลําวยังไมํสามารถดําเนินการได๎

อยํางเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน เนื่องจาก แนวทางในการจัดตั้งศูนย๑ทดสอบดังกลําวใน

รูปแบบความรํวมมือระหวํางภาครัฐบาลและเอกชน (PPP) ตามที่รัฐสนับสนุน อาจสํงผล

ให๎ขาดความเป็นกลาง และเอ้ือประโยชน๑ตํอเอกชนรายใดรายหนึ่ง ดังนั้ น เพ่ือความ

เหมาะสม ภาครัฐจึงควรที่จะเข๎ามาเป็นเจ๎าภาพอยํางเต็มตัว  

 อุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวนในประเทศไทย ถึงแม๎จะมีการใช๎จํานวนชิ้นสํวนที่มีการผลิต

ภายในประเทศกวําร๎อยละ 90 แตํมูลคําเพ่ิมจากอุตสาหกรรมดังกลําวในประเทศไทย อยูํที่เพียงร๎อย

ละ 30 เนื่องจากอุตสาหกรรมการนําเข๎าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากตํางประเทศ 

 อยํางไรก็ดี ทางกลุํมอุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวน มีการตั้งเปูาหมายในการเพ่ิม

มูลคําเพ่ิมจากอุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวนในประเทศไทย เป็นร๎อยละ 40 ภายในปี 

2563 และร๎อยละ 50 ภายในปี 2568 

 การผลิตเหล็กต๎นน้ําไมํมีความจําเป็นสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวน เนื่องจากการจัดหา

วัตถุดิบของบริษัทผู๎ผลิตรถยนต๑ข๎ามชาติจะขึ้นอยูํกับนโยบายของบริษัทแมํที่ตํางประเทศเป็นหลัก อีก

ทั้ง หากมีการผลิตเหล็กต๎นน้ําในประเทศ จะกํอให๎เกิดการตั้งกําแพงภาษีหรือมาตรการกีดกันทาง

การค๎าอ่ืนๆ เพ่ือปกปูองอุตสาหกรรมเหล็กต๎นน้ําในประเทศ ซึ่งจะสํงผลให๎ต๎นทุนการผลิตของ

อุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวนของไทยเพ่ิมสูงขึ้นในระยะยาว 
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ข.9 คุณวิชัย จิราธิยุต และอภินุช บูรณดิลก 

หัวข้อ : ความคิดเห็นตํอรถยนต๑ไฟฟูาและรถยนต๑ขนาดเล็กมาก 

สามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญได๎ดังนี้ 

 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต๑ประมาณ 1.88 ล๎านคัน (อันดับที่ 13 ของโลก) ซึ่ง

เทํากับการลดลงร๎อยละ 23 ของการผลิตรถทั้งประเทศจากปี พ.ศ. 2556 ที่มีนโยบาย “รถคันแรก” 

โดยเป็นการดึงความต๎องการการซื้อรถของผู๎บริโภคจากอนาคตมาไว๎ในปีดังกลําว 

 การสํงออกยานยต๑ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่น๎อยมาก ซึ่งสนัยสนุนแนวความคิดที่วําการผลิต

ยานยนต๑ในประเทศลดลงเนื่องจากความต๎องการในประเทศลดลง 

 ประเทศยุโรปเป็นกลุํมประเทศที่เป็ฯผู๎นําเข๎ายานยต๑และชิ้นสํวนจากประเทศไทยมากท่ีสุด 

 รถจักรยานยนต๑เป็นสินค๎าที่มีการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนรสนิยมของผู๎บริโภคและ

เศรษฐกิจของโลกท่ีช๎าตัวลง อยํางไรก็ดี รถจักรยานยนต๑กลุํม Big Bike (เชํน Ducati) มีการเติบโตที่ดี

ในประเทศไทย เนื่องจากความต๎องการของสินค๎าประเภทนี้มีมากขึ้น ดังนั้น Ducati จึงทําการเปิด

โรงงานในประเทศไทยในพ้ืนที่ที่มีการให๎สิทธิประโยชน๑ทางภาษี 

 ประเทศไทยผลิตรถกระบะหนึ่งตันในปริมาณที่มากที่สุด (ประมาณร๎อยละ 60) เมื่อเทียบกับสินค๎า

ประเภทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคาดการณ๑วํานําจะเติบโตตํอเนื่องไปในอนาคต อยํางไรก็ดี 

แนวโน๎มการเปลี่ยนมาใช๎รถกระบะ 2.2 ตัน ก็มีมากขึ้น 

 สําหรับผู๎ผลิตชิ้นสํวนยานยนต๑สัญชาติไทย สินค๎าสํวนใหญํยังจํากัดอยูํในกลุํมที่มีการเพ่ิมมูลคําน๎อย

และชิ้นสํวนที่ไมํต๎องใช๎ความแมํนยําสูงเนื่องจากข๎อจํากัดทางเทคโนโลยี จึงทําให๎ผู๎ประกอบการจาก

ตํางชาติสามารถสร๎างรายได๎ได๎มากกวํา 

 สถาบันยานยนต๑ได๎รับการสนับสนุนจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให๎หาวิธีเพ่ิมมูลคําเพ่ิมให๎กับ

ชิ้นสํวนยานยนต๑ในประเทศไทยและเพ่ิมความสามารถของแรงงานผํานการจัดอบรม นําเสนอความรู๎ 

และเทคโนโลยีสะอาด 

 สถาบันยานยนต๑มีความเห็นวําประเทศไทยยังสามารถผลิตยานยนต๑และชิ้นสํวนได๎สูงถึง 2.8 ล๎านคัน

ตํอปี ซึ่งสูงกวําที่ประเทศไทยทําได๎ ณ ปัจจุบัน 

 สินค๎าหลังการขาย (Aftermarket) ของอุตสาหกรรมยานยนต๑และชิ้นสํวนยังไมํมีการเก็บข๎อมูลอยําง

เป็นทางการ จึงทําให๎ไมํสามารถระบุขนาดของตลาดได๎แนํนอน 
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ภาคผนวก ค : ตารางสถิติการลงทุนจากต่างประเทศ 

ค.1 FDI ปี พ.ศ. 2557 

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต รหัสกลุ่ม (Code) 

กลุํมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ H 

กลุํมอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนสํง T 

กลุํมอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ A 

Foreign Investment Projects Approved by BOI (พ.ศ. 2557) 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital  
(Million Baht) 

Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

1.11.1 Manufacture or preservation of food made from animals  1 19.6 15.0 7.7 7.4 65 12 

1.11.2 Manufacture or preservation of food made from plants, vegetables or fruits  3 149.5 7.2 - 7.2 167 2 

1.11.3 Manufacture or preservation of food made from rice or cereal  9 3439.5 650.0 - 0.1 1068 3 

1.11.4 Manufacture of beverages from plants, vegetables or fruits (except alcoholic beverages)  1 350.0 150.0 129.0 - 50 2 

1.11.5 Manufacture of products from raw milk  1 487.5 - - - 50 - 

1.11.6 Manufacture of food ingredients  3 820.0 306.5 155.3 151.3 54 - 

1.11.8 Manufacture or preservation of ready-to-eat or semi ready-to-eat food  1 254.0 - - - 178 - 

1.14 Grading, packaging and storage of plants, vegetables fruits or flowers, using modern technology  1 50.0 - - - 12 - 

1.16 Manufacture of natural rubber products  4 857.9 106.0 3.1 102.9 439 6 

1.17 Manufacture of products from agricultural by-products or waste  3 565.5 232.3 19.1 18.4 181 34 

1.19 Cold storage or cold storage and cold storage transportation  1 785.5 - - - 49 - 

1.4 Manufacture of biological fertilizers, organic fertilizers or soil conditioner  1 823.5 - - - 171 6 

1.5.1 Livestock  1 46.9 - - - 8 - 

1.5.2 Aquatic (except shrimp)   1 218.2 - - - 73 - 
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1.6 Manufacture of animal feed or mixes for animal feed  5 794.3 200.0 10.1 189.9 180 35 

1.7 Crop drying and silo facilities  1 120.8 23.5 17.4 6.1 25 - 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital  
(Million Baht) 

Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

2.13.1 Manufacture of long steel products such as steel wire rods,  
wires, shafts and bars  

 2 281.7 40.0 4.4 35.6 32 3 

2.13.2 Manufacture or flat rolled steel products such as hot and cold rolled stainless 
 steel sheets, steel plates, hot or cold rolled steel sheets and coated steel sheets 

 2 11454.7 4300.0 315.0 3985.0 509 34 

2.14 Manufacture of steel pipes or stainless steel pipes   1 250.0 - - - 80 4 

2.15 Manufacture of iron or steel casting  6 3724.6 1500.0 250.0 1250.0 1318 31 

2.16 Manufacture of forged steel parts   6 1797.3 454.5 - 454.5 154 8 

2.17 Rolling, drawing, casting or forging of nonferrous metals  6 2129.6 404.9 - 404.9 340 20 

2.18 Coil center  2 77.6 12.0 - 12.0 25 3 

2.4 Smelting  1 396.0 300.0 - - 270 17 

2.9 Manufacture of fire-resistant materials or heat insulation (except lightweight brick, lightweight concrete block and aerated 
concrete block) 

 1 15.0 15.0 0.3 14.7 24 2 

3.1.1 Manufacture of natural or synthetic fibers  2 977.7 293.0 1.3 0.3 196 3 

3.1.2 Yarn spinning  1 1200.0 - - - 20 - 

3.1.3 Manufacture of fabrics  5 7065.9 1226.0 121.0 1105.0 625 13 

3.1.4 Lace; Dyeing and Finishing Lace  1 147.9 - - - 20 1 

3.1.7 Manufacture of parts or accessories for garments  1 24.0 6.0 - 6.0 58 5 

3.1.9 Manufacture of carpets  2 118.5 68.0 30.0 38.0 386 1 

3.10 Manufacture of scientific equipment  1 22.4 5.6 - 5.6 24 - 

3.11 Manufacture of stationery or parts  1 15.0 - - - 161 - 

3.14 Manufacture of artificial goods (except made from restricted trees)  1 14.0 4.0 - 4.0 106 - 

3.15 Manufacture of furniture or parts (except made from restricted trees)  5 323.2 177.0 0.3 32.5 266 3 

3.2 Manufacture of sanitary napkins and absorbing pads  3 445.9 44.0 4.4 39.6 125 - 

3.4 Manufacture of luggage or parts  1 6.0 6.0 3.1 0.5 25 6 

3.5 Manufacture of sports equipment or parts H 1 39.7 10.0 - 10.0 38 2 
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Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital  
(Million Baht) 

Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

3.7 Production related to the gem and jewelry industry  8 770.4 331.0 1.5 127.0 2618 57 

3.9 Manufacture of medical equipment H 4 260.2 - - - 502 - 

4.1 Manufacture of hand tools and measuring tools  2 234.6 17.5 - 17.5 73 6 

4.10.1 Manufacture of vehicle parts T 136 67058.5 13971.7 945.3 12570.4 14045 484 

4.10.3 Manufacture of automobile engines T 1 5132.9 - - - 214 - 

4.10.4 Manufacture of automobile parts for international-standard eco-cars T 1 2913.9 - - - 186 - 

4.12.1 Manufacture of automobile T 1 9200.0 2494.0 1222.1 1271.9 550 14 

4.12.2 Manufacture of automobile (Package) T 1 51523.0 - - - 7999 - 

4.12.5 Eco-Car Vehicle; Auto Parts for Eco-Car T 10 127357.4 16117.8 837.9 15279.9 20135 138 

4.17 Repair of industrial machinery or equipment  1 198.6 50.0 - 50.0 23 3 

4.18 Manufacture, repair or maintenance of containers  1 62.4 60.0 24.0 36.0 36 7 

4.19 Fabrication of metal structure products or platform repair  7 1143.4 391.5 27.4 360.5 1019 44 

4.2.1 Manufacture of machinery, equipment or parts that have engineering design  2 14.9 12.5 - 3.5 38 4 

4.2.2 Manufacture of farm machinery or equipment and food processing equipment machinery  4 345.5 283.9 - 283.9 147 9 

4.2.4 Manufacture or repair of mold and die  25 1249.5 1337.9 22.9 1258.8 579 71 

4.2.5 Manufacture of other machinery, equipment and parts  21 3251.0 187.2 - 187.2 705 67 

4.3 Manufacture of metal products, including metal parts  59 21101.9 1154.5 405.2 669.2 2833 126 

4.4 Surface treatment or anodized surface treatment  8 1231.1 245.0 25.5 219.5 336 16 

4.5 Heat treatment  3 425.0 90.0 55.8 34.2 133 5 

4.6 Building or Repairing of Steel Ships T 1 20.4 8.0 4.1 3.9 54 5 

4.6.1 Building or repair of ships of less than 500 tons gross  T 3 300.0 - - - 113 14 

4.6.2 Building or repair of ships of less than 500 tons gross (except wooden or steel ships) T 1 16.0 16.0 - 16.0 150 8 

4.7 Manufacture of electric-powered vehicles (only those that cannot register under Motor Vehicle Act of B.E. 2522) T 1 71.7 - - - 40 - 

4.9 Manufacture, repair or conversion of aircraft, including aircraft parts equipment and equipment or onboard A 7 1314.2 224.0 - 224.0 675 39 

5.1 Manufacture of electrical equipment for industrial use  2 85.6 2.0 - 2.0 116 7 

5.2 Manufacture of electrical products  7 3916.3 3369.8 1.4 3368.4 1315 27 

5.3 Manufacture of parts or equipment used for electrical products  29 3766.2 438.9 94.7 321.8 1348 46 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 

Registered Capital  
(Million Baht) 

Employment 
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Baht) Total Thai Foreign Thai Foreign 

5.4 Manufacture of electronic products  4 2044.6 - - - 344 2 

5.4.3 Manufacture of industrial electronics  2 480.5 - - - 80 1 

5.5 Manufacture of electronic parts and/or equipment or parts and/or apparatus equipment used for electronic  40 47056.4 321.5 0.3 319.7 15066 184 

5.5.1 Manufacture of semiconductors  2 471.0 150.0 4.5 145.5 120 3 

5.5.10 Manufacture of solar cells and raw materials for solar cells  2 4789.1 1460.0 - 1460.0 869 62 

5.5.5 Manufacture of parts for medical electronics  1 367.6 - - - 275 - 

5.5.7 Manufacture of electronic parts for vehicles T 3 750.8 - - - 164 3 

5.5.9 Manufacture of other electronic parts and/or equipment or parts electronic apparatus and/or equipment used for  2 394.0 100.0 - 100.0 783 6 

5.8 Software  61 361.8 224.3 18.2 171.1 902 312 

5.9 E-Commerce Business  13 121.7 80.5 12.9 67.7 543 45 

6.1 Manufacture of chemicals  4 2242.6 11.8 - 11.8 66 3 

6.11 Manufacture of petrochemicals  3 20302.6 - - - 70 - 

6.12 Manufacture of plastic or plastic coated products  66 10166.6 2210.3 151.2 1925.6 4854 207 

6.16 Production of printed matter  2 67.4 7.0 - 7.0 71 5 

6.2 Manufacture of industrial chemicals  24 4197.5 923.0 79.0 805.7 650 55 

6.5 Manufacture of Medicine and/or Active Ingredients in Medicine H 1 460.0 - - - 160 - 

6.6 Manufacture of chemical fertilizers  1 274.0 - - - 98 22 

6.7 Manufacture of pesticides or herbicides  1 60.1 15.0 - 1.5 35 3 

6.8.1 Dyestuffs  1 80.0 - - - 25 2 

6.9 Manufacture of body care products  3 439.5 40.0 - 40.0 278 16 

7.1.1 Production of electricity or steam power  8 5000.2 - - - 169 3 

7.1.2 Production of tap water or water supply for industry  1 199.0 - - - 10 - 

7.10 Distribution centers (DC)  3 187.2 7.9 - 7.9 42 6 

7.11 International distribution centers (IDC)  2 1351.9 60.0 - 60.0 230 3 

7.12 International procurement offices (IPO)  70 1433.4 1716.7 15.9 1688.6 552 98 

7.13 Regional operating headquarters (ROH)  14 220.5 121.0 - 121.0 401 176 

7.15 Trade and investment support offices  69 1218.3 551.1 27.1 496.4 1085 316 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital  
(Million Baht) 

Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

7.16 International business process outsourcing (IBPO)  5 63.8 13.0 1.0 1.0 168 140 
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7.18.1 Vocational training centers  2 2412.8 2407.0 - 2407.0 45 15 

7.19 Biotechnology  1 44.9 - - - 14 2 

7.19.5 Manufacture of raw materials and/or essential materials used in molecular biological experiment or test  1 115.0 - - - 28 - 

7.20 Research and development  7 1879.6 33.5 - 33.5 228 17 

7.21 Scientific laboratories Rights and  6 307.4 48.8 - 48.8 118 12 

7.23 Product design  6 284.6 130.6 0.9 29.6 204 62 

7.26 Waste water treatment, disposal services or transport of industrial waste or toxic chemicals  1 29.4 7.5 - 7.5 11 1 

7.27.1 Recovery of Valuable Substances from Unused Materials  1 90.8 24.7 - 24.7 44 6 

7.27.4 Recycling of unwanted materials  1 70.6 20.0 - 20.0 27 4 

7.3.2 Tour boat or yacht renting  1 26.9 - - - 4 - 

7.3.3 Amusement Park  1 776.0 240.0 - 60.0 228 33 

7.3.4 Cultural centers  1 54.0 13.5 12.2 1.4 32 5 

7.3.6 Racing tracks  1 2500.0 - - - 30 2 

7.4.3 Hotel  7 5894.0 1298.0 - 1178.0 972 36 

7.5 Medium or low income housing  1 130.8 - - - - - 

7.6 Thai motion picture production, motion picture supporting services, or multimedia services  4 20.4 12.0 1.5 5.7 32 10 

7.8.1 Industrial zones  1 5442.8 - - - - - 

7.8.13 Data Center  2 7587.4 2000.0 1000.0 1000.0 102 - 

7.8.2 Factory Development for Industrial Plants and/or Warehouses  14 1638.7 - - - - - 

7.9.3 Air transportation services  5 4510.0 - - - 370 56 

7.9.4 Maritime transportation services  5 1620.3 147.0 125.0 22.1 66 - 

Total  912 483,512.5 65,755.4                              6,189.0               56,455.9 94,219      3,387  

 

 

ค.2 FDI ปี พ.ศ. 2556 

Foreign Investment Projects Approved by BOI (พ.ศ. 2556) 

Type Code No. of Investment Registered Capital (Million Employment 
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Projects (Million 
Baht) 

Baht) 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

1.11.1 Manufacture or preservation of food made from animals    3 1,506.0 65.0 33.2 31.9 1,465 5              

1.11.10 Manufacture of medical food    1  247.0 197.0  137.9    59.1     18             3  

1.11.3 Manufacture or preservation of food made from rice or cereal   7  3,004.7     943.0     17.3  925.7  935      2 

1.11.4 Manufacture of beverages from plants, vegetables or fruits (except alcoholic beverages)   3  1,042.6 720.0 - 720.0      399      9              

1.11.5 Manufacture of products from raw milk  2  1,294.3   172.0   113.6  - 677 - 

1.11.6 Manufacture of food ingredients  3  598.7        173.0    17.5  155.5   107     10          

1.11.8 Manufacture or preservation of ready-to-eat or semi ready-to-eat food   3  2,098.7    20.0          - 20.0      2,776   19            

1.12 Manufacture of oil or fat from plants or animals   4  810.0     312.5        92.3   220.3   215    6         

1.13 Manufacture of flour or starch made from plants, dextrin or modified starch   6  2,374.0   20.0 - 20.0  274   16   

1.16 Manufacture of natural rubber products   14  4,290.3  1,278.0  595.3    468.8     2,445  10 

1.17 Manufacture of products from agricultural by-products or waste  2  1,908.0     386.0     2.3     346.0    409      35            

1.18 Manufacture of alcohol or fuel from agricultural products, including scrap, garbage and/or waste   2  1,989.3    480.0       - 216.0   31 - 

1.19 Cold storage or cold storage and cold storage transportation   3  1,806.8     570.0  290.7 279.3  152 5 

1.5.2 Aquatic (except shrimp)   1  490.0 -  - - 357 - 

1.6 Manufacture of animal feed or mixes for animal feed   6  2,122.5 - - - 684 4 

2.10 Manufacture of metal powder  2  133.9 60.0 - 60.0  134 16 

2.11 Manufacture of Ferro-alloy   1  55.0 - - - 60 2 

2.13.1 Manufacture of long steel products such as steel wire rods, wires, shafts and bars  2  360.0 100.0 - 100.0 28 4 

2.14 Manufacture of steel pipes or stainless steel pipes  2  635.7 185.6  124.4 61.2  100 10 

2.15 Manufacture of iron or steel casting  5  3,526.5  255.0 - 235.6 465   56 

2.16 Manufacture of forged steel parts  2  2,251.0   430.0  - 430.0  183    14 

2.17 Rolling, drawing, casting or forging of nonferrous metals  4  21,442.0      2,029.0   - 2,029.0 789    21 

2.18 Coil center  3  156.0  67.0 - 67.0  85 7 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital (Million 
Baht) 

Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

2.5.1 Ceramic products (except earthenware)  1  2,464.5 - - 120 - - 

2.5.1 Ceramic products (except earthenware)   1  2,464.5 - - 120 - - 

2.5.3 Advanced ceramics   1  519.0 - - - 270 31 
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2.7 Manufacture of fire-resistant materials or heat insulation (except lightweight brick, lightweight concrete block and aerated 
concrete block)  

 2  160.0     27.5   5.5      22.0     60     6 

2.8 Manufacture of gypsum board or gypsum products  1  400.0        200.0    - 200.0      170      9 

3.1.1 Manufacture of natural or synthetic fibers    3  5,350.5    2,819.2   - 2,564.2   175       10 

3.1.2 Yarn spinning   1  272.0        - - - 70     1 

3.1.3 Manufacture of fabrics   6  1,913.1    57.5  14.7     18.6         635      27 

3.1.6 Manufacture of garments   4  667.8   81.3    3.1    77.2        967   7 

3.1.8 Manufacture of household textiles   1  38.0       9.5        - 9.5    58      3 

3.1.9 Manufacture of carpets   1  90.0          30.0        - 1.5      43      13 

3.11 Manufacture of stationery or parts  2  172.0       10.0 - 10.0         88   - 

3.15 Manufacture of furniture or parts (except made from restricted trees)   2  70.0     10.0    0.1     2.9         71      1 

