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บทท่ี 1: กรอบการศึกษาและแผนการดําเนินงาน 1-1 

บทท่ี 1 
กรอบการศึกษาและแผนการดําเนินงาน 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงข้ึน รวมถึงความเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมในมิติ
ต่างๆ ทั้งที่เป็นแนวโน้มระดับโลก เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
และที่เป็นทิศทางของภูมิภาค เช่น การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ไทยจึงจําเป็นต้องช่วงชิงความได้เปรียบในเวทีโลกด้วยการสรรค์สร้างสินค้าอุตสาหกรรมให้สอดรับกับ
ปัจจัยภายนอก ยกตัวอย่างในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตให้มีคุณสมบัติเทียบเท่า
คอมพิวเตอร์ ทําให้สินค้าทดแทนดังกล่าวได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น และเริ่มกระทบต่อมูลค่า      
การส่งออกสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ขึ้นช่ือว่าเป็นดาวเด่นของไทยในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ไทยจึงต้อง
ปรับตัวหลีกหนีคู่แข่งด้วยสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง และเพิ่มมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว1 
  

 โจทย์สําคัญในการรักษาฐานการผลิตจึงเป็นการยกระดับผู้ประกอบการไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
นวัตกรรมเข้มข้นและสอดรับกับพลวัตโลก ซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนแนวคิดการจําแนกอุตสาหกรรม
แบบเดิมๆ ตามวัตถุดิบขั้นต้นน้ํา มาเป็นการบูรณาการนโยบายสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีอนาคต
สดใสในระดับโลกและภูมิภาคอย่างจริงจัง  
 

รูปภาพท่ี 1.1-1.2 : ความสมัพันธร์ะหว่างสัดส่วนภาคการผลิตต่อขนาดเศรษฐกิจกับรายได้ต่อหัว 
 

   
ที่มา : McKinsey & Company (2555) 

 

 หลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปภาพที่ 1.1-1.2 บ่งช้ีว่า เมื่อประเทศรายได้ปานกลางยกระดับไปสู่ประเทศ
พัฒนาแล้วที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้ สัดส่วนของภาคการผลิตจะเริ่มลดลง โดยเหลือเพียงร้อยละ 
10-12 ในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาในปี 2553 ตรงข้ามกับภาคบริการท่ีมีส่วนแบ่งสูงสุด 
นัยของปรากฏการณ์น้ีคือ การปรับกระบวนทัศน์หรือต่อยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่
เชื่อมโยงกับภาคบริการมากขึ้น สอดคล้องกับบทสรุปจากการศึกษา “โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
                                                            
1 สรุปการสัมมนานําเสนอผลการศึกษา “อุตสาหกรรมอนาคตไทย: โอกาสใหม่และความท้าทายในอาเซียน” 17 พฤศจิกายน 2557 
 



บทท่ี 1: กรอบการศึกษาและแผนการดําเนินงาน 1-2 

อุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดีย จีน” (2555) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ซึ่งพบว่าประเทศพัฒนาแล้วได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบ
ใหม่ที่มีการบูรณาการการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม ทําให้เส้นแบ่งระหว่างภาคการผลิตและ
ภาคบริการมีแนวโน้มเลือนหายไป แม้แต่ในภาคอุตสาหกรรม กระบวนการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมมากที่สุดไม่ใช่
ขั้นตอนการผลิตสินค้าในข้ันกลางน้ํา แต่เป็นการสร้างนวัตกรรมและการออกแบบในขั้นแรกเริ่มและการตลาด
และการให้บริการหลังการขายในขั้นปลายตามแนวคิดโค้งย้ิม (Smile Curve) ในรูปภาพที่ 1.3  
 

รูปภาพท่ี 1.3 : โค้งย้ิมจากอดีตสู่ปจัจุบนั ซ่ึงแสดงให้เหน็บทบาททีล่ดลงของข้ันตอนการผลิตสนิคา้ 

 
 

ที่มา : Bruegel (2556) 
 

 ด้วยเหตุน้ี การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กําหนดกรอบการสร้างฐานเศรษฐกิจที่ย่ังยืน (New Growth 
Model) ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบใน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) แผนการใช้ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรม (2) นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน (3) การเพ่ิมขีดความสามารถวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์สู่สากล (4) การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า และ (5) การกําหนดและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่ง สศช. ได้กําหนดไว้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (1) กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เช่น เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ รถยนต์ไฟฟ้า 
(2) กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ เช่น อาหารสุขภาพ อุปกรณ์เสริมสร้างสุขภาพ (3) กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ 
(Biomaterials) (4) กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน และ (5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามรูปภาพที่ 1.4 
ด้วยเล็งเห็นความจําเป็นเร่งด่วนในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ต่อการผันผวนภายนอก โดยให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์มากย่ิงขึ้น 
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รูปภาพท่ี 1.4 : อุตสาหกรรมและบริการเปา้หมายในอนาคตของประเทศไทยที่กําหนดโดย สศช. 

 
ที่มา : อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2556) “อุตสาหกรรมยุคใหม่ … ก้าวท่ีท้าทายสู่อนาคตประเทศ” 

 

 แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการกําหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต
ดังกล่าวจึงสะท้อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จากในอดีตที่มุ่ง
ส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Enabling Factors) เช่น การลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เป็นการพิจารณาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
(Specialization) ตามแนวทางในรูปภาพที่ 1.5 สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้นให้กับประเทศ เพ่ือยกระดับ
ตําแหน่งของไทยให้ทัดเทียม/แข่งขันได้กับประเทศอ่ืนๆ  
 

รูปภาพท่ี 1.5 : แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ตําแหนง่เป้าหมายในอนาคต 

 
ที่มา : อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2556) “อุตสาหกรรมยุคใหม่ … ก้าวท่ีท้าทายสู่อนาคตประเทศ” 

 

 อย่างไรก็ตาม การกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของ สศช. ยังคงแยกส่วนระหว่างอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และบริการ ในขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้กําหนดอุตสาหกรรมอนาคต 
(New Wave) ในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์ไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลังงาน
เพ่ือสิ่งแวดล้อม (2) คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และ (3) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการต่อเรือและขนส่งทาง
นํ้า ตามรูปภาพที่ 1.6 สอดคล้องกับบทสรุปจากการศึกษา “โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดีย จีน” ของมูลนิธิ สวค. ซึ่งจําแนกอุตสาหกรรมใหม่ที่
สอดรับกับปัจจัยภายนอกและได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังในประเทศข้างต้นเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่ม
สีเขียว (2) กลุ่มสุขภาพ (3) กลุ่มพลังงาน และ (4) กลุ่มโลจิสติกส์ ปรากฏตามรูปภาพที่ 1.7 ซึ่งทั้งหมดอาศัย
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ความเช่ือมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรและภาคบริการ ตัวอย่างหน่ึง คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
สุขภาพซึ่งบริการของไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ แต่ปุจฉาที่ตามมาคือ จะใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งในภาคบริการเพ่ือสนับสนุนการผลิตและส่งออกสินค้าที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ เช่น  
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสําอาง อาหารสุขภาพ ได้อย่างไร  
 

รูปภาพท่ี 1.6 : อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศไทยท่ีกําหนดโดย สอท. 

 
ที่มา : สอท. “การเตรียมความพร้อมด้านการค้าและการลงทุน” (2556) 

 

รูปภาพท่ี 1.7 : การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยมูลนิธิ สวค.  
ภายใต้โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบฯ 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2555) 

 

 ดังน้ัน การกําหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยมุมมองใหม่ที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาค
การผลิตกับภาคเกษตรและภาคบริการ พร้อมทั้งเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมให้ก้าวล้ํา สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก และสอดรับกับทุนของประเทศ จึงเป็น
เป้าหมายระดับชาติ มิฉะน้ันแล้ว คงยากที่ไทยจะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income Trap) 
ในเร็ววัน  
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 แนวทางหนึ่งในการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคบริการ คือ  
การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์ ทั้งในระดับประเทศ (Domestic 
Cluster) เช่น คลัสเตอร์อัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี และระดับอนุภูมิภาค (Sub-regional 
Cluster) เช่น คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ระหว่างจังหวัดตากของไทยกับเมืองเมียวดีของเมียนมาร์ 
สะท้อนโครงสร้างการผลิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงจากการกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง เป็นการผลิต
ในหลายประเทศตามความสามารถและฐานทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งความเช่ือมโยงดังกล่าวเรียกว่าเป็น 
“ความเช่ือมโยงการผลิตข้ามแดน” (Cross-border Production Linkage) 
 

 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อไทยกําลังเป็นส่วนหน่ึงของตลาดร่วมที่มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน  
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าเยอรมนี และทรัพยากรอันหลากหลาย โดยบางประเทศ เช่น ลาวอุดมด้วยทรัพย์ในดิน 
สินในนํ้าขั้นปฐมภูมิ ซึ่งป้อนอุตสาหกรรมที่มีรากฐานจากภาคเกษตร เช่น อาหารแปรรูป พลังงานทดแทน  
ยาแผนโบราณ ส่วนบางประเทศอย่างสิงคโปร์ ได้เปรียบด้านทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม หลังจากอุปสรรคต่อการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตข้ามแดนถูกทลายลง 
แต่ละประเทศย่อมแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

 การวิเคราะห์ของ McKinsey พบว่าผลิตภาพเป็นตัวแปรที่ช้ีขาดทิศทางอุตสาหกรรมว่าจะเติบโต 
หรือหดตัว โดยในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเดิม 15 ประเทศ สวีเดนเป็นประเทศเดียวที่ในช่วง 2 ทศวรรษ 
ที่ผ่านมา ภาคการผลิตไม่ได้หดตัว ปัจจัยสําคัญ คือ การยกระดับทักษะตามห่วงโซ่การผลิต สังเกตได้จากการ
จ้างงานแรงงานฝีมือสูงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 ต่อปีระหว่างปี 2544-2550 ในขณะท่ีแรงงานรับจ้างผลิต 
(Assembly Worker Rolls) ลดลงร้อยละ 2.6 ต่อปี นอกจากน้ี บริษัทเอกชนของสวีเดนลงทุนในการฝึกอบรม
ทางวิชาชีพ (Vocational Training) เป็นสองเท่าของค่าเฉล่ียของสหภาพยุโรป ปัจจัยแวดล้อมอย่างทุนมนุษย์
จึงถือเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมให้เติบโตท่ามกลางกระแสการแข่งขันอันเช่ียวกรากในยุคโลกาภิวัตน์
ได้อย่างมั่นคง 
 

 ภายใต้สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)  หากรัฐปล่อยให้กลไกตลาดทํางานโดยไม่จําเป็นต้อง
กําหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ชัดเจนเฉกเช่นสหรัฐฯ มือที่มองไม่เห็นจะกระตุ้นให้ภาคธุรกิจปรับตัวตาม
วิวัฒนาการ บางสาขาที่ใช้แรงงานเข้มข้นอาจจําต้องขยับขยายย้ายฐานการผลิตไปสู่บ้านใกล้เรือนเคียง ในทาง
ตรงข้าม ภายใต้สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) หากผู้ประกอบการสามารถยกระดับพ้ืนฐานทาง
นวัตกรรม ก็จะสามารถไต่ขึ้นบันไดห่วงโซ่มูลค่าอย่างเข้มแข็ง และปรับสถานะของตนเองจากแค่ผู้รับจ้างผลิต
ไปเป็นผู้ออกแบบและ/หรือเจ้าของตราสินค้าได้ ฐานการผลิตในประเทศจึงไม่ได้ล้มหายตายจาก เพียงแต่ว่า
ขั้นตอนที่ใช้แรงงานเข้มข้นจะถูกส่งต่อไปสู่พ้ืนที่ที่มีต้นทุนการผลิตตํ่ากว่า  
 

 ดังน้ัน ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้กําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ จึงประสงค์ดําเนิน “โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ 
AEC” เพ่ือนํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้จากการดําเนินโครงการฯ  
มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการช้ีนําและขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอนาคตในรูปแบบคลัสเตอร์ระดับ
ภูมิภาคสู่การปฏิบัติและบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยและเตรียมความพร้อมสู่ AEC ได้อย่างเป็น
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เอกภาพและย่ังยืน สอดคล้องกับเป้าหมายหลักในยุทธศาสตร์ประเทศและแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย (2555-2574) ซึ่งได้กําหนดให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดการเครือข่ายการผลิตของอาเซียน 
 

 มูลนิธิ สวค. ในฐานะสถาบันวิจัยที่มีพันธกิจในการศึกษาโอกาสและผลกระทบจาก AEC ต่อเศรษฐกิจ
มหภาคและรายสาขา พร้อมทั้งการจัดทํายุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย
เครื่องมือเชิงห่วงโซ่มูลค่าและคลัสเตอร์ จึงเล็งเห็นประโยชน์และความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดทํายุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภูมิภาค 
รวมถึงยกระดับรายได้ของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยเรียบเรียงขั้นตอนและแผนการ
ดําเนินงานโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในหัวข้อที่ 1.2  
 
1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

 โครงการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังต่อไปน้ี 
 

1.2.1 เพ่ือปรับกระบวนทัศน์การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งมุ่งเน้นบูรณาการการดําเนินงานอย่าง
เป็นระบบและเป็นองค์รวม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตใหม่ที่ตอบโจทย์ความ
เปลี่ยนแปลงในพลวัตโลก 

 

1.2.2 เพ่ือให้มียุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยในภาพรวมท่ีเชื่อมโยงกับ
อาเซียนอย่างชัดเจน สามารถนําไปใช้ประโยชน์และนําเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต 

 

1.2.3 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทย จํานวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรม 
นําร่อง ซึ่งจะนําไปสู่การขยายผลในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ต่อไป 

 

1.2.4 เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตของไทย ซึ่งเป็นการปรับวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับพลวัตโลก เพ่ือ
รองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาอย่างกว้างขวาง และรับทราบข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  

 โดยสรุป ผลผลิตที่จะได้จากโครงการ 2 ช้ินหลัก คือ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย
และทิศทางการเช่ือมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต และ (2) แผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคตไทยและการเช่ือมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน จํานวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง 
ครอบคลุมอย่างน้อย 2 สาขาอุตสาหกรรม ซึ่ง สศอ. สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายแก่
ผู้บริหารระดับกระทรวง ในขณะท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นตลอดจนรับทราบข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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1.3  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

โครงการฯ มีขอบเขตการดําเนินงานในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์ฯ 
(ข้อ 1.3.1-1.3.3) และการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ (ข้อ 1.3.4-1.3.6) กอปรกับการจัดกิจกรรมต่างๆ (ข้อ 1.3.7-
1.3.8) เพ่ือใช้ประกอบการจัดทําผลผลิตข้างต้น ดังน้ี 

  

1.3.1 ประเมินแนวโน้มการพัฒนาและการกําหนดอุตสาหกรรมอนาคตในระดับโลก และปัจจัย
ภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อไทย รวมทั้งศึกษาแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงคลัสเตอร์
ข้ามแดน เพ่ือกําหนดกรอบการจําแนก/วิเคราะห์อุตสาหกรรมอนาคตในบริบทของไทย (เน้ือหาปรากฏใน 
บทที่ 2 และ 4 ของรายงานฉบับสมบูรณ์) 

 

1.3.2 วิเคราะห์นโยบาย/ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตของไทย รวมถึงภาพรวมการเชื่อมโยง 
ในลักษณะเครือข่ายการผลิตข้ามแดนระหว่างไทยกับอาเซียน โดยเฉพาะเพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC  
ในปี 2558 (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 3 และ 5 ของรายงานฉบับสมบูรณ์) 

 

1.3.3 จัดทําดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยรายสาขา เพ่ือใช้ประกอบการร่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตใน
ภาพรวมและการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องเป้าหมาย 1 กลุ่มที่ภาครัฐควรสนับสนุน (เน้ือหาปรากฏใน
บทที่ 6-7 ของรายงานฉบับสมบูรณ์) 

 
1.3.4 ศึกษาสถานภาพและทิศทางข้างหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง 1 กลุ่มที่ไทยมีศักยภาพหรือ

โอกาสในการพัฒนาในอนาคต ทั้งในระดับโลก อาเซียน และไทย (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 8 ของรายงานฉบับ
สมบูรณ์) 

 

1.3.5 วิเคราะห์สถานภาพและนโยบายการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องในเชิงห่วงโซ่มูลค่า/ 
คลัสเตอร์ระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไทย เพ่ือพิจารณาตําแหน่ง/บทบาทของไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน 
ห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาคและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจข้ามแดนในกลุ่มอุตสาหกรรม
ดังกล่าวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 9-11 ของรายงานฉบับสมบูรณ์) 

 

1.3.6 สรุปผลประเมินศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตนําร่องในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน  
เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงใน
รูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน ที่มีแนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนและ 
เป็นระบบ จํานวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง ครอบคลุมอย่างน้อย 2 สาขาอุตสาหกรรม (เน้ือหาปรากฏใน
บทที่ 12-13 ของรายงานฉบับสมบูรณ์) 

 

1.3.7 ทําการสาํรวจภาคสนาม ณ พ้ืนที่เป้าหมายทั้งในประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนและประเทศต้นแบบการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตนอกกลุ่มอาเซียน เพ่ือนํามาใช้ประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ฯ  
และแผนปฏิบัติการฯ (สรุปผลการสํารวจปรากฏในภาคผนวก ก และ ข)  
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1.3.8 จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus group) และสัมมนานําเสนอผลการศึกษา เพ่ือระดมความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้ที่เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนําข้อคิดเห็นมาใช้ประกอบ/ปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น (สรุปสาระสําคัญปรากฏในภาคผนวก 
ค และ ง) 
 