3.2 Manufacture of sanitary napkins and absorbing pads   6  3,937.2     425.0       17.5       407.5     528     1              

3.3 Manufacture of shoes or parts   2  116.6   21.0     10.2   10.8        296     6 

3.4 Manufacture of luggage or parts   1  90.0         50.0         - 50.0      368    10 

3.5 Manufacture of sports equipment or parts  H 3  148.3       2.0        0.2    1.8 152 5 

3.7 Production related to the gem and jewelry industry   15  859.6    133.5     0.4 40.6       3,719  45 

3.8 Manufacture of lenses or spectacles or parts (except optical lenses)   1  97.8      25.0  - 25.0      80    2 

3.9 Manufacture of medical equipment  H 19  3,554.3   136.0      4.5        131.5     3,982     19 

4.10 Manufacture of vehicle parts  T 2  934.5     20.0  - 20.0   176     5 

4.10.1 Manufacture of vehicle parts      T 163  84,059.1 17,581.0 828.7    16,392.6  16,371   332 

4.10.3 Manufacture of automobile engines  T 6  27,495.1  4,030.0 178.0   3,852.0    1,953   2              

4.10.4 Manufacture of automobile parts for international-standard eco-cars  T 1  43.4  - - - 94  2              

4.12.2 Manufacture of automobile (Package)  T 1  15,000.0 - - - 1,087 23            

4.12.3 Manufacture of passenger cars  T 1  33,248.3 - - - 3,979  13            

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital (Million 
Baht) 

Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

4.13 Manufacture of multi-purpose engines and equipment  2  5,671.6 - - - 1,521  10            

4.14.2 Manufacture of Compressed Natural Gas (CNG) containers or containers Liquefied Natural Gas (LNG)   1  140.0 - - - 112 -     

4.14.3 Manufacture of engines, parts and equipment for Natural Gas Vehicles (NGV)   1  33.0   33.0    1.7  31.4   5  2              

4.17 Repair of industrial machinery or equipment   1  398.4    116.4         64.0     52.4    144       4              

4.19 Fabrication of metal structure products or platform repair   8  1,193.2     59.0    - 31.6  4,293 107          
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4.2 Manufacture of machinery, equipment and parts   1  66.6    - - - 23     1              

4.2.1 Manufacture of machinery, equipment or parts that have engineering design   14  511.7   345.0    11.4     332.1     335      40            

4.2.2 Manufacture of farm machinery or equipment and food processing equipment machinery or   3  273.7   35.0   - 35.0   80      6              

4.2.4 Manufacture or repair of mould and die   37  4,212.6   1,288.4  10.2      1,264.1   1,445   107          

4.2.5 Manufacture of other machinery, equipment and parts   44  5,603.1    3,539.5       - 3,539.5    2,714     131          

4.3 Manufacture of metal products, including metal parts    90  16,828.4    3,016.1     81.0      2,910.2    7,781      230 

4.4 Surface treatment or anodized surface treatment   23  5,591.4      1,556.1   42.3       709.1     816      38     

4.5 Heat treatment  9  1,753.0     207.5        - 207.5 386     13            

4.6.2 Building or repair of ships of less than 500 tons gross (except wooden or steel ships)  T 1  20.0       10.0          - 10.0     27    3              

4.9 Manufacture, repair or conversion of aircraft, including aircraft parts equipment and equipment or onboard  A 1  20.0   20.0   - 20.0    14 - 

5.1 Manufacture of electrical equipment for industrial use  5 447.5     125.0     0.9        124.1  216    9              

5.2 Manufacture of electrical products   7  1,839.0     75.0   15.8   59.2    1,219   35            

5.3 Manufacture of parts or equipment used for electrical products   20  2,029.6     661.8      18.2  643.6  3,896  45            

5.3.3 Manufacture of electric wires or enamel wires   1  2,292.0      - - - 125 4              

5.3.4 Manufacture of parts or equipment for other appliances   1  1,415.5  870.0   426.3    443.7   402  5              

5.4 Manufacture of electronic products   8  7,443.2  400.0     - 400.0     14,238 104          

5.4.3 Manufacture of industrial electronics  1  63.8 - - - 85   1              

5.4.4 Manufacture of telecommunication equipment   1  793.8   - - - 520 -     

5.5 Manufacture of electronic parts and/or equipment or parts and/or apparatus equipment used for electronic   90  53,079.2  4,188.9   14.9 2,831.0   44,827 318          

5.5.1 Manufacture of semiconductors   7  2,243.8    37.0   - 37.0   1,145    5              

5.5.10 Manufacture of solar cells and raw materials for solar cells   1  141.5    141.5   7.1    134.4    39   2              

5.5.12 Manufacture of flat panel display   1  755.0    - - - 220    4              

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital (Million 
Baht) 

Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

5.5.2 Manufacture of memory storage equipment   2  4,745.8  - - - 3,993 10           

5.5.4 Manufacture of parts for telecommunication equipment   2  906.5      18.0     - 18.0   1,089    7              

5.5.6 Manufacture of parts for agricultural electronics   1  1.5    1.5  0.3    1.2      4 - 

5.5.7 Manufacture of electronic parts for vehicles  T 6  890.2     25.0 - 25.0  350  7              

5.5.8 Manufacture of flexible printed circuit or multi-layer printed circuit board   1  2,199.0   151.3   - 151.3  646   10            

5.5.9 Manufacture of other electronic parts and/or equipment or parts electronic apparatus and/or equipment used for   2  1,918.1  - - - 3,075 14            

5.7 Electronic design  1  3.0 5.0  - 5.0 5 4              
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5.8 Software  69  330.4 205.4 19.0  175.3  1,427 266   

5.9 E-commerce business   14  44.5   39.2   2.0   33.8   290 30            

6.1 Manufacture of chemicals   7  11,671.3  - - - 123 4              

6.11 Manufacture of petrochemicals   6  6,615.5  1,297.5 - 1,297.5  442  21            

6.12 Manufacture of plastic or plastic coated products   115 18,749.3 2,048.0  21.4   1,742.4   8,859          359         

6.15 Manufacture of fiber or paper articles   5  872.7      155.0        - 155.0      429        2              

6.16 Production of printed matter   11 631.5    112.2     0.1       92.1 487     33            

6.2 Manufacture of industrial chemicals   15  3,059.2       407.4     14.8     392.7   274     20 

6.3 Manufacture of eco-friendly chemicals   1  3,240.0 810.0 405.0   405.0    57       5              

6.5 Manufacture of Medicine and/or Active Ingredients in Medicine  H 3  3,949.1    915.3     - 915.3    722    7              

6.6 Manufacture of chemical fertilizers   1  1,000.0     250.0      125.0   125.0    281     7              

6.7 Manufacture of pesticides or herbicides   1  31.8       16.4     8.4      8.0      50 -     

6.8 Manufacture of colorants   1  1,155.0   240.0  - 240.0     240 -       

6.8.3 Paint and ink   2  197.3 32.9   12.9   20.0   124   4              

6.9 Manufacture of body care products   1  230.0 - - - 24     4              

7.1 Public utilities and basic services   1  12.0   12.0  - 12.0   5 - 

7.1.1 Production of electricity or steam power   7  12,987.3    1,400.0   574.0  280.0    230 2              

7.1.2 Production of tap water or water supply for industry   3  2,357.8  - - - 31 -       

7.10 Distribution centers (DC)   1  8.0 - - - 14 3              

7.11 International distribution centers (IDC)   2  661.8 - - - 69 -    

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital (Million 
Baht) 

Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

7.12 International procurement offices (IPO)   77  1,507.2 873.2 53.1 696.8 666 112          

7.13 Regional operating headquarters (ROH)   16  1,949.5  1,607.0  - 1,587.0 298 193          

7.15 Trade and investment support offices   77  897.1 685.7 5.1 671.9 1,048  356          

7.16 International business process outsourcing (IBPO)   3  24.2  15.0 - 11.0  65   25            

7.17 Energy Service Companies (ESCO)   1  5.8 - - - 4 - 

7.18.1 Vocational training centers   2  412.2  - - - 23  10 

7.19 Biotechnology   1  52.7 - - - 10 - 

7.19.4 R&D activity and manufacturing of bio molecule and bioactive compounds using microorganisms, plant cells and animal 
cells  

 3  72.5 34.0 4.5 29.5  29 6              
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7.20 Research and development   7  665.1   10.0  9.0 1.0   220  46            

7.21 Scientific laboratories Rights and   7  463.6 473.0  2.4 470.6  317   5              

7.22 Calibration services   1  30.0 - - - 5 - 

7.23 Product design   3  228.7 450.0 - 450.0 121 15            

7.26 Waste water treatment, disposal services or transport of industrial waste or toxic chemicals   1  120.0 40.0 - 40.0    13 -   

7.27 Recycling and reuse of unwanted materials   1  107.0   37.0  - 37.0    17 2              

7.3.4 Cultural centers   2  93.0   30.0 - 30.0  65    19            

7.4.3 Hotels  5  4,752.6  1,593.3  - 1,593.3 870  45            

7.5 Medium or low income housing  6  637.8 - - - - - 

7.6 Thai motion picture production, motion picture supporting services, or multimedia services   1  80.0 - - - 40   5              

7.8.1 Industrial zones   2  2,615.2 - - - - - 

7.8.13 Data Center   1  1,149.1 - - - 28  6              

7.8.2 Factory Development for Industrial Plants and/or Warehouses   10  967.2    40.0     20.4 19.6     2 - 

7.9.3 Air transportation services   7  31,613.4  200.0  102.0   98.0      3,076     15            

7.9.4 Maritime transportation services   2  1,231.0 - - - 42 - 

Total  1,224  478,927.4 65,127.1 4,567.2  55,962.7  165,269  3,736       

 

ค.3 FDI ปี พ.ศ. 2555 

Foreign Investment Projects Approved by BOI (พ.ศ. 2555) 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital (Million Baht) Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

1.1 Plant propagation and development  2 339.7 69.9 6.1 63.8 211 10 

1.10 Tanneries, leather finishing, or fur dressing  2 427.9 - - - 382 2  

1.11.1 Manufacture or preservation of food made from animals  6 3,949.5 120.0 - 120.0 1,461 3   

1.11.2 Manufacture or preservation of  food made from plants, vegetables or fruits  4 89.3 51.0 - 51.0 258 6 

1.11.3 Manufacture or preservation of food made from rice or cereal  10 4,940.1 4,389.0 25.3 4,363.7 1,573 9             

1.11.4 Manufacture of beverages from plans, vegetables or fruits (except alcoholic beverages)  4 3,953.0 1,193.0 868.9 324.1 418 5             

1.11.5 Manufacture of products from raw milk  1 2,150.0 - - - 970 1             
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1.11.6 Manufacture of food ingredients  3 252.6 - - - 75 6            

1.11.7 Manufacture of sweeteners (except sugar)  1 800.0 300.0 135.0 165.0 41 5             

1.11.8 Manufacture or preservation of ready-to-eat or semi ready-to-eat food  4 2,134.8 344.0 168.6 175.4 1,178 7   

1.12 Manufacture of oil or fat from plants or animals  4 648.1 50.0 36.5 13.5 219 2   

1.13 Manufacture of flour or starch made from plants, dextrin or modified starch  1 279.0 - - - 19 -  

1.14 Grading, packaging and storage of plants, vegetables, fruits or flowers, using modern technology  2 188.0 - - - 61 1 

1.16 Manufacture of natural rubber products  12 2,335.3 522.0 204.0 318.0 1,394 17 

1.17 Manufacture of products from agricultural by-products or waste  7 1,010.3 218.0 108.1 109.9 330 21 

1.19 Cold storage or cold storage and cold storage transportation  1 482.9 - - - 143 - 

1.3 Forestry plantation  1 100.0 30.0 15.3 14.7 52 8 

1.4 Manufacture of biological fertilizers, organic fertilizers or soil conditioner  2 22.0 9.0 - 9.0 118 11 

1.6 Manufacture of animal feed or mixes for animal feed  2 104.1 11.0 - 11.0 82 12 

2.12.2 Manufacture of intermediate steel such as slab, Billet and Bloom  1 1,369.6 - - - 127 40 

2.13.1 Manufacture of long steel products such as steel wire rods, wires, shafts and bars  1 663.0 - - - 133 - 

2.13.2 Manufacture of flat rolled steel products such as hot and cold rolled stainless steel sheets, steel plates, hot or cold 
rolled steel sheets and coated steel sheets 

 3 11,177.9
  

4,149.9 - 4,149.9 302 20 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital (Million Baht) Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

2.14 Manufacture of steel pipes or stainless steel pipes  3 799.0 339.8 186.4 153.4 149 13 

2.15 Manufacture of iron or steel casting  4 1,560.3 150.0 - 150.0 256 11 

2.16 Manufacture of forged steel parts  4 1,010.6 100.0 - 100.0 185 10           

2.17 Rolling, drawing, casting or forging of non-ferrous metals  7 2,065.2 790.0 - 790.0 640 17 

2.18 Coil center  4 1,001.4 80.0 - 80.0 192 12 

2.5.1 Ceramic products (except earthenware)  2 228.3 6.6 - 6.6 362 7 

2.6 Manufacture of glass or glass products  1 2,565.0 - - - 559 2 

2.7 Manufacture of fire-resistant materials or heat insulation (except lightweight brick, lightweight concrete block and aerated 
concrete block) 

 
 

1 4.0 4.0 - 4.0 8 1 

3.1.1 Manufacture of natural or synthetic fibers  7 6,358.7 - - - 1,021 45 

3.1.2 Yarn spinning  1 165.0 150.0 - 150.0 48 - 

3.1.3 Manufacture of fabrics  7 1,884.6 8.0 - 8.0 177 7 

3.1.4  1 3.0 3.0 - 3.0 14 2 
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3.1.6 Manufacture of garments  4 55.6 7.0 3.7 3.3 932 3              

3.1.7 Manufacture of parts or accessories for garments  1 47.8 - - - 11 - 

3.11 Manufacture of stationery or parts  1 426.4 - - - 217 5 

3.12 Manufacture of toys  3 193.5 10.0 9.0 1.0 757 7 

3.14 Manufacture of artificial goods (except made from restricted trees)  1 253.7 - - - 175 3 

3.15 Manufacture of furniture or parts (except made from restricted trees)  4 164.7 77.0 0.8 76.2 606 7 

3.2 Manufacture of sanitary napkins and absorbing pads  3 1,351.7 - - - 179 - 

3.3 Manufacture of shoes or parts  2 520.7 - - - 351 - 

3.4 Manufacture of luggage or parts  1 75.0 75.0 - 75.0 700 - 

3.5 Manufacture of sports equipment or parts  H 4 1,497.4 2.7 1.4 1.3 341 6             

3.6 Manufacture of products from leather or artificial leather  2 36.0 13.0 3.3 9.7 322 4 

3.7 Production related to gem and jewelry industry  10 146.5 35.2 2.8 32.4 669 41           

3.9 Manufacture or medical equipment    H 17 8,817.7 142.1 6.8 135.3 5,536 17 

4.10 Manufacture of vehicle parts T 1 44.6 - - - 4 - 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital (Million Baht) Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

4.10.1 Manufacture of vehicle parts T 178 125,886.0 14,956.9 291.2 14,665.7 22,133 329 

4.10.3 Manufacture of automobile engines T 1 6,962.0 - - - 469 - 

4.10.4 Manufacture of automobile parts for international-standard eco-cars T 1 2,540.0 - - - 324 - 

4.11.2 Manufacture of large-sized motorcycles T 2 1,901.6 - - - 507 - 

4.12 Manufacture of automobile T 1 4,439.3 - - - 2,504 30 

4.12.1 Manufacture of automobile T 1 1,739.0 - - - 437 6 

4.19 Fabrication of metal structure products or platform repair  10 1,232.6 194.4 0.1 194.3 2,688 57 

4.2 Manufacture of hand tools and measuring tools  16 4,091.6 312.0 15.2 296.8 1,819 22 

4.2.1 Manufacture of machinery, equipment or parts that have engineering design  6 257.0 98.0 - 98.0 392 12 

4.2.2 Manufacture of farm machinery or equipment and food processing machinery or equipment  4 1,555.7 60.0 - 60.0 324 4 

4.2.4 Manufacture or repair or mould and die  38 3,504.4 728.7 18.1 710.6 1,147 91 

4.2.5 Manufacture of other machinery, equipment and parts  44 8,171.1 2,072.3 270.9 1,801.4 4,350 144 

4.20 Manufacture of completely Built Units (CBU) or Completely Knocked Down (CKD) of houses  1 60. 40.0 - 40.0 22 1            

4.3 Manufacture of metal products, including metal parts  120 23,439.6 4,864.2 562.8 4,301.4 8,448 303         

4.4 Surface treatment or anodized surface treatment  19 4,468.1 492.5 - 492.5 1,921 41 
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4.5 Heat treatment  3 333.3 77.0 - 77.0 91 4 

4.6.1 Building or repair of ships of not less than 500 tons gross T 1 10.0 - - - 47 2 

4.6.2 Building or repair of ships of less than 500 tons gross (except wooden or steel ships) T 1 3.3 - - - 10 1 

4.9 Manufacture, repair or conversion of aircraft, including aircraft parts and equipment or onboard equipment    A 4 986.1 50.0 7.5 42.5 203 15 

5.1 Manufacture of electrical equipment for industrial use  3 2,134.0 24.0 10.2 13.8 527 - 

5.2 Manufacture of electrical products  7 2,972.2 36.0 - 36.0 2,658 25 

5.3 Manufacture of parts or equipment used for electrical products  28 6,426.7 107.0 3.6 103.4 3,880 77 

5.3.4 Manufacture of parts or equipment for other appliances  5 211.9 90.5 2.6 87.9 268 26 

5.4 Manufacture of electronic products  9 15,892.3 2,039.2 - 2,039.2 16,021 71 

5.4.1 Manufacture of consumers electronics  1 82.7 - - - 215 4  

5.4.2 Manufacture of office electronics  1 3.0 - - - 14 1  

5.4.4 Manufacture of telecommunication equipment  1 22.0 5.5 - 5.5 62 - 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital (Million Baht) Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

5.5 Manufacture of electronic parts and/or equipment or parts and/or equipment used for electronic apparatus  112 88,587.5 2,724.2 20.1 2,704.1 73,518 449 

5.5.1 Manufacture of semiconductors  2 1,248.0 - - - 275 - 

5.5.2 Manufacture of memory storage equipment  2 1,787.0 - - - 1,498 1 

5.5.4 Manufacture of parts for telecommunication equipment  2 55.0 15.1 - 15.1 178 1 

5.5.7 Manufacture of electronic parts for vehicles T 10 1,942.7 15.0 - 15.0 647 17 

5.5.8 Manufacture of flexible printed circuit or multi-layer printed circuit board  1 190.0 - - - 150 - 

5.5.9 Manufacture of other electronic parts and/or equipment or parts and/or equipment used for electronic apparatus  2 67.0 30.0 6.0 24.0 155 9 

5.7 Electronic design  2 28.0 14.9 5.1 9.8 45 13 

5.7.3 Embedded system design  1 101.8 - - - 8 - 

5.8 Software  3 31.2 90.0 - 90.0 50 5 

5.8.1 Enterprise Software  49 257.3 156.7 6.5 150.2 1,104 188 

5.8.2 Digital Content  12 110.2 84.3 3.7 80.6 212 36 

5.9 E-commerce business  8 62.5 23.4 - 23.4 309 66     

6.1 Manufacture of chemicals  2 673.3 - - - 70 - 

6.11 Manufacture of petrochemicals  4 11,207.0 3,893.0 1,699.3 2,193.7 178 - 

6.12 Manufacture of plastic or plastic coated products  134 26,620.8 4,767.7 379.9 4,387.8 9,793 292 

6.14 Manufacture of paper  1 2,213.0 1,100.0 495.0 605.0 39 2 
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6.15 Manufacture of fiber or paper articles  8 2,522.4 1.0 - 1.0 845 2 

6.16 Production of printed matter  7 594.7 52.5 13.7 38.8 333 5 

6.2 Manufacture of industrial chemicals  17 14,234.0 3,449.4 1,903.3 1,546.1 418 7 

6.3 Manufacture of eco-friendly chemicals  3 6,160.8 2,952.2 1,101.5 1,850.7 214 - 

6.5 Manufacture of medicine and/or Active ingredients in Medicine H 1 339.8 - - - 155 - 

6.6 Manufacture of chemical fertilizers  1 10.8 - - - 34 1 

6.7 Manufacture of pesticides or herbicides  1 74.0 - - - 65 2 

6.8 Manufacture of colorants  3 394.8 32.0 - 32.0 67 5 

6.8.3 Paint and ink  1 70.3 70.3 - 70.3 8 3 

7.1.1 Production of electricity or steam power  18 21,463.1 3,988.0 2,103.8 1,884.2 333 22 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital (Million Baht) Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

7.1.2 Production of tap water or water supply for industry  3 764.7 77.6 25.3 52.3 61 8 

7.1.4 Loading/unloading facilities for sea transport  2 1,023.0 200.0 140.0 60.0 32 28 

7.10 Distribution centers (DC)  3 1,292.5 236.0 - 236.0 812 3 

7.11 International distribution centers (IDC)  3 723.5 128.0 - 128.0 255 15 

7.12 International procurement offices (IPO)  75 1,486.2 610.6 - 610.6 484 81 

7.13 Regional operating headquarters (ROH)  19 208.6 162.3 - 162.3 281 138 

7.15 Trade and investment support offices  89 1,085.5 697.6 1.0 696.6 1,538 386 

7.16 International business process outsourcing (IBPO)  6 51.1 24.3 0.1 24.2 143 185 

7.18 Human resource development  1 5.0 5.0 - 5.0 12 10 

7.18.1 Vocational training centers  2 11.0 2.0 - 2.0 18 10 

7.19.4 R&D activity and/or manufacturing of bio molecule and bioactive compounds using microorganisms, plant cells and 
animal cells 

 
 

1 3,300.0 2,000.0 - 2,000.0 113 4 

7.20 Research and development  5 653.0 95.0 - 95.0 263 76 

7.21 Scientific laboratories  6 155.2 - - - 150 21 

7.22 Calibration services  2 21.0 5.0 - 5.0 32 2 

7.23 Products design  1 6.4 6.4 - 6.4 19 2 

7.26 Design centers  3 305.3 51.5 - 51.5 31 5 

7.27.1 Separation of scraps  2 892.9 85.5 - 85.5 19 21 

7.27.4 Recycling of unwanted materials  3 423.1 100.0 - 100.0 49 - 
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7.3.4 Cultural centers  1 24.5 20.0 - 20.0 18 2 