ตารางที่ 1.1 : โครงสร้างรายงานฉบับสมบูรณ ์
บทท่ี หัวข้อ เดือนท่ี 

1 กรอบการศึกษาและแผนการดําเนินงาน 1 
2 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในระดับโลก 4 
3 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทยและอาเซียน  4 
4 แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงห่วงโซ่มูลค่าและคลัสเตอร์  4 
5 เครือข่ายการผลิตข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน  4 
6 สรุปการประเมินศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน 4 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอนาคต   4 
8 ทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่องในระดับโลก อาเซียน และไทย  4 
9 ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องในภาพรวมและรายสาขา 7 
10 บทบาทของไทยและประเทศเพื่อนบ้านท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่อง   7 
11 องค์ประกอบ สถานภาพ และนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนําร่องของไทยและประเทศ  

เพ่ือนบ้านท่ีมีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่า 
7 

12 สรุปการประเมินศักยภาพการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่องในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน 7 
13 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงใน

รูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน 
9 
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รูปภาพท่ี 1.8 : กรอบแนวคดิในการดําเนนิงาน 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
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1.4 ขั้นตอนการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยฯ 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการดําเนินงานและกิจกรรมข้างต้น มูลนิธิ สวค. กําหนดรายละเอียดขั้นตอน
การดําเนินงาน โดยจําแนกให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดระดับผลผลิตของโครงการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเช่ือมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต และแผนปฏิบัติการการ
พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเช่ือมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน จํานวน 1 กลุ่ม
อุตสาหกรรมนําร่อง โดยในส่วนแรก กล่าวคือการดําเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามขอบเขตที่กําหนดไว้ใน
ข้อ 1.3.1-1.3.3 น้ัน มูลนิธิ สวค. มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.1 
 

 1.4.1.1 ประเมินทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในระดับโลก (Megatrends) และปัจจัย
ภายนอกมิติต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี อันส่งผลกระทบต่อไทย ด้วยการประมวล
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก ทั้งขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)  
และบริษัทที่ปรึกษาหรือสถาบันวิจัย เช่น McKinsey, Bruegel รวมถึงประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นแบบอย่าง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต เช่น เกาหลีใต้ สหภาพยุโรป เป็นต้น เพ่ือศึกษาต้นแบบการจําแนก 
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่สอดรับกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 2) 
 

 1.4.1.2 ประมวลแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของความเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตในลักษณะคลัสเตอร์ 
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น หลักการของ UNIDO แบบจําลองรูปผัง (Flowchart Model) 
ของนักวิชาการชาวญี่ปุ่น เป็นต้น เพ่ือแสวงหาแนวทางและระบุปัจจัยสู่ความสําเร็จในการเช่ือมโยงคลัสเตอร์
ข้ามแดน (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 4) 
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.2 
 

 1.4.2.1 ศึกษาทิศทาง/แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต โดยเฉพาะเพ่ือรองรับ 
การเข้าสู่ AEC และประมวลนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับประเทศและระดับกระทรวง 
รวมทั้งผลการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยที่ผ่านมา โดยทบทวนวรรณกรรมสําคัญ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (555–2559) 
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (2555-2574)  
หรือผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องของมูลนิธิ สวค. (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 3) 
 

 1.4.2.2 ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันรายสาขาและสถานภาพการเชื่อมโยง 
ในลักษณะคลัสเตอร์/เครือข่ายการผลิตข้ามแดนระหว่างไทยกับอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการก้าวสู่ AEC โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
(การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี) และความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
(ASEAN Connectivity) ด้วยการประมวลสถิติที่เก่ียวข้องและการทบทวนผลงานวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์ทั้ง
ในภาพรวม เช่น “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (คลัสเตอร์) ของกลุ่มภาคการผลิตและบริการ” (2548) 
“Linking Greater Mekong Sub-region Enterprises to International Markets: The Role of Global 
Value Chains, International Production Networks and Enterprise Clusters” (2549) และรายสาขา 
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เช่น “โครงการท่ีปรึกษาจัดทํายุทธศาสตร์และเจาะลึกอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเพ่ือ
สุขภาพ” (2552) “โครงการศึกษาความเป็นไปได้และสังเคราะห์ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการ 
Medicopolis” (2556) “โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ไทยกับกลุ่ม 
BIMSTEC (2554) “โครงการศึกษาทิศทางการดําเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (2556) “Eco-Industrial 
Clusters: A Prototype Training Manual” (2556) เป็นต้น เพ่ือสรุปทิศทางการเช่ือมโยงคลัสเตอร์ 
ทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 5) 
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.3 
 

 1.4.3.1 นําแบบอย่างการจําแนกอุตสาหกรรมอนาคตในข้อ 1.4.1.1 มาแจกแจงตามพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System) เพ่ือจัดทําบัญชีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มสดใสและดัชนี
เปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยรายสาขาและสรุปผลประเมินศักยภาพการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังกล่าว เพ่ือใช้ประกอบการร่างยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวมและการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมนํา
ร่อง 1 กลุ่มจากบัญชีข้างต้น (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 6) ในการน้ี มูลนิธิ สวค. จะพิจารณาจัดทําดัชนีจาก 5 มิติ 
ได้แก่ 
 

 (1) มิตินโยบาย หมายถึง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศและ/หรือ
ภายใต้นโยบายอ่ืนๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับกระทรวง โดยมีค่าระหว่าง 0-1 (สรุปจากเน้ือหาในบทที่ 3) 
 

 (2) มิติการพัฒนา หมายถึง เป็นสาขาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนใน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันทางสังคม โดยจะให้นํ้าหนัก
ทั้ง 3 ด้านเท่ากัน โดยมีค่าระหว่าง 0-1 (สรุปจากเน้ือหาในบทที่ 3) 
 

(3) มิติขีดความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง เป็นสาขาที่ไทยมีพ้ืนฐานเข้มแข็งและแข่งขันได้ดี
ในตลาดโลก (สรุปจากเน้ือหาในบทที่ 5) วัดได้จากค่า Revealed Comparative Advantage (RCA) และ/หรือ 
Trade Specialization Index (TSI) ของแต่ละประเภทสินค้า ทั้งน้ี RCA เป็นเคร่ืองมือที่ใช้วิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันที่นิยมใช้ในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เขียนเป็นสมการได้ดังน้ี  

	
	/	
/	

 

 โดย X คือมูลค่าการส่งออก, i คือประเทศท่ีต้องการศึกษา, j คือสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ที่ต้องการศึกษา, w คือ โลก และ t คือสินค้าทั้งหมด หากค่า RCA มากกว่า 1 จะบ่งช้ีว่าประเทศดังกล่าว 
มีความได้เปรียบในการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ันๆ สู่ตลาดโลก ทั้งน้ี RCA ยังสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้วัด 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงเปรียบเทียบระหว่างไทยประเทศคู่ค้าได้อีกด้วย แต่มีจุดอ่อนคืออ้างอิง
สถิติการค้าในอดีตและไม่คํานึงถึงการนําเข้าและดุลการค้า จึงเป็นเหตุให้มูลนิธิ สวค. ใช้ดัชนี TSI ประกอบกัน 
โดยดัชนีดังกล่าวมีสูตรการคํานวณ คือ 

	
	
	

 

 โดย X, i, และ j ใช้แทนตัวแปรเดียวกับสมการ RCA ด้านบน ส่วน M หมายถึงมูลค่าการนําเข้า 
TSI จึงมีค่าต้ังแต่ -1 ถึง 1 ซึ่งดัชนี TSI จะช่วยในการพิจารณาด้านการนําเข้าและดุลการค้าสินค้าในกลุ่ม
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อุตสาหกรรมที่ต้องการศึกษา หากค่ามากกว่า 0 จะสะท้อนว่าประเทศน้ันเป็นผู้ส่งออกสุทธิในสินค้าน้ันๆ 
ในทางตรงข้าม หากค่าย่ิงใกล้เคียง -1 จะย่ิงสะท้อนว่าประเทศน้ันเป็นผู้นําเข้าสินค้าน้ันมากกว่าส่งออก 
 

  เน่ืองจากค่า RCA และ TSI ไม่จํากัดอยู่ในขอบเขตระหว่าง 0-1 จึงต้องทําการแปลงตัวเลขให้อยู่
ระหว่าง 0-1 เหมือนกับมิติที่เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ 
 

(4) มิติศักยภาพของเครือข่ายการผลิตข้ามแดน หมายถึง เป็นสาขาที่มีความเป็นไปได้สําหรับการ
เช่ือมโยงข้ามแดนระหว่างไทยกับอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน (สรุปจากเน้ือหาในบทที่ 5) วัดได้จากดัชนี 
RCA และ TSI ของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตกับไทย ได้แก่  
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
 

  (5) มิติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึง เป็นสาขาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรี
ต่างๆ ในกรอบอาเซียนทั้งด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ โดยมีค่า
ระหว่าง 0-1 (สรุปจากเน้ือหาในบทที่ 5) 
 

  มูลนิธิ สวค. จะให้นํ้าหนักแต่ละมิติเท่ากัน สรุปตามตารางท่ี 1.2 ซึ่งภายใต้สถานการณ์สมมติ 
กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพและอาหารแปรรูปจะได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง 
 

ตารางที ่1.2 : ตัวอย่างการใช้ดัชนคีัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง (สถานการณส์มมติ) 

มิติ 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

พลังงาน วัสดุสีเขียว สุขภาพ ขั้นสูง ยานพาหนะ 
มิตินโยบาย 1.0 1.0 0.8 0.5 0.5 

มิติการพัฒนา 0.5 0.6 0.2 0.5 0.6 
มิติความสามารถในการแข่งขัน 0.5 0.7 0.0 0.1 0.9 
มิติศักยภาพการผลิตข้ามแดน 0.2 0.3 0.0 0.0 0.5 

มิติ AEC 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 
ค่าเฉลี่ย 0.52 0.66 0.28 0.33 0.58 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2556) 
 

 1.4.3.2 สังเคราะห์ผลการศึกษาในข้ันตอนที่ 1.4.1.1-1.4.3.1 และสรุปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชือ่มโยงคลสัเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต โดยระบุกลยุทธ์ หน่วยงาน
เจ้าภาพ หน่วยงานที่เก่ียวข้องในไทย และระยะเวลาดําเนินการ ทั้งน้ี มูลนิธิ สวค. อาจนํากระบวนการพัฒนา 
คลัสเตอร์ในระดับสากลมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างบูรณาการในภาพรวม เพราะการสนับสนุนปัจจัยภายในและ
กลไกความร่วมมือภายใน/ระหว่างประเทศมีความสําคญัอย่างย่ิง โดยทิศทางการเช่ือมโยงนั้นต้องสอดคล้องกับ
ทุนของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะใช้ต่อยอดอุตสาหกรรมให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะและสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้นให้กับประเทศ และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ที่จําเป็นในการพัฒนาความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดังกล่าวให้เช่ือมโยงกันในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 7)  
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1.5 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยฯ 
 

 ในการดําเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามขอบเขตที่กําหนดไว้ในข้อ 1.3.4-1.3.8 น้ัน มูลนิธิ สวค. 
มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.4 
 

 1.5.4.1 ประมวลวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษาทิศทางและแนวโน้มอนาคตของกลุ่มอุตสาหกรรม
นําร่อง 1 กลุ่มที่ไทยมีศักยภาพหรือโอกาสในการพัฒนาในอนาคตซึ่งได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1.4.3.1 ทั้งใน
ระดับโลก อาเซียน และไทย คล้ายคลึงกับการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมอนาคตในภาพรวมในข้อ 1.4.1.1 
(เน้ือหาปรากฏในบทที่ 8) และระบุประเทศต้นแบบการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจคัดเลือกพ้ืนที่สํารวจภาคสนามนอกกลุ่มอาเซียนต่อไป  
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.7 
 

 1.5.7.1 ภายในเดือนที่ 4 ของโครงการฯ ดําเนินการสํารวจภาคสนามใน 1 ประเทศต้นแบบการ
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ข้ามแดนนอกภูมิภาคอาเซียน หรือกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องตามที่คัดเลือก ซึ่งควรผ่านคุณสมบัติอย่างน้อย 3 ข้อ ได้แก่ 
(1) มีขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนําร่องน้ันๆ สะท้อนจากค่า RCA และ (2) มีคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมข้างต้นข้ามแดน สะท้อนจากค่า GL และ (3) มีนโยบายรัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกล่าวที่ชัดเจน 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์ฯ ในข้อ 1.4.3.2 และแผนปฏิบัติการในข้อ 1.5.6.3  
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.5 
 

1.5.5.1 ออกแบบและวิเคราะห์สถานภาพของห่วงโซ่มูลค่า/คลัสเตอร์ข้ามแดนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมนําร่อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย ผู้ประกอบการข้ันต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ฯลฯ  
ซึ่งเก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างคลัสเตอร์ข้ามแดนในรูปภาพที่ 
1.9) ทั้งในไทยและประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงกับไทย ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 
เวียดนาม ซึ่งได้เปรียบที่เป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater 
Mekong Sub-regional Economic Cooperation : GMS) มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการ
ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle : IMT-GT) ส่วนสิงคโปร์ บรูไน และฟิลิปปินส์จะไม่อยู่ในบทวิเคราะห์เน่ืองจากที่ต้ังไม่เอ้ืออํานวยต่อ
การเช่ือมโยงในลักษณะคลัสเตอร์ โดยมูลนิธิ สวค. จะวิเคราะห์เฉพาะไทยและประเทศเพ่ือนบ้านที่มีศักยภาพ 
อ้างอิงจากผลการวิเคราะห์มิติที่ 3 และ 4 ในข้อ 1.4.3.1 (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 9) 

 

 นอกจากน้ี มูลนิธิ สวค. จําแนกกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องดังกล่าวเป็นสาขาอุตสาหกรรมย่อย 
ยกตัวอย่างเช่น กรณีกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว จําแนกย่อยเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
หรืออุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เป็นต้น และทําการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมย่อย 2 สาขา ที่สอดรับ
กับทิศทางการพัฒนาที่ศึกษามาก่อนหน้าเพ่ือนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงลึก  

 

1.5.5.2 พิจารณาตําแหน่ง/บทบาทของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่าระดับ
ภูมิภาคต้ังแต่ต้นนํ้า-กลางนํ้า-ปลายนํ้า โดยวิเคราะห์จุดเด่นของแต่ละประเทศด้วยข้อมูลการผลิตหรือการค้า
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Category and Sub-category 
Share of Total Project Cost (%) 

Thailand 
(BTS)

Thailand  
(MRT)

Turkey 
(Trabzon)  

USA 
(Composite)

1.5 Mechanical systems 
2. Rail tracks 23.3

 
21.7

 
9.3 24.3

2.1 Tracks and yard 6.5 22.7 2.2 Direct fixation 1.6 
2.3 Switches 1.2 1.6 
3. Power supply and distribution 12.2

 
17.4

 
22.0 13.0

 3.1 Traction and power systems 8.3 
3.2 Cables 2.7 
3.3 Third rail or catenary 9.1 
3.4 Sub-stations 1.9 
4. Signalling 18.9 8.4 1.3 16.4

 4.1 Signalling system 0.8 
4.2 Controlling console 0.5 
5. Communication 9.1 6.9 5.6
5.1 Fibre optics and transmission systems 0.9 
5.2 Radio 1.5 
5.3 Telephone 0.3 
5.4 Public addressing 1.1 
5.5 CCTV 0.6 
5.6 SCADA system 0.9 
6. Fare collection system 4.4 7.6

 
3.0 

 
4.7

 6.1 Hardware 
6.2 Software 
Others: Workshop equipment, etc. 0.0 3.9 8.4 0.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2550) 
 

 1.5.5.4 วิเคราะห์นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมนําร่องของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีบทบาทใน
ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องโดดเด่น หรือกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงเครือข่าย
การผลิตกับไทย เพ่ือศึกษาว่าแต่ละประเทศให้การสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องเช่นเดียวกับไทยหรือไม่/
อย่างไร (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 11) 
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.7 
 

 1.5.7.2 ดําเนินการสํารวจภาคสนามในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศักยภาพในการเช่ือมโยงกลุ่ม
อุตสาหกรรมนําร่องกับไทย 1 ประเทศ เพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้อง และศึกษาศักยภาพและความร่วมมือ/เช่ือมโยงในกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง  
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.6 
 

 1.5.6.1 สรุปผลด้วยการประยุกต์ใช้แบบจําลองรูปเพชร (Diamond Model) ซึ่งประกอบด้วย
เง่ือนไขอุปทาน เง่ือนไขอุปทาน อุตสาหกรรมต่อเน่ือง นโยบายภาครัฐ และบริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ธุรกิจ 
เพ่ือสรุปเป็นประเด็นอันนําไปสู่การเสนอนโยบายในข้อถัดไป (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 12) 



บทท่ี 1: กรอบการศึกษาและแผนการดําเนินงาน 1-16 

 1.5.6.2 ร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเช่ือมโยงใน
รูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน จํานวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อย 2 
สาขาอุตสาหกรรมย่อย โดยระบุกรอบแนวทางการดําเนินงาน เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรม 
หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานที่เก่ียวข้องในไทย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ และตัวช้ีวัด (Key 
Performance Indicator: KPI) (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 13) 
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.8 
 