7.4.1 Convention halls  1 112.7 - - - 22 1             

7.4.3 Hotels  3 2,902.3 351.0 43.4 307.6 644 29 

7.4.4 Retirement homes and care centers  2 130.0 40.0 - 40.0 128 10  

7.5 Medium or low income housing  2 217.5 - - - - - 

7.8.1 Industrial zones  3 4,783.7 - - - 78 4   

7.8.2 Factory Development for industrial Plants and/or Warehouses  17 1,774.6 - - - 42 2 

7.9.2 Pipeline Transportation  3 41,100.0 - - - 50 - 

Type Code No. of 
Projects 

Investment 
(Million 
Baht) 

Registered Capital (Million Baht) Employment 

Total Thai Foreign Thai Foreign 

7.9.3 Air transportation services  9 14,280.7 100.0 51.0 49.0 560 - 

7.9.4 Maritime transportation services  6 1,654.3 225.0 114.8 110.2 60 - 

7.9.5 Ferry services  1 500.0 168.0 117.6 50.4 6 4    
Total  1,357 548,954.3 68,548.9 11,195.3 57,353.6 192,120 3,845     
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ภาคผนวก ง : สถิติสะสมจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการปี 2555 – 2557 

  ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2555 
จ ำแนกตำม
ประเภท 

ชนิดของโรงงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน 

    โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม 

1 โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ 83 1,768 2,666 84 1,768 2,666 84 1,768 2,666 

2(1) (1) การตม้ นึง่ หรืออบพืชหรอืเมล็ดพืช 995 33,204 15,380 948 30,711 14,644 867 27,792 13,815 

2(2) (2) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช 219 1,716 2,840 201 1,625 2,747 187 1,368 2,602 

2(3) (3) การอัดปอหรือใบยาสูบ 12 148 1,166 12 148 1,166 11 88 1,156 

2(4) (4) การหีบหรอือัดฝ้าย หรือการป่ันหรอือัดนุ่น 52 310 1,380 55 323 1,461 58 328 1,483 

2(5) 
(5) การเก็บรักษาหรอืล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพชื โซ ในไซโล 
โกดังหรอืคลังสินค้า 

409 15,209 3,978 392 14,452 3,838 351 13,884 3,634 

2(6) (6) การบด ปน่ หรอืย่อยส่วนต่าง ๆ ของพชื ซึ่งมิใช่เมล็ดพชื หรอืหัวพืช 46 768 563 40 710 497 33 516 379 

2(7) 
(7) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรอืแบ่งบรรจุถ่าน ที่เผาได้
จากกะลามะพร้าว  

23 142 265 20 91 222 20 95 244 

2(8) (8) การเพาะเชื้อเห็ด กลว้ยไม้ หรือถั่วงอก 25 747 968 23 718 851 22 713 831 

2(9) (9) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคณุภาพของผลติผลเกษตรกรรม 240 6,496 4,513 226 6,124 4,323 190 5,891 4,011 

2(10) (10) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธฉีายรังสี 4 261 47 4 261 47 3 261 47 

2(11) (11) การฟกัไข่ โดยใช้ตูอ้บ 16 1,280 605 14 381 381 14 381 381 

3(1) (1) การโม่ บด หรือย่อยหิน 461 10,866 10,548 462 10,863 10,550 455 10,808 10,429 

3(2) (2) การขุดหรอืลอก กรวด ทราย หรือดิน 3,475 25,307 13,883 3,161 17,785 12,460 2,935 15,566 11,536 

3(3) (3) การร่อนหรอืคัดกรวดหรือทราย 255 1,221 1,497 244 1,126 1,464 233 1,016 1,352 

3(4) (4) การดดูทราย 1,365 7,472 6,965 1,326 6,901 6,785 1,312 6,625 6,707 

3(5) (5) การล าเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดว้ยระบบสายพานล าเลียง 50 116 265 48 105 235 49 109 237 

4(1) (1) การฆ่าสัตว ์ 437 25,674 61,911 417 25,055 60,063 403 24,224 66,006 
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  ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2555 
จ ำแนกตำม
ประเภท 

ชนิดของโรงงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน 

    โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม 

4(2) 
(2) การถนอมเนื้อสตัว์ โดยวิธีอบ รมควนั ใส่เกลอื ดอง ตากแห้ง หรอืท าให้
เยือกแข็งโดยฉับพลนัหรอืเหือดแห้ง 

56 2,996 3,850 53 2,617 3,559 51 2,105 2,927 

4(3) 
(3) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนือ้สัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่
สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสตัว ์

571 34,887 35,479 557 28,595 33,945 542 25,303 32,220 

4(4) 
(4) การสกัดน้ ามนัหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการท าน้ ามันหรือไขมัน
ที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ ์

8 45 53 8 45 53 7 45 53 

4(5) 
(5) การบรรจเุนือ้สัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากเนือ้สัตว์หรือมัน
สัตว ์ในภาชนะที่ผนกึและอากาศเข้าไม่ได้ 

23 2,198 3,075 21 1,749 2,904 20 1,727 2,894 

4(6) 
(6) การล้าง ช าแหละ แกะ ตม้ นึ่ง ทอด หรอืบดสัตว์หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สัตว ์

85 2,005 4,686 83 1,959 4,718 77 1,956 4,600 

4(7) 
(7) การท าผลิตภัณฑ์จากไข ่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหารเช่น ไข่เค็ม ไขเ่ย่ียวม้า 
ไข่ผง ไข่เหลว เยือกแข็งหรอืไข่เหลวแชเ่ย็น 

12 58,469 460 13 58,487 482 12 58,483 474 

5(1) 
(1) การท านมสดให้ไร้เชือ้ หรือฆ่าเชือ้ โดยวธิีการใดวิธกีารหนึง่ เชน่ การพาส
เจอร์ไรส์ หรอืสเตอริไลส์ 

141 12,827 6,346 138 15,984 5,364 140 14,512 5,503 

5(2) (2) การท านมสดจากนมผลและไขมนั 3 263 334 3 263 334 3 263 334 

5(3) (3) การท านมขน้ นมผง หรอืนมระเหย 16 6,457 2,694 16 6,457 2,694 17 12,992 2,829 

5(4) (4) การท าครมีจากน้ านม 1 1 16 1 1 16 1 1 16 

5(5) (5) การท าเนยเหลวหรอืแข็ง 11 671 566 11 671 566 11 657 560 

5(6) (6) การท านมเปรียวหรือนมเพาะเชือ้ 32 2,391 882 33 2,391 882 33 2,391 882 

6(1) (1) การท าอาหารจากสัตวน์้ าและบรรจุในภาชนะที่ผนกึและอากาศเข้าไม่ได้ 137 20,027 54,365 131 17,466 60,654 126 16,244 61,053 
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  ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2555 
จ ำแนกตำม
ประเภท 

ชนิดของโรงงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน 

    โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม 

6(2) 
(2) การถนอมสัตว์น้ า โดยวิธีอบ รมควนั ใสเ่กลอื ดอง ตากแห้ง หรอืท าให้เยือก
แข็งโดยฉับพลนัหรอืเหือดแห้ง 

284 15,299 43,519 279 17,204 53,734 279 17,231 55,671 

6(3) (3) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากสตัว์น้ า หนังหรือไขมัน สัตว์น้ า 102 2,681 5,767 104 2,690 5,838 100 2,667 6,129 

6(4) 
(4) การสกัดน้ ามนัหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตวน์้ า หรือการท าน้ ามนัหรอื
ไขมันทีเ่ป็นอาหารจากสัตวน์้ าให้บริสทุธิ ์

1 34 17 1 34 17 1 34 17 

6(5) (5) การล้าง ช าแหละ แกะ ตม้ นิ่ง ทอด หรอืบด สัตวน์้ า 193 5,170 15,095 191 3,138 15,356 185 2,866 14,947 

7(1) (1) การสกัดน้ ามนัจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ 415 26,379 12,532 395 25,705 12,567 352 23,053 11,660 

7(2) (2) การอัดหรอืป่นกากพชื หรือสัตวท์ี่สกดัน้ ามันออกแล้ว 18 87 708 17 47 695 16 33 687 

7(3) 
(3) การท าน้ ามันจากพืช หรอืสัตว ์หรือไขมนัจากสัตว์ ให้แข็งโดยการเตมิ
ไฮโดรเจน 

4 318 97 3 234 75 3 234 75 

7(4) (4) การท าน้ ามันจากพืช หรือสัตว์หรอืไขมนัจากสัตว์ให้บริสทุธิ์ 41 9,607 2,828 44 9,628 2,848 43 9,981 2,984 

7(5) (5) การท าเนยเทียม ครีมเนียม หรือน้ ามนัผสมส าหรับปรุงอาหาร 9 258 243 9 258 243 7 249 202 

8(1) 
(1) การท าอาหารหรอืเครื่องดืม่จากผัก พืชหรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่
ผนึก และอากาศเข้าไม่ได ้

474 39,013 54,773 452 34,889 54,075 439 32,984 54,060 

8(2) 
(2) การถนอมผกั พืช หรือผลไม ้โดยวิธกีวน ตากแห้ง ดอง หรอืท าให้เยือกแข็ง 
โดยฉับพลันหรอืเหือดแห้ง 

239 5,753 15,200 230 5,370 14,732 230 5,248 14,695 

9(1) (1) การส ีฝัด หรอืขัดข้าว 38,619 105,628 90,708 38,458 104,023 90,416 38,642 100,129 89,724 

9(2) (2) การท าแป้ง 238 27,338 14,465 233 26,364 14,050 229 25,559 14,509 

9(3) (3) การป่นหรือบด เมลด็พืช หรือหัวพืช 93 1,368 967 92 1,286 942 90 1,233 938 

9(4) (4) การผลติอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช 202 8,137 5,889 195 8,252 5,834 183 7,042 5,934 

9(5) (5) การผสมแป้งหรอืเมล็ดพืช 24 2,385 1,440 23 3,144 1,364 22 2,786 1,347 

9(6) (6) การปอกหัวพชื หรือท าหัวพชืให้เป็นเสน้ แวน่ หรอืแท่ง 2,865 10,966 16,243 2,853 10,521 16,185 2,754 9,252 15,627 
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  ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2555 
จ ำแนกตำม
ประเภท 

ชนิดของโรงงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน 

    โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม 

10(1) (1) การท าขนมปัง หรอืขนมเค็ก 454 11,334 15,101 441 11,124 14,997 439 11,265 13,660 

10(2) (2) การท าขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง 224 4,564 7,986 212 4,394 7,769 205 4,230 7,655 

10(3) (3) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเสน้ เมด็ หรอืชิ้น 651 12,090 27,279 639 10,487 27,334 642 11,098 27,868 

11(1) (1) การท าน้ าเชือ่ม 11 72 135 12 73 142 11 54 135 

11(2) (2) การท าน้ าตาลทรายแดง 29 2,305 1,493 29 2,305 1,493 33 3,100 1,977 

11(3) (3) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาว 51 84,505 20,500 49 68,507 20,223 50 71,876 22,107 

11(5) (5) การท าน้ าตาลกอ้น หรือน้ าตาลผง 10 107 193 10 107 193 10 107 193 

11(6) (6) การท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรอืผลิตภัณฑ์อืน่ที่คลา้ยคลึงกัน 28 3,728 1,419 27 3,548 1,379 23 2,765 1,512 

11(7) 
(7) การท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้มมะพร้าว ตน้ตาลโตนดหรอืพืชอื่น ๆ ซ่ึง
มิใช่อ้อย 

7 2 128 6 2 68 6 2 68 

12(1) (1) การท าใบชาแห้ง หรือใบชาผง 62 972 1,107 60 868 1,087 60 817 1,023 

12(2) (2) การคัว่ บด หรอืป่นกาแฟ หรือการท ากาแฟผง 96 1,939 1,562 90 1,780 1,374 84 1,661 1,224 

12(3) (3) การท าโกโก้ผง หรอืขนมจากโกโก้ 10 613 418 10 613 418 7 408 277 

12(4) (4) การท าชอ็กโกเลต ชอ็กโกเลตผง หรือนมจากช็อกโกเลต 14 394 669 13 339 1,394 12 383 1,352 

12(5) (5) การท าเก็บฮวยผง ขิงผง หรือเครือ่งดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ 24 2,018 503 23 1,995 492 22 328 603 

12(6) (6) การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรอืผลไม้อัดเม็ด 9 75 159 9 75 159 9 75 159 

12(7) 
(7) การเชื่อมหรอืแชอ่ิ่มผลไม ้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้ หรือ
เปลือกผลไม้ด้วยน้ าตาล 

23 49 321 22 39 261 22 39 261 

12(8) 
(8) การอบหรือคัว่ถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลอืบถั่วหรอืเมล็ดผลไม้ 
(Nuts) ด้วยน้ าตาล กาแฟ โกโก้ หรอืช็อกโกเลต 

29 254 668 30 255 691 27 221 658 

12(9) (9) การท าหมากฝรั่ง 5 74 387 5 74 387 5 74 387 

12(10) (10) การท าลูกกวาดหรือทอฟฟี ่ 58 1,601 2,613 56 1,589 2,715 57 1,608 2,629 
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  ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2555 
จ ำแนกตำม
ประเภท 

ชนิดของโรงงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน 

    โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม 

12(11) (11) การท าไอศกรีม 204 3,113 3,542 203 3,021 3,485 205 2,876 3,476 

13(1) (1) การท าผงฟู 6 534 140 6 534 140 6 534 140 

13(2) (2) การท าเครื่องปรุงกลิน่ รส หรือสีของอาหาร 378 20,931 13,747 376 20,598 13,525 371 20,253 13,215 

13(3) (3) การท าแป้งเชื้อ 3 201 60 3 201 60 2 8 35 

13(4) (4) การท าน้ าส้มสายช ู 10 137 372 10 137 372 9 137 339 

13(6) (6) การท าน้ ามันสลดั 6 117 130 6 117 130 6 117 130 

13(7) (7) การบดหรือป่นเครือ่งเทศ 14 125 142 13 61 95 14 125 142 

13(8) (8) การท าพรกิป่น พรกิไทยป่น หรือเครื่องแกง 80 838 1,182 74 699 1,046 75 704 1,120 

14 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับ การท าน้ าแข็ง หรอื ตัด ซอย บด หรอืย่อย
น้ าแข็ง 

1,774 25,502 19,679 1,705 23,629 18,867 1,659 22,093 18,142 

15(1) (1) การท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงสัตว์ 498 38,732 14,190 488 36,224 14,168 467 34,067 14,947 

15(2) 
(2) การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดกูสัตว ์ขนสัตว ์หรือ
เปลือกหอยส าหรับท าหรือผสมเป็นอาหารสตัว์ 

260 5,293 9,691 258 5,267 9,765 263 5,312 10,017 

16 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา 39 18,698 6,061 38 15,698 5,771 38 15,698 5,822 

17 
โรงงานผลิต เอทิลแอลกอฮอล ์ซ่ึงมิใช่ เอทลิแอลกอฮอล์ ที่ผลิตจากกากซัลไฟด์
ในการท าเยือ่กระดาษ 

40 49,345 3,379 39 49,460 3,436 38 49,625 3,419 

18 
โรงงานท าหรอืผสมสรุาจากผลไม ้หรือสรุาแช่อืน่ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรอืเบียร์ในล าดับที่ 19 

28 1,240 616 27 1,229 612 26 1,133 531 

19(1) (1) การท าป่น หรือบดมอลค ์ 1 0 25 1 0 25 1 0 25 

192) (2) การท าเบียร ์ 26 22,636 4,163 25 22,629 4,162 24 31,397 5,101 

20(1) (1) การท าน้ าดื่ม 359 11,014 6,265 316 7,956 5,745 285 7,531 5,362 
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20(2) (2) การท าเครื่องดืม่ที่ไมม่ีแอลกอฮอล ์ 110 20,086 6,998 100 9,659 6,306 95 9,990 6,331 

20(3) (3) การท าน้ าอัดลม 17 2,992 4,198 17 3,052 4,207 15 2,695 4,168 

20(4) (4) การท าน้ าแร ่ 14 1,024 472 14 1,024 472 13 1,016 464 

21(1) (1) การอบใบยาสูบให้แห้ง หรือการรดูก้านใบยาสูบ 5 15,726 3,647 4 15,332 3,487 4 15,332 3,487 

21(2) (2) การท าบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรอืบุหรี่อืน่ 2 15,418 1,852 2 15,418 1,852 1 148 52 

21(3) (3) การท ายาอัด ยาเส้น ยาเสน้ปรุง หรือยาเคี้ยว  20 111 355 19 111 348 19 111 348 

21(4) (4) การท ายานัตถุ ์ 2 1 14 2 1 14 2 1 14 

22(1) 
(1) การหมกั คาร์บอไนซ์ สาง หว ีรีด ปั่น เอม ควบบิดเกลียว กรอ เทก็เจอร์
ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเสน้ใย 

300 32,965 45,416 305 33,160 47,706 304 33,857 48,176 

22(2) (2) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนส าหรบัการทอ 786 42,463 63,629 789 41,183 64,660 781 40,697 64,389 

22(3) (3) การฟอกย้อมส ีหรือแต่งส าเร็จด้ายหรอืสิ่งทอ 259 22,061 24,185 262 22,200 25,034 262 22,202 25,089 

22(4) (4) การพมิพ์สิ่งทอ 165 3,913 8,503 163 3,884 8,392 162 3,937 8,148 

23(1) (1) การท าผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็นเครือ่งใช้ในบ้าน 180 3,815 11,782 169 3,372 11,574 163 3,298 11,465 

23(2) (2) การท าถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสตกิ 10 1,251 4,121 11 1,253 4,175 12 1,258 4,200 

23(3) (3) การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ 40 894 1,744 40 894 1,744 40 910 2,041 

23(4) (4) การตบแต่งหรอืเย็บปักถกัรอ้ยสิ่งทอ 185 4,552 12,976 182 4,464 12,502 180 4,343 12,246 

24 
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม ้หรือเครือ่งนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรอืฟอกย้อมส ี
หรือแตง่ส าเรจ็ผ้า ผ้าลูกไม้ หรอืเครื่องนุ่งห่มที่ถกัด้วยด้ายหรอืเสน้ใย 

692 19,244 60,706 710 19,698 63,442 716 19,731 64,321 

25 
โรงงานผลิตเสือ่หรอืพรมด้วยวิธทีอ สาน ถกั หรอืผูกให้เป็นปุย ซ่ึงมิใช่เสื่อหรือ
พรมทีท่ าด้วยยางหรอืพลาสตกิหรือพรมน้ ามัน 

27 955 3,038 26 936 2,878 26 936 2,878 
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26(1) (1) การผลติเชอืก 66 3,362 6,876 65 3,338 6,871 62 3,228 6,741 

26(2) 
(2) การผลติ ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรอือวน และรวมถึงชิ้นส่วน
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

42 2,522 7,866 42 2,551 8,011 43 2,578 8,155 

27(1) 
(1) การท าพรมน้ ามัน หรือสิ่งปูพืน้ซ่ึงมีผิวหน้าแข็ง ซึ่งมิได้ท าจากไมก้๊อก ยาง 
หรือพลาสตกิ 

1 46 21 1 46 21 1 46 21 

27(2) (2) การท าผ้าน้ ามัน หรือหนังเทียม ซ่ึงมิได้ท าจากพลาสตกิล้วน 21 2,345 2,488 21 2,345 2,488 22 2,439 2,498 

27(3) (3) การท าแผน่เสน้ใย ที่แช่หรอืฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุ ซ่ึงมิใช่ยาง 19 3,850 1,291 19 2,350 1,240 18 2,326 1,219 

27(4) 4) การท าสกัหลาด 
         

27(5) (5) การท าผ้าลกูไม ้หรือผ้าลกูไม้เทียม 4 248 1,071 4 248 1,071 4 248 1,071 

27(6) (6) การท าวัสดจุากเส้นใยส าหรับใชท้ าเบาะ นวม หรือสิง่ที่คล้ายคลึงกนั 92 2,755 3,855 90 3,251 3,831 86 3,101 3,734 

27(7) (7) การผลติเสน้ใย หรือปุยใยจากวัสดทุีท่ าจากเสน้ใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว 93 708 1,533 92 702 1,517 94 706 1,546 

27(8) (8) การท าด้ายหรอืผ้าใบส าหรับยางนอกล้อเลื่อน 5 6,833 1,552 4 6,640 1,531 4 6,640 1,531 

28(1) 
(1) การตดัหรือการเย็บเครือ่งนุ่งห่ม เขม็ขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หู
กระต่าย ปลอกแขน ถึงมือ ถุงเท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์หรือวัสดอุื่น 

2,373 45,124 314,169 2,384 46,556 341,815 2,352 46,595 347,354 

28(2) (2) การท าหมวก 37 257 1,682 37 257 1,682 38 270 1,771 

29 
โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งส าเร็จ อัดให้เป็นลาย
นูน หรือเคลอืบสีหนังสัตว ์

220 8,577 8,989 190 7,296 7,964 188 7,119 7,945 

30 โรงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมส ีขัดหรอืแต่งขนสัตว ์ 8 1,092 378 8 1,092 378 8 1,092 378 

31 โรงงานท าพรม หรือเครื่องใชจ้ากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ 19 1,672 2,688 16 1,581 2,391 16 1,581 2,391 

32(1) 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรอืชิน้ส่วนของผลติภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครือ่งแต่งกาย หรอื
รองเท้าจาก (1) หนังสัตว ์ขนสตัว์ เขาสัตว ์กระดูกสัตว์ หนังเทียม 

300 6,963 25,616 293 6,871 25,401 290 6,785 25,333 
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32(2) 
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรอืชิน้ส่วนของผลติภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครือ่งแต่งกาย หรอื
รองเท้าจาก (2) ใยแก้ว 

83 3,368 2,753 78 3,244 2,536 77 3,175 2,474 

33 
โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเทา้ ซึ่งมิได้ท าจากไม้ ยางอบแข็ง ยาง
อัดเข้ารูป หรือพลาสตกิอัดเข้ารูป 

479 12,419 68,700 480 12,440 69,143 482 12,637 70,740 

34(1) (1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอ่ง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธอีื่น ที่คล้ายคลึงกนั 2,108 26,713 58,682 2,110 25,968 57,834 2,110 25,443 57,580 

34(2) 
(2) การท าวงกบ ขอบประต ูขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือ
ส่วนประกอบที่ท าด้วยไม้ของอาคาร 

2,622 10,068 35,606 2,521 9,811 35,208 2,466 9,013 34,871 

34(3) (3) การท าไม้วเีนียร ์หรือไมอ้ัดทกุชนิด 90 42,031 9,974 85 38,760 9,617 86 36,196 9,344 

34(4) (4) การท าฝอยไม้ การบด ปน หรือย่อยไม ้ 292 7,884 4,457 257 6,867 3,981 243 6,308 3,752 

34(5) (5) การถนอมเนื้อไม ้หรือการอบไม้ 56 1,202 2,070 52 975 1,996 50 960 1,986 

34(6) (6) การเผาถ่านจากไม ้ 71 273 1,053 67 245 1,041 64 211 976 

35 
โรงงานผลิตภาชนะบรรจ ุหรือเครื่องใชจ้ากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรอื
ผักตบชวา 

193 1,226 7,787 190 1,171 7,702 191 1,164 7,785 

36(1) 
(1) การท าภาชนะบรรจุเครื่องมือ หรือเครือ่งใช้จากไม้และรวมถึงชิน้ส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

1,010 6,780 21,287 993 6,671 21,269 970 6,322 20,531 

36(2) (2) การท ารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้าหรอืหุ่นรองเท้าจากไม้ 13 35 135 13 48 136 14 48 136 

36(3) (3) การแกะสลักไม ้ 117 228 1,733 119 285 2,158 116 140 2,102 

36(4) (4) การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ 68 1,397 6,169 71 1,406 6,217 69 1,387 6,230 

36(5) (5) การท าผลิตภัณฑ์จากไมก้๊อก 4 38 55 4 38 55 3 5 30 

37 
โรงงานท าเครื่องเรอืนหรือเครือ่งตบแต่งในอาคารจากไม้ แกว้ ยาง หรอือโลหะ
อื่น ซ่ึงมิใช่เครือ่งเรือนหรอืเครือ่งตบแตง่ภายในอาคารจากพลาสตกิอดัเข้ารูป 
และรวมถึงชิน้ส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

4,331 34,069 117,037 4,267 32,322 116,540 4,118 31,062 114,757 
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38(1) (1) การท าเยื่อจากไม ้หรือวัสดอุื่น 19 26,190 3,640 19 20,125 3,367 19 20,125 3,367 

38(2) 
(2) การท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนดิทีท่ าจาก
เส้นใย (Fibre) หรือแผน่กระดาษไฟเบอร ์(Fibreboard) 

84 61,586 12,646 82 56,464 13,234 81 52,029 14,046 

39 
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรอืแผน่กระดาษไฟเบอร์ 
(Fibreboard) 

794 31,961 29,779 775 30,728 29,028 755 29,489 28,169 

40(1) 
(1) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษ
หรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าดว้ยกัน 

291 7,874 6,793 291 7,220 6,535 294 7,271 6,589 

40(2) (2) การท าผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่ภาชนะบรรจจุากเย่ือ กระดาษ หรอืกระดาษแข็ง 158 15,798 8,204 155 15,136 8,026 152 15,052 8,026 

41(1) (1) การพมิพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ ์ 2,258 53,523 53,865 2,230 52,635 50,823 2,194 51,196 50,072 

41(2) (2) การท าแม่พิมพ์โลหะ 318 11,917 9,599 294 9,279 8,789 270 8,225 8,002 

42(1) (1) การท าเคมีภัณฑ์ สารเคม ีหรือวสัดุเคม ี 475 276,982 19,847 461 268,618 19,633 453 267,876 19,661 

42(2) 
(2) การเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจเุฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย 

110 75,967 2,565 104 75,786 2,515 96 75,744 2,458 

43(1) (1) การท าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศตัรูพืชหรอืสัตว์ 1,002 43,165 16,422 964 40,327 15,815 857 37,850 14,671 

43(2) (2) การเก็บรักษาหรอืแบ่งบรรจุปุ๋ย หรอืสารป้องกนัหรอืก าจัดศัตรูพืชหรอืสัตว์ 117 2,088 1,820 114 1,992 1,775 109 1,957 1,712 

43(3) 
(3) การบดดนิหรอืการเตรียมวัสดอุื่นเพื่อผสมท าปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือก าจัด
ศัตรูพืชหรอืสัตว ์

24 167 213 21 131 195 19 121 179 

44 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการผลติยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติก หรือเสน้ใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแกว้ 

97 43,580 11,922 96 42,731 12,395 89 44,294 12,326 

45(1) (1) การท าสีส าหรับใชท้า พน่ หรือเคลอืบ 345 12,379 10,900 335 12,052 10,879 327 11,803 10,359 

45(2) (2) การท าน้ ามันซักเงา น้ ามนัผสมสี หรือน้ ายาล้างสี 15 573 322 15 573 322 14 573 267 

45(3) (3) การท าเชลแลก็ แลก็เกอร ์หรือผลิตภณัฑ์ส าหรับใช้น้ ายาหรืออุด 21 517 343 19 505 332 19 505 332 
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46(1) 
(1) การผลติวัตถทุี่รับรองไว้ในต ารายาทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธุารณสุข
ประกาศ 

159 11,826 12,145 155 10,979 11,433 157 10,619 11,758 

46(2) 
(2) การผลติวัตถทุี่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ บ าบัด บรรเทา รักษา 
หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนษุย์ หรือสัตว์ 

189 17,257 9,453 184 17,156 9,718 178 15,524 9,154 

46(3) 

(3) การผลติวัตถทุี่มุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สขุภาพ โครงสร้างหรือการ
กระท าหน้าที่ใด ๆ ของร่างการมนุษย์ หรอืสัตว์ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุประกาศ แตว่ัตถุ (1) หรือ (2) ไม่รวมถึงวัตถุทีมุ่่งหมายส าหรับใช้
เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครือ่งส าอางเครือ่งมือ ที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะ
และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ในการนั้น 

29 1,626 964 27 1,601 903 24 1,570 925 

47(1) 
(1) การท าสบู่ วัสดสุังเคราะห ์ส าหรับซักฟอก แซมพู ผลิตภณัฑ์ส าหรับโกน
หนวด หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับช าระล้างหรือขัดถ ู

170 11,074 7,797 165 10,634 7,528 160 10,264 8,300 

47(2) 
(2) การท ากลีเซอรีนเคิบ หรือกลเีซอรนีบรสิุทธิ์ จากน้ ามนัพืช หรอืสัตว์ หรือ
ไขมันสัตว ์

5 302 159 4 202 124 4 202 124 

47(3) (3) การท าเครื่องส าอาง หรือสิ่งปรงุแต่งร่างกาย 206 7,873 10,890 197 7,778 10,780 181 6,944 10,161 

47(4) (4) การท ายาสีฟัน 6 132 72 6 132 72 6 132 72 

48(1) (1) การท ายาขัดเครื่องเรอืน หรือโลหะ ขีผ้ึ้งหรือวัสดุส าหรับตบแต่งอาคาร 26 414 628 26 414 628 27 419 643 

48(2) (2) การท ายาฆ่าเชื้อโรค หรือยาดับกลิน่ 19 478 376 17 390 293 14 136 264 

48(3) 

(3) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับกนัน้ า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท าให้เปียกน้ า ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นตวัท าให้ตเีข้าด้วยกันได ้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท าให้ซึมเข้าไป (Wetting 
Agents. Emulsifiers of Penetrants) ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ผนกึหรือกาว
ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นตวัผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นตัวเชือ่หรืออุด 
(Cements) ที่ท าจากพืช สัตว์ หรือพลาสตกิ ที่ไดม้าจากแหล่งผลิตอื่น ซ่ึงมิใช่
ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements) 

151 11,271 3,577 142 11,015 3,522 134 10,667 3,433 

48(4) (4) การท าไม้ขีดไฟ วัตถรุะเบิด หรือดอกไมเ้พลิง 22 2,636 855 21 2,632 848 21 2,632 848 
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48(5) (5) การท าเทียนไข 57 632 2,039 59 636 2,140 57 589 2,036 

48(6) (6) การท าหมกึหรอืคาร์บอนด า 47 6,019 1,625 46 5,901 1,588 46 5,901 1,588 

48(7) (7) การท าผลิตภัณฑ์ที่มกีลิ่น หรือควันเมื่อเผาไหม้ 59 1,058 2,790 59 1,032 2,764 59 1,023 2,715 

48(8) (8) การท าผลิตภัณฑ์ที่มกีารบูร 1 0 7 1 0 7 1 0 7 

48(9) (9) การท าหัวน้ ามันระเหย (Essential oils) 4 77 166 4 77 166 4 66 100 

48(10) (10) การท าครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า 3 16 25 3 16 25 3 16 25 

48(11) (11) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใชเ้ป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ าหรือกับความร้อน 11 849 810 11 849 810 11 849 810 

48(12) 

(12) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใชก้ับโลหะ น้ ามัน หรอืน้ า (Metal, Oil or 
Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จเคมีไวแสงฟิลม์หรอืกระดาษ
หรือผ้าที่ทาดว้ยตัวไวแสง (Prepared Photo-Chemical Materials or 
Sensitized Film, Paper or Cloth) 

20 434 382 21 604 403 19 407 375 

48(13) (13) การท าถ่านกมัมันต ์(Activated Carbon) 9 475 461 8 275 439 8 275 439 

49 โรงงานกลัน่น้ ามนัปิโตรเลียม 12 134,370 2,494 12 134,370 2,486 12 134,370 2,486 

50(1) (1) การท าแอสฟัลต์ หรือน้ ามนัดิบ 80 2,452 1,401 81 2,982 1,349 78 3,179 1,360 

50(3) 
(3) การท าเชือ้เพลงิกอ้นหรือเชื้อเพลิงส าเรจ็รูปจากถ่านหิน หรอืลกิไนต์ทีแ่ต่ง
แล้ว 

37 6,074 1,357 36 2,752 1,105 32 2,534 1,018 

50(4) 
 

549 26,553 7,462 511 25,356 7,143 474 23,800 6,478 

50(5) (5) การกลั่นถ่านหินในเตาโค้ก ซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซหรอืเหล็ก 
      

1 60 12 

51 
โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหลอ่ดอกยางนอกหรอืยางในส าหรับยานพาหนะ ที่
เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คนหรอืสัตว ์

548 49,284 27,252 545 45,210 27,998 547 40,790 25,269 

52(1) 
(1) การท าอย่างแผ่นในขั้นตน้ จากน้ ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใชก่ารท าในสวนยาง
หรือป่า 

37 1,237 1,562 36 1,228 1,479 35 1,373 1,464 

52(2) (2) การห่ัน ผสม รีดให้เป็นแผน่ หรือตัดแผน่ยางยางธรรมชาติซ่ึงมิใชก่ารท าใน 116 6,080 4,430 109 5,997 4,418 104 3,925 4,338 
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สวนยางหรือปา 

52(3) 
(3) การท ายางแผน่รมควัน การท ายางเครป ยางแท่ง ยางน้ า หรือการท ายางให้
เป็นรูปแบบอืน่ใดที่คลา้ยคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

901 41,923 38,034 866 37,778 35,628 830 35,151 33,965 

52(4) 
(4) การท าผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากทีร่ะบุไว้ในล าดับที่ 51 จากยางธรรมชาติ
หรือยางสังเคราะห ์

696 48,179 59,609 680 232,106 59,826 656 230,025 60,767 

53(1) 
(1) การท าเครื่องมือ เครือ่งใช ้เครื่องเรอืน หรือประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

2,292 82,744 101,907 2,233 78,952 100,519 2,169 78,231 99,448 

53(2) (2) การท าสือ่หรือพรม 30 916 1,182 30 741 1,209 29 733 1,180 

53(3) (3) การท าเปลอืกหุ้มไส้กรอก 9 515 273 9 515 273 9 515 273 

53(4) (4) การท าภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรอืกระสอบ 1,714 63,236 84,256 1,658 59,579 82,654 1,601 59,415 82,076 

53(5) (5) การท าพลาสตกิเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรอืรูปทรงต่าง ๆ  1,515 86,281 64,723 1,442 84,510 63,615 1,293 78,732 42,029 

53(6) (6) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นฉนวน 60 3,242 3,568 56 2,976 3,068 53 2,900 3,000 

53(7) (7) การท ารองเท้า หรือชิน้ส่วนของรองเท้า 189 3,970 12,387 189 3,882 12,415 187 3,825 12,269 

53(8) (8) การอัดพลาสตกิหลาย ๆ ชั้นเป็นแผน่ 40 5,851 1,764 39 2,991 1,694 37 2,978 1,643 

53(9) (9) การล้าง บด หรอืย่อยพลาสติก 435 2,420 6,226 416 2,379 5,855 400 2,184 5,466 

54 โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภณัฑ์แก้ว 126 49,270 16,552 120 51,692 16,330 121 52,798 16,647 

55 
โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบ้ืองเคลือบ เครื่องป้ันดนิเผา หรอืเครือ่งดนิเผา 
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพือ่การดังกล่าว 

620 28,260 49,247 618 28,669 50,253 619 28,969 50,506 

56 
โรงงานผลิตอฐิ กระเบ้ืองหรอืท่อส าหรับใช้ในการกอ่สร้างเบ้าหลอมโลหะ 
กระเบ้ืองประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟท่อหรือยอดปลอ่ง
ไฟ หรือวัตถุทนไฟ จากดินเหนียว  

810 5,334 12,446 788 5,303 12,303 735 4,977 11,904 

57(1) (1) การท าซีเมนต์ ปนูขาว หรือปูนปลาสเตอร ์ 153 93,046 7,182 150 75,027 7,268 155 75,313 7,477 
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57(2) 
(2) การล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล าเลียง
หรือระบบท่อลม 

20 1,232 241 19 969 211 18 965 204 

57(3) 
(3) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเข้าด้วยกันหรือการผสมซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอ์ย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกับวัสดุอืน่ 

99 4,961 1,856 87 3,730 1,627 78 3,021 1,565 

58(1) 
(1) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรอื
ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร ์

5,290 137,049 72,839 5,030 126,518 67,820 4,746 117,955 64,705 

58(2) (2) การท าใยแร ่ 2 33 264 2 33 264 2 33 264 

58(3) (3) การท าผลิตภัณฑ์จากหิน 250 5,216 6,386 248 5,201 6,327 251 5,456 6,356 

58(4) (4) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับขัดถ ู(Abrasives) 32 2,109 1,703 29 1,332 1,692 27 1,297 1,386 

58(5) (5) การท าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) 19 3,202 1,171 17 2,934 1,137 17 2,934 1,137 

58(6) (6) การท าผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต ์ 10 800 519 8 723 471 8 723 471 

59 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ่ รีด ดึง หรอืผลิตเหล็ก 
หรือเหลก็กลา้ในขัน้ต้น (Iron and Steel Basic Industries) 

518 198,955 37,116 510 189,456 36,170 495 179,549 35,634 

60 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท าให้บริสุทธิ์ หลอม หลอ่ รีด ดึง 
หรือผลิตโลหะในขัน้ต้น ซ่ึงมิใช่เหล็กหรอืเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal 
Basic Industries) 

681 58,424 22,193 665 56,655 21,864 666 61,486 22,689 

61 
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งมอื หรอืเครื่องใชท้ี่ท าดว้ย
เหล็กหรอืเหลก็กล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณเ์ครือ่งมอืหรือเครือ่ง
ใช่ดังกล่าว 

351 11,440 11,214 336 10,640 10,773 328 10,468 11,017 

62 
โรงงานผลิตตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครือ่งเรอืนหรือเครือ่งตบแต่ง
ภายในอาคารที่ท าจากโลหะหรอืโลหะเป็นสว่นใหญ่ และรวมถึงสว่นประกอบ
หรืออุปกรณ ์ของเครือ่งเรือน หรอืเครื่องตบตบแต่งดังกล่าว 

619 20,818 22,012 613 20,381 21,845 610 14,217 20,296 
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63(1) 
(1) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการกอ่สร้าง สะพาน ประตูน้ า ถังน้ า หรือ
ปล่องไฟ 

128 5,051 10,205 127 5,244 10,316 126 5,136 10,230 

63(2) (2) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการกอ่สร้างอาคาร 1,794 46,083 37,705 1,725 43,315 35,617 1,633 39,319 34,135 

63(3) (3) การท าส่วนประกอบ ส าหรับใช้ในการตอ่เรอื 9 87 190 9 87 190 8 30 74 

63(4) (4) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการสรา้งหรือซ่อมหม้อน้ า 23 196 442 24 226 554 24 226 554 

63(5) (5) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ 66 5,884 3,166 64 5,871 3,168 63 5,840 3,143 

64(1) (1) การท าภาชนะบรรจ ุ 533 29,707 27,803 530 26,927 27,253 505 25,238 25,594 

64(2) (2) การท าผลิตภัณฑ์ดว้ยวิธีป๊ัมหรอืกระแทก 919 42,435 37,882 901 33,453 36,008 884 32,131 34,636 

64(3) (3) การท าผลิตภัณฑ์ดว้ยเครือ่งอัดชนิดเกลยีว 28 529 591 27 529 591 26 530 553 

64(4) (4) การท าตู้หรอืห้องนิรภัย 31 738 1,267 29 594 1,196 27 537 1,182 

64(5) 
(5) การท าผลิตภัณฑ์จากลวดหรอืสายเคเบลิ ซึ่งมิใช่ลวดหรอืสายเคเบิลที่หุ้ม
ด้วยฉนวน 

211 11,076 8,514 210 10,874 8,621 200 10,150 8,324 

64(6) 
(6) การท าขดสปิงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุนย้ า หรอืหลอดชนิดพับ
ได้ที่ไม่ท าในโรงรีดหรอืดึงขัน้ต้น (Primary Rolling or Frawing Mills)  

438 5,269 10,858 436 4,990 10,796 434 4,927 10,689 

64(7) (7) การท าเตาไฟ หรือเครือ่งอุน่ห้องอย่างอืน่ ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า 28 258 479 27 258 477 28 270 493 

64(8) 
(8) การท าเครื่องสขุภัณฑ์เหลก็หรอืโลหะเคลือบเครือ่งทองเหลอืง ส าหรับใช้ใน
การตอ่ทอ่หรอืเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ 

141 13,202 11,012 139 13,258 10,961 133 12,346 9,969 

64(9) (9) การท าเครื่องใชเ้ล็ก ๆ จากโลหะ 991 8,514 18,309 1,002 8,604 18,364 992 8,171 17,748 

64(10) 
(10) การท าผลิตภัณฑ์โลหะส าเรจ็รูป ด้วยวธิีเคลือบหรอืลงรกั (Enamelling 
Japanning or Lacquering) ซุบหรือขัด 

371 18,315 13,458 372 18,310 14,063 368 18,203 14,061 

64(11) (11) การอัดเศษโลหะ 263 3,597 3,102 243 3,075 2,890 231 2,126 2,663 
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64(12) (12) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ 982 38,890 27,361 916 36,913 26,226 834 34,432 24,423 

64(13) (13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรอืเชือ่มโลหะทั่วไป 4,741 41,892 59,337 4,678 36,960 56,962 4,562 34,588 54,754 

64(14) (14) การท าชิ้นสว่นหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑ์โลหะตาม (1) ถึง (10) 257 3,722 5,122 239 3,391 4,752 220 3,097 4,627 

65 
โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งยนต์ เครื่องกังหัน 
และรวมถึงสว่นประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต ์หรือเครือ่งกังหันดังกล่าว 

1,871 31,533 23,208 1,881 32,099 23,592 1,884 32,660 23,250 

66 
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรส าหรับใช้ในการกสกิร
รมหรอืการเลี้ยงสัตว ์และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัร
ดังกล่าว 

1,202 9,312 13,850 1,198 8,848 13,476 1,189 8,509 13,201 

67(1) 
(1) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัร ส าหรับโรงเลื่อย ไส ท าเครือ่ง
เรือนหรอืท าไมว้ีเนียร ์

51 246 622 51 246 622 50 237 543 

67(2) 
(2) การท าดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลงึ เครือ่งคว้าน เครื่องเจาะ เครือ่งกดั 
(Milling Machines) เครือ่งเจียน เครื่องตดั (Shearing Machines) หรือ 
เครื่องไส (Shaping Machines) 

102 3,264 2,344 93 2,811 2,230 85 2,689 2,462 

67(3) 
(3) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลือ่ยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ หรอื
เครื่องขัด 

16 862 451 16 862 451 14 639 427 

67(4) 
(4) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทบุโลหะ (Drop Forges or Forging 
Machines) 

4 8 62 4 8 62 4 8 62 

67(5) 
(5) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรดีโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครือ่งดึง
รีดโลหะ 

25 375 610 25 375 610 24 371 602 

67(6) 
(6) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดนัรีด เครือ่งท าให้หลอมละลายหรอื
เชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า 

4 43 186 4 43 186 4 43 186 

67(7) 
(7) การท า ดัดแปลง หรอืซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครือ่งจับ (Jigs) ส าหรับใช้
กับเครือ่งมอืกล 

281 13,510 9,155 273 13,102 9,329 254 11,883 8,525 

67(8) (8) การท าส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ส าหรบัเครื่องจักรตาม (1) ถึง (7)  164 3,447 13,531 160 3,177 13,442 150 3,266 3,481 
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68 

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรส าหรับอุตสาหกรรม
กระดาษ เคม ีอาหาร การป่ันท่อ การพมิพ์ การผลิตซีเมนต์ หรอืผลิตภัณฑ์ดนิ
เหนียว การก่อสร้าง การท าเหมอืงแร่ การเจาะหาปิโตเลียม หรือการกลัน่น้ ามนั 
และรวมถึงสว่นประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจกัรดังกล่าว 

503 12,920 14,770 481 10,003 13,930 467 9,239 13,105 

69 

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งค านวณ เครื่องท าบัญช ี
เครื่องจักรส าหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรส าหรับใช้ในการค านวณชนิดดิจติัล 
หรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเลก็ทรอนกิส์ส าหรับปฏิบัติกับข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง
กัน หรืออุปกรณ ์(Digital or Analog Computers or Associated 
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคา
ของขาย (Cash Registers) เครื่องพมิพ์ดีด เครื่องชั่งซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ใน
ห้องทดลองวทิยาศาสตร ์เครือ่งอัดส าเนาซ่ึงมิใช่เครือ่งอัดส าเนาด้วยการ
ถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