 1.5.8.1 จัดสัมมนากลุ่มย่อย เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาข้างต้นและระดมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนเก่ียวกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในภาพรวมและรายสาขา 
และนําข้อคิดเห็นมาใช้ประกอบการจัดทํานโยบายต่อไป  
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.6 
 

 1.5.6.3 ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงใน
รูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียนฉบับสมบูรณ์ 
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.8 
 

 1.5.8.2 จัดสัมมนาเผยแพร่และนําเสนอผลการศึกษา เพ่ือนําเสนอและรับฟังความคิดเห็นจาก
สาธารณชน และนําข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนามาใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการปรับปรุงผลการศึกษา
ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 310 คน  
 

ภายใต้ขอบเขตการศึกษาข้อที ่1.3.6 
 

 1.5.6.4 จัดทํารายงานผลการศึกษา บทสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังสื่อวีดิทัศน์
สรุปผลการศึกษา (Video Presentation) ความยาวไม่เกิน 15 นาที จํานวน 2 ชุด (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) เพ่ือใช้สําหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
1.6 แผนการดําเนินงาน 
 

โครงการมีระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 9 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีแผนการ
ดําเนินงานตามตารางที่ 1.4 
 

อน่ึง มูลนิธิ สวค. ส่งมอบงานและขอเบิกเงินแบ่งการชําระเป็น 4 งวด ดังน้ี 
 

1.6.1 มูลนิธิ สวค. จะส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) ซึ่งประกอบด้วยแผนการดําเนินการและ
กรอบการศึกษา จํานวน 20 ชุด และแผ่น CD บันทึกรายงานจํานวน 10 ชุด ภายใน 1 เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง และขอกําหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1 ร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างทั้งหมดเมื่อส่งมอบงานครบถ้วน
ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย 

 

 1.6.2 มูลนิธิ สวค. จะส่งรายงานขั้นกลาง (Interim Report) ซึ่งประกอบด้วยบทที่ 1-8  
(ผลการศึกษาข้ันตอนที่ 1.4.1.1-1.4.3.2 และ 1.5.4.1 และผลการสํารวจภาคสนามในข้อ 1.5.7.1) จํานวน  
20 ชุด และแผ่น CD บันทึกรายงานจํานวน 10 ชุด ภายใน 4 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และขอกําหนด



บทท่ี 1: กรอบการศึกษาและแผนการดําเนินงาน 1-17 

จ่ายค่าจ้างงวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของเงินค่าจ้างทั้งหมดเมื่อส่งมอบงานครบถ้วนตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย 
 

 1.6.3 มูลนิธิ สวค. จะส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จํานวน 20 ชุด  
ซึ่งประกอบด้วยบทที่ 1-12 (ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 1.4.1.1-1.4.3.2 และ 1.5.4.1-1.5.6.2 ผลการสํารวจ
ภาคสนามในข้อ 1.5.7.1-1.5.7.2 และผลการจัดสัมมนากลุ่มย่อยในข้อ 1.5.8.1) และแผ่น CD บันทึกรายงาน
จํานวน 10 ชุด ภายใน 7 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และขอกําหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ 3 ร้อยละ 30 
ของเงินค่าจ้างทั้งหมดเม่ือส่งมอบงานครบถ้วนตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย 
 

 1.6.4 มูลนิธิ สวค. จะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งประกอบด้วยบทที่ 1-13  
(ผลการศึกษาทั้งหมด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเช่ือมโยงคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอนาคต และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 1 กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง 
ครอบคลุม 2 สาขาอุตสาหกรรมย่อย) จํานวน 170 ชุด บทสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อย่างละ 240 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลซึ่งบรรจุไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ บทสรุปผู้บริหาร พร้อมทั้งสื่อวีดิทัศน์
สรุปผลการศึกษา (Video Presentation) ความยาวไม่เกิน 15 นาที 2 ชุด (ภาษาไทย 1 ชุด และภาษาอังกฤษ 
1 ชุด) จํานวน 370 แผ่น ภายใน 9 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และขอกําหนดจ่ายค่าจ้างงวดที่ 4 
ร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างทั้งหมดเมื่อส่งมอบงานครบถ้วนตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย 
 

ตารางที่ 1.4 : แผนการดําเนินงาน 
แผนงาน/กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บทท่ี 1: กรอบการศึกษาและแผนการดําเนินงาน          
ส่งมอบรายงานขั้นต้น (บทท่ี 1) X         
บทท่ี 2: ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในระดับโลก (1.4.1.1)          
บทท่ี 3: ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทยและอาเซียน (1.4.2.1)          
บทท่ี 4: แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงห่วงโซ่มูลค่าและคลัสเตอร์ (1.4.1.2)          
บทท่ี 5: เครือข่ายการผลิตข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน (1.4.2.2)          
บทท่ี 6: สรุปการประเมินศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยในเชิงคลัสเตอร์
ข้ามแดน (1.4.3.1) 

         

บทท่ี 7: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมอนาคต (1.4.3.2) 

         

บทท่ี 8: ทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่องในระดับโลก อาเซียน และ
ไทย (1.5.4.1) 

         

สํารวจภาคสนามใน 1 ประเทศต้นแบบนอกภูมิภาคอาเซียน (1.5.7.1)          
ส่งมอบรายงานขั้นกลาง (บทท่ี 1-8)    X      
บทท่ี 9: ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องในภาพรวมและรายสาขา (1.5.5.1)          
บทท่ี 10: บทบาทของไทยและประเทศเพื่อนบ้านท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่า            
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่อง (1.5.5.2-1.5.5.3) 

         

บทท่ี 11: องค์ประกอบ สถานภาพ และนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
นําร่องของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่า (1.5.5.4) 

         

สํารวจภาคสนามในประเทศสมาชิกอาเซียน 1 ประเทศ (1.5.7.2)          



บทท่ี 1: กรอบการศึกษาและแผนการดําเนินงาน 1-18 

แผนงาน/กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน
เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

บทท่ี 12: สรุปการประเมินศักยภาพการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่องในเชิง      
คลัสเตอร์ข้ามแดน (1.5.6.1) 

         

บทท่ี 13: ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและ
การเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน (1.5.6.2) 

         

จัดสัมมนากลุ่มย่อย (1.5.8.1)          
ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (บทท่ี 1-12)        X   
บทท่ี 13: ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและ
การเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน (1.5.6.3) 

         

จัดสัมมนาเผยแพร่/นําเสนอผลการศึกษา (1.5.8.2)          
จัดทํารายงานผลการศึกษา บทสรุปผู้บริหารและสื่อวีดิทัศน์ (1.5.6.4)          
ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (บทท่ี 1-13) บทสรุปผู้บริหารและส่ือวีดิทัศน์         X

 
1.7 ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ของมูลนิธิ สวค. จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมใหม่ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยในรูปแบบคลัสเตอร์ ดังน้ี 
 

 1.7.1 สศอ. ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอนาคตในภาพรวมที่มีความชัดเจน สามารถนําไปใช้ประโยชน์และนําเสนอต่อผู้บริหารของ
กระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 1.7.2 สศอ. ได้แผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงในรูปแบบ 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรม จํานวน 1 กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง ซึ่งนําไปสู่การขยายผลในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 

1.7.3 ผู้ที่เก่ียวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเผชิญแรงกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตของไทย ซึ่งเป็นการปรับวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับ
พลวัตโลกเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าสู่ AEC รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษาอย่างกว้างขวาง และรับทราบข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 



บทท่ี 2: ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน 2-1 
 

บทท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน 
 

“What would be required to make Apple products in the United States?” 
Barack Obama 

“These jobs aren’t coming back.” 
Steve Jobs 

Dinner in Silicon Valley (2554) 
 
2.1  สถานะปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรมในระดบัโลก 
 

ภาพรวมในระดับโลก 
 

 แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมยังมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 และร้อยละ 50 จากขนาดเศรษฐกิจที่วัดได้
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และกําลังแรงงาน (Labour force) ของไทย ใกล้เคียงกับ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อ่ืนๆ เช่น จีน แต่ในระดับโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สัดส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรมจากมูลค่าเพ่ิมและการจ้างงานกลับลดลงอย่างต่อเน่ืองตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ตามที่แสดงใน
รูปภาพที่ 2.1-2.2 (สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมลดเหลือร้อยละ 15 ในสหรัฐฯ แต่เพ่ิมขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 30  
ในเกาหลีใต้ ใกล้เคียงกับจีน) แม้ว่าค่าตอบแทนของลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยจะยังสูงกว่าภาค
บริการ (ร้อยละ 20 ในสหภาพยุโรปและสูงถึงร้อยละ 60 ในเกาหลีใต้ (Bruegel 2556)) ซึ่งเป็นไปตามข้อ
สันนิษฐานว่าเมื่อประเทศน้ันๆ เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม สัดส่วนของภาคดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อประเทศ
ดังกล่าวก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วตามลําดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ (Walt Whitman Rostow) สัดส่วน
ดังกล่าวจะลดลงสวนทางกับภาคบริการ  
 

รูปภาพท่ี 2.1 : สัดส่วนมูลคา่เพิ่มของภาคอุตสาหกรรมในประเทศผูข้บัเคลื่อนเศรษฐกิจโลก  
(2533-2554) 

 
ที่มา : Bruegel (2556) 
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รูปภาพท่ี 2.2 : สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก 
(2533-2554) 

 

 
ที่มา : Bruegel (2556) 

 

 อย่างไรก็ตาม จากเอกสารทางวิชาการของบริษัทที่ปรึกษาและสถาบันวิจัย เช่น Deloitte (2556)  
และ Bruegel (2556) พบว่าการเสื่อมถอยดังกล่าวของภาคการผลิตในเชิงเปรียบเทียบกลับสะท้อนถึงความ
เข้มแข็งของฝ่ายอุปทาน คือ ผลิตภาพที่เพ่ิมขึ้นจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ โดยผู้ที่เสียประโยชน์  
คือ แรงงานไร้ฝีมือที่ถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรและ/หรือแรงงานราคาถูกในต่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี วิกฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้มีส่วนปรับโฟกัสของผู้กําหนดนโยบายในประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ทั้งสหรัฐอเมริกา 
สมาชิกสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ให้กลับมามุ่งมั่นสร้างรากฐานของภาคอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง เพราะเป็นที่
ถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าเมื่อใดที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ภาคบริการได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุด และเป็น
สาเหตุหน่ึงที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ติดลบในช่วงปี 2552 มากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน หรือในสหภาพยุโรป 
สเปนที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างสดใสด้วยอุปสงค์ในภาคอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยว กลับต้องเผชิญวิกฤติ 
ที่ลึกและยาวนานกว่าประเทศผู้นําเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหนักอย่างเยอรมนีหรือสวีเดน สอดคล้องกับผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะ 60 ปีที่ผ่านมาของ Hausmann and Hidalgo ซึ่งสรุปว่าเมื่อชาติใดสร้าง
ฐานความรู้และศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมแล้ว หนทางสู่ความมั่งคั่งของประเทศน้ันได้เริ่มต้นขึ้น  
ย่ิงสามารถผลิตสินค้าที่แตกต่างด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนมากฉันใด เศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศน้ันๆ  
ก็จะเพ่ิมขึ้นฉันน้ัน สรุปได้ว่า อัตราการเติบโตของมูลค่าเพ่ิมในภาคอุตสาหกรรมมีสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับอัตราการเติบโตของ GDP ตามรูปภาพที่ 2.3  
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รูปภาพท่ี 2.3 : ความสัมพนัธ์เชงิบวกระหว่างอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมกับอัตราการเติบโต
ของ GDP (2548-2553) โดยขนาดลูกโป่งแสดงขนาดของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ (2553) 

 
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) คํานวณด้วยราคาและอัตราแลกเปล่ียนคงท่ี 

ณ ปี 2548 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคการผลิต (Manufacturing GDP) และสัดส่วนดังกล่าวต่อ GDP คํานวณด้วยราคา
และอัตราแลกเปล่ียน ณ ปี 2553 

ที่มา : Deloitte “2013 Global Manufacturing Competitiveness Index” (2555) 
 

 จากการศึกษาข้อมูลในสหภาพยุโรป พบว่าการวิจัยและพัฒนา (Research and development : 
R&D) ในภาคอุตสาหกรรมมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองในปัจจุบัน 
สอดคล้องกับบทสรุปจากรายงานของ Deloitte (2556) ว่าภาคการผลิตกระตุ้นวงจรบริสุทธ์ิ (Virtuous 
cycle) ของเศรษฐกิจในประเทศ เพราะการวิจัยและพัฒนาในภาคดังกล่าวมีสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่อมีการลงทุนในภาคการผลิตและเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
ที่สามารถออกสู่ตลาดได้ กระบวนการดังกล่าวย่อมยกระดับทั้งตัวสินค้าและกระบวนการผลิต ซึ่งอาจเช่ือมโยง
ไปยังสาขาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  รวมไปถึงภาคบริการด้วย  เ ช่น  จากการผลิตเครื่องมือแพทย์ไปสู่ 



บทท่ี 2: ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน 2-4 
 

การรักษาพยาบาลด้วยเคร่ืองมือและวิธีการใหม่ๆ โดย Bruegel พบว่าในประเทศพัฒนาแล้ว 
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนของการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสูงกว่าสัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมถึง 4 เท่า  
(5 เท่าในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น) ปรากฏตามรูปภาพที่ 2.4-2.5 แม้แต่ในจีนและเกาหลีใต้ การใช้จ่ายดังกล่าวของ
ภาคการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนในปัจจุบันจีนครองตําแหน่งอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ ในการใช้
จ่ายดังกล่าว1 หรือกล่าวได้ว่าภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มข้นของการวิจัยและพัฒนา (R&D Intensity)  
สูงกว่าภาคอ่ืนๆ ในมุมกลับ ประเทศที่ให้ความสําคัญกับ R&D น้อยอย่างอิตาลีและสเปนต้านทานผลกระทบ
จากวิกฤติเศรษฐกิจได้น้อยกว่าเศรษฐกิจในยุโรปเหนือที่สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม 
ค่าใช้จ่ายด้านดังกล่าวและผลผลิต (Output) ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นเสมอไป ยกตัวอย่างในสหภาพยุโรป 
ประเทศออสเตรียใช้จ่ายด้าน R&D ต่อ GDP เป็นอันดับ 5 ของกลุ่มในปี 2556 แต่จากการประเมินของ
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ในรายงาน “Innovation Scoreboard 2014” จัดให้เป็น
ผู้ตามทางนวัตกรรม (Innovation Followers)  
 

รูปภาพท่ี 2.4 : R&D Intensity ของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศพัฒนาแลว้ 

 
ที่มา : Bruegel (2556) 

 

 การมีฐานการผลิตอันเข้มแข็งโดยขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมขั้นสูง อาทิ การผลิตแบบเพ่ิม (Additive 
manufacturing) ด้วยหุ่นยนต์ (Robotics) หรือการพิมพ์สามมิติ (3D printing) เฉกเช่นเยอรมนีและสหรัฐฯ 
จึงอาจอธิบายได้ว่าเหตุใดเศรษฐกิจประเทศดังกล่าวจึงฟ้ืนจากวิกฤติและเติบโตได้ในอัตราที่สูงกว่าประเทศ
พัฒนาแล้วอ่ืนๆ ประเทศที่ภาคการผลิตเข้มแข็งจึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกสูงในแนวขนาน
และสามารถส่งออกและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment : FDI)  
ได้ดีกว่าประเทศท่ีภาคการผลิตอ่อนแอและพ่ึงพาการส่งออกสินค้าเกษตรและสินแร่หรือการให้บริการเพียง
ลําพัง แม้แต่เศรษฐีนํ้ามันอย่างซาอุดีอาระเบียยังประกาศเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของตนเพ่ือ
สร้างตราสินค้าของตนเองภายในปี 25602 ภาคการผลิตจึงเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก 
ภูมิภาค ประเทศ และชุมชน จนสามารถสรุปได้ว่า “Manufacturing matters.” 
  

                                                            
1 สําหรับบทวิเคราะห์ด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของจีน ดู Veugelers (2556) 
2 “ซาอุฯ ประกาศสร้างแบรนด์รถยนต์ของตัวเองคร้ังแรก จ่อเร่ิมผลิตสู่ท้องตลาดภายในปี 2017” โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 18 เมษายน 2557 
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9570000043125 
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รูปภาพท่ี 2.5 : สัดส่วนการใช้จ่ายด้าน R&D ของภาคการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 
เปรียบเทียบกับภาคธรุกิจทั้งหมดในสหภาพยุโรป สหรัฐฯ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุน่ 

 
ที่มา : Bruegel (2556) 

 

 จากการศึกษาข้างต้นยังสะท้อนปรากฏการณ์สําคัญอีกด้านหน่ึง คือ การหลอมรวมระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรและภาคบริการ ด้วยเศรษฐกิจโลกก้าวไปสู่ยุคแห่งนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์มากย่ิงขึ้น ภาคการผลิตจึงจําเป็นต้องอาศัยแรงงานและความเช่ียวชาญในสาขาซึ่งในอดีตอาจถือว่า
เป็นส่วนหน่ึงของภาคบริการ เช่น การออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การกระจายสินค้า การตลาด การบริการ
หลังการขาย การซ่อมบํารุง หรือแม้แต่การนํากลับมาใช้ใหม่ทั้งในรูปแบบ recycling และ remanufacturing 
ซึ่งสถาบันวิจัย Bruegel ได้ต้ังข้อสังเกตตาม Smile Curve ในบทที่ 1 ว่า ภารกิจเหล่าน้ีซึ่งอยู่ในส่วนต้นน้ํา
และปลายน้ําของห่วงโซ่มูลค่านับวันย่ิงมีส่วนแบ่งของมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้น ตรงข้ามกับบทบาทการรับจ้างผลิต  
ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมยังเป็นผู้บริโภคของบริการต่างๆ และการยกระดับสินค้าทุนเป็นปัจจัยต่อ
การเพ่ิมผลิตภาพในภาคบริการอีกด้วย ทั้งหมดน้ี ทําให้สรุปได้ว่า ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเก้ือหนุน
มากกว่าทดแทนกัน (Bruegel) ยกตัวอย่างในกรณีของไทย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นดาวเด่นและเติบโต
อย่างต่อเน่ือง มีความต้องการสินค้าในอุตสาหกรรมสาขาอาหารแปรรูป วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ อากาศยาน 
อย่างมีนัยสําคัญ 
 

ภาคอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ 
 

 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันฐานการผลิตจะยังอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย 
แต่สัดส่วนตลาดใหม่ (Emerging markets) อย่างจีนในมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรม (World 
manufacturing value added) เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนแซงหน้าสหรัฐฯ กลายเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมอันดับ 1 ของโลก แม้ว่าสินค้าส่งออกส่วนใหญ่จะยังใช้เทคโนโลยีและทักษะขั้นกลางหรือสูง
ประมาณร้อยละ 60 เปรียบเทียบกับกว่าร้อยละ 80 ในญี่ปุ่น สหรัฐฯ และเยอรมนีตามรูปภาพที่ 2.7 ในขณะที่
สัดส่วนของสหภาพยุโรปลดลงจากร้อยละ 30 ในปี 2546 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2553 ใกล้เคียงกับสหรัฐฯ 
ตามรูปภาพที่ 2.6 ซึ่งทิศทางดังกล่าว นอกจากสะท้อนมูลค่าการผลิตและส่งออกสินค้าของจีนที่เพ่ิมขึ้นแล้ว  
ยังบ่งช้ีว่า จีนเริ่มไล่ตาม (Catch up) ประเทศพัฒนาแล้วในทางเทคโนโลยี ทําให้ส่วนแบ่งของจีนในมูลค่าเพ่ิม
ของโลกเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ไทยต้องตีให้แตกเพราะในปัจจุบัน จากการจัดอันดับของ 
World Economic Forum ไทยยังตามหลังทั้งจีนและอินเดียในมิตินวัตกรรม ผลพลอยได้จากปรากฏการณ์
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ดังกล่าวยังตกสู่ชนช้ันแรงงานด้วย สังเกตได้จากค่าจ้างเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วใน 2 ประเทศดังกล่าว 
ด้วยอัตราร้อยละ 10 ต่อปีในอินเดียและร้อยละ 17 ต่อปีในจีนระหว่างปี 2549-2551 (หรือร้อยละ 75 ในจีน 
และร้อยละ 175 ในอินเดีย เมื่อเปรียบเทียบค่าจ้างเฉลี่ยระหว่างปี 2550 กับปี 2553) เปรียบเทียบกับ 
ร้อยละ 2 ในยุโรปตะวันตกและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ค่าแรงในภาคอุตสาหกรรมระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว
กับประเทศกําลังพัฒนายังคงต่างกันราวฟ้ากับเหวในอัตราส่วน 40:1 (Bruegel 2556) โดยศาสตราจารย์ Dani 
Rodrik ได้สะท้อนสภาพความเป็นจริงว่า ถึงแม้ประเทศในเอเชียมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไปมาก 
แต่ผลิตภาพไม่ได้เพ่ิมขึ้นในแนวขนานกับสัดส่วนของภาคการผลิต (มูลนิธิ สวค. 2555) 
 

รูปภาพท่ี 2.6 : สัดส่วนมูลคา่เพิ่มอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ (2546 เปรียบเทยีบกับ 2553) 

 
ที่มา : Bruegel (2556) 
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รูปภาพท่ี 2.7 : การค้าสินค้าอุตสาหกรรมระหว่าง 10 ประเทศผูน้ําจากการจัดอันดับของ Deloitte  

 
หมายเหตุ: ความหนาของเส้นแสดงมูลค่า สีม่วง เหลือง เขียวอ่อน และเขียวเขม้ 

แสดงสัดส่วนสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีและทักษะแรงงานขั้นกลางหรือสูง จากน้อยไปหามาก 
ที่มา : Deloitte (2556) 

 
2.2 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในภาพรวมและปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 
 

 เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยเช่ือมโยงกับแนวโน้มโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจ 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเชิงมิติต่างๆ ในระดับโลก ซึ่งในระยะยาวมักเรียกสั้นๆ ว่า “เมกะเทรนด์” (Megatrend) 
สถาบัน ZPunkt ในประเทศเยอรมนีได้ให้คําจํากัดความของเมกะเทรนด์ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวใน
ขอบเขตที่กว้างและมีผลกระทบเชิงลึก (Long-term processes of transformation with a broad scope and  
a dramatic impact) หรือกล่าวได้ว่าเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตลาดในอนาคต (ZPunkt Megatrends Update) 
 

 ทั้งน้ี ในการประมวลเมกะเทรนด์ดังกล่าว มูลนิธิ สวค. อ้างอิงจาก (1) รายงานข้างต้นของ ZPunkt 
ประเทศเยอรมนี ซึ่งระบุเมกะเทรนด์ 20 ประการ (2) “Trend Compendium 2030” โดย Roland Berger 
Strategy Consultants (RBSC) ประเทศเยอรมนี (3) “Global Trends 2030” โดย National Intelligence 
Council (NIC) ประเทศสหรัฐฯ (4) “Our Future World: Global Megatrends that Will Change the 
Way We Live” โดย Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) 
ประเทศออสเตรเลีย และ (5) “Global Risks 2014” โดย World Economic Forum (WEF) ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ทั้งน้ี มูลนิธิ สวค. จําแนกเมกะเทรนด์เป็น 5 มิติหลัก ได้แก่ (1) มิติเศรษฐกิจ (2) มิติสังคม  
(3) มิติสิ่งแวดล้อม (4) มิติความมั่นคง และ (5) มิติเทคโนโลยี สามารถสรุปเป็นรายมิติได้ดังต่อไปน้ี 
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แนวโน้มโลกในมิติเศรษฐกิจ 
 

 จากการประมวลวรรณกรรมทั้งหมด สามารถสรุปเมกะเทรนด์ในมิติเศรษฐกิจได้ ดังน้ี 
 

 1) กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalisation) และการกระจายอํานาจ (Diffusion of power) ทางเศรษฐกิจ 
หมายถึงความเข้มข้นของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic integration) และการเปลี่ยนแปลงของศูนย์
อํานาจทางเศรษฐกิจ โดย NIC คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 ประเทศแถบเอเชียจะมีอํานาจทางเศรษฐกิจล้ําหน้า
อเมริกาเหนือและยุโรป และได้ระบุรายช่ือประเทศตลาดใหม่อันโดดเด่น คือ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ตุรกี ไนจีเรีย 
แอฟริกาใต้ บราซิล เป็นต้น ในขณะที่ห่วงโซ่มูลค่าโลกจะมีการย่อยกระจาย (fragmentation and distribution) 
มากขึ้น ทําให้ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business eco-system) ปรับเปล่ียนไปโดยผู้ประกอบการ จะต้องรู้จักสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจภายในและระหว่างห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น นัยของแนวโน้มดังกล่าว คือ ภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะผู้รับจ้างผลิต จะต้องยกระดับบทบาทของตนในห่วงโซ่มูลค่าด้วยการเพ่ิมผลิตภาพและนวัตกรรม  
เลิกการพ่ึงพาการส่งออกไปยังโลกตะวันตกเพียงลําพัง และหันมาผลิตสินค้าคงทน (Durable goods)  สําหรับ 
ชนช้ันกลางในตลาดใหม่ดังกล่าวด้วย (ZPunkt, RBSC, NIC, CSIRO และ WEF) 
 

 2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยฐานเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของการเข้าถึงการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong learning) (ZPunkt, RBSC และ NIC) 
 

 3) การเปลี่ยนแปลงในโลกการทํางาน (Changes in the work world) หมายถึงวัฒนธรรมการ
ทํางานที่มีพลวัตรและยืดหยุ่นสูง ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรแบบใหม่ ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ระบบอัตโนมัติ (Automation) การทํางานจากระยะไกล (Teleworking) 
เป็นต้น (ZPunkt และ CSIRO) 
 

 4) การบริโภครูปแบบใหม่ (New consumption patterns) หมายถึงการปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย
โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาไปสู่รูปแบบเสมือน (Virtual) ที่ไม่มีตัวตน เช่น การจับจ่ายซื้อสินค้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในภาคการค้าปลีกที่สืบเน่ืองจาก
การแข่งขันของร้านค้าออนไลน์ นอกจากน้ี การขยายตัวของการค้าออนไลน์ยังส่งผลให้ปัจจัยสนับสนุน เช่น  
โลจิสติกส์ ถูกกระตุ้นให้เติบโตด้วย (ZPunkt และ CSIRO) 
 

แนวโน้มโลกในมิติสังคม 
 

 จากการประมวลวรรณกรรม สามารถสรุปเมกะเทรนด์ในมิติสังคมได้ ดังน้ี 
 

 1) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร (Demographic change) และการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึงจํานวนประชากรที่ลดลงในโลกตะวันตกแต่เพ่ิมขึ้นในตลาดใหม่อย่างจีน 
อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทําให้ NIC ประมาณการณ์ว่าจํานวนประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นจาก 7,100 
ล้านคนในปี 2555 เป็น 8,300 ล้านคนในปี 2573 รวมท้ังโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีรูปทรงปิรามิด
ซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเยาว์ เป็นรูปทรงข้าวต้มมัดที่สัดส่วนประชากรวัยดังกล่าวลดลงแต่วัยชราเพ่ิม
มากขึ้น ทําให้ RBSC คาดว่าอายุมัธยฐาน (Median age) ของโลกจะเพ่ิมขึ้นจาก 29 ปีในปี 2554 เป็น 34 ปี
ในปี 2573 การที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น พร้อมๆ กับการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโรคภัยไข้เจ็บ (Disease 
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pattern) โดย CSIRO พยากรณ์ว่าความเจ็บป่วยที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต (Lifestyle-related illnesses)  
จะเพ่ิมขึ้น และสัดส่วนการเสียชีวิตจากโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ จะพุ่งจากร้อยละ 59 ของการ
เสียชีวิตทั้งหมด ในปี 2545 เป็นร้อยละ 69 ในปี 2573 ขณะที่รายงานของ WEF ระบุว่าระหว่างปี 2556-2578 
จํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 110 ในแอฟริกา ทําให้อุปสงค์ของบริการสาธารณสุขและสินค้า
สุขภาพ เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ
เพ่ิมขึ้น เพราะผู้สูงอายุต้องบริโภคยามากกว่าคนรุ่นเยาว์ประมาณ 3 เท่า เช่นเดียวกับการใช้จ่ายและการลงทุน
ของภาครัฐในด้านดังกล่าว (ZPunkt, RBSC, NIC, CSIRO และ WEF) 
 

 2) การแย่งชิงบุคลากรทักษะสูง (Highly-skilled labour) หมายถึงการขาดแคลนแรงงานฝีมือ  
แม้ว่าระดับการศึกษาของประชากรโลกจะสูงขึ้น โดยสัดส่วนที่สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 88 และ 50 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 91 และ 55 ตามลําดับ ภายในปี 2573 
และอุปทานของบุคลากรทักษะสูงจะเพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ที่ขยายตัวรวดเร็วกว่า ทําให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายทุนมนุษย์อย่างเสรีมากขึ้น โดยปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือจะรุนแรงข้ึน ปรากฏการณ์
ดังกล่าวยังส่งผลให้ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนขยายตัวอย่างต่อเน่ือง (RBSC และ WEF) 
 

 3) ความเป็นเมือง (Urbanisation) หมายถึงการเติบโตของชุมชนเมืองและปริมณฑลจากการ
เคลื่อนย้ายของประชากรจากชนบทสู่เมืองในประเทศกําลังพัฒนา และจากเมืองสู่ปริมณฑลในชาติตะวันตก 
โดย RBSC คาดว่าจํานวนประชากรโลกในเขตเมืองจะเพ่ิมขึ้นจาก 3,500 ล้านคนหรือร้อยละ 50 ของ
ประชากรโลกในปี 2554 เป็น 4,900 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 60 ของประชากรโลกภายในปี 2573 
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบคมนาคมขนส่งในแต่ละเมือง และสร้างอุปสงค์ของ
สินค้าที่เก่ียวข้อง เช่น รถยนต์ รถไฟและรถไฟฟ้า เป็นต้น ในขณะเดียวกัน อาจสร้างปัญหาเชิงโครงสร้าง
ประชากรในภาคชนบท กล่าวคือ ประชากรวัยทํางานลดลง เหลือแต่เด็กและคนชรา ทําให้ขาดผลิตภาพและ
นวัตกรรมในภาคเกษตร (ZPunkt, RBSC และ NIC) 
 

 4) การเข้าสู่สังคมปัจเจก (Individualization) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่อํานาจปัจเจกบุคคล (Individual empowerment) เพ่ิมขึ้น จึงทําให้ความสัมพันธ์
เป็นไปอย่างหลวมๆ วัฒนธรรมการบริโภคอุปโภคสินค้าก็เช่นกัน เมื่อประชากรมีรายได้สูงขึ้น ย่อมต้องการ
สนิค้าบริการที่เข้ากับบุคลิกของแต่ละคน ผู้ผลิตสินค้าจึงต้องหันมาจับตลาดจากเดิมที่เป็นตลาดใหญ่มาสู่ตลาด
เฉพาะทาง (From mass markets to micro markets) และกิจกรรมเศรษฐกิจทําเอง (DIY-economics) 
มากขึ้น (ZPunkt, NIC และ CSIRO) 
 

 5) การปรับเปลี่ยนบทบาททางเพศ (Changes to gender roles) หมายถึงบทบาทของสตรีที่ 
ก้าวขึ้นมาเทียบเท่าบุรุษในสังคมโลก จะเว้นก็แต่ตะวันออกกลาง ยกตัวอย่างในเอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้  
ทั้งไทยอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา และปากีสถาน ต่างเคยมีผู้นําจากการ
เลือกต้ังเป็นผู้หญิงแล้วทั้งสิ้น ในทางกลับกัน เพศชายหันมาใส่ใจในสรีระและรูปร่างหน้าตาไม่ต่างจากเพศหญิง 
นอกจากน้ี บทบาทของเพศทางเลือกก็เพ่ิมขึ้น โดยในบางประเทศตะวันตก สามารถจดทะเบียนสมรสและ
อุปถัมภ์บุตรบุญธรรมได้ ทั้งหมดน้ีทําให้เกิดอุปสงค์ของสินค้าในแนวใหม่ๆ เช่น เครื่องสําอางและผ้าอ้อม
สําหรับเพศชาย เป็นต้น (ZPunkt และ RBSC) 
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 6) การแบ่งสรรความรับผิดชอบร่วมกัน (Sharing Global Responsibility) หมายถึงการตระหนัก
ต่อความรับผิดชอบต่อมวลมนุษยชาติ โดยบทบาทขององค์กรไม่แสวงหากําไร (Non-government 
organisations: NGOs) เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการเอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ดังน้ัน แนวคิดใหม่ๆ เช่น เศรษฐกิจการแบ่งปัน (Sharing economy) จึงได้รับความนิยม (RBSC) 
 

แนวโน้มโลกในมิติสิ่งแวดล้อม 
 

 จากการประมวลวรรณกรรม สามารถสรุปเมกะเทรนด์ในมิติสิ่งแวดล้อมได้ ดังน้ี 
 

 1) การขาดแคลนทรัพยากรและพลังงาน (Scarcity of resources and energy) หมายถึงการ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพลังงานฟอสซิลที่เพ่ิมขึ้น หรือที่ CSIRO เรียกว่า “Less for more” 
สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ NIC ว่าอุปสงค์ของอาหาร นํ้า และพลังงานจะเติบโตร้อยละ 30, 40 และ 50 
ตามลําดับในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งทรัพยากรเหล่าน้ีจะมีความเช่ือมโยงกันมากขึ้น โดยนํ้าจะเป็นแหล่งพลังงาน
สําคัญในบางภูมิภาค ขณะที่แหล่งพลังงานใหม่ เช่น พลังงานชีวมวล อาจนําไปสู่การขาดแคลนอาหาร  
แต่สหรัฐฯ ไม่ต้องพ่ึงพาการนําเข้าพลังงานอีกต่อไปหากพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดก๊าซธรรมชาติที่สะสมตัวใต้
ช้ันหินดินดานด้วยการอัดนํ้าที่มีความดันสูง (Hydraulic fracturing technology) แนวโน้มดังกล่าวเป็นแรง
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม เพราะต้นทุนทางพลังงานหรือวัตถุดิบทางการเกษตรจะปรับตัวสูงขึ้น (ZPunkt, RBSC, NIC, 
CSIRO และ WEF) 
 