270 159,791 83,437 265 166,420 81,720 259 167,531 81,283 

70 

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า เครื่องอัดอากาศ
หรือกา๊ซ เครือ่งเป่าลม เครื่องปรับหรอืถ่ายเทอากาศ เครือ่งโปรยน้ าดับไฟ 
ตู้เย็นหรอืเครือ่งประกอบตู้เย็น เครือ่งขายสนิค้าอัตโนมัต ิเครือ่งล้าง ซัก ซัก
แห้ง หรือรีดผ้า เครือ่งเย็บ เครื่องส่งก าลังกล เครือ่งยก ปั่นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน 
รถบรรทกุ รถแทรกเตอร ์รถพว่งส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกช้อนของ 
(Stackers) เตาไฟหรอืเตาอบส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม หรือส าหรับใช้ใน
บ้าน แต่ผลิตภณัฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถงึส่วนประกอบหรอื
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

1,039 47,774 39,294 1,023 48,964 39,425 977 36,848 36,323 

71 

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัรหรอืผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
ในล าดับที่ 70 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนตไ์ฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หมอ้
แปลงแรงไฟฟ้า เครือ่งสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้ส าหรับแผงไฟฟ้า เครื่อง
เปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า เครือ่งส าหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

895 88,228 69,460 870 84,383 67,379 843 81,271 65,998 
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72 

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวทิยุ เครือ่งรับโทรทัศน ์
เครื่องกระจายเสียงหรอืบันทึกเสียง เครือ่งเล่นแผน่เสียง เครื่องบันทกึค าบอก
เครื่องบันทกึเสียงด้วยเทป เครื่องบันทกึค าบอกเครื่องบันทกึด้วยเทป เครื่อง
เล่นหรอืเครื่องบันทกึแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแมเ่หล็กที่ได้
บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรอืโทรเลขชนิดมสีายหรือไม่มีสาย เครือ่งส่ง
วิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสญัญาณ เครือ่งเรดาร์ 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งน าหรือตัวกึ่งน าชนดิไวที่เกี่ยวขอ้ง (Semi-Conductor or 
Related Sensitive Semi- Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรอื
คอนเดนเซอรอ์ิเลก็ทรอนกิส์ชนิดคงที่หรอืเปลี่ยนแปลงได้ Fixed or Variable 
Electronic Capacitors or Condensers) เครือ่งหรือหลอดเรดิโอกราฟ 
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรอืเครื่องหรอืหลอดเอซเรย์ และรวมถึงการผลิต
อุปกรณ ์หรือชิ้นสว่นส าหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์ดังกล่าว 

990 259,120 251,073 968 237,675 255,246 924 224,147 234,201 

73 
โรงงานผลิต ประกอบหรือดัดแปลงเครื่องมอืหรือเครือ่งใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
ล าดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรอือุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

348 16,004 27,373 343 16,667 27,659 325 15,185 26,738 

74(1) (1) การท าหลอดไฟฟ้า หรือดวงโคมไฟฟ้า 98 6,489 6,549 95 6,370 6,482 95 6,444 6,566 

74(2) (2) การท าลวด หรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน 143 14,096 7,199 136 13,547 7,094 128 10,320 6,852 

74(3) 

(3) การท าอุปกรณ์ติดตั้ง หรือเต้าเสียมหลอดไฟฟ้า (Fixtures of lamp 
Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตวัต่อตัวน า (Conductor 
connectors) อุปกรณท์ี่ใชก้ับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบส าหรับรอ้ย
สายไฟฟ้า 

246 7,515 13,455 244 7,147 13,007 235 6,309 12,444 

74(4) (4) การท าฉนวนหรอืวัสดทุี่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบ้ืองเคลือบหรือแก้ว 15 719 1,027 15 719 1,027 14 632 1,004 

74(5) 
(5) การท าหมอ้เก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหมอ้ก าเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ า หรอื
ชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นสว่นของผลิตภณัฑ์ดังกล่าว 

51 4,682 5,067 51 4,682 5,067 49 4,562 4,889 



 

-ภาคผนวก หน๎า 99- 

  ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2555 
จ ำแนกตำม
ประเภท 

ชนิดของโรงงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน 

    โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม 

75(1) (1) การตอ่ ซอ่มแซม หรือดอกหม้นเรอืในอูต่่อเรือ นอกจากเรื่องยาง 246 4,542 6,628 243 4,235 6,502 241 4,227 6,508 

75(2) (2) การท าชิน้ส่วนพเิศษส าหรับเรือหรือเครือ่งยนต์เรือ 69 162 570 68 153 562 70 154 579 

75(3) (3) การเปลี่ยนแปลง หรือรื้อท าลายเรอื 2 13 452 2 13 452 2 13 452 

76(1) 
(1) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือ
กระเช้าไฟฟ้า 

5 11,292 449 5 11,292 449 4 11,287 430 

76(2) 
(2) การท าชิน้ส่วนพเิศษ หรืออุปกรณ์ส าหรบัรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า 
หรือกระเช้าไฟฟ้า 

4 248 246 4 248 246 4 225 225 

77(1) (1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนค์หรอื รถพ่วง 579 133,168 45,037 556 119,851 43,290 527 110,618 40,077 

77(2) (2) การท าชิน้ส่วนพเิศษ หรืออุปกรณ์ส าหรบัรถยนต์ หรอืรถพ่วง 2,116 181,606 129,055 2,001 168,846 123,144 1,871 152,808 122,802 

78(1) 
(1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจกัรยานยนต์ จักรยาน
สามล้อ หรือจกัรยานสองลอ้ 

163 15,110 13,125 161 14,914 13,107 159 14,619 12,876 

78(2) 
(2) การท าชิน้ส่วนพเิศษ หรืออุปกรณ์ส าหรบัจักรยานยนต์ จกัรยานสามล้อ 
หรือจกัรยานสองลอ้ 

350 22,955 19,993 346 22,643 19,622 331 22,359 18,666 

79(1) 
(1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน 
หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

9 12,538 5,410 9 12,538 5,410 10 12,538 5,418 

79(2) 
(2) การท าชิน้ส่วนพเิศษ หรืออุปกรณ์ส าหรบัอากาศยาน หรือเรอืโฮเวอร์
คราฟท ์

15 688 428 15 688 428 15 688 428 

80 
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลือ่นที่ขับเคลือ่นด้วยแรงคน 
หรือสัตว ์ซ่ึงมิใช่จักรยานและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

25 120 241 27 144 325 27 144 325 

81(1) 
(1) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมอืหรืออุปกรณ์วทิยาศาสตรท์ี่ใช้ใน
ห้องทดลอง หรืออุปกรณท์ี่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรอืบังคับ ควบคุม 

32 453 1,135 32 453 1,135 28 427 1,079 

81(3) (3) การท าเครื่องมือ เครือ่งใช ้หรืออุปกรณก์ารแพทย์ 132 5,558 8,481 125 5,140 8,423 119 5,130 9,142 



 

-ภาคผนวก หน๎า 100- 

  ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2555 
จ ำแนกตำม
ประเภท 

ชนิดของโรงงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน 

    โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม 

82 
โรงงานผลิตเครื่องมอืหรอืเครื่องใชเ้กี่ยวกับนัยน์ตาหรอืการวัดสายตา เลนส ์
เครื่องมือหรือเครือ่งใช้ที่ใชแ้สงเป็นอุปกรณใ์นการท างานหรือเครือ่งอดัส าเนา
ด้วยการถ่ายภาพ 

59 18,077 11,099 60 17,980 11,662 57 16,316 11,959 

83 
โรงงานผลิตหรอืประกอบนาฬกิา เครื่องวดัเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา หรอื
เครื่องวัดเวลา 

51 13,677 16,244 52 13,620 16,556 50 13,522 16,616 

84(1) 
(1) การท าเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ทองขาว เงนิ นาก 
หรืออญัมณ ี

590 12,117 46,875 581 11,783 46,326 550 12,207 45,479 

84(2) 
(2) การท าเครื่องใช้ดว้ยทองค า ทองขาว เงนิ นาก หรอืกะไหล่ทอง หรอืโลหะที่
มีค่า 

30 363 2,120 31 363 2,134 29 350 2,038 

84(3) (3) การตดั เจียระไน หรือขดัเพชร พลอย หรืออญัมณ ี 126 2,334 12,226 126 2,214 12,330 129 1,989 12,254 

84(4) (4) การเผาหรอือบพลอยหรืออัญมณีอืน่ ๆ  4 0 121 2 0 50 2 0 50 

84(5) (5) การท าดวงตรา หรือ เหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่น 23 156 372 33 163 486 23 209 412 

85 
โรงงานผลิตหรอืประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสว่นหรอือุปกรณข์อง
เครื่องดนตรี ดังกล่าว 

36 297 1,442 23 199 1,223 34 216 1,347 

86 
โรงงานผลิตหรอืประกอบเครื่องมือ หรือเครือ่งใช้ในการกีฬา การบริหาร
ร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรอืตกปลา และรวมถึงชิ้นสว่นหรอือุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใชด้ังกล่าว 

117 6,838 18,823 119 6,874 19,173 120 7,217 19,380 

87(1) (1) การท าเครื่องเล่น 243 4,290 22,194 239 4,285 22,606 235 4,384 22,369 

87(2) (2) การท าเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ 60 2,226 4,971 60 2,226 4,971 60 2,250 5,099 

87(3) (3) การท าเครื่องเพชร หรือพลอย หรือเครือ่งประดับส าหรับการแสดง 13 56 462 13 56 462 13 56 462 

87(4) 
(4) การท ารม่ ไม้ถอื ขนนก ดอกไมเ้ทียม ซิป กระดมุ ไมก้วาด แปรง ตะเกียง 
โป๊ะตะเกียง หรือไฟฟ้า กลอ้งสูบยาหรือกลอ้งบุหรี่ กน้หรองบุหรี่ หรือไฟแซก็ 

119 1,918 9,999 121 1,927 10,587 121 1,933 10,597 

87(5) 
(5) การท าป้าย ตรา เครือ่งหมาย ป้ายติดของหรือเครือ่งโฆษณาสินค้า ตรา
โลหะหรือยางแม่พิมพ์ลายฉล ุ(stencils) 

170 4,378 6,987 167 4,275 6,855 157 4,118 6,508 

87(6) (6) การท าแหคลมุผม ชอ้งผม หรือผมปลอม 11 462 896 11 462 896 10 460 874 



 

-ภาคผนวก หน๎า 101- 

  ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2555 
จ ำแนกตำม
ประเภท 

ชนิดของโรงงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน 

    โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม 

87(7) (7) การท าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลอืใช้ ทีม่ิได้ระบุไว้ในล าดับใด 40 1,224 1,151 36 1,738 1,244 36 1,745 1,259 

88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังตอ่ไปนี ้ 714 706,231 22,651 651 663,864 21,533 474 567,113 18,734 

88(1) 

(1) การผลติพลังงานไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ยกเวน้ที่ติดตั้งบนหลังคา 
ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรอืใช้สอยได้โดยมี
ขนาดก าลังการผลิตตดิตั้ง สูงสุดรวมกนัของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกนิ 1,000 
กิโลวัตต ์

18 11,646 84 
   

   88(2) (2) การผลติพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 19 20,232 498 
   

   

88(3) 

(3) การผลติพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า ยกเว้นการผลิต พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงาน้ าจากเขือ่นหรือจากอ่างเก็บน้ าขนาดก าลังการผลิตไมเ่กนิ 15 เมกะวัตต์ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานน้ าแบบสูบกลับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงาน้ าท้ายเขื่อน การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากฝาย และการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากคลองส่งน้ า 

1 365 140 
   

   88(4) 
 

32 8,528 104 
   

   
89 

โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซ แต่ไม่
รวมถึงโรงงานส่งหรอืจ าหน่ายก๊าซทีเ่ป็นน้ ามันเชือ้เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ ามนัเชือ้เพลิง  

244 44,912 3,982 203 42,533 3,462 164 40,457 3,336 

90 
โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธิ ์หรือจ าหน่ายน้ าไปยังอาคารหรอืโรงงาน
อุตสาหกรรม 

123 50,199 1,444 107 48,757 1,316 91 47,671 1,219 

91(1) (1) การบรรจุสนิค้าทั่วไป 462 24,985 15,386 444 18,197 13,832 412 16,964 12,101 

91(2) 
(2) การบรรจกุ๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจกุ๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

670 13,383 6,368 641 10,205 5,957 599 9,534 5,676 

92 โรงงานหอ้งเย็น 778 65,705 51,640 729 58,724 47,979 699 42,300 49,128 

94 
โรงงานซอ่มเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในบ้านหรอืใช้
ประจ าตัว 

9 9 79 9 9 79 9 9 79 

95(1) (1) การซ่อมแซมยานทีข่ับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือสว่นประกอบของยาน 6,759 127,424 82,713 6,679 113,410 78,777 6,561 101,265 75,627 



 

-ภาคผนวก หน๎า 102- 

  ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2555 
จ ำแนกตำม
ประเภท 

ชนิดของโรงงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน 

    โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม 

ดังกล่าว 

95(2) 
(2) การซ่อมแซมรถพว่ง จักรยานสามลอ้ จกัรยานสองล้อ หรอืส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว 

59 225 456 60 205 450 59 199 420 

95(3) (3) การพน่สกีันสนิม ยานที่ขับเคลือ่นด้วยเครื่องยนต ์ 50 154 467 52 149 480 50 145 452 

95(4) (4) การล้างหรืออัดฉดียานทีข่ับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 21 22 102 21 22 102 17 20 86 

96 
โรงงานซอ่มนาฬกิา เครื่องวัดเวลา หรือเครือ่งประดับที่ท าดว้ยเพชร พลอย 
ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรอือญัมณ ี          

97 โรงงานซอ่มผลิตภณัฑ์ที่มิไดร้ะบุการซ่อมไวใ้นล าดับใด 89 1,042 1,991 90 1,060 1,986 91 1,062 1,993 

98 
โรงงานซกัรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรอืย้อมผ้าเครือ่งนุง่ห่ม พรม หรอืขน
สัตว ์

180 2,569 5,720 175 2,522 5,646 170 2,405 5,516 

99 

โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดดัแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระบิด อาวุธหรอืสิ่งอืน่ใดทีม่ีอ านาจในการประหาร ท าลายหรือท าให้หมด
สมรรถภาพในท านองเดียวกับอาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน หรือวัตถุระเบิด และ
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

12 1,328 464 12 1,328 464 10 1,270 424 

100(1) (1) การทา พน่ หรอืเคลอืบสี 198 3,228 6,294 187 2,721 5,815 176 2,520 5,469 

100(2) (2) การทา พน่ หรอืเคลอืบเชลแล็ก แลก็เกอร์ หรือน้ ามันเคลือบเงาอืน่ 17 727 1,005 17 727 1,005 17 727 1,005 

100(3) (3) การลงรกั หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มกุ ทอง หรอือัญมณี 1 27 25 1 27 25 1 27 25 

100(4) (4) การขัด 42 523 1,190 40 507 1,185 40 507 1,185 

100(5) (5) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) 251 9,383 8,311 241 10,204 8,440 225 9,302 7,946 

100(6) (6) การอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) 41 1,135 1,057 37 1,057 956 36 1,057 941 

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) 142 31,283 2,563 141 31,015 2,359 140 30,965 2,230 

102 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการผลติ และหรือจ าหน่ายไอน้ า (Steam 
Generating) 

26 3,147 200 23 2,672 148 21 2,551 142 



 

-ภาคผนวก หน๎า 103- 

  ณ สิ้นปี 2557 ณ สิ้นปี 2556 ณ สิ้นปี 2555 
จ ำแนกตำม
ประเภท 

ชนิดของโรงงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน จ ำนวน เงินลงทุน คนงำน 

    โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม โรงงำน (ล้ำนบำท) รวม 

103(1) (1) การท าเกลอืสินเธาว ์ 270 159 2,460 270 159 2,460 270 159 2,460 

103(2) (2) การสูบหรอืการน าน้ าเกลอืมาจากใต้ดนิ 8 10 66 8 10 66 8 10 66 

103(3) (3) การบดหรือป่นเกลอื 32 210 372 32 210 372 32 207 375 

103(4) (4) การท าเกลอืให้บริสุทธิ ์ 5 1,680 242 5 1,680 242 5 1,680 242 

104 
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม หม้อไอน้ า (Boiler) หรือหม้อตม้
ที่ใช้ของเหลวหรอืก๊าซเป็นสือ่น าความรอ้น ภาชนะทนแรงดนั และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

46 965 1,613 44 934 1,562 39 754 985 

105 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วทีม่ีลักษณะและคุณสมบัติตามทีก่ าหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

1,265 13,629 16,572 1,260 13,394 16,446 1,233 13,743 16,197 

106 
โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใชแ้ล้วหรอื
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธกีาร
ผลิตทางอตุสาหกรรม  

479 12,434 7,245 436 12,230 6,839 417 11,991 6,532 

107 

โรงงานผลิตแผน่ซีด ี(ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูล เสียงหรอืภาพ ในรูป
อิเลก็ทรอนิกสแ์ละสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมอืทีอ่าศัยแหล่งแสงทีม่ีก าลังสูง 
เช่น แสงเลเซอร ์แผน่เสียง แถบบันทกึภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบ
บันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้มกีารบันทกึ
ข้อมูลไวแ้ล้ว หรือมกีารบันทกึซ้ าได้อกีหรอืยังมิได้มีการบันทกึขอ้มูล 

36 2,437 2,497 38 2,729 2,500 38 2,729 2,500 



 

-ภาคผนวก หน๎า 104- 

ภาคผนวก จ : ตารางมูลค่าผลผลิต ปี 2554 และ ค่า HHI Index 

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต รหัสกลุ่ม (Code) 
กลุํมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ H 
กลุํมอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนสํง T 
กลุํมอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ A 
ISIC  หมวด มูลค่าผลผลิต 

(ล้านบาท) 

HHI 

1511  การผลิตเนื้อสัตว๑และผลิตภัณฑ๑จากเนื้อสัตว๑       68,635  0.058 
1512  การแปรรปูและการเก็บถนอมสัตว๑น้ํา และผลิตภัณฑ๑จากสตัว๑น้ํา 229,987         0.024 
1513  การแปรรปูผลไมแ๎ละผัก       75,509  0.015 

1514  การผลิตน้ํามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว๑และไขมันจากสตัว๑       98,400  0.036 
1520  การผลิตผลิตภณัฑ๑ที่ไดจ๎ากนม       33,256  0.050 

1531  การผลิตผลิตภณัฑ๑ที่ไดจ๎ากการโม-ํสีธัญพืช      184,691  0.010 
1532  การผลิตสตาร๑ชและผลติภณัฑ๑จากสตาร๑ช       35,745  0.034 
1533  การผลิตอาหารสตัว๑สําเร็จรูป      106,820  0.050 
1541  การผลิตผลิตภณัฑ๑ประเภทอบ (การอบ การผิง การปิ้ง)       43,626  0.041 

1542  การผลิตน้ําตาล       37,757  0.062 

1543  การผลิตโกโก๎ ช็อคโกแลต และขนมที่ทําจากน้ําตาล       10,353  0.122 
1544  การผลิตมะกะโรนีเส๎นบะหมี่เส๎นก๐วยเตี๋ยวเส๎นหมี่วุ๎นเส๎นผลติภณัฑ๑อาหารประเภท

แปูง      35,479  0.068 
1549  การผลิตผลิตภณัฑ๑อาหารอื่น ๆ ซึง่มิได๎จดัประเภทไว๎ในท่ีอื่น        131,920  0.035 

1551  การกลั่นการกลั่นลําดับสํวนการผสมสรุารวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล๑จากการ
หมัก    57,389  0.197 

1552  การผลิตไวน๑    645  0.239 
1553  การผลิตมอลต๑ลิกเคอและมอลต๑      47,632  0.256 
1554  การผลิตเครื่องดื่มทีไ่มํมีแอลกอฮอล๑ รวมทั้งการผลติน้ําแรํบรรจุขวด          116,623  0.087 

1600  การผลิตผลิตภณัฑ๑ยาสูบ       63,104  0.945 
1711  การจัดเตรียมและการปั่นเส๎นใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ      101,307  0.013 
1712  การแตํงสําเร็จสิ่งทอ       16,951  0.028 
1721  การผลิตสิ่งทอสําเรจ็รูป ยกเว๎นเครื่องแตํงกาย       26,069  0.024 
1722  การผลิตพรมและเครื่องปูลาด         5,930  0.150 
1723  การผลิตเชือก สายระโยงระยาง เชือกเส๎นใหญํ และตาขําย แห อวน          4,735  0.037 



 

-ภาคผนวก หน๎า 105- 

ISIC  หมวด มูลค่าผลผลิต 

(ล้านบาท) 

HHI 

1729  การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได๎จดัประเภทไว๎ในท่ีอื่น       18,814  0.058 
1730  การผลิตผ๎า และสิ่งของที่ได๎จากการถักนิตติ้ง และโครเชท๑       10,784  0.025 
1810  การผลิตเครื่องแตํงกาย ยกเว๎น เครื่องแตํงกายที่ทําจากขนสัตว๑      159,373  0.005 

1820  การตกแตํงและย๎อมสีขนสตัว๑  รวมทั้งการผลติสิ่งของที่ทําจากขนสตัว๑ 783                  0.677 
1911  การฟอกและตกแตํงหนังฟอก   11,776  0.042 
1912  การผลิตกระเป๋าเดินทางกระเป๋าถอืและสิ่งที่คล๎ายกันอานม๎าและเครือ่งเทียมลาก       12,994  0.041 
1920  การผลิตรองเท๎า       38,400  0.027 

2010  การเลื่อยไม๎และการไสไม ๎       27,795  0.026 
2021  การผลิตแผํนไม๎วเีนียร๑รวมทั้งการผลิตไม๎อดัลามินบอร๑ดแผํนช้ินไม๎อดัและแพนเนลิ

อื่นๆ       14,771  0.058 
2022  การผลิตเครื่องไม๎ที่ใช๎ในการกํอสรา๎ง และเครื่องประกอบอาคาร          9,055  0.060 

2023  การผลิตภาชนะไม ๎          4,846  0.055 
2029  การผลิตผลิตภณัฑ๑อื่นที่ทําจากไม ๎รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากไมก๎๏อก ฟาง           6,633  0.008 
2101  การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง        58,768  0.124 
2102  การผลิตกระดาษลูกฟูกกระดาษแข็งลูกฟูกการผลิตภาชนะที่ทําจากกระดาษ          61,562  0.014 

2109  การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ท่ีทําจากกระดาษ และกระดาษแข็ง        33,857  0.044 
2211  การพิมพ๑โฆษณาหนังสือโบรชัวร๑หนังสือเกี่ยวกับดนตรีและการพิมพ๑โฆษณาอื่นๆ          2,997  0.027 
2212  การพิมพ๑โฆษณาหนังสือพิมพ๑ วารสาร และนิตยสาร        11,271  0.227 
2219  การพิมพ๑โฆษณาอื่น ๆ            320  0.083 