 2) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Climate change and 
environmental impact) หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาโดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดลงร้อยละ 5 ภาคอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ รวมท้ังไทย จึงจําเป็นต้องหันหน้าเข้าสู่กระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลงทุนเทคโนโลยีสะอาด (Cleantech investment) และการสนับสนุนการ
บริโภคสินค้าสีเขียวที่ตอบสนองต่อแนวโน้มดังกล่าว (ZPunkt, RBSC, NIC, CSIRO และ WEF) 
 

 3) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบภายนอก (Externality) รุนแรงขึ้น หมายความว่า  
ไม่ว่าจะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียหรือไฟป่าในเกาะสุมาตรา ก็ส่งผลกระทบต่อประชากร 
รวมท้ังเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างมาเลเซียและไทยได้ ด้วยสาเหตุที่ภัย
ดังกล่าวมีความรุนแรงมากข้ึน ภาคการผลิตจึงต้องรับมือกับปัญหาดังกล่าวมากข้ึนเช่นกัน (ZPunkt และ 
WEF) 
 

แนวโน้มโลกในมิติความม่ันคง 
 

 จากการประมวลวรรณกรรม สามารถสรุปเมกะเทรนด์ในมิติการเมืองและเทคโนโลยีได้ ดังน้ี 
 

 1) การจัดระเบียบโลกทางการเมืองใหม่ (New political world order) หมายถึงการก้าวขึ้นเป็น
ผู้นําโลกของจีน อินเดีย และประเทศตลาดใหม่ ทดแทนหรืออย่างน้อยเทียบเท่าเดิมของชาติมหาอํานาจใน
ตะวันตกอย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และรัสเซีย รวมทั้งการรวมกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ในกลุ่มประเทศผู้นํารุ่นใหม่ 
เช่น องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organisation: SCO) ที่ขับเคลื่อนโดยจีน รัสเซีย 
และเศรษฐีนํ้ามันในเอเชียกลาง นอกจากน้ี ทั้ง ZPunkt และ The Economist เห็นตรงกันว่าทวีปแอฟริกา 
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ซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและประชากรชนช้ันกลางท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จะเข้ามามีบทบาทในเวทีโลก
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อประเทศผู้นําอย่างจีนต่างจับจ้องแสวงหาทรัพยากรและตลาดส่งออกใหม่ในทวีป
ดังกล่าว (ZPunkt, NIC และ WEF) 
 

 2) ความเสี่ยงต่อสังคมโลก (Global risk society) หมายถึงภัยทางการเมืองและความมั่นคงที่ไม่
จํากัดเฉพาะพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เช่น อาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber crime) หรืออาชญากรรมเสมือนจริง 
(Virtual crime) แต่ตัวอย่างชัดเจนที่สุดในปี 2557 คือชัยชนะของกลุ่มหัวรุนแรงมุสลิม “รัฐอิสลามแห่งอิรัก
และซีเรีย” (Islamic State of Iraq and Syria: ISIS) ที่สามารถยึดครองพ้ืนที่กว่า 1 ใน 3 ของสองประเทศ
ดังกล่าวได้ โดยหลังจากที่กลุ่มดังกล่าวเปลี่ยนช่ือให้เหลือเพียง “รัฐอิสลาม” (Islamic State: IS) ผู้นําทาง
ศาสนา (Caliph) ได้ประกาศกร้าวว่าจะยึดพ้ืนที่ถึงกรุงโรม โจมตีศาสนสถานในดินแดนไกลโพ้นอย่างบุโรพุทโธ
ในอินโดนีเซีย และปลดปล่อยชาวมุสลิมที่ถูกกดขี่ข่มเหงเช่นในเมียนมาร์ สร้างความแตกตื่นและหวาดกลัว
ให้กับประชาคมโลกรวมท้ังอาเซียน จนทั้งสหรัฐฯ และยุโรปประเมินว่าโลกเผชิญภัยก่อการร้ายคร้ังรุนแรงที่สุด
ต้ังแต่เหตุการณ์อาคารแฝดเวิล์ดเทรดถล่มเมื่อปี 2544 และประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องตัดสินใจโจมตีพ้ืนที่ของ 
IS ทางอากาศ ทั้งหมดนี้ทําให้ค่าใช้จ่ายทางการทหารและการปกป้องมาตุภูมิเพ่ิมขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ประเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ สหรัฐฯ รัสเซีย อิสราเอล และประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง ต้องทุ่มเทงบประมาณ
มหาศาลต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ (ZPunkt และ CSIRO) 
 

แนวโน้มโลกในมิติเทคโนโลยี 
 

 จากการประมวลวรรณกรรม สามารถสรุปเมกะเทรนด์ในมิติเทคโนโลยีได้ ดังน้ี 
 

 1) การเรียนรู้จากธรรมชาติ (Learning from nature) หมายถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมใหม่จาก
ธรรมชาติ โดย RBSC ได้อธิบายว่าวงจรนวัตกรรมในช่วง 2 ทศวรรษระหว่างปี 2533-2553 คือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แต่วงจรใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2573 คือ วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life science)  
ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเลียนแบบสิ่งมีชีวิต (Bionics) หรือความฉลาดแบบกลุ่ม (Swarm 
intelligence) ความก้าวหน้าดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ อาทิ 
เภสัชภัณฑ์และเคร่ืองมือแพทย์อย่างประมาณค่ามิได้ (ZPunkt และ RBSC) 
 

 2) การเคลื่อนที่รูปแบบใหม่ (New patterns of mobility) วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital culture) 
และคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Ubiquitous intelligence) หมายถึงการลดอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งและ
การสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เข้ามาในชีวิตประจําวัน ทําให้ผู้คนสามารถติดต่อ มีส่วน
ร่วม หรือแม้กระทั่งบริหารจัดการระหว่างกันได้ผ่านเคร่ีองมือสื่อสาร ด้วยการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วน
หน่ึงของการดํารงชีวิต (Ubiquitous intelligence) การใช้อินเทอร์เน็ตที่เช่ือมโยงทุกสิ่ง (Internet of things) 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) และการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
intelligence) และหุ่นยนต์อัจฉริยะ ทําให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จับต้องไม่ได้มีความก้าวหน้า  
และอํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีพของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ อันสะท้อนว่าการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นปัจจัยสําคัญต่อการสนองอุปสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ (ZPunkt, CSIRO และ WEF) 
 

 3) การหลอมรวมเทคโนโลยี (Technology convergence) หมายถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มี
พ้ืนฐานมากกว่าหน่ึงสาขา เช่น การผสมปนเประหว่างเทคโนโลยีนาโนและเทคโนโลยีชีวภาพ นําไปสู่ผลิตภัณฑ์
ทางชีวเคมีอย่างบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ หรือพืชและอาหารท่ีมีความทนทาน คุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติดีย่ิงขึ้น 
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หรือการหลอมรวมระหว่างเทคโนโลยีไฟฟ้า เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมแห่ง
อนาคต 2 ประเภทหลัก ได้แก่ หุ่นยนต์ (รายละเอียดปรากฏในกล่องที่ 2.2) และการผลิตแบบเพ่ิมหรือการ
พิมพ์สามมิติ (รายละเอียดปรากฏในกล่องที่ 2.1) ซึ่งผู้เช่ียวชาญจาก Eco World Styria ประเทศออสเตรีย
คาดว่า ถ้าสามารถลดต้นทุนและทดแทนบทบาทผู้รับจ้างผลิตได้เมื่อใด จากปัจจุบันที่ใช้ผลิตเพียงช้ินส่วนได้ 
เช่น อวัยวะเทียม ผลิตภัณฑ์โลหะ หรือช้ินส่วนเครื่องบิน Airbus จะพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมโลก จนเกิดเป็น
การปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกใหม่ ด้วยเหตุน้ี กระบวนการหลอมรวมดังกล่าวมีพลวัตรสูงและนัยสําคัญต่อ
ทิศทางของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการกระจายฐานการผลิตไปทั่วโลกอาจไม่จําเป็นอีกต่อไป 
หากบรรษัทข้ามชาติสามารถผลิตหุ่นยนต์หรือเครื่องพิมพ์ดังกล่าวทดแทนบทบาทของแรงงานได้ ทําให้ส่วน
แบ่งของประเทศกําลังพัฒนาในห่วงโซ่สินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นย่ิงหร่อยหรอลงไปอีก 
(ZPunkt) 
 

กล่องที่ 2.1 : เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่ม 
 

เทคโนโลยีการผลิตแบบเพ่ิมหมายถึงกระบวนการเพิ่มวัสดุ (Addition of materials) หรือการประกอบวัสดุ (Joining of 
materials) โดยส่วนใหญ่เป็นชั้นๆ (Layer by layer) เพ่ือผลิตสินค้าจากข้อมูลแบบจําลองสามมิติ (3D model data) 
ทดแทนการแยกส่วนออก (Subtraction) ด้วยเครื่องจักรหรือกระบวนการอ่ืน ทดแทนกระบวนการผลิตแบบแยกส่วนหรือ
หักออก3 ซ่ึงปัจจุบันรู้จักกันในนามของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ซ่ึงได้รับการกล่าวขานในแวดวงวิชาการและบริษัทที
ปรึกษาว่า จะนําไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังใหม่ โดยเทคโนโลยีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับการผลิตชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม ต้ังแต่ส่ิงทอ วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ไปจนถึง
การแพทย์ ซ่ึงจะสามารถลดต้นทุนและร่นระยะเวลาในการผลิตได้  
  

บรรษัทข้ามชาติ Siemens ประมาณการว่า เทคโนโลยีดังกล่าวอาจลดต้นทุนอาจผลิตผลิตภัณฑ์โลหะถึงร้อยละ 30 และลด
ระยะเวลาการผลิตจาก 44 สัปดาห์เหลือเพียง 4 สัปดาห์ ขณะท่ีบรรษัท General Electric จะนําเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
ผลิตเคร่ืองยนต์สําหรับอากาศยาน Airbus รุ่น A350 XWB ซ่ึงจะลดน้ําหนักแต่เพ่ิมความทนทานได้ถึง 5 เท่า รวมท้ังทําให้
ต้นทุนลดลงร้อยละ 704 ส่วนบริษัทรองเท้าของอังกฤษ Clarks ใช้เคร่ืองพิมพ์ดังกล่าวสําหรับการผลิตต้นแบบ (Prototype) 
จากการเติบโตดังกล่าวของอุปสงค์ ทําให้รายได้ของผู้ผลิตเคร่ืองพิมพ์สามมิติและชิ้นส่วนเพ่ิมข้ึนเกือบร้อยละ 40 ในปี 
25565 แม้แต่ในประเทศจีน แพทย์ยังสามารถผลิตกระดูกเทียมจากเคร่ืองพิมพ์สามมิติ6 
  

การผลิตข้ันสูงดังกล่าวใช้เงินลงทุนสูงเพราะมีการประหยัดด้วยขนาด (Economies of scale) แต่ความยืดหยุ่นทําให้เงินทุน
สําหรับการประหยัดด้วยขอบเขต (Economies of scope) ลดลง ซ่ึงหมายถึงการตอบสนองอุปสงค์ในระดับปัจเจกได้ง่าย
ข้ึน ดังนั้น การผลิตแบบเพ่ิมจะทําให้ท้ังปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนและต้นทุนต่อหน่วยลดลง โดย Deloitte วิเคราะห์ว่าเส้น
ต้นทุนเฉลี่ย (Average cost curve) แบนราบ  
 

 
 
 
 

                                                            
3 “AM is an umbrella term for a group of technologies that creates physical products through the addition of materials 
(typically layer by layer) rather than by subtraction (e.g., through machining or other types of processing).” 
(http://dupress.com/articles/dr14-3d-opportunity/?id=gx:el:dc:dup604:awa?id=gx:el:dc:dup604:awa) 
4  “Airbus experiments with 3D printing components” STEVE CREEDY, THE AUSTRALIAN, JUNE 27, 2014 
5 http://www.economist.com/news/business/21601528-three-dimensional-printing-may-help-entrench-worlds-engineering-
giants-heavy-metal 
6 ผู้จัดการออนไลน์ 28 สิงหาคม 2557 “คร้ังแรกของโลก! จีนใช้เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ สร้างกระดูกคอเทียม” 
http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098419 
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รูปภาพท่ี 2.ก : การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven analysis) 
เปรียบเทียบระหว่างการผลิตแบบด้ังเดิมกับการผลิตแบบเพ่ิม 

   

 
ที่มา : Deloitte University Press (2555) 

 

ดังนั้น Deloitte จึงจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับการปรับตัวในภาคอุตสาหกรรมตามรูปภาพท่ี 2.ข ได้แก่ (1) ไม่ปรับเปลี่ยน
สินค้าหรือกระบวนการผลิต แต่อาจศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อออกแบบและผลิตต้นแบบใน
อนาคต (2) ผลิตสินค้าเดิมด้วยกระบวนการการผลิตใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพ่ือใช้ประโยชน์จากการประหยัดด้วยขนาด 
(3) ผลิตสินค้าใหม่ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว เพ่ือใช้ประโยชน์จากการประหยัดด้วยขอบเขต และ (4) ปรับเปลี่ยนท้ังสินค้าและ
กระบวนการผลิต หรือกล่าวได้ว่ายกระดับห่วงโซ่อุปทานไปสู่โมเดลธุรกิจใหม่7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 http://dupress.com/articles/dr14-3d-opportunity/?id=gx:el:dc:dup604:awa?id=gx:el:dc:dup604:awa 
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รูปภาพท่ี 2.ข : การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตแบบเพ่ิมโดยผู้ผลิต 

ที่มา : Deloitte University Press (2555) 
  

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่สามารถทดแทนบทบาทของมนุษย์ในการประกอบชิ้นส่วนได้ รวมท้ังการ
ประยุกต์ใช้ยังไม่กว้างขวาง ดังนั้น ผลกระทบท่ีจะตกกับประเทศท่ีเป็นฐานการรับจ้างผลิตยังไม่ชัดเจน แต่หากเทคโนโลยี
ดังกล่าวแพร่หลายมากขึ้น และสามารถทดแทนบทบาทของผู้รับจ้างผลิตได้ จะกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ของประเทศกําลังพัฒนาอย่างมหาศาล กระทรวงอุตสาหกรรมจึงควรจัดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตแบบเพ่ิมและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยในภาพรวมระดับมหภาคและรายสาขาต่อไป 
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กล่องท่ี 2.2 : เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
 

ในอดีตท่ีผ่านมา วิวัฒนาการของเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาจไม่รวดเร็วทันใจจนสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ชัดเจน แต่แนวโน้มสดใสเพราะ (1) ค่าใช้จ่าย R&D และต้นทุนการผลิตลดลง (2) การลงทุนเพ่ิมข้ึน เช่น บริษัท Google, 
Amazon ได้นําหุ่นยนต์มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ (3) จินตนาการในการใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน เช่น การใช้
หุ่นยนต์ในกระบวนการเพาะปลูกหรือการบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ หรือในอนาคต อาจนําไปสู่การพัฒนายาน
ยนต์ไร้คนขับก็เป็นได้ เป็นการลดบทบาทของท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค ซ่ึงอาจส่งผลต่อประเทศกําลังพัฒนาท่ีเป็นผู้รับจ้างผลิต
ในลักษณะคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีการผลิตแบบเพ่ิม8 โดย Deloitte ได้สรุปเปรียบเทียบนัยของการพัฒนาเทคโนโลยีการ
พิมพ์สามมิติและหุ่นยนต์อัจฉริยะไว้ตามตารางท่ี 2.ค 
  

รูปภาพท่ี 2.ค: คุณลักษณะและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมรายสาขาจากเทคโนโลยีการผลิตแบบเพ่ิมและหุ่นยนต์ 

 
ที่มา: Deloitte (The Automation Evolution, 2555) 

                                                            
8 http://www.economist.com/news/leaders/21599762-prepare-robot-invasion-it-will-change-way-people-think-about-
technology-rise 
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สรุปแนวโน้มโลกและนัยต่ออุตสาหกรรมอนาคต 
 

 ผลศึกษาจาก 5 แหล่งข้างต้น สามารถนํามาสรุปเป็นตารางแสดงแนวโน้มของโลกท่ีประเทศต่างๆ 
รวมทั้งไทยและเพ่ือนบ้านอาเซียนเผชิญร่วมกันได้ ดังต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 2.1 : สรุปแนวโน้มโลกในมิติต่างๆ 
ประเด็น ZPunkt RBSC NIC CSIRO WEF

มิติเศรษฐกิจ 
โลกาภิวัตน์และการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ √ √ √ √ √ 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ √ √ √  
การเปลี่ยนแปลงในโลกการทํางาน  √  √  
การบริโภครูปแบบใหม่  √  √  

มิติสังคม 
การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ √ √ √ √ √ 
การแย่งชิงบุคลากรทักษะสูง   √  √ 
ความเป็นเมือง √ √ √  
การเข้าสู่สังคมปจัเจก √ √ √  
การปรับเปลี่ยนบทบาททางเพศ √ √   
การแบ่งสรรความรับผิดชอบร่วมกัน  √   

มิติสิ่งแวดล้อม 
การขาดแคลนทรัพยากรและพลังงาน  √ √ √ √ √ 
การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  √ √ √ √ √ 
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติท่ีมีผลกระทบภายนอก  √ √ 

มิติความม่ันคง 
การจัดระเบียบโลกทางการเมืองใหม่  √ √ √ 
ความเสี่ยงต่อสังคมโลก  √ √  

มิติเทคโนโลยี 
การเรียนรู้จากธรรมชาติ  √ √  
การเคล่ือนท่ีรูปแบบใหม่ วัฒนธรรมดิจิทัล และคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ  √ √ √ 
การหลอมรวมเทคโนโลยี √  

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

 

จากตารางที่ 2.1 ประเด็นร่วมที่งานวิจัยเห็นตรงกันว่าเป็นแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง และเทคโนโลยีที่ทั่วโลกเผชิญร่วมกัน ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์และการกระจาย
อํานาจทางเศรษฐกิจ (มิติเศรษฐกิจ) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(มิติสังคม) ความม่ันคงทางทรัพยากรและพลังงาน (มิติสิ่งแวดล้อม) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (มิติสิ่งแวดล้อม) รองลงไปเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ (มิติเศรษฐกิจ) ความเป็นเมือง  
(มิติสังคม) การเข้าสู่สังคมปัจเจก (มิติสังคม) การจัดระเบียบโลกใหม่ (มิติความมั่นคง) และการเคลื่อนที่
รูปแบบใหม่และวัฒนธรรมดิจิทัล (มิติเทคโนโลยี) ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่า มิติที่ผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามีนัยสําคัญมาก
ที่สุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม และการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตของไทยพึงตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในระดับโลกที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า
จะมีน้ําหนักมากที่สุดในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า 
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 จากแนวโน้มโลกดังกล่าว หลายหน่วยงานในต่างประเทศได้ระบุกลุ่มอุตสาหกรรมดาวรุ่งในอนาคต 
ยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) กําหนด 6 อุตสาหกรรมที่สหภาพยุโรป
ควรเร่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในเอกสาร “Economic Foresight Study on R&D for the European 
Industry” ได้แก่ (1) สาขาเคมีภัณฑ์ (2) สาขาเภสัชภัณฑ์ (3) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (4) สาขาโฟโตนิกส์  
(5) สาขายานยนต์ และ (6) สาขาการผลิตขั้นสูง (Advanced manufacturing) ซึ่งสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่
สนองตอบเมกะเทรนด์ด้านเทคโนโลยี ยกเว้นอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากแนวโน้มการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ  
 

 ในขณะที่นิตยสาร World of Business Ideas (WOBI) ได้ระบุ 5 อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วในอนาคต 
(Fastest growing industries of the future) แต่บางรายการเป็นบริการ คือ (1) การสื่อสารทางเสียงผ่าน
โครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Voice over internet protocol) ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์สามมิติ (2) พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) และ (3) เกมสื่อสังคม (Social network game) และมีเพียง  
2 สาขาที่เก่ียวข้องกับภาคการผลิตโดยตรง ได้แก่ (4) เทคโนโลยีชีวภาพ และ (5) พลังงานทดแทน9  
ซึ่งตอบสนองเมกะเทรนด์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านเศรษฐกิจ ตามลําดับ  
 

 นอกจากน้ี นิตยสารช่ือดัง Forbes ได้ทําการคาดการณ์ในลักษณะเดียวกันในบทความเร่ือง “What 
Are the $10+ Billion Big Industries of the Future?” โดยระบุอุตสาหกรรมใหญ่ในอนาคต 10 กลุ่ม  
ทั้งในภาคบริการ 5 รายการ และในภาคการผลิต 5 รายการ ได้แก่ (1) รถยนต์ไฟฟ้า (Electric cars)  
(2) พลังงานแสงอาทิตย์ (3) การพิมพ์สามมิติ (4) โครงสร้างพ้ืนฐานเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) และ  
(5) เทคโนโลยีนาโน10 ซึ่งสาขาอุตสาหกรรมอนาคตของ Forbes ถูกขับเคลื่อนด้วยเมกะเทรนด์ด้านเทคโนโลยี
เป็นหลักเช่นเดียวกับการคาดการณ์ของ EC ตามตารางที่ 2.2 
 

ตารางที่ 2.2 : สรุปความเชือ่มโยงระหว่างเมกะเทรนด์ในมิติต่างๆ กับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

เมกะเทรนด์ 
กลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคตในภาพรวม 

ตัวอย่างสาขาอุตสาหกรรมทีส่นับสนุนโดย 
EC WOBI Forbes 

มิติเศรษฐกิจ ทุกกลุ่ม - ทุกสาขา - ทุกสาขา - ทุกสาขา 
มิติสังคม กลุ่มสุขภาพ - เภสัชภัณฑ์ - เทคโนโลยีชีวภาพ  

มิติสิ่งแวดล้อม กลุ่มสีเขียว  
 

- ยานยนต์  - พลังงานทดแทน - รถยนต์ไฟฟ้า 
- พลังงานแสงอาทิตย์ 

มิติเทคโนโลยี กลุ่มการหลอมรวม
เทคโนโลยี 

- การผลิตข้ันสูง 
- โฟโตนิกส์ 
- อิเล็กทรอนิกส์ 
- เคมีภัณฑ์ 

 - การพิมพ์สามมิติ 
- เมืองอัจฉริยะ 
- เทคโนโลยีนาโน 

มิติความม่ันคง - การผลิตข้ันสูง   
ที่มา : ประมวลโดย มูลนิธิ สวค. (2557) 

  

                                                            
9 http://www.wobi.com/blog/future-industries/top-5-fastest-growing-industries-future 
10 http://www.forbes.com/sites/quora/2014/05/14/what-are-the-10-billion-big-industries-of-the-future/ 
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จากการประมวลข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ระบุมาน้ัน สอดรับกับแนวโน้มโลก 
โดยเฉพาะในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี กล่าวคือ กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ เช่น เภสัชภัณฑ์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ ตอบสนองมิติสังคม และกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น ยานยนต์สะอาด พลังงานทดแทน 
ตอบสนองมิติสิ่งแวดล้อม ส่วนมิติเศรษฐกิจน้ัน มีความเก่ียวพันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกสาขา แต่เป็น
ที่น่าสังเกตว่า ประเทศพัฒนาแล้วมักให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตตามทิศทางของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การผลิตขั้นสูง การพิมพ์สามมิติ โฟโตนิกส์ หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มหลอมรวม
เทคโนโลยี ทําให้มิติเทคโนโลยีมีนัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แต่ละ
ประเทศผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกจะเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวหรือไม่ และดําเนินนโยบายพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมใดบ้างน้ัน มูลนิธิ สวค. ได้ทําการทบทวนพอสังเขปในส่วนที่ 2.3 

 
2.3  ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศต้นแบบและการจัดกลุม่อุตสาหกรรม

อนาคต 
 

 ในส่วนน้ี มูลนิธิ สวค. นําเสนอตัวอย่างการดําเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตและการจัดกลุ่ม
อุตสาหกรรมดังกล่าวใน 6 ประเทศหรือกลุ่มประเทศต้นแบบที่เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ประกอบด้วย  
2 ประเทศ/กลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันตก ได้แก่ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และ 4 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ 
จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่ง 2 ใน 4 (เกาหลีใต้และญี่ปุ่น) เป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีฐานอุตสาหกรรม
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หน่ึงประเทศ (จีน) เป็นชาติกําลังพัฒนาซึ่งมีรายได้ปานกลางเช่นเดียวกับไทย  
และอีกหน่ึงประเทศ (อินเดีย) เป็นประเทศรายได้ตํ่าที่สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP และการจ้างงาน
ตํ่ากว่าไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบการดําเนินนโยบายไปตามระดับการพัฒนาและโครงสร้างทาง
สถาบันที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศได้ 
  

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศจีน 
 

 ถึงแม้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัว แต่ด้วยความได้เปรียบในด้านต้นทุนและค่าจ้างแรงงาน 
จีนยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 1 หรือ “โรงงานของโลก” (Factory of the world) โดยสามารถ
แซงสหรัฐฯ ได้ในปี 2553 ในปัจจุบันจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล เหล็กและ
เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า พลาสติก ยาง เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เป็นลําดับ 1 ของโลก 
(โครงสร้างสินค้าส่งออกของจีนในปี 2556 ปรากฏตามตารางที่ 2.3) ทําให้จีนได้รับการจัดอันดับจาก Deloitte 
ในรายงาน Global Manufacturing Competitiveness Index (GMCI) ปี 2556 ให้เป็นประเทศท่ีมี 
ขีดความสามารถในการผลิตสูงสุดในโลก  
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ตารางที่ 2.3 : รายการสินคา้ส่งออกหลัก 10 อันดับแรกของประเทศจีนในปี 2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 85 อุปกรณ์ไฟฟ้า 561,704 122,385 16 15 25 1.88
2 84 เคร่ืองจักรกล 383,311 212,641 12 2 17 1.54
3 61 เคร่ืองแต่งกายถัก 96,810 95,144 16 11 4 4.01
4 94 เฟอร์นิเจอร์ 86,436 83,372 22 11 4 3.48
5 90 อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ 74,690 -33,049 18 3 3 1.12
6 62 เคร่ืองแต่งกายไม่ถัก 68,272 65,131 9 12 3 2.95
7 39 พลาสติก/ผลิตภัณฑ์ 61,775 -10,634 25 12 3 0.89
8 87 ยานยนต์ 58,589 -15,557 20 6 3 0.37
9 73 ผลิตภัณฑ์เหล็ก/เหล็กกล้า 57,369 46,913 15 2 3 1.58
10 64 รองเท้า 561,704 122,385 16 15 2 3.55

รวม 2,210,523 260,588 16 8 100 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 

 

 อย่างไรก็ตาม บทบาทผู้รับจ้างผลิต (Original equipment manufacturer: OEM) ของจีน ทําให้ 
การพัฒนาเศรษฐกิจขาดความย่ังยืน เน่ืองจากผู้ประกอบการในประเทศยังเสียเปรียบบรรษัทข้ามชาติด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จีนจึงพ่ึงพาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูง ประกอบกับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งออก ซึ่งผันผวนไปตามสภาพเศรษฐกิจโลก มากกว่าการบริโภค
ภายในประเทศ รวมท้ังพ้ืนที่การลงทุนในภาพรวมจํากัดอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ก่อให้เกิดความ
ไม่สมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ ความไม่สมดุลในการพัฒนาระหว่างภูมิภาค (Imbalanced regional 
development) ความไม่สมดุลด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม (Imbalanced industrial structure) และความ
ไม่สมดุลด้านโครงสร้างอุปสงค์ (Imbalanced demand structure) แผนห้าปี (Five-year Plan) ฉบับที่ 12 
(2554-2558) ซึ่งมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน จึงต้ังเป้าหมายเพิ่ม
สัดส่วนการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนของภาคเอกชน และการกระจายความเจริญไปสู่ตะวันตก11  
 

 ภายใต้เป้าหมายหลักตามแผนฯ ฉบับที่ 12 พบว่า จีนเน้นปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใน 2 ส่วน คือ 
(1) ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตด้ังเดิม 9 สาขา (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2.4) และ (2) และพัฒนา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ 7 สาขา (รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 2.5) บนรากฐานเทคโนโลยี ทั้งน้ี  
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
แนวโน้มของโลกตามที่วิเคราะห์ไว้ในส่วน 2.2 
  

                                                            
11 มนัชชัย จึงตระกูล “มองจีนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12” ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 2.4 : นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมด้ังเดิมของประเทศจีน 
กลุ่มอุตสาหกรรม นโยบาย 

1) การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
(Equipment manufacturing) 

- เปลี่ยนจากการผลิตท่ีมุ่งเน้นการผลิตสินค้า (Product-oriented 
manufacturing) มาเป็นการผลิตท่ีมุ่งเน้นการให้บริการ (Service-oriented 
manufacturing)  
- พัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับการผลิตอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ 

2) การต่อเรือ - ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เข้ากับมาตรฐานการต่อเรือระหว่างประเทศ  
- ส่งเสริมการต่อเรือท่ีทันสมัย ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง และสร้างมูลค่าเพ่ิมมาก 

3) ยานยนต์ - เสริมสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 
- ยกระดับเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4) เหล็กกล้า  - พัฒนาเหล็กกล้าชนิดเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น รถไฟความเร็วสูง 
5) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
(Non-ferrous metal) 

- พัฒนาวัตถุดิบเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อากาศยาน 

6) โลหการและวัสดุก่อสร้าง 
(Metallurgical and building materials) 

- เสริมสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
- ปรับปรุงโรงงานเพ่ือให้สามารถนําวัสดุก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่  
- พัฒนาวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารเขียว  

7) ปิโตรเคมี  - พัฒนาวัตถุดิบให้มีความหลากหลาย  
- เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ันสูง  
- ลดการผลิตสินค้าท่ีมีสารพิษสูง 

8) สิ่งทอ  - พัฒนาเส้นใยใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีสูง 
- ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและนํากลับมาใช้ใหม่ 

9) อุตสาหกรรมเบา  - พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น แบตเตอร่ี พลาสติกท่ีใช้ในการเกษตร หลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะ (Intelligent household 
electronics) 
- พัฒนาเทคโนโลยีอาหารแปรรูปและเพิ่มความเข้มงวดของระบบการตรวจสอบ
อาหาร 

ที่มา : National Development and Reform Commission (2554) 
 

ตารางที่ 2.5 : นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ของประเทศจีน 
กลุ่มอุตสาหกรรม นโยบาย 

1) อุตสาหกรรมอนุรักษ์พลังงานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Energy Conservation and 
Environmental Protection)  

- ให้ความสําคัญกับอุปกรณ์ สินค้า และบริการท่ีใช้เทคโนโลยีเพ่ืออนุรักษ์
พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

2) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่น
ใหม่ 
(New Generation IT)  

- มุ่งเน้นเครือข่ายการสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี การผนวกรวมของเทคโนโลยี 3 ด้าน 
คือ โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต (Triple-play convergence) การ
เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตสู่ทุกสิ่ง รวมถึงแผงวงจร (Circuit) จอแบน (Flat-panel 
Display) และซอฟต์แวร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

3) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology)  

- พัฒนาฐานข้อมูลและจัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาในสาขาชีวเวชศาสตร์ 
(Biomedicine) วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) 
การเกษตรชีวภาพ (Bio-agriculture) และการผลิตแบบชีวภาพ (Bio-
manufacturing) 
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กลุ่มอุตสาหกรรม นโยบาย 
4) อุตสาหกรรมการผลิตชั้นสูง  
(High-end Manufacturing)  

- สร้างฐานอุตสาหกรรมสําหรับการผลิตภายในประเทศ เช่น อากาศยาน 
ดาวเทียม อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์รถไฟความเร็วสูง 

5) อุตสาหกรรมพลังงานใหม่  - มุ่งพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล (Biomass) 
6) อุตสาหกรรมวัสดุใหม่  
(New Materials)  

- ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือคิดค้นวัสดุใหม่ๆ เช่น เส้นใยคุณภาพสูง และ
วัสดุนาโนท่ีเป็นท่ีต้องการอย่างเร่งด่วนในอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน 

7) อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่  
(New-energy Vehicles) 

- ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ระบบไฮบริดและยานยนต์ระบบไฟฟ้า 

ที่มา : National Development and Reform Commission (2554) 
 

ในการยกระดับและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตด้ังเดิมน้ัน จีนเน้นการวิจัยและพัฒนาโดย
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า และถือเป็นการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งเดิมเน้นการผลิตที่ใช้แรงงานและทรัพยากรเป็นหลัก แต่ไม่สามารถคงค่าแรงให้อยู่ใน
ระดับตํ่าได้อีกต่อไป อันจะทําให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน จึงต้องผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
รวมทั้งเช่ือมโยงกับภาคบริการมากขึ้น เพ่ือคงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

 

ส่วนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่น้ัน จีนเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ถือเป็นการแก้ไข
จุดอ่อนด้านข้อจํากัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากภาวะโลก
ร้อนและปัญหาความม่ันคงทางพลังงาน บนพ้ืนฐานของการคิดค้นนวัตกรรมเช่นเดียวกับในอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน โดยจีนต้ังเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนของ 7 กลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่จากเดิมร้อยละ 2 ของ GDP 
เป็นร้อยละ 8 ในปี 255812

  
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศเกาหลีใต้ 
 

 เกาหลีใต้เป็นตัวอย่างความสําเร็จของประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น จากอุตสาหกรรม
เบาไปสู่อุตสาหกรรมหนักไปสู่กิจกรรมการผลิตที่ใช้นวัตกรรมและเทคนิคขั้นสูง หากพิจารณาจากตารางที่ 2.6 
พบว่าในปี 2556 เกาหลีใต้ กลุ่มสินค้าที่เกาหลีใต้ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ 
และเครื่องจักรกล ส่วนกลุ่มสินค้าที่เกาหลีใต้มีความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนจากค่า RCA (สูตรการคํานวณ
ปรากฏในบทที่ 1) คือ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยนํ้า ซึ่งเกาหลีใต้ส่งออกได้เป็นอันดับ 1 ของโลกส่วนหน่ึงเป็นผลมา
จากการดําเนินนโยบายแบบบนลงล่าง (Top-down) เช่นเดียวกับจีน เริ่มจากนโยบายเศรษฐกิจฐานความรู้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จนประสบสัมฤทธิผล แต่หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีลี เมียงบักเข้ารับตําแหน่งในปี 2551 
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตระหนักดีว่ามิติการพัฒนาที่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบ
กับแนวโน้มโลกใน 3 ด้านหลัก คือ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ (มิติเศรษฐกิจ) การแย่งชิงพลังงาน (มิติสิ่งแวดล้อม) 
และความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม (มิติสิ่งแวดล้อม) มีความเช่ือมโยงกันและกระทบต่อเกาหลีใต้ในฐานะผู้นําเข้า
พลังงานสุทธิอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เขาจึงได้ประกาศให้ “การเติบโตสีเขียว” (Green growth) ซึ่งหมายถึงการผสม
กลมกลืนระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม เป็นวาระแห่งชาติในอีก 40 ปี
ข้างหน้า (2552-2593) ทดแทน “การเติบโตสีเทา” ซึ่งหมายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วจึงลดหรือเยียวยา
ผลกระทบในภายหลัง จนอดีตประธานาธิบดีลี เมียงบัก พ้นจากตําแหน่งไปแล้วนโยบายดังกล่าวก็ยังดําเนินอยู่
ต่อไปแม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและจัดต้ังกระทรวงใหม่อย่างมโหฬารก็ตาม 