2221  การพิมพ๑        55,748  0.007 
2222  กิจกรรมด๎านการบริการทีเ่กี่ยวข๎องกับการพิมพ๑          2,362  0.049 
2230  การทําสําเนาสื่อบันทึกข๎อมูล           594  0.155 
2310  การผลิตผลิตภณัฑ๑ถํานโค๎ก               1  1.000 

2320  การผลิตผลิตภณัฑ๑ที่ไดจ๎ากการกลัน่น้ํามันปิโตรเลียม        50,336  0.074 
2330  กระบวนการผลติเช้ือเพลิงปรมาณ ู          2,282  0.184 
2411  การผลิตเคมีภณัฑ๑ขั้นมลูฐาน ยกเว๎นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน        56,443  0.088 
2412  การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน        16,335  0.035 

2413  การผลิตพลาสติกในขั้นต๎น และยางสังเคราะห๑        58,263  0.031 

2421  การผลิตสารฆําศัตรูพืชและผลิตภณัฑ๑เคมีทางการเกษตรอื่นๆ        27,700  0.069 
2422  การผลิตสีทานํ้ามันชักเงาและสิ่งทีใ่ช๎ทาเคลือบหมึกพิมพ๑และน้ํามันทาไม๎ (mastics) 47,906        0.022 
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ISIC  หมวด มูลค่าผลผลิต 

(ล้านบาท) 
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2423 H การผลิตผลิตภณัฑ๑ทางเภสัชกรรมเคมีภณัฑ๑ที่ใช๎รักษาโรค ผลิตภณัฑ๑ที่ทําจาก
สมุนไพร        38,601  0.024 

2424  การผลิตสบูํและผงซักฟอก เคมภีณัฑ๑ที่ใช๎ในการทําความสะอาด และขัดเงา เครื่อง
หอม   56,077  0.040 

2429  การผลิตผลิตภณัฑ๑เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในท่ีอื่น        55,149  0.038 

2430  การผลิตเส๎นใยประดิษฐ๑        43,954  0.161 
2511  การผลิตยางนอกและยางใน การหลํอดอกยางและการซํอมสร๎างยาง        87,241  0.090 
2519  การผลิตผลิตภณัฑ๑ยางอ่ืน ๆ      290,105  0.034 

2520  การผลิตผลิตภณัฑ๑พลาสติก      255,425  0.004 

2610  การผลิตแก๎วและผลิตภัณฑ๑แก๎ว       26,991  0.114 
2691  การผลิตเซรามิกชนิดไมํทนไฟ ซึ่งไมํได๎ใช๎ในงานกํอสร๎าง        36,678  0.051 
2692  การผลิตผลิตภณัฑ๑เซรามิกชนิดทนไฟ          3,104  0.378 

2693  การผลิตผลิตภณัฑ๑จากดินชนิดไมทํนไฟ ซึ่งใช๎กับงานกํอสร๎าง        35,249  0.075 
2694  การผลิตซเีมนต๑ ปูนขาว และปูนปลาสเตอร๑        63,559  0.075 
2695  การผลิตผลิตภณัฑ๑จากคอนกรตี ซเีมนต๑ และปูนปลาสเตอร๑      105,884  0.028 
2696  การตัด การขึ้นรูป และการแตํงสําเร็จหิน          4,750  0.038 
2699  การผลิตผลิตภณัฑ๑แรํอโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในท่ีอื่น          5,896  0.138 

2710  การผลิตเหล็กและเหล็กกลา๎ขั้นมูลฐาน      262,580  0.041 
2720  การผลิตโลหะมีคํา และโลหะอื่นท่ีมิใชํเหล็กข้ันมลูฐาน        66,781  0.044 
2731  การหลํอเหล็กและเหล็กกล๎า        16,649  0.180 
2732  การหลํอโลหะที่มิใชํเหล็ก         5,085  0.044 

2811  การผลิตผลิตภณัฑ๑ที่มีโครงสร๎างเป็นโลหะ        73,612  0.037 
2812  การผลิตถังน้ํา ที่เก็บนํ้า และภาชนะบรรจุที่ทําจากโลหะ        12,678  0.077 
2813  การผลิตเครื่องกําเนิดไอนํ้า ยกเว๎นหม๎อ boiler สําหรับการทําความร๎อนจาก

สํวนกลาง         1,750  0.220 

2891  การผลิตผลิตภณัฑ๑โลหะที่ทําข้ึนโดยวิธีการตีการกดการตอกพิมพ๑การรีดในรูปแบบ
ตําง ๆ        37,639  0.011 

2892  การตกแตํงและการเคลือบโลหะ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล         35,429  0.008 
2893  การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใช๎งานด๎วยมือและเครื่องโลหะทั่วไป        16,164  0.018 
2899  การผลิตผลิตภณัฑ๑โลหะประดิษฐ๑อื่น ๆ ซึ่งมิได๎จดัประเภทไว๎ในท่ีอื่น      128,169  0.024 
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2911  การผลิตเครื่องยนต๑และเครื่องกังหัน ยกเว๎นเครื่องยนต๑ที่ใช๎กับอากาศยาน           4,258  0.475 
2912  การผลิตเครื่องสูบ เครื่องอัด แท๎ป และวาล๑ว        10,918  0.054 
2913  การผลิตแบริ่ง (ตลับลูกปืน) เกยีร๑และเครื่องเกียร๑ และอุปกรณ๑ที่ใช๎ขับเคลื่อน          5,970  0.197 

2914  การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพํนหรือเครื่องฉีดเช้ือเพลิงของเตาเผา            548  0.072 
2915  การผลิตอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการยกและการขนย๎าย          4,278  0.035 
2919  การผลิตเครื่องจักรที่ใช๎งานท่ัวไปอื่น ๆ      172,925  0.071 
2921  การผลิตเครื่องจักรที่ใช๎ในการเกษตรและการปุาไม ๎        36,915  0.566 

2922  การผลิตเครื่องมือกล        10,630  0.055 
2923  การผลิตเครื่องจักรสําหรับโลหะกรรม          3,288  0.186 
2924  การผลิตเครื่องจักรที่ใช๎ในการทําเหมืองแรํ เหมืองหิน และการกํอสร๎าง         2,901  0.084 
2925  การผลิตเครื่องจักรที่ใช๎ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดืม่ และยาสูบ        14,126  0.367 

2926  การผลิตเครื่องจักรที่ใช๎ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแตํงกาย และเครื่องหนัง          2,606  0.330 
2927  การผลิตอาวุธและกระสุน          1,334  0.263 
2929  การผลิตเครื่องจักรที่ใช๎ในงานเฉพาะอยําง อ่ืน ๆ        17,288  0.027 

2930  การผลิตเครื่องใช๎ในบ๎านเรือน ซึ่งมิได๎จดัประเภทไว๎ในท่ีอื่น        89,801  0.093 
3000  การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครือ่งทําบัญชี และเครื่องคํานวณ        57,146  0.310 
3110  การผลิตมอเตอร๑ไฟฟูา เครื่องกําเนิดไฟฟูา และหม๎อแปลงไฟฟูา        97,569  0.132 
3120  การผลิตอุปกรณ๑เพื่อการจํายและควบคุมกระแสไฟฟูา        38,738  0.148 

3130  การผลิตลวดและเคเบิลที่หุ๎มฉนวน        26,164  0.034 

3140  การผลิตหม๎อสะสมไฟฟูา เซลล๑ปฐมภูมิ และแบตเตอรี่ปฐมภูมิ        24,216  0.134 
3150  การผลิตหลอดไฟฟูาและเครื่องอุปกรณ๑สําหรับให๎แสงสวําง        33,938  0.149 
3190  การผลิตเครื่องอุปกรณ๑ไฟฟูาอื่น ๆ ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในท่ีอื่น        64,661  0.241 

3210  การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส๑ และสํวนประกอบอิเล็กทรอนิกส๑อื่น ๆ      693,202  0.066 

3220  การผลิตเครื่องสํงสญัญาณโทรทัศน๑และวิทยุ และเครื่องอุปกรณ๑ สําหรับโทรศัพท๑          5,370  0.227 
3230  การผลิตเครื่องรับโทรทัศน๑ วิทยุเครื่องบันทึกเสียงหรือภาพหรือเครื่องซาวนด๑รีโพรดิ

วซิ่ง         95,268  0.123 
3311 H การผลิตอุปกรณ๑ที่ใช๎ในทางการแพทย๑และศลัยกรรมและเครื่องใช๎ทางศัลยศาสตร๑

กระดูก        12,753  0.152 

3312  การผลิตอุปกรณ๑เครื่องใช๎เพื่อการวัดการตรวจสอบการทดลองการเดินเรือ/อากาศ      7,407  0.152 
3313  การผลิตอุปกรณ๑ควบคมุกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม          1,600  0.178 
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ISIC  หมวด มูลค่าผลผลิต 

(ล้านบาท) 

HHI 

3320  การผลิตอุปกรณ๑ที่ใช๎ในทางทัศนศาสตร๑ และเครื่องอุปกรณ๑เกี่ยวกับการถํายภาพ        65,387  0.207 
3330  การผลิตนาฬิกา          4,342  0.343 
3410 T การผลิตยานยนต๑      287,382  0.313 

3420  การผลิตตัวถัง (coachwork) สําหรับยานยนต๑ รวมทั้งการผลติรถพํวง และรถกึ่งรถ
พํวง        17,126  0.344 

3430 T การผลิตสํวนประกอบและอุปกรณ๑ประกอบสําหรับยานยนต๑ และเครื่องยนต๑      478,799  0.019 
3511 T การตํอเรือและการซํอมเรือ        10,313  0.130 

3512 T การตํอเรือและการซํอมเรือที่ใช๎เพื่อความสําราญ และการกีฬา            872  0.193 

3520  การผลิตหัวรถจักรของรถไฟและรถรางและรถท่ีเดินบนราง           147  0.862 
3530 A การผลิตอากาศยาน และยานอวกาศ         1,706  0.689 
3591 T การผลิตรถจักรยานยนต๑      117,281  0.487 

3592 H การผลิตรถจักรยานสองล๎อ และรถสําหรับคนพิการ               3  0.680 
3599  การผลิตเครื่องอุปกรณ๑การขนสํงอืน่ ๆ ซึ่งมิได๎จดัประเภทไว๎ในท่ีอื่น            149  0.110 
3610  การผลิตเฟอร๑นเิจอร๑      100,554  0.014 
3691  การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข๎อง        50,168  0.014 

3692  การผลิตเครื่องดนตร ี            176  0.072 
3693 H การผลิตเครื่องกีฬา        12,213  0.069 

3694  การผลิตของเลํนเกมและของเลํน        11,213  0.056 

3699  การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมไิด๎จดัประเภทไว๎ในท่ีอื่น        41,217  0.021 
3710  การนําเศษและของที่ใช๎ไมํไดจ๎ําพวกโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม ํ         9,950  0.826 
3720  การนําเศษและของที่ใช๎ไมํไดจ๎ําพวกอโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม ํ        13,033  0.499 

7220  การให๎คําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต๑แวร๑และการจัดหา           1,303  0.073 
7240  กิจกรรมด๎านฐานข๎อมลู              636  0.035 
7250  การบํารุงรักษาและการซํอมแซมเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่อง

คํานวณ            453  0.059 
9000  กิจกรรมด๎านการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ  การสุขาภิบาล  และกิจกรรมที่คล๎ายกัน   672  0.222 
 ที่มา: Sasin Management Consulting (SMC) 

  



 

-ภาคผนวก หน๎า 109- 

 

ภาคผนวก ฉ : ตารางการจัดหมวดรหัสพิกัดสถิติส่งออก (HS) แยกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

(รายสินค๎าภายใต๎การนิยายของกลุํมอุตสาหกรรมได๎รบัการประมวลและปรับปรุงเพิ่มจากการพิจารณาจากความหมายของรหัส
พิกัดศุลกากรของสินค๎าในแตํละรายการ) 
 

กลุํมอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนสํง 

อุตสาหกรรม 
รหัสพิกัดศุลกากร 
(HS Code 2012) 

ห่วงโซ่ รายการสินค้า 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 4011 ต๎นน้ํา ยางรถ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 4012 ต๎นน้ํา ยางนอก 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 4013 ต๎นน้ํา ยางใน 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 7007 ต๎นน้ํา กระจกนิรภัย 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 7008 ต๎นน้ํา กระจกฉนวนกันความร๎อน 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 7009 ต๎นน้ํา กระจกเงารถยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 7320 ต๎นน้ํา สปริงทําด๎วยเหล็ก 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8407 ต๎นน้ํา เครื่องยนต๑เบนซิน 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8408 ต๎นน้ํา เครื่องยนต๑ดเีซล 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8409 ต๎นน้ํา สํวนประกอบเครื่องยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8483 ต๎นน้ํา เพลาสํงกําลัง กระปุกเกยีร๑ คลตัช๑และประกับเพลา 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8502 ต๎นน้ํา สํวนประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟูา 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8506 ต๎นน้ํา แบตเตอรี ่

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8511 ต๎นน้ํา ไดสตาร๑ท 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8512 ต๎นน้ํา 
เครื่องอุปกรณ๑ไฟฟูาสําหรับให๎แสงสวํางหรือให๎สญัญาณ 
สําหรับยานยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8536 ต๎นน้ํา ชุดสายไฟจุดระเบิด 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8539 ต๎นน้ํา หลอดไฟ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8547 ต๎นน้ํา อุปกรณ๑ตดิตั้งที่เป็นฉนวน 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8701 ปลายน้ํา รถแทรกเตอร๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8702 ปลายน้ํา รถโดยสาร 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8703 ปลายน้ํา รถยนต๑นั่ง 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8704 ปลายน้ํา รถกระบะและรถบรรทุก 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8705 ปลายน้ํา ยานยนต๑สําหรับใช๎งานพิเศษ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8706 ต๎นน้ํา แชสซีส๑ที่มีเครื่องยนต๑ติดตั้ง 
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อุตสาหกรรม 
รหัสพิกัดศุลกากร 
(HS Code 2012) 

ห่วงโซ่ รายการสินค้า 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8707 ต๎นน้ํา ตัวถัง (รวมแค๏ป) 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8709 ปลายน้ํา เวิร๑คทรัค 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8710 ปลายน้ํา รถถังและยานหุม๎เกราะ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8711 ปลายน้ํา จักรยานยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8712 ปลายน้ํา รถจักรยาน 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8713 ปลายน้ํา รถสําหรับคนพิการ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8714 ต๎นน้ํา สํวนประกอบรถจักรยานยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8715 ปลายน้ํา รถเข็นเด็ก 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 8716 ปลายน้ํา รถพํวง 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 400932 ต๎นน้ํา หลอดหรือทํอและทํออํอน ทําด๎วยยางวัลแคไนซ๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 401693 ต๎นน้ํา ปะเก็น แหวนรอง และซลีอื่นๆ ทาํด๎วยยางวัลแคไนซ๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 681381 ต๎นน้ํา ผ๎าเบรกและแพด็ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 830120 ต๎นน้ํา กุญแจชนิดที่ใช๎กับรถยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 830230 ต๎นน้ํา อุปกรณ๑สาํหรับยึด ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สําหรับใช๎กับรถยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 841330 ต๎นน้ํา เครื่องสูบเชื้อเพลิง 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 841430 ต๎นน้ํา เครื่องอัดชนิดที่ใช๎ในเครื่องทําความเย็น 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 841459 ต๎นน้ํา พัดลมสําหรับใช๎กับรถยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 841590 ต๎นน้ํา สํวนประกอบของเครื่องปรับอากาศสําหรบัรถยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 842123 ต๎นน้ํา เครื่องกรองน้ํามันสาํหรับเครื่องยนต๑สันดาปภายใน 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 842139 ต๎นน้ํา เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ๑ที่ใช๎กรองก๏าซ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 850710 ต๎นน้ํา 
หม๎อสะสมไฟฟูาเลดแอซิดสําหรบัสตาร๑ดเครื่องยนต๑แบบ
ลูกสูบ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 850730 ต๎นน้ํา หม๎อสะสมไฟฟูาชนิดนิกเกิลแคดเมียม 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 852721 ต๎นน้ํา เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดใช๎กับยานยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 854430 ต๎นน้ํา ชุดสายไฟรถยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870810 ต๎นน้ํา กันชน 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870821 ต๎นน้ํา เข็มขัดนิรภัย 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870829 ต๎นน้ํา สํวนประกอบและอุปกรณ๑ประกอบอ่ืนๆ ของตัวถัง 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870830 ต๎นน้ํา เบรกและสํวนประกอบ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870840 ต๎นน้ํา กระปุกเกียร๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870850 ต๎นน้ํา เพลาขับ 
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อุตสาหกรรม 
รหัสพิกัดศุลกากร 
(HS Code 2012) 

ห่วงโซ่ รายการสินค้า 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870870 ต๎นน้ํา ล๎อและอุปกรณ๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870880 ต๎นน้ํา โช๎คอัพ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870891 ต๎นน้ํา หม๎อน้ํา 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870892 ต๎นน้ํา ทํอไอเสีย 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870893 ต๎นน้ํา คลัตช๑และสํวนประกอบ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870894 ต๎นน้ํา พวงมาลัยรถยนต๑ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 870899 ต๎นน้ํา ช้ินสํวนอื่นๆ 

ยานยนต๑และชิ้นสํวน 940120 ต๎นน้ํา เบาะนั่ง 

ที่มา: สถาบันนานาชาตเิพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา รายงานโครงการศกึษาวิจัยเรื่อง “การประเมินความสามารถในการแขํงขัน
ของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยภายใต๎ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน” 
 
 
กลุํมอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ 

HS Code Description 
88 Aircraft, spacecraft and parts 
854430 Ignition wiring sets, other wiring sets for vehicles and aircraft 

700721 Laminated safety glass for vehicles and aircraft 
401130 Pneumatic tires of rubber for aircraft 

840710 Aircraft engines 
840910 Parts for spark-ignition-type aircraft engines 

401213 Retreaded pneumatic tires of rubber, used on aircraft 
940110 Seats for aircraft 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการสํงเสรมิการลงทุน (BOI) http://www.boi.go.th/index.php?page=opp_aircraft 
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กลุํมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 
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-ภาคผนวก หน๎า 115- 
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ที่มา: Medical Device Branch (MDB), Health Sciences Authority of Singapore, list of HS Codes controlled by 

MDB  
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ภาคผนวก ช  : สรุปการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ 
“การจัดท าแผนปฏิบัติของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคตไทย เชื่อมโยงสู่ AEC (ระยะที่ 2)” 
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09:00 – 13:00 น. ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain ชัน้ 1 อาคารศศนิเวศ 

 

ผู้มาประชุม:  ตามรายชื่อผู๎ลงทะเบียนการประชุมกลุํมยํอยการจัดทําแผนปฏิบัติของอุตสาหกรรม 

ยานยนต๑และชิ้นสํวนอนาคต ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย

เชื่อมโยงสูํ AEC  (เอกสารแนบที่ 1) 

เริ่มประชุมเวลา   09:00 น. 