                                                            
12 http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/China-12th-Five-Year-Plan-Overview-
201104.pdf 
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ตารางที่ 2.6 : รายการสินคา้ส่งออกหลัก 10 อันดับแรกของประเทศเกาหลีใต้ในปี 2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 85 อุปกรณ์ไฟฟ้า 135,497 63,223 10 14 9 1.80
2 87 ยานยนต์ 72,772 62,287 18 4 11 1.84
3 84 เคร่ืองจักรกล 59,318 11,869 11 1 8 0.94
4 27 เชื้อเพลิง/พลังงาน 54,113 -126,320 25 -6 16 0.55
5 90 อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ 35,943 18,708 4 -4 9 2.13
6 89 เรือ/สิ่งก่อสร้างลอยน้ํา 35,870 34,176 -5 -5 -1 10.13
7 39 พลาสติก/ผลิตภัณฑ์ 31,172 20,557 13 10 10 1.77
8 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 24,856 10,474 17 7 9 1.75
9 72 เหล็ก/เหล็กกล้า 22,270 1,900 9 -12 8 1.86
10 73 ผลิตภัณฑ์เหล็ก/เหล็กกล้า 11,180 2,665 12 -10 7 1.22

รวม 559,619 44,046 11 2 10 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 

 

 ภายใต้กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน (Ministry of Trade, Industry and Energy: MOTIE) 
ซึ่งแต่เดิมคือกระทรวงเศรษฐกิจฐานความรู้ (Ministry of Knowledge Economy: MKE) เกาหลีใต้ได้กําหนด
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานของประเทศไว้ 7 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมยานยนต์ (2) อุตสาหกรรมต่อเรือ 
(3) อุตสาหกรรมสารก่ึงตัวนํา (4) อุตสาหกรรมเหล็กกล้า (5) อุตสาหกรรมเครื่องจักรทั่วไป (6) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และ (7) อุตสาหกรรมช้ินส่วนและวัสดุ โดยมีรายละเอียดการดําเนินนโยบายตามตารางที่ 2.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุก
สาขา เกาหลีใต้มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ือตอบสนองแนวโน้มโลกในมิติสิ่งแวดล้อม 
 

ตารางที่ 2.7 : นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมด้ังเดิมของประเทศเกาหลใีต้ 
กลุ่มอุตสาหกรรม  นโยบาย/เป้าหมาย  

1) ยานยนต์ • พัฒนายานยนต์ท่ีมีฟังก์ชันของ IT 
• สร้างมาตรการจูงใจอุปสงค์ยานยนต์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

2) ต่อเรือ • พัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว IT เรือตัดน้ําแข็ง วิศวกรรมนอกฝั่ง 
3) สารกึ่งตัวนํา • พัฒนาเทคโนโลยีท้ังเคร่ืองมือและวัสดุ เช่น LED  

• สนับสนุน R&D ในรายการสินค้าท่ีมีศักยภาพสูงในระยะยาว  เพ่ือรักษาการเป็นผู้ผลิตชิป
หน่วยความจํารายใหญ่ท่ีสุดของโลก 

4) เหล็กกล้า • ขยายการลงทุนสินแร่เหล็กในต่างประเทศ และเพ่ิมอุปทานของวัสดุเหล็กกล้า เพ่ือรักษาสถานะ
ผู้นําของโลก 
• พัฒนากระบวนการผลิตท่ีประหยัดพลังงาน  

5) เคร่ืองจักรท่ัวไป • ริเร่ิมโครงการพัฒนาเคร่ืองจักรสําหรับโรงไฟฟ้า/เคร่ืองจักรไฮบริด 
6) สิ่งทอ • สนับสนุนการหลอมรวมกันระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งทอ เพ่ือผลิตสิ่งทอแนวใหม่ เช่น 

สิ่งทอสีเขียว/นํากลับมาใช้ใหม่ 
7) ชิ้นส่วน/วัสดุ  • แสวงหาแหล่งเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) ประมวลจาก MOTIE (2557) 
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ในการขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ (New Growth Engine) น้ัน MOTIE ได้คัดเลือก 17 อุตสาหกรรม
เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเทคโนโลยี 
สีเขียว กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี และกลุ่มบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง ดังตารางที่ 2.8 ซึ่งสังเกตได้ว่า 2 ใน 3  
อยู่ในภาคการผลิต โดยกลุ่มแรกเป็นการตอบสนองแนวโน้มโลกในมิติสิ่งแวดล้อม ทําให้เกาหลีใต้ต้องหันมา
พัฒนาสินค้าสีเขียวจากฐานอุตสาหกรรมเดิม เช่น ต่อยอดอุตสาหกรรมสารก่ึงตัวนําไปสู่ไดโอดเปล่งแสง  
ซึ่งทั้งหมดต้องใช้นวัตกรรมขั้นสูง ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่สนองตอบทิศทางของโลกในมิติเทคโนโลยีโดยตรง 
เช่น หุ่นยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีนาโน เป็นต้น แต่บางส่วนก็สอดคล้องกับมิติทางสังคมด้วยเช่นกัน เช่น  
ชีวเภสัชภัณฑ์และเคร่ืองมือแพทย์ 

 

ตารางที่ 2.8 : อุตสาหกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ของเกาหลีใต้ 
กลุ่มเทคโนโลยสีีเขียว กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยขีั้นสูง กลุ่มบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

1) เทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนตํ่า  
(Low-carbon Energy Technology) 
2) เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy Technology) 
3) เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 
(Water Treatment Technology) 
4) ระบบขนส่งสีเขียว  
(Green Transportation System) 
5) การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศใน
เมือง (IT Convergence Citywide) 
6) ไดโอดเปล่งแสง  
(Light-emitting Diode: LED) 

7) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology)  
8) สื่อเพ่ือการสื่อสารและกระจาย
เสียง (Broadcast & 
Communication Media) 
9) อาหาร (Food) 
10) ชีวเภสัชภัณฑ์และเคร่ืองมือแพทย์ 
(Biopharmaceuticals & Medical 
Device) 
11) หุ่นยนต์อัจฉริยะ 
(Intelligent Robot) 
12) การหลอมรวมของเทคโนโลยี 
นาโน (Nano-convergence) 

13) บริการสุขภาพ (Health Care) 
14) บริการการเงินสีเขียว  
(Green Finance) 
15) บริการวัฒนธรรมและซอฟต์แวร์
เชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Content & Software) 
16) บริการการศึกษา (Education) 
17) บริการท่องเท่ียวและประชุม/
นิทรรศการ (Tourism & MICE) 

ที่มา : MOTIE (2557) 
 

 นัยประการหน่ึงของนโยบายอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ คือ การดําเนินยุทธศาสตร์แบบบนลงล่างที่มี
การประสานงานระหว่างแต่ละกระทรวงอย่างชัดเจน ต้ังแต่ระดับต้นนํ้า คือ การวิจัยและพัฒนาและการ
ออกแบบ ไปสู่ขั้นตอนการผลิตและการตลาด ดังน้ัน เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอนาคต
ตามที่กําหนดไว้ข้างต้น เกาหลีใต้จึงระบุทั้งฐานเทคโนโลยีสะอาดและการศึกษาท่ีเกาหลีใต้ต้องการผลิต 
ปรากฏตามตารางที่ 2.9 
 

 นอกเหนือจากน้ัน เกาหลีใต้ต้ังเป้าการบริโภคพลังงานทดแทนจากร้อยละ 2 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 
11 ในปี 2573 โดยทางภาครัฐได้เตรียมวางแผนที่จะใช้งบลงทุนประมาณ 30.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 
256313 และยกเว้นภาษีให้กับอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 
ซึ่งถือว่าเป็นการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวอีกทางหน่ึงด้วย ด้วยเหตุน้ี อุตสาหกรรมอนาคตของ
เกาหลีใต้ ถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบายแบบบนลงล่างที่เล็งเห็นนัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีมากที่สุด 
 
 
  

                                                            
13 “2013 Global Manufacturing Competitiveness Index” Deloitte 
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ตารางที่ 2.9 : ฐานเทคโนโลยีและสาขาการศึกษาท่ีได้รบัการสนับสนนุ 
ภายใต้นโยบายการเติบโตสีเขียวของเกาหลีใต้ 

 
ที่มา : Green Growth in Motion (2554) 

 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศญี่ปุ่น 
 

 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน และอินเดีย  
และติด 1 ใน 10 อันดับสูงสุดของโลกในด้านการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิต ที่วัดจากดัชนี GMCI  
ในปี 255614 โดยสินค้าที่ญี่ ปุ่นส่งออกได้มากที่สุด ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ซึ่งรวมถึงเคร่ืองมือแพทย์ ตามลําดับ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 
2.10) ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมาย “Law on Special Measures for Industrial 
Revitalization and Innovation” เพ่ือให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนฟ้ืนฟูธุรกิจและสร้างนวัตกรรมในหลายสาขา
อุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และอวกาศ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ผลิต นอกจากน้ี ยังมี
ยุทธศาสตร์การเติบโตใหม่ (New Growth Strategy) ซึ่งเสนอโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economic Trade and Investment: METI) ในปี 2552 เพ่ือเพ่ิมอุปสงค์และการ
จ้างงาน ผ่านการปฏิรูปกฎระเบียบและนโยบายการคลัง โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ (1) เศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นมีความเข้มแข็ง (2) การคลังมีความมั่นคง และ (3) ระบบประกันสังคมมีความเข้มแข็ง15 
  

                                                            
14 Deloitte Tohmatsu Limited analysis 
15 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (METI) 
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ตารางที่ 2.10 : รายการสนิค้าส่งออกหลกั 10 อันดับแรกของประเทศญ่ีปุน่ในปี 2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 87 ยานยนต์ 148,549 127,391 9 -9 11 2.94
2 84 เคร่ืองจักรกล 135,211 72,895 6 -15 8 1.68
3 85 อุปกรณ์ไฟฟ้า 108,270 11,479 0 -14 9 1.12
4 90 อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ 40,114 15,571 8 -12 9 1.86
5 72 เหล็ก/เหล็กกล้า 35,321 27,937 5 -11 8 2.31
6 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 26,294 10,130 7 12 9 1.45
7 39 พลาสติก/ผลิตภัณฑ์ 25,704 10,617 3 -10 10 1.14
8 27 เชื้อเพลิง/พลังงาน 16,683 -264,903 10 24 16 0.13
9 89 เรือ/สิ่งก่อสร้างลอยน้ํา 15,384 14,860 -9 -31 -1 3.40
10 73 ผลิตภัณฑ์เหล็ก/เหล็กกล้า 13,472 6,797 7 -13 7 1.15

รวม 715,097 -118,069 5 -10 10 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 

 

 อน่ึง ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตใหม่ของญี่ปุ่นประกอบด้วย 7 เสาหลัก และ 21 โครงการยุทธศาสตร์
ระดับชาติ16 ตามตารางที่ 2.11 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.11 : ยุทธศาสตรก์ารเจรญิเติบโตใหม่ของญีปุ่่นปี 2563 
7 เสาหลัก 21 โครงการยทุธศาสตร์ 

นโยบายฝ่ายอุปสงค์ (Demand-side policies) 

นวัตกรรมสีเขียว  
(Green innovation) 
 

1) การใช้ระบบ Feed-In Tariff System เพ่ือขยายตลาดพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่น 
(Introduce a feed-in tariff system to expand the renewable energy market) 
2) การริเร่ิมโครงการเมืองอนาคตเพ่ือสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Use the Future City Initiative to promote the use of eco-products 
and services) 
3) การฟ้ืนฟูป่าไม้สร้างสังคมคาร์บอนตํ่า (Revitalise forestry and raise the self-
sufficiency ratio to over 50%) 

นวัตกรรมชีวิต 
(Life innovation) 

4) การเพ่ิมทางเลือกสําหรับผู้ป่วยด้วยยาและเคร่ืองมือใหม่ (Expand options for patients 
by quick provision of new drugs and devices) 
5) การสร้างตําแหน่งผู้ให้บริการการแพทย์คุณภาพระดับแนวหน้าของโลก (Establish 
Japan’s position globally as a provider of high-quality medical care) 

การรวมกลุ่มในเอเชีย 
(Asian economic 
integration) 

6) การส่งออกระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Japan a major player in exports of 
infrastructure systems) 
7) การลดอัตราภาษีนิติบุคคลและการส่งเสริมให้ญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเอเชีย 
(Cut the corporate tax rate and promote Japan as an Asian industrial centre) 
8) การสร้างทักษะฝีมือและเพ่ิมจํานวนแรงงานฝีมือต่างชาติ (Foster global talents and 
increase the number of talented foreign personnel) 

                                                            
16 Jones and Yoo (2001) “Japan’s New Growth Strategy to Create Demand and Jobs” 
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7 เสาหลัก 21 โครงการยทุธศาสตร์ 
9) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทด้วยการใช้มาตรฐานระดับโลก 
(Strengthen the competitiveness of domestic firms by making Japanese 
standards global ones and increasing Japan’s role as a content provider) 
10) การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศเอเชีย (Promote economic partnerships, 
particularly with Asian countries) 

การท่องเที่ยวและการ
ฟ้ืนฟูท้องถ่ิน 
(Tourism and local 
revitalization) 

11) การจัดต้ังเขตพิเศษเชิงยุทธศาสตร์และสนับสนุนนโยบายเปิดเสรีการบิน (Create global 
strategic special zones and promote full “open skies”) 
12) การเพ่ิมจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น 25 ล้านคนต่อปี (Make Japan a tourism-
oriented nation and attract 25 million visitors annually) 
13) การเพ่ิมท่ีอยู่อาศัยเป็นสองเท่าและปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Double 
the size of the market for existing housing and remodelling of housing) 
14) การสนับสนนุบทบาทของภาคเอกชน (Open public facilities to the private sector 
and promote projects using private sector partnerships) 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Science, technology 
and IT) 

15) การสร้างมหาวิทยาลัยชั้นนําเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
(Create “leading graduate schools” to enhance international competitiveness) 
16) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาครัฐและครัวเรือน 
(Promote the use of ICT in the government and provide broadband to all 
households by 2015) 
17) การเพ่ิมการลงทุนด้านการวิจยัและพัฒนาเป็นอย่างน้อยร้อยละ 4 ของ GDP (Increase 
R&D investment to at least 4% of GDP) 

การจ้างงานและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
(Employment and 
human resources) 

18) การบูรณาการโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการดูแลเด็ก 
(Integrate childcare and kindergartens and develop quality childcare) 
19) การริเร่ิมระบบการรับรองอาชีวศึกษาแห่งชาติแลระบบสนับสนุนสําหรับผู้ด้อยโอกาส 
(Create a “National Vocational Qualifications” system and a “Personal Support 
Service” for the poor) 
20) การตั้งกรอบแนวคิดใหม่สําหรับกิจกรรมอาสาสมัครและการกุศล (Establish a new 
system of volunteer activity and charitable giving) 

ภาคการเงิน  
(Financial sector)  

21) การจัดต้ังตลาดหลักทรัพย์บูรณาการกับการเงนิและการค้าโภคภัณฑ์ (Create an 
integrated exchange for securities, financing and commodities) 

ที่มา : The Government of Japan, “The New Growth Strategy: Blueprint for Revitalising Japan” (2010) 
 

 ยุทธศาสตร์ข้างต้นเน้นการสร้างความเจริญเติบโตผ่านทางด้านอุปสงค์ ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และเพ่ิมการจ้างงานได้ พร้อมไปกับคํานึงถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประชากรสูงอายุ
ซึ่งอุปสงค์จะถูกกระตุ้นโดยการใช้นโยบายการคลัง ผ่านการใช้จ่าย การเก็บภาษี การกู้ยืมสาธารณะ  
และการแก้ไขกฎระเบียบและโครงสร้าง โดยแตกต่างจากการปฏิรูปเดิมที่เน้นเฉพาะฝ่ายอุปทาน ซึ่งมีข้อเสีย 
คือ ส่งผลให้การว่างงานและความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเพ่ิมขี้น ญี่ปุ่นจึงหวังว่านโยบายใหม่จะสามารถเพ่ิม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ผลิต ผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างย่ังยืน และสามารถรักษาความเป็น
ประเทศผู้นําด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้ให้ดํารงอยู่ได้ ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาในมิติสังคมด้วยนวัตกรรม
ชีวิตในข้อ 4-5 และมิติสิ่งแวดล้อมด้วนนวัตกรรมสีเขียวในข้อ 1-3 
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ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศอินเดีย 
 