การประชุมแบํงออกเป็น 2 ชํวง ได๎แกํ (1) การนําเสนอแนวทางและรายละเอียดของการคัดเลือก

อุตสาหกรรมอนาคตและสาขาอุตสาหกรรมที่ได๎ถูกคัดเลือก และ  (2) การระดมความคิดเกี่ยวกับแผน

ยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมที่ได๎ถูกคัดเลือก 

ช่วงท่ี 1:  การนําเสนอแนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรมอนาคต และสาขาอุตสาหกรรมที่ได๎ถูก

คัดเลือก 

ในอันดับแรก คณะทํางานกลําวเปิดงานพร๎อมกลําวถึงที่มาของโครงการตํอผู๎มาประชุม หลังจากนั้น 

ได๎อธิบายถึงวิธีการดําเนินโครงการอยํางสังเขป อาทิ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บข๎อมูลปฐมภูมิและทุติย

ภูมิ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่จําเป็นและกลุํมอุตสาหกรรมอนาคต และนําข๎อมูลมาวิเคราะห๑ด๎วยเครื่องมือตํางๆ เพ่ือ

คัดเลือกออกมาเป็น 3 กลุํมอุตสาหกรรมอนาคตนํารํอง ประกอบไปด๎วย อุตสาหกรรมยานพาหนะและขนสํง 

อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ และอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ  

ตํอมา คณะทํางานเริ่มเจาะลึกลงรายละเอียดในหัวข๎ออุตสาหกรรมยานพาหนะและขนสํงมากขึ้น โดย

การดูแนวโน๎มและความพร๎อมของหํวงโซํของกลุํมอุตสาหกรรมดังกลําว เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งสาขาที่โดดเดํนและ

นําสนใจในกลุํมอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห๑หํวงโซํมูลคํา พบวําสาขาที่

นําสนใจคือ สาขายานยนต๑พลังงานทางเลือก สาขายานยนต๑พลังงานไฟฟูา (Electric Vehicle: EV) และสาขา

ยานยนต๑ขนาดเล็กมาก (Nano Vehicle) 
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ในลําดับตํอมา คณะทํางานได๎ทําการวิเคราะห๑ SWOT เพ่ืออธิบายถึง จุดแข็ง (Strength) จุดอํอน 

(Weakness) โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) ของทั้ง 2 สาขาอุตสาหกรรม โดยมีเปูาหมาย

สําคัญคือ “ประเทศไทยจะเป็นผู๎นําด๎านอุตสาหกรรมยานยนต๑อนาคตและชิ้นสํวนในอาเซียน” แล๎วจึงอธิบาย

ตํอถึงปัจจัยสําคัญท่ีจะนําพาอุตสาหกรรมดังกลําวของประเทศไทยไปสูํความสําเร็จตามท่ีได๎ตั้งเปูาหมายไว๎ 

ช่วงท่ี 3:  การระดมความคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมที่ได๎

ถูกคัดเลือก 

ในสํวนสุดท๎าย คณะทํางานได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมการประชุมได๎แสดงความคิดเห็นโดยคําถามใน

ประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติการ โดยผู๎เข๎ารํวมประชุมให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี ซึ่ง

ประเด็นที่สําคัญท่ีได๎จากผู๎เข๎ารํวมประชุม ได๎แกํ 

- ประเทศไทยมีความแข็งแรงในเรื่องของอุตสาหกรรมแมํพิมพ๑ ชุบเคลือบผิว ของชิ้นสํวนยานยนต๑ และ

เชื่อมั่นวําประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถผลิตรถยนต๑เป็นของชาติตัวเองได๎ แตํปัญหาคือ 

ไมํมีผู๎ที่กล๎าลงทุน ลงมือทําจริง เพราะตลาดยังขาดความมั่นใจในรถยนต๑ฝีมือคนไทยและจะทําให๎ไมํ

สามารถขายได๎ 

- ควรให๎ความรู๎อํยางทั่วถึงกับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เชํน ผู๎บริโภค ผู๎ประกอบการ เพ่ือให๎เข๎าใจถึง

ความแตกตําง การใช๎งาน การดูแลรักษาของรถยนต๑ขนาดเล็กมาก และรถยนต๑พลังงานไฟฟูา เพ่ือ

กํอให๎เกิดความความตระหนักและความเชื่อมั่น 

- การที่ประเทศไทยขาดแคลนวัตถุดิบ แรํธาตุ ที่ใช๎เป็นสํวนประกอบในการผลิตรถยนต๑หรือแบตเตอรี 

ไมํใชํเรื่องสําคัญที่จะทําให๎ไทยเสียโอกาส เพราะแม๎แตํญี่ปุุนก็ประสบความสําเร็จมาแล๎ว แม๎จะไมํมี

วัตถุดิบ แรํธาตุ ที่จําเป็นก็ตาม 

- การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต๑ โดยเฉพาะด๎านทักษะและด๎านวิชาชีพ ทั้ง

สถาบันการศึกษาด๎านวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาของเอกชน อาจต๎องเพ่ิมหรือปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการในตลาดแรงงานยานยนต๑มากข้ึน 

- ในสํวนของรถยนต๑พลังงานไฟฟูา อาจต๎องใช๎งบประมาณในการพัฒนาเยอะ เพราะต๎องพัฒนาในเรื่อง

ของสถานีบริการน้ํามัน ให๎มีบริการไฟฟูาควบคูํไปด๎วย หรือแม๎แตํในห๎างสรรพสินค๎าหรือศูนย๑การค๎าก็

ตาม นอกจากนั้นแล๎ว ยังต๎องพัฒนาในเรื่องของโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศให๎สอดคล๎อง  และ

เอ้ืออํานวยตํอการใช๎รถยนต๑พลังงานไฟฟูาด๎วย 
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- การที่ประเทศไทยจะไปให๎ถึงเปูาหมายในอุตสาหกรรมดังกลําวได๎ สิ่งสําคัญคือต๎องได๎รับความรํวมมือ

จากทุกฝุาย ไมํวําจะจากภาครัฐ จาก สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (Board of 

Investment: BOI) จากภาคเอกชน หรือแม๎แตํประชาชนทั่วไปก็ตาม 

ในลําดับสุดท๎าย คณะทํางานได๎ระดมความคิดเห็นจากผู๎เข๎ารํวมประชุมในประเด็นตํางๆ เกี่ยวกับ

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขารถยนต๑ไฟฟูาและรถยนต๑ขนาดเล็กมาก โดยการเขียนความคิดลงในเอกสารการ

ออกแบบยุทธศาสตร๑และแผนปฏิบัติการที่ทางคณะทํางานได๎จัดเตรียมไว๎เพ่ือเก็บรวบรวมและนําไปเป็นความ

คิดเห็นเพ่ือใช๎ในการพัฒนาตํอไป โดยมีผู๎เข๎ารํวมประชุมบางสํวน ได๎ขอเอกสารกลับไปเพ่ือกระจายและระดม

ความคิดตํอในเรื่องโครงการที่ควรมี และนําสํงกับทางคณะทํางานในภายหลัง 

เลิกประชุมเวลา:  12:30 น. 
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ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐ 
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ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคเอกชน 
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ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสถาบัน/สมาคม/มูลนิธิ 
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ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคการศึกษา 
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เอกสารที่ใช้ใน Focus Group 
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ภาคผนวก ซ  : สรุปการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอนาคตในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม 

ซ.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอนาคตในประเทศเกาหลี 

ปัจจัยสําคัญของการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต๑ในเกาหลีใต๎ เริ่มมาจากการสนับสนุนของ

รัฐบาลในการสร๎างแบรนด๑รถยนต๑ภายในประเทศ โดยเริ่มจากการผลิตรถยนต๑ขนาดเล็ก ปรับโครงสร๎าง

อุตสาหกรรมยานยนต๑ เพ่ิมปริมาณการใช๎ชิ้นสํวนยานยนต๑ในประเทศ และขยายการสํงออกรถยนต๑เกาหลีใต๎ 

ด๎วยการใช๎กฎหมาย “The Automobile Industry Protection Act” ในปี พ.ศ. 2505 โดยเนื้อหาสาระของ

กฎหมายเน๎นการสํงเสริมอุตสาหกรรมรถยนต๑ภายในประเทศ และห๎ามบริษัทรถยนต๑ตํางชาติเข๎ามาตั้งฐานการ

ผลิตในประเทศเกาหลี ยกเว๎นได๎เฉพาะมีการรํวมทุนและพัฒนากับนักลงทุนของเกาหลีเทํานั้น สํงผลให๎เกิดการ

รํวมทุนมากมาย ไมํวําจะบริษัทผลิตรถยนต๑เกาหลี Kia Industry รํวมกับบริษัท Mazda บริษัท Ssang Yong 

Motor รํวมกับบริษัท Nissan บริษัท Hyundai Motor รํวมกับบริษัท Ford เป็นต๎น และออกกฎหมาย “Tax 

Exemption and Reduction Control Law” เน๎นลดการเก็บภาษีกําไรให๎กับบริษัทรถยนต๑ที่สํงออกเหลือ

ร๎อยละ 50 นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใต๎ยังให๎ความสําคัญเป็นพิเศษกับการวิจัยและพัฒนา โดยได๎งบประมาณ

จากภาครัฐมาสนับสนุน และอนุญาตให๎นําเงินที่ใช๎ในการวิจัยและพัฒนามาหักภาษีได๎อีกด๎วย รวมไปถึงสํงเสริม

การรวมกลุํมธุรกิจที่เรียกวํา แชโบล (Chaebols) เพ่ือให๎ภาคธุรกิจชํวยกันลงทุนวิจัยและผลิตนวัตกรรมใหมํๆ

ออกมา โดยแบรนด๑รถยนต๑ชั้นนําของเกาหลีใต๎ประกอบไปด๎วย Hyundai, KIA, GM Daewoo, SsangYong 

Motor Company และ Renault Samsung Vehicles เป็นต๎น 

รัฐบาลเกาหลีใต๎มีจุดมุํงหมายในอนาคตคือการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบไปด๎วย การ

สนับสนุนการใช๎พลังงานที่ปลอดภัย พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และก๏าซ

ธรรมชาติ เพื่อลดต๎นทุนและรักษาระดับต๎นทุนคําเดินทางให๎คงที่ และเพ่ือการขับเคลื่อนอยํางยั่งยืน โดยเกาหลี

ใต๎มีแผนที่จะผลิตรถยนต๑ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมกวํา 1 ล๎านคันภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือรับมือกับปัญหา

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ือผลักดันให๎รถยนต๑ประเภทดังกลําวเป็นแรงขับเคลื่อนใหมํสําหรับ

อุตสาหกรรมรถยนต๑ เน๎นไปที่รถยนต๑ไฟฟูาประเภทไฮบริด เชํน All-New Hyundai Elantra และ All-New 

KIA Forte เป็นต๎น 

ซ.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอนาคตในประเทศจีน 

ในสํวนของจีน จุดเดํนของจีนคือการเป็นที่หนึ่งในด๎านปริมาณการผลิตรถยนต๑ตํอปี รวมไปถึงเป็น

ตลาดขนาดใหญํในการผลิตชิ้นสํวนยานยนต๑ และเป็นประเทศที่มีอุปสงค๑การใช๎รถยนต๑ภายในเป็นจํานวนมาก 

ปัจจัยหลักท่ีทําให๎จีนพัฒนาและก๎าวขึ้นมาได๎ แตกตํางจากประเทศที่พัฒนาแล๎วประเทศอ่ืนๆ โดยอุตสาหกรรม
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ยานยนต๑ของจีนอาศัยการเพ่ิมขึ้นของการลงทุนทางตรงจากตํางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 

ซ่ึงการลงทุนดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศในรูปแบบของการรํวมมือกันของภาคเอกชน การทํากิจการรํวมค๎า 

(Joint Venture) กันของบริษัทผู๎ผลิตรถยนต๑รายใหญํของตํางประเทศและบริษัทผู๎ผลิตชิ้นสํวนยานยนต๑ในจีน 

สํงผลให๎เกิดการรํวมมือกันถํายทอดเทคโนโลยี และคิดค๎นนวัตกรรมยานยนต๑ใหมํๆ ทําให๎อุตสาหกรรมดังกลําว

ของจีนมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง บริษัทเอกชนในจีนมีความมั่นใจและมีแรงสนับสนุนในการเริ่มต๎นสร๎าง  

แบรนด๑รถยนต๑เป็นของตัวเองมากข้ึน เริ่มจากการขายในประเทศแล๎วสํงออกไปขายกับประเทศกําลังพัฒนาใน

ราคาถูก เพ่ิมทักษะบุคลากร ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานรถยนต๑ให๎เทําเทียมระดับนานาชาติ จนสามารถ

แขํงขันกับบริษัทชั้นนําได๎ในที่สุด 

 

แผนภาพที่ 1 : ปริมาณการผลิตรถยนต์ใน 5 ประเทศผู้น าด้านยานยนต์1 

ทั้งนี้ ผลจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต๑ของจีนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

และนโยบายของรัฐบาลที่ได๎ใช๎เงินจํานวน 5.86 แสนล๎านดอลลาร๑สหรัฐ ก็ชํวยสนับสนุนการใช๎จํายและเพ่ิม 

อุปสงค๑ภายในประเทศ ผํานการคืนภาษีมูลคําเพ่ิมให๎กับผู๎ซื้อรถยนต๑ขนาดเล็ก เห็นได๎ชัดเจนจากตัวเลขในปี 

พ.ศ. 2553 ที่มียอดขายรถยนต๑ในประเทศอยูํที่ 18 ล๎านคัน โดยเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 32 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 

และได๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทที่ถือครองตลาดรถยนต๑อันดับหนึ่งของจีนอยํ าง Changan 

Automobile มีอัตราการเติบโตอยํางก๎าวกระโดด จากร๎อยละ 39.43 ในปี พ.ศ. 2557 เป็นร๎อยละ 51.50 ใน

ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ใช๎เวลารวมเพียง 8 ปี การสร๎างตลาดภายในประเทศเป็นสําคัญเป็นปัจจัยหลัก

                                           
1 ที่มา: thetruthaboutcars.com 
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ของความสําเร็จของบริษัท Changan อีกทั้งการมีทีมวิจัยและพัฒนาที่ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือปรับปรุง

การผลิตให๎ทันสมัยและมีเทคโนโลยี ฟังก๑ชันใหมํๆ มาตอบโจทย๑ความต๎องการของลูกค๎า อาทิ ระบบ

อินเทอร๑เน็ตบนรถและการโฆษณา การประชาสัมพันธ๑ การขาย ผํานชํองทางโซเชียลมีเดียและออนไลน๑ เพ่ือให๎

ลูกค๎ารับรู๎ เกิดความม่ันใจในผลิตภัณฑ๑มากขึ้น  

นอกจากนี้ มีการคาดการณ๑ในปี พ.ศ. 2563 วํา จีนจะมี GDP กวํา 115 ล๎านล๎านหยวน และด๎วย

ขนาดเศรษฐกิจดังกลําวประกอบกับการที่ภาครัฐมีนโยบายสํงเสริมการเติบโตตลาดรถยนต๑ จะสํงผลให๎ปริมาณ

ความต๎องการรถยนต๑ของจีนอยูํที่ 35 ล๎านคัน นอกจากนี้ จีนมีความตั้งใจในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยาน

ยนต๑โดยเน๎นเรื่องความปลอดภัยสูงสุดแกํผู๎ขับขี่ ด๎วยการคิดค๎นนวัตกรรมเพ่ือควบคุมเครื่องยนต๑โดยเฉพาะ 

โดยปัจจุบัน มีธุรกิจ IT ของภาคเอกชนให๎ความรํวมมือพัฒนาซอฟท๑แวร๑และระบบรถยนต๑ เชํน Alibaba, 

Tencent และ Baidu และได๎รํวมกับประเทศตํางๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน เยอรมนี เพ่ือวิจัยและออกแบบ

รถยนต๑อัจฉริยะอีกด๎วย  

ทั้งนี้ จีนได๎มีการบรรจุแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต๑พลังงานใหมํและยานยนต๑

ประหยัดพลังงานเชํนกัน ซึ่งเป็นการแสดงให๎เห็นถึงแนวทางการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมยานยนต๑ของจีนที่

ชัดเจน เพ่ือให๎สอดรับกับโลกแหํงอนาคตและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยจุดประสงค๑คือ เพ่ือลดการปลํอยก๏าซ

คาร๑บอนไดออกไซด๑จากยานยนต๑ ซึ่งจะรวมถึงการสนับสนุนเงินชํวยเหลือและเงินอุดหนุนกับผู๎ผลิตและผู๎ซื้อ

รถยนต๑พลังงานใหมํและรถยนต๑พลังงานไฟฟูา และจะได๎รับสิทธิ์ในการใช๎งานได๎ทุกวันโดยไมํอยูํภายใต๎

ข๎อจํากัดของการใช๎รถตามวันคูํและวันคี่ในบางเมืองของจีนอีกด๎วย 

ซ.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอนาคตในประเทศผู้น าอื่นๆ 

บริษัทผู๎ผลิตรถยนต๑รายใหญํในหลายๆ ประเทศ ได๎ให๎ความสําคัญกับการผลิตและพัฒนารถยนต๑

ไฟฟูา (Electric Vehicle) กันมากขึ้น ไมํวําจะเป็น บริษัท Tesla Motors Volkswagen หรือ Nissan จะเห็น

ได๎ชัดเจนจากประเทศในแถบยุโรป เชํน นอร๑เวย๑ เนเธอร๑แลนด๑ และอังกฤษ โดยเฉพาะประเทศ นอร๑เวย๑ และ 

เนเธอร๑แลนด๑ ที่มีสํวนแบํงการตลาด (market share) สูงสุด และมีการใช๎รถยนต๑ไฟฟูาเติบโตมากขึ้นเป็นพิเศษ 

ด๎วยปริมาณการขายรถยนต๑ไฟฟูาทุกประเภท (ทั้ง Plug-in Electric Vehicles: EV และ Plug-in Hybrid 

Electric Vehicles: PHEV) ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 มากเป็นสัดสํวนถึงร๎อยละ 33.1 และร๎อยละ 5.7 

ของปริมาณรถยนต๑ที่จดทะเบียนใหมํทั้งหมดภายในประเทศ โดยเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2558 นอร๑เวย๑มีการจดทะ

เทียนรถยนต๑ไฟฟูาแล๎วอยูํที่ประมาณ 70,000 คัน ซึ่งเป็นรถยนต๑ไฟฟูาที่จดทะเบียนในชํวงไตรมาสแรกของปี 
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พ.ศ. 2558 มากถึง 8,112 คัน ด๎วยกัน ดังนั้นแล๎ว จึงอาจกลําวได๎วํา นอร๑เวย๑เป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จ

ในด๎านการสํงเสริมการใช๎รถยนต๑ไฟฟูามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก 

 

แผนภาพที่ 2 : ส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ไฟฟูาในแต่ละประเทศ2 

การก๎าวกระโดดในด๎านการใช๎รถยนต๑ไฟฟูาของนอร๑เวย๑นั้น มาจากหลายเหตุผลด๎วยกัน เหตุผล

แรก คือ การได๎รับสิทธิพิเศษตํางๆ ในการขับรถยนต๑ไฟฟูา เชํน สามารถขับในชํองทางเดินรถประจําทางหรือ

รถแท็กซี่ได๎ ซึ่งชํวยประหยัดเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะในชั่วโมงเรํงรีบสามารถจอดรถในบริเวณพ้ืนที่ที่มี

การจราจรหนาแนํนใจกลางเมืองได๎ ไมํต๎องเสียคําธรรมเนียมตํางๆ ในการใช๎ถนน หรือสามารถชาร๑จไฟฟูาได๎

ฟรีตามจุดให๎บริการสาธารณะ เป็นต๎น นอกจากนี้ การยกเว๎นภาษีรถยนต๑ไฟฟูาเป็นอีกเหตุผล โดยมีความ

แตกตํางจากรถยนต๑ทั่วไปหรือที่เรียกกันวํา รถยนต๑ประเภทเครื่องยนต๑สันดาปภายใน (Internal Combustion 

Engine Cars: ICE Cars) ที่ต๎องเสียภาษีเป็นจํานวนมาก ทําให๎ถึงแม๎วํารถยนต๑ไฟฟูาจะมีราคาสูง แตํการไมํต๎อง

เสียภาษีทําให๎รถยนต๑ไฟฟูามีราคาใกล๎เคียงกันกับรถยนต๑ทั่วไปเมื่อคิดคําใช๎จํายหลังการขายโดยรวม นอกจากนี้

แล๎ว อุปสงค๑การใช๎งานรถยนต๑ไฟฟูาก็เป็นตัวแปรสําคัญ จากท้ังกลุํมผู๎บริโภคที่ใสํใจในสิ่งแวดล๎อม มีรายได๎ดี มี

                                           
2 ที่มา: cleanenergyministerial.org 
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การศึกษาสูง และผู๎บริโภคที่คํานึงถึงการประหยัดต๎นทุนคําใช๎จํายในระยะยาว เชํน คําน้ํามัน คําทางดํวนและ

ทางพิเศษ และคําจอดรถ เป็นต๎น 

 

แผนภาพที่ 3 : ปริมาณการใช้รถยนต์ไฟฟูาในนอร์เวย์3 

ในสํวนของโครงสร๎างพ้ืนฐาน กํอนปี พ.ศ. 2551 สถานีชาร๑จรถยนต๑ไฟฟูาในนอร๑เวย๑มีอยูํอยําง

จํากัด อยํางไรก็ตาม ตั้งแตํปี พ.ศ. 2552 เป็นต๎นมา การริเริ่มโครงการเพ่ิมจํานวนโครงสร๎างพ้ืนฐานของรถยนต๑

ไฟฟูาที่จัดทําโดยหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับบริษัท Transnova และ โครงการท๎องถิ่นของเมืองหลวง กรุง

ออสโล (Oslo) ก็ได๎ทําให๎จํานวนสถานีชาร๑จเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็วทั่วนอร๑เวย๑ โดยสํวนใหญํจะอยูํตามถนน

สาธารณะ หรือสถานที่จอดรถของห๎างสรรพสินค๎าหรือโรงแรม เป็นต๎น ทําให๎ในปัจจุบัน มีสถานีบริการชาร๑จ

รถยนต๑ไฟฟูาแล๎วราว 6,000 สถานีทั่วนอร๑เวย๑ นอกจากนี้แล๎ว นอร๑เวย๑ยังได๎มีการสร๎างสถานีชาร๑จไฟฟูาแบบ

เร็ว (fast charger) ที่มีชื่อวํา CHAdeMO เพ่ือให๎การชาร๑จมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และเพ่ือตอบสนอง

ความต๎องการของผู๎ขับขี่รถยนต๑ไฟฟูา ที่มีหลากหลายยี่ห๎อด๎วยกัน โดยอนาคตในปี พ.ศ. 2563 นอร๑เวย๑ได๎

ตั้งเปูาหมายให๎ยานพาหนะภายในประเทศมีการปลํอยก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ลดลงเหลือ 85 กรัมตํอกิโลเมตร 

จากในระดับ 130 กรัมตํอกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งการจะไปถึงระดับดังกลําวได๎ สิ่งสําคัญคือการใช๎

มาตรการเพ่ิมภาษี หรือลงโทษรถที่มีการปลํอยก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ ก๏าซไนโตรเจนออกไซด๑ และปัจจัย

อ่ืนๆ ในระดับท่ีเกินเกณฑ๑ที่กําหนด เป็นต๎น 

                                           
3 ที่มา: http://www.evnorway.no/# 
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แผนภาพที่ 4 : จ านวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟูาสาธารณะในประเทศนอร์เวย์4 

 

แผนภาพที่ 5 : จ านวนเงินอุดหนนุจากรัฐบาลในแต่ละประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้ใช้รถยนต์ไฟฟูา5 

ตลาดรถยนต๑ไฟฟูาที่มีขนาดใหญํอีกประเทศคือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งก็สํงเสริมให๎มีการใช๎รถยนต๑

พลังงานสะอาด พลังงานไฟฟูา เพ่ือลดปริมาณการปลํอยก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑จากยานพาหนะด๎วยเชํนกัน 

โดยตั้งเปูาหมายไว๎วําจะลดปริมาณลงเหลือ 121 กรัมตํอกิโลเมตรภายในปี พ.ศ. 2563 โดยเมื่อเปรียบเทียบ

                                           
4 ที่มา: http://www.evnorway.no/# 
5 ที่มา: McKinsey & Company 
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ราคาของรถยนต๑ไฟฟูากับรถยนต๑ทั่วไปขนาดกลาง ที่มีขนาดใกล๎เคียงกัน พบวําราคาของรถยนต๑ที่ใช๎

เครื่องยนต๑ธรรมดา (ICE Cars) อยูํที่ประมาณ 500,000 บาท ในขณะที่รถยนต๑ไฟฟูามีราคาอยูํที่ประมาณ 

875,000 บาท  แตํประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็มีนโยบายสํงเสริมการใช๎รถยนต๑ไฟฟูา คือผู๎ที่ซื้อรถยนต๑ไฟฟูาจะ

มีสิทธิลดหยํอนภาษีบุคคลธรรมดาเป็นเงินประมาณ 7,500 ดอลลาร๑สหรัฐ (ประมาณ 225,000 บาท)  ซึ่ง

เทํากับวํา จริงๆแล๎วรถยนต๑ไฟฟูาจะมีราคา 650,000 บาท  อยํางไรก็ตาม จะเห็นได๎วําในปัจจุบันราคาของ

รถยนต๑ไฟฟูายังสูงกวํารถยนต๑ทั่วไปอยูํ เนื่องจากราคาของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนของรถยนต๑ไฟฟูายังสูง

อยูํ คือประมาณ 500-800 ดอลลาร๑สหรัฐตํอกิโลวัตต๑-ชั่วโมง โดยปัจจุบัน เทคโนโลยีของรถยนต๑นั่งสํวนบุคคล

แบบไฟฟูาแบตเตอร๑รี่นี้ มีระยะทางในการวิ่งตํอการประจุไฟฟูาหนึ่งครั้งอยูํที่ประมาณ 100-200 กิโลเมตร อายุ

การใช๎งานของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนอยูํที่ประมาณ 5-10 ปี และมีต๎นทุนจากการประจุไฟฟูาอยูํที่ 0.5-

1.0 บาทตํอกิโลเมตร ขณะที่รถยนต๑ทั่วไปมีต๎นทุนการใช๎เชื้อเพลิงอยูํที่ 2-3 บาทตํอกิโลเมตร ซึ่งในอนาคต 

หากมีการพัฒนาในเรื่องแบตเตอรีเพ่ิมเติม ให๎สามารถชาร๑จประจุได๎ในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้น มีต๎นทุนถูกลง 

และมีสถานีบริการที่พร๎อมมากขึ้น ก็เชื่อวําการใช๎รถยนต๑ไฟฟูาจะเป็นที่ยอมรับและแพรํหลายมากขึ้น 

 
แผนภาพที่ 6 : เปูาหมายปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะของประเทศ จีน ญี่ปุุน สหภาพยุโรป 

และสหรัฐอเมริกา6 

                                           
6 ที่มา: McKinsey & Company 
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นอกจากประเทศที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว ทางยุโรปเองก็ให๎ความสําคัญกับอุตสาหกรรมรถยนต๑ไฟฟูา

เชํนกัน โดยมีสาเหตุหลายประการด๎วยกัน ประการแรก คือ การผลักดันการใช๎ยานพาหนะที่ไมํกํอให๎เกิดมลพิษ 

(Zero Emission Vehicles) ซึ่งมาจากการรณรงค๑ของประเทศในแถบยุโรปให๎ลดการปลํอยก๏าซ

คาร๑บอนไดออกไซด๑จากยานพาหนะให๎เหลือ 95 กรัมตํอกิโลเมตร จากในปี พ.ศ. 2558 ที่อยูํที่ระดับ 130 กรัมตํอ

กิโลเมตร ประการที่สอง คือ ความต๎องการในการลดการพึ่งพาน้ํามันและพลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรมขนสํง

และยานพาหนะ และประการสุดท๎าย คือ ความต๎องการเป็นผู๎พัฒนาและบุกเบิกนวัตกรรมและเทคโนโลยีรถยนต๑

ไฟฟูา ซึ่งจะชํวยสร๎างหํวงโซํคุณคําให๎เกิดขึ้นภายในแตํละประเทศ สํวนในระดับโลก ได๎มีการกํอตั้ง Electric 

Vehicle Initiative (EVI) ขึ้น ซึ่งเป็นความรํวมมือของรัฐบาลจาก 15 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญํ ประกอบไป

ด๎วย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร๑แลนด๑ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส เดนมาร๑ก ฟินแลนด๑ 

สวีเดน แอฟริกาใต๎ จีน ญี่ปุุน อินเดีย ตั้งเปูาหมายไว๎ภายในปี พ.ศ. 2563 ให๎มีการใช๎รถยนต๑ไฟฟูาจํานวน 20 ล๎าน

คัน มีสถานีชาร๑จไฟฟูาแบบช๎า 2.4 ล๎านสถานี และสถานีชาร๑จแบบเร็ว 6 พันสถานี 
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ภาคผนวก ฌ  : สรุปการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคต สาขายานยนต์ไฟฟูาในประเทศ

อ่ืนๆ เพิ่มเติม 

ประเทศ ด้านการเงิน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการวิจัยและพัฒนา 

จีน รัฐบาลให๎เงินทุนสนับสนุน
ราคาซื้อ 60,000 RMB 

- เงินลงทุน 6.95 พันล๎าน RMB 
สําหรับโครงการสาธิต 

เดนมาร์ก การยกเว๎นภาษีทะเบียน
และภาษีถนน 

เงินลงทุน 70 ล๎าน DKK 
สําหรับการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานสถานี
ชาร๑จ 

มุํงเน๎นการบูรณาการ EV เข๎าสูํ 
Smart Grid 

ฟินแลนด์ สํารองเงินทุน 5 ล๎านยูโร
สําหรับรถยนต๑ที่เข๎า
โครงการการพัฒนา EV 
แหํงชาติ ที่สื้นสุดในปี 
พ.ศ. 2556 

สํารองเงินทุน 5 ล๎านยูโร
สําหรับสํวนของโครงสร๎าง
พ้ืนฐานในโครงการการ
พัฒนา EV แหํงชาติ ที่สื้น
สุดในปี พ.ศ. 2556 

- 

ฝรั่งเศส เงินคืน 450 ล๎านยูโร
สําหรับผู๎บริโภคท่ีซ้ือ
ยานพาหนะที่มี
ประสิทธิภาพ โดยร๎อยละ 
90 ของเงินคืนมาจากภาษี
ยานพาหนะที่ไมมีํ
ประสิทธิภาพ และอีกร๎อย
ละ 10 (45 ล๎านยูโร) มา
จากเงินทุนสนับสนุน
โดยตรง 

งบประมาณ 50 ล๎านยูโร
เพ่ือให๎ครอบคลุมร๎อยละ 
50 ของต๎นทุนการสร๎าง
สถานีชาร๑จ 

งบประมาณ 140 ล๎านยูโรสําหรับ
การวิจัยและพัฒนายานยนต๑ 
 

เยอรมนี การยกเว๎นภาษีภาษีถนน การสนับสนุนโครงการ
สาธิต BEV และ PHEV ใน
สี่ภูมิภาคของประเทศ
เยอรมนี 

การให๎เงินทุนสนับสนุนสําหรับ
การวิจัยและพัฒนาในระบบการ
ขับเคลื่อนด๎วยไฟฟูา การสร๎าง
และเพ่ิมประสิทธิภาพของหํวงโซํ
มูลคํา การสื่อสารและสารสนเทศ 
และแบตเตอรี่ 

อินเดีย เงินสนับสนุนจํานวน 
100,000 INR หรือร๎อยละ 

โครงการ National 
Mission for Electric 

การพัฒนาความสามารถในการ
วิจัยและพัฒนาผํานความรํวมมือ
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ประเทศ ด้านการเงิน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการวิจัยและพัฒนา 

20 ของราคายานยนต๑ 
แล๎วแตํจํานวนใดจะน๎อย
กวํา และการลดภาษี
สรรพสามิตของ BEV และ 
PHEV 

Mobility ซ่ึงอํานวยความ
สะดวกในการติดตั้ง
โครงสร๎างพื้นฐานของการ
ชาร๑จไฟฟูา 

ระหวํางรัฐบาล อุตสาหกรรม 
และสถาบันการศึกษา โดยมุํงเน๎น
การพัฒนาแบตเตอรี่และระบบ
การจัดการ 

อิตาลี การให๎สิทธิประโยชน๑กับ
ผู๎บริโภคจํานวน 1.5 ล๎าน
ยูโร ที่สื้นสุดในปี พ.ศ. 
2557 

- - 

ญี่ปุุน รัฐบาลให๎เงินทุนสนับสนุน
ครึ่งหนึ่งของราคาสํวนตําง
ระหวํางรถยนต๑รุํน EV 
และ ICE แตํไมํเกิน 1 
ล๎านเยนตํอคัน  

รัฐบาลให๎เงินทุนสนับสนุน
การสร๎างสถานีชาร๑จ
ครึ่งหนึ่งของมูลคําการ
ลงทุน แตํไมํเกิน 1.5 ล๎าน
เยนตํอสถานี 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

เนเธอร์แลนด ์ การลดภาษียานยนต๑ซึ่ง
เทียบเทํากับร๎อยละ 10-
12 ของราคายานยนต๑ 

สนับสนุนการสร๎างจุดชาร๑จ 
400 แหํง 

มุํงเน๎นการพัฒนาแบตเตอรี่ (คิด
เป็นร๎อยละ 30 ของงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2555) 

สเปน สนับสนุนเงินทุนสูงสุด
ร๎อยละ 25 ของราคาซื้อ
กํอนเสียภาษี (ไมํเกิน 
6,000 ยูโร) และเงิน
สนับสนุนเพิ่มเติม 2,000 
ยูโรตํอคันที่เป็น 
EV/PHEV 

การให๎การสนับสนุน
โครงการสาธิตนํารํองและ
โครงสร๎างพื้นฐานขุดชาร๑จ 
ซึ่งเป็นการทํางานรํวมกัน
ระหวํางรัฐบาลกลางและ
ภูมิภาค 
และการบริหารงานใน
ระดับภูมิภาค 

การให๎เงินสนับสนุนโครงการการ
วิจัยและพัฒนาตํางๆ 
 
 

สวีเดน เงินสนับสนุน 4,500 ยูโร
สําหรับรถยนต๑ที่มีการ
ปลํอย CO2 น๎อยกวํา 50 
กรัมตํอกิโลเมตร และ20 
ล๎านยูโรสําหรับโครงการ
เงินคืน Super Car 

- การให๎เงินทุนสนับสนุน 2.5 ล๎าน
ยูโรสําหรับการวิจัยและพัฒนา
แบตเตอรี่ และ 1 ล๎านยูโรสําหรับ
การพัฒนาและวิจัยจุดชาร๑จเพื่อ
เป็นการสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
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ประเทศ ด้านการเงิน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการวิจัยและพัฒนา 

สหราช
อาณาจักร 

- การให๎เงินสนับสนุน 37 
ล๎าน GBP สําหรับการสร๎าง
จุดชาร๑จตามสถานที่อยูํ
อาศัย ถนน รางรถไฟ และ
สถานที่หนํวยงานภาครัฐ 
จนถึงปี พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการยุทธศาสตร๑และ
เทคโนโลยีได๎ระบุ 60 โครงการ
ความรํวมมือสําหรับการพัฒนา
ยานพาหนะคาร๑บอนต่ํา 

สหรัฐอเมริกา การให๎สิทธิประโยชน๑ทาง
ภาษีสูงสุด 7,500 เหรียญ
สหรัฐสําหรับรถยนต๑ โดย
พิจารณาจากความจุของ
แบตเตอรี่ โดยมีโควต๎า
สําหรับ 200,000 คันจาก
ผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรอง 

การให๎สิทธิประโยชน๑ทาง
ภาษีร๎อยละ 30 ของราคา
ทุน แตํไมํเกิน 30,000 
เหรียญสหรัฐสําหรับการ
สร๎างจุดชาร๑จทางพาณิชย๑ 
และการให๎สิทธิประโยชน๑
ทางภาษีสูงสุด 1,000 
เหรียญสหรัฐสําหรับ
ผู๎บริโภคท่ีซื้อระบบชาร๑จ
สําหรับที่อยูํอาศัย และอีก 
360 ล๎านเหรียญสหรัฐ
สําหรับโครงการสาธิตตํางๆ 

งบประมาณปี พ.ศ. 2555 มูลคํา 
268 ล๎านเหรียญสหรัฐเพ่ือพัฒนา
และวิจัยแบตเตอรี่ เซลล๑เชื้อเพลิง 
ระบบยานพาหนะ และโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ญ  : ผลการจัดสัมมนาน าเสนอผลการศึกษาภายใต้หัวข้อ “ร่างยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคต

ไทยและแผนปฏิบัติอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตและชิ้นส่วนไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC (ระยะที่ 2)”  

ครั้งที่ 1 ในวันศุกร๑ที่ 19 กุมภาพันธ๑ 2559 เวลา 09:00 – 13:00 น. ณ ห๎องประชุม ราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย 

จดหมายเชิญ : 
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จ านวนผู้เข้าร่วมงาน : 135 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน ยืนยนั มาจริง ไม่มา Walk-in 

ภาครัฐ และ สมาคม 44 25 19 1 

ภาคการศึกษา 10 4 6 4 

ผู๎ผลิตยานยนต๑ 54 39* 15 4 

ภาคบุคคลทั่วไป 21 18 3 9 

ผู๎ลงทะเบียนหน๎างาน - - - 31 

โทรเข๎ามาแจ๎งวําขอรํวมงาน 5 - - - 

รวม 134** 86 43 49 

จ านวนผู้เข้าร่วมมงานทั้งสิ้น มาจริง 86 คน + walk-in 49 คน = 135 คน 

*ผู๎ผลิตยานยนต๑ที่เข๎ารํวมงาน 39 ราย แบํงเป็น ผู๎ผลิต 30 ราย คํายรถ BMW 1 ราย Honda 3 ราย Toyota 

3 ราย Mercedes-Benz 1 ราย และ Kawazaki 1 ราย 

** จํานวนที่ยืนยันน๎อยกวําเปูาหมาย 200 คน เนื่องจากเป็นการนับเฉพาะผู๎ตอบ โดยผู๎ตอบสํวนใหญํจะพาบุคลากร

จากหนํวยงานของตนเข๎ารํวมหลายทําน ซึ่งเมื่อรวมจํานวนที่ได๎มีการบอกกลําวไว๎จะมีจํานวนเกิน 200 คน 
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ใบเซ็นชื่อผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา :  
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สาระส าคัญในงานสัมมนา : 

1. ควรออกแบบยุทธศาสตร๑ที่ทุกภาคสํวนในอุตสาหกรรมยานยนต๑สามารถรํวมมือกันได๎ เพ่ือชํวยกันพัฒนา

อุตสาหกรรม อาทิ ระหวํางกลุํมวัตถุดิบ กลุํมการผลิตและกลุํมผลิตภัณฑ๑ 

2. ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาบางทํานมีความเห็นด๎วยวํายานยนต๑ไฟฟูาและยานยนต๑ขนาดเล็กมากเป็นแนวโน๎มที่ดีใน

อนาคต เนื่องจากยานยนต๑ลักษณะดังกลําวมีน้ําหนักเบา มีความคุ๎มคํา และสามารถชํวยลดมลพิษได๎มาก จึงอยาก

ให๎มีแผนกลยุทธ๑สนับสนุนครอบคลุมไปถึงวัตถุน้ําหนักเบา และศึกษา Key Success Factor ในการออกแบบและ

พัฒนาชิ้นสํวนสําคัญของยานยนต๑ทั้งสองแบบ 

3. อยากให๎มีโครงการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องความต๎องการของบริษัทรถยนต๑ขนาดใหญํในตํางประเทศ วํา เขา

ต๎องการอะไร มีแนวโน๎มการผลิตในอนาคตแบบไหน เนื่องจากบริษัทขนาดใหญํมีจํานวนการผลิตสูงและมี

เทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎า แล๎วดูวําบริษัทดังกลําวต๎องการการผลิตชิ้นสํวนใดของรถยนต๑ เพ่ือเจรจาเป็นผู๎ผลิต ทําการ

ผลิตในชิ้นสํวนดังกลําว 

4. นักวิจัยควรมองเผื่อไปในอนาคตด๎วย เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีตํางประเทศนําหน๎าไทยไปไกลมาก การ

มองไกลไปในอนาคตจะชํวยทําให๎ไทยสามารถวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํๆ ได๎ตามทัน

ตํางประเทศ และวัตถุดิบประเภทใหมํๆ ที่ต๎องใช๎ก็ต๎องมีการพัฒนาเชํนกัน 

5. บางสํวนให๎ความเห็นวํา การลงทุนทางตรงขนาดใหญํจากตํางประเทศเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให๎อุตสาหกรรม

ยานยนต๑ไทยก๎าวไปไกลมากขึ้น เพราะจะทําให๎ประเทศไทยเติบโตไปกับอุตสาหกรรมและอุปสงค๑ของโลก 

6. ผู๎เข๎ารํวมสัมมนามีข๎อสงสัยวํารถยนต๑สันดาปภายในรุํนเกําๆ ต๎องมีการปรับปรุงให๎เป็น EV ด๎วยหรือไมํ 

วิทยากรจึงตอบข๎อซักถามวําประชากรรถยนต๑ประเภทดังกลําวจะคํอยๆ ลดลงตามสภาพมากกวําที่จะมีการปรับ

รถยนต๑ให๎เป็น EV ซึ่งมีคําใช๎จํายสูง 

7. แผนยุทธศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมยานยนต๑อนคต และสรุป Product Champion in the 

future เป็นรถ EV และ Nano ที่เสนอจะนําไปสูํการดําเนินการปฏิบัติเมื่อไหร? ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาได๎อธิบายวํา

ทางสถาบันศศินทร๑ฯ จะนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ๑ตํอกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาในการดําเนินงาน

ตํอไป   

8. ตํอข๎อซักถามที่วํา ประเทศไทยจะมีพลังงานไฟฟูาเพียงพอที่จะสนับสนุนตลาดรถ EV หรือไมํ วิทยากรให๎

ความเห็นกลับวํานําจะมีการพัฒนาควบคูํกันไประหวํางการผลิตรถยนต๑ EV และจุดจํายพลังงานไฟฟูา เนื่องจาก
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อุปสงค๑จะคํอยๆ เพ่ิมขึ้น และจะมีชํวงเปลี่ยนถํายอยํางเป็นขั้นตอน คือ การปรับเป็น Plug-in Hibrid กํอนที่จะ

เป็น EV อยํางเต็มขั้น ซึ่งทางภาครัฐยังสามารถพัฒนาการผลิตไฟฟูาและจุดจํายด๎วยวิธีการตํางๆ ควบคูํกันไป 
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ภาพบรรยากาศ : 
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ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย๑ที่ 28 กุมภาพันธ๑ 2559 เวลา 09:30 – 11:30 น. ณ ห๎องประชุม สถาบันเทคโนโลยียาน

ยนต๑มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 

จดหมายเชิญ : 
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จ านวนผู้เข้าร่วมงาน : 88 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน ยืนยัน มาจริง ไม่มา Walk-in 

นักศึกษา* 71 71 - - 

ภาครัฐ –  ภาคการศึกษา** 3 3 - - 

ภาคเอกชน 14 14 - - 

รวม 88 88 - - 

จ านวนผู้เข้าร่วมมงานทั้งสิ้น 88 คน 

*นักศึกษา มาจากจังหวัดตํางๆ อาทิ ชลบุรี ระยอง กรุงเทพ สมุทรสาคร สมุทรปราการ และยโสธร 

** ภาครัฐ คือ เทศบาลตําบลนาดี 1 ทําน และภาคการศึกษา คือ อาจารย๑สถาบันฯ 2 ทําน 
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ใบเซ็นชื่อผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา :  
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สาระส าคัญในงานสัมมนา : 

1.  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาเห็นวําการวางยุทธศาสตร๑อุตสาหกรรมอนาคตสูํยานยนต๑คัดเลือกรถ EV และ Nano 

เป็นประโยชน๑ตํอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2.  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนาเห็นด๎วยกับผลการศึกษา และกําหนดเป็นยุทธศาสตร๑ โดยอยากมีสํวนรํวมเป็นการพัฒนา

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลากรภาคการผลิต การบริการยานยนต๑อนาคตทั้ง รถ EV และ Nano 

3.  คณะอาจาร๑ยที่รํวมสัมมนามีข๎อชี้แนะให๎นําแผนยุทธศาสตร๑เผยแพรํ และนํามาปฎิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 

ไมํอยากให๎เป็นเอกสารเพ่ือใช๎เฉพาะการเสนอแนวคิด หรือแนวทางเทํานั้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นคําถามวํา 

สถาบันการศึกษายานยนต๑เอกชนควรเตรียมพร๎อมอยํางไร? เพ่ือรํวมกับยุทธศาสตร๑ที่กําหนดหรือให๎ความรํวมมือ

รํวมกัน และสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเอกชนจะมีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมสํงเสริม สนับสนุนให๎มี

ประสิทธิภาพบังเกิดผลได๎อยํางไร? คณะที่ปรึกษาได๎ชี้แจงวํา การตอบสนองในขั้นต๎นอาจเริ่มจากการศึกษาทางอิ

เล็กโทรนิกส๑ หรือแบบออนไลน๑กํอนที่จะเป็นหลักสูตรเต็มรูปแบบ เนื่องจากอนาคตอันใกล๎ อุตสาหกรรมยานยนต๑ 

EV และ นาโน จะมาอยํางและมีโอกาสเติบโตสูง อยํางน๎อยจึงควรมีความเข๎าในพ้ืนฐานอยูํบ๎าง เป็นการสร๎าง

ความคุ๎นเคยในเบื้องต๎น ในระยะตํอมาอาจพิจารณาหลักสูตรเต็มรูปแบบ รวมทั้งรํวมมือกับเอกชนผู๎ผลิตยานยนต๑

อนาคตหรือผู๎ผลิตชิ้นสํวนในภาคปฏิบัติ เป็นต๎น 
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4.  นักศึกษาสํวนหนึ่งแสดงความสนใจที่จะนําขั้นตอนกระบวนการไปสูํผลสรุปไปปรับใช๎ และเตรียมความ

พร๎อมในสถานที่ทํางานของตนเอง  

5. อยํางไรก็ดีนักศึกษาบางสํวนยังไมํคุ๎นเคยกับกลุํมประเทศ CLMV และ BRICS คณะที่ปรึกษาได๎ชี้แจงวํา 

CLMV คือ ประเทศ มพูชา ลาว พมํา และ เวียตนาม นับเป็นกลุํมประเทศในอาเซียนที่มีคําแรงต่ํา และมีแรงงาน

ไร๎ฝีมือจํานวนมากกวําประเทศไทย และกําลังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่นําจับตามอง สํวน BRICS คือกลุํม

ประเทศ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ อัฟริกาใต๎ เป็นกลุํมประเทศที่กําลังเติบโตทางเศรษฐกิจและมี

ความสําคัญในอนาคตเชํนกัน 

6.  ผู๎เข๎ารํวมสัมมนากวํา 10 คนต๎องการ Power Point Presentation ที่นําเสนอไปศึกษารายละเอียดและ

เผยแพรํตํอไป แตํคณะทํางานปฎิเสธในเบื้องต๎น เพราะลิขสิทธิ์เป็นของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม     

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งอยูํในขั้นตอนการทบทวน และรับฟังข๎อคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่ยังไมํ    

สามารถนํามาเผยแพรํในขั้นตอนนี้ 
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ภาพบรรยากาศ : 
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เอกสารที่ใช้ในงานสัมมนาครั้งที่ 1 และ 2 : 
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ภาคผนวก ฎ  : หลักฐานค่าจัดสัมมนาที่โรงแรมเอเซีย อาหารเที่ยง 1 ม้ือ อาหารว่าง 2 ครั้ง 
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