 การเปิดเสรีการค้าในปี 2534 ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมของ
อินเดีย จากเดิมที่เน้นผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้าและมีการแทรกแซงโดยรัฐผ่านระบบการอนุญาตการนําเข้าที่
เข้มงวด โดยมีการแบ่งสรรหน่วยงานตามสาขาอุตสาหกรรม เช่น กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ย กํากับดูแล
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ เป็นต้น มาสู่การอนุญาตนําเข้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจที่
ดําเนินการโดยรัฐ การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการร่วมทุนของประเทศ และการสนับสนุน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการจ้างผู้เช่ียวชาญจากต่างชาติ จนทําให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโต แต่ก็ยังมี
สัดส่วนตํ่าการภาคบริการ ซึ่งถือเอกลักษณ์ประการหน่ึงของอินเดีย กล่าวคือ ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดแข็งให้อินเดียสามารถดึงดูกการลงทุนและเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการในสาขาบริการ ในทางตรงข้าม สินค้าส่งออกหลัก ตามท่ีปรากฏในตารางที่ 2.12 ส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิ เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ ฝ้าย เหล็กและเหล็กกล้า หากจะกล่าวถึงอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น สาขาที่โดดเด่นและแข่งขันได้ดีในตลาดโลก (ค่า RCA มากกว่า 1) ก็มีไม่ก่ีรายการ เช่น 
เคมี ภัณฑ์อินทรี ย์  เภสัชภัณฑ์  เ ป็นต้น  ด้วยเหตุ น้ี  อินเ ดียจึ งขาดความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคบริการ ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(2555-2560) ต้องการแก้ไขและได้มีการควบรวมการทํางานแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วน 
 

ตารางที่ 2.12 : รายการสนิค้าส่งออกหลกั 10 อันดับแรกของประเทศอินเดียในปี 2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 27 เชื้อเพลิง/พลังงาน 69,571 -114,623 28 28 16 1.17
2 71 อัญมณี/เคร่ืองประดับ 44,158 -23,342 9 2 14 4.53
3 87 ยานยนต์ 13,787 9,264 23 13 11 0.58
4 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 13,300 -3,621 18 6 9 1.56
5 84 เคร่ืองจักรกล 13,126 -18,820 16 19 8 0.35
6 30 เภสัชภัณฑ์ 11,732 10,064 24 22 4 1.31
7 52 ฝ้าย 11,294 10,538 32 32 13 9.72
8 85 อุปกรณ์ไฟฟ้า 11,240 -18,547 5 4 9 0.25
9 10 ธัญพืช 10,862 10,842 44 24 13 4.81
10 72 เหล็ก/เหล็กกล้า 10,206 88 20 33 8 1.42

รวม 336,611 -129,434 17 16 10 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 

 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการการวางแผน (Planning Commission)  
ได้กําหนด 16 สาขาอุตสาหกรรม (Sectoral Groups) ซึ่งจําแนกได้เป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรมตามบทบาท
ความสําคัญ ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defence 
equipment) อากาศยาน สินค้าทุนและวิศวกรรม (Capital Goods & Engineering) และการต่อเรือและ
ซ่อมแซม (Ship-building & repair) (2) กลุ่มปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน ประกอบด้วยเหล็กกล้า ซีเมนต์ ปุ๋ย  
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และการสํารวจและพัฒนาเหมืองแร่ (Mineral exploration & development) (3) กลุ่มสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และความลึก ประกอบด้วยยานยนต์ เภสัชภัณฑ์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และกระดาษ และ (4) กลุ่มสร้างงาน 
ประกอบด้วยสิ่งทอและปอกระเจา การแปรรูปอาหาร หนังและผลิตภัณฑ์จากหนัง และอัญมณีและ
เครื่องประดับ  
 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลากหลาย
กระทรวง แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวจึงได้กําหนด 10 ประเด็นที่คาบเก่ียว (Cross-cutting Groups) ในลักษณะ
แนวนอน ดังรูปภาพที่ 2.8 เพ่ือให้การทํางานของทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างบูรณาการ โดยคํานึงถึงเป้าหมายของ
ประเทศ ไม่ใช่เป้าหมายของหน่วยงานตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างแยกส่วน 
 

รูปภาพท่ี 2.8 : สาขาอุตสาหกรรมและประเด็นที่คาบเก่ียว 
ภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 ของอินเดีย 

 
ที่มา : Planning Commision (2556) 

 

 10 ประเด็นคาบเก่ียวดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกสาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยี
และความลึก (Technology & Depth) (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human resource development) 
(3) กรอบกฎระเบียบธุรกิจ (Business regulatory framework) (4) ความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม 
(Environment sustainability) (5) ที่ดินและนํ้า (Land and water) (6) คลัสเตอร์และการรวมกลุ่ม 
(Clustering and aggregation) (7) วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็ก (Micro, small and 
medium enterprises) (8) การยกระดับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (Boosting India’s manufacturing 
exports) (9) บทบาทของรัฐวิสาหกิจ (Role of public-sector enterprises) และ (10) การจัดพ้ืนที่ด้าน 
การผลิตและการลงทุน (National Investment and Manufacturing Zones) 
 

 ทั้งหมดน้ีทําให้เห็นภาพว่า ด้วยฐานอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ยังไม่เข้มแข็งเท่ากับจีน เกาหลีใต้ 
และญี่ปุ่น อินเดียไม่ได้กําหนดอุตสาหกรรมอนาคต เพียงแต่จําแนกอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนัยสําคัญ  
โดยมีการระบุเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
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เทคโนโลยีพลังงานทางทดแทน (Alternative energy) การผลิตเมล็ดพันธ์ุ (Seed manufacturing) การวินิจฉัย 
(Diagnostics) การสํารวจค้นพบ (Discovery research) เป็นต้น และนิยมใช้นโยบายแนวนอนมากกว่า
นโยบายแนวต้ังแบบบนลงล่าง  

 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของกลุ่มสหภาพยุโรป 
 

 เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปชะงักงันมาเกือบทศวรรษ โดยมูลค่าการส่งออกลดลงในปี 2555 และ 
2556 แต่มูลค่าดังกล่าวของเศรษฐกิจขนาดใหญี่ที่สุดในกลุ่มซึ่งมีรากฐานของภาคอุตสาหกรรมอันเข้มแข็ง  
คือ เยอรมนี กลับมีแนวโน้มสวนทาง กล่าวคือ เติบโตได้ถึงร้อยละ 6 ในปี 2556 โดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ 
เครื่องจักรกล ยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เภสัชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ ตามลําดับ  
จากสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกตามตารางที่ 2.13 สาขาอุตสาหกรรมที่เยอรมนีแข่งขันได้สูงสุดอยู่ในกลุ่ม
ยานพาหนะ เช่น ยานยนต์ อากาศยาน ซึ่งล้วนมีค่า RCA สูงกว่า 2 ในทางตรงข้าม เศรษฐกิจอ่ืนที่พ่ึงพาภาค
บริการมากกว่าและระบบการเงินอ่อนแอได้รับผลกระทบจากวิกฤตรุนแรงและยาวนาน สหภาพยุโรปตระหนัก
ดีถึงปัญหาเรื้อรังดังกล่าว จึงวางเป้าหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้วิสัยทัศน์ยุโรป 2020 
(Europe 2020) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 โดยมีสาระสําคัญ 3 ข้อ ได้แก่ (1) การเติบโตอย่างชาญฉลาด 
(Smart growth) โดยเน้นสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
(2) การเติบโตอย่างย่ังยืน (Sustainable growth) โดยเน้นกิจกรรมเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า ปกป้องสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีสีเขียว และสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกบริโภคสินค้าจากอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น 
และ (3) การเติบโตอย่างครอบคลุม (Inclusive growth) โดยเน้นให้ประชาชนมีงานทํามากและดีขึ้น  
 

ตารางที่ 2.13 : รายการสนิค้าส่งออกหลกั 10 อันดับแรกของประเทศเยอรมนีในป ี2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 84 เคร่ืองจักรกล 246,171 108,692 5 2 8 1.50
2 87 ยานยนต์ 241,854 148,445 10 4 11 2.34
3 85 อุปกรณ์ไฟฟ้า 139,865 16,918 5 3 9 0.71
4 30 เภสัชภัณฑ์ 73,779 30,102 4 10 4 1.90
5 90 อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ 66,507 31,393 7 6 9 1.51
6 39 พลาสติก/ผลิตภัณฑ์ 59,105 19,322 4 5 10 1.29
7 88 อากาศยาน 43,836 17,265 10 2 3 2.77
8 27 เชื้อเพลิง/พลังงาน 41,245 -132,742 14 8 16 0.16
9 73 ผลิตภัณฑ์เหล็ก/เหล็กกล้า 31,943 11,447 3 4 7 1.33
10 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 29,913 -2,833 6 5 9 0.81

รวม 1,458,647 264,164 6 3 10 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 

  



บทท่ี 2: ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน 2-30 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว สหภาพยุโรประบุเป้าหมายในการพัฒนา 5 ประการ ได้แก่ (1) ด้านการจ้างงาน 
ต้ังเป้าให้มีการจ้างงานร้อยละ 75 ของผู้อยู่ในช่วงอายุ 20-64 ปี (2) ด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม  
ต้ังเป้าให้มีการวิจัยและพัฒนาร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของสหภาพยุโรปโดยรวมทั้งของภาครัฐและ
เอกชน (3) ด้านภาวะโลกร้อนและพลังงาน ต้ังเป้าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกตํ่ากว่าปี 2533 ประมาณร้อยละ 
20 การนําพลังงานกลับมาใช้ใหม่และประสิทธิภาพด้านพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 (4) ด้านการศึกษา  
ต้ังเป้าลดอัตราการหยุดเรียนกลางคันให้เหลือตํ่าว่าร้อยละ 10 และในช่วงอายุ 30-34 ปีอย่างน้อยร้อยละ 40 
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ (5) ด้านความยากจนและการกีดกันทางสังคม ต้ังเป้าให้ประชากร
อย่างน้อย 20 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนและการกีดกันทางสังคม ซึ่งเป็นแบบแผนที่ทั้ง 28 ชาติสมาชิก
ต้องปฏิบัติตามและนําไปใช้ในการดําเนินยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศ 
 

ตารางที่ 2.14 : ยุทธศาสตรยุ์โรป 2020 
การเติบโตอย่างฉลาด การเติบโตอย่างยัง่ยืน การเติบโตแบบมีส่วนร่วม 

1) ด้านนวัตกรรม สหภาพยุโรปได้ริเร่ิม
สหภาพนวัตกรรม (Innovation 
Union)  
2) ด้านการศึกษา สหภาพยุโรปเน้น
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การศึกษาและการเคล่ือนย้าย  
3) ด้านสังคมดิจิทัล สหภาพยุโรปมี
แผนยุทธศาสตร์ A Digital Agenda 
for Europe เพ่ือผลักดันอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากตลาดดิจิทัลเดียว (Digital Single 
Market)  

1) ด้านภูมิอากาศ พลังงาน และ การ
เคลื่อนย้าย สหภาพยุโรปได้ริเร่ิม
โครงการ Resource Efficient Europe 
เพ่ือช่วยการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
จากการใช้ทรัพยากร ลดคาร์บอนใน
ระบบเศรษฐกิจ เพ่ิมการใช้พลังงาน
หมุนเวียน สร้างความทันสมัยให้กับการ
ขนส่ง และส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน 
2) ด้านความสามารถด้านการแข่งขัน
สหภาพยุโรปได้ริเร่ิม An Industrial 
Policy for the Globalisation Era 
เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจ SMEs และ
ส่งเสริมการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมท่ี
เข้มแข็งและย่ังยืน 

1) ด้านการจ้างงานและทักษะ สหภาพ
ยุโรปได้ริเร่ิม An Agenda for New 
Skills and Jobs เพ่ือสร้าง
ตลาดแรงงานให้ทันสมัยด้วยการอํานวย
ความสะดวกท้ังในเร่ืองของการย้าย
แรงงานและการพัฒนาทักษะแรงงาน
ตลอดช่วงอายุการทํางาน 
2) ด้านการต่อสู้กับความยากจน 
สหภาพยุโรปได้ริเร่ิม European 
Platform Against Poverty เพ่ือให้
เกิดการเติบโตของระบบเศรษฐกิจและ
การจ้างงานถูกแบ่งปันสู่คนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ที่มา : คณะกรรมาธิการยุโรป (2553) 
 

 นอกจากน้ี เมื่อเดือนตุลาคม 2555 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศนโยบายอุตสาหกรรมภายใต้ 
ช่ือว่า "A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery" ซึ่งเป็นนโยบายความ
ร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศสมาชิก โดยได้มุ่งเน้นไปที่ 4 เสาหลัก คือ (1) การลงทุนด้านนวัตกรรม 
(Investments in innovation) (2) การสร้างเง่ือนไขตลาดที่ดี (Better market conditions) (3) การเข้าถึง
แหล่งเงินทุน (Access to finance and capitals) และ (4) การพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะความสามารถ 
(Human capital and skills) เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมซึ่งถดถอยและสูญเสียความได้เปรียบ
ให้กับประเทศคู่ค้า เช่น จีน ในระยะที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 20 จาก GDP ภายในปี 2563 ตามท่ีระบุไว้ใน
เอกสารของคณะกรรมาธิการยุโรปเรื่อง “For a European Industrial Renaissance” (มกราคม 2557)  
 

 อย่างไรก็ตาม ภายในประกาศดังกล่าว สหภาพยุโรปไม่ได้กําหนดอุตสาหกรรมอนาคตเน่ืองจาก 
ไม่เช่ือมั่นในการดําเนินนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา แต่มีการระบุเทคโนโลยีเป้าหมายซึ่งสมาชิกสมควร
พัฒนาเพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิต ในที่น้ีจึงขอกล่าวถึงเฉพาะ
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ประเด็นด้านการลงทุนด้านนวัตกรรม ซึ่งสหภาพยุโรปมุ่งเน้นการลงทุนใน 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) เทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Technologies) (2) เทคโนโลยีก่อกําเนิด (Key Enabling 
Technologies) (3) ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based Products) (4) อุตสาหกรรมและการก่อสร้างที่ย่ังยืน 
รวมทั้งวัตถุดิบ (Sustainable Industrial and Construction Policy and Raw Materials) (5) ยานยนต์
สะอาด (Clean Vehicles) และ (6) สมาร์ทกริด (Smart Grids)17 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1) เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ได้แก่ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เป็นต้น  
 

2) เทคโนโลยีก่อกําเนิด ประกอบด้วยไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ (Micro and nanoelectronics) 
วัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม (Industrial Biotechnology)  
การควบคุมแสง (Photonics) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) และระบบอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 
(Advanced manufacturing system) 

 

 3) เทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการนําทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้
อีก (Renewable resources) ซึ่งกระบวนการผลิตเหล่าน้ีสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

 4) อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และวัสดุที่ย่ังยืน หมายถึงการลดต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงาน และการขจัดของเสีย รวมทั้งการพัฒนาสินค้าที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว เช่น วัสดุ
ก่อสร้างสีเขียว อันเป็นการสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 
  

 5) ยานยนต์สะอาด หมายถึงยานยนต์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือก (Alternative fuels)  
 

 6) สมาร์ทกริด หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หมายถึงการสร้างประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้าและการใช้
พลังงาน  
 

 ดังน้ัน แม้สหภาพยุโรปไม่ได้กําหนดอุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมาย แต่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาใน
มิติเทคโนโลยี ซึ่งอาจตอบสนองแนวโน้มโลกในมิติอ่ืนด้วย เช่น มิติสิ่งแวดล้อม (วัสดุก่อสร้างสีเขียว ยานยนต์
สะอาด สมาร์ทกริด) มิติสังคม (ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ) เป็นต้น โดยในการดําเนินยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศ  
จะอ้างอิงถึงวิสัยทัศน์ 2020 และแนวนโยบายของสหภาพยุโรปเป็นหลัก ส่วนประเทศใดมีจุดแข็งในด้านใด  
ก็จะนํานโยบายมาพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมภายในประเทศ อย่างเช่นในประเทศออสเตรีย ได้มีการกําหนด 
คลัสเตอร์เป้าหมาย 5 สาขา ได้แก่ (1) พลังงานและสิ่งแวดล้อม18 (2) สุขภาพ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) ยานพาหนะและการเคลื่อนย้าย (Mobility) และ (5) วัสดุ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งหมดสอดคล้องกับเป้าหมาย
การลงทุนด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในมิติสิ่งแวดล้อม สหภาพยุโรปต้ังเป้าหมายสัดส่วนการ
นํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle rate) ที่ร้อยละ 70 ภายในปี 2573 
  

                                                            
17 “A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery” European Commission 
18 ยุโรปมีความพยายามที่จะนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อปี 2555 ได้ออกกลยุทธ์
ชื่อ “การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน: เศรษฐกิจชีวภาพสําหรับยุโรป” (Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for 
Europe) เพ่ือขานรับความสําคัญของเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้มีการใช้งบประมาณ 4,700 ล้านยูโร 
เป็นทุนสําหรับดําเนินการวิจัยในสาขาความม่ันคงทางอาหาร เกษตรกรรมท่ียั่งยืน การวิจัยทางทะเลและการเดินเรือ และการวิจัยด้านเศรษฐกิจ
ชีวภาพ 
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รูปภาพท่ี 2.9 : ผลประเมินรายประเทศภายใต้สหภาพนวัตกรรม 

 
ที่มา : European Commission (2557) 

 

 ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาสู่ภาคเศรษฐกิจจริง สหภาพยุโรปได้จัดทําโครงการให้
ทุนเพ่ือการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม Horizon 202019 เพ่ือให้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ของตนในตลาดโลกได้โดยผ่านการลงทุนและการสนับสนุนงานวิจัยของทั้งภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ Europe 2020 โครงการ Horizon 2020 มีกําหนดเริ่มดําเนินการระหว่างปี 2557-2563 และมี
กรอบการดําเนินการ 3 ประการ คือ (1) ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Excellent science) (2) ความเป็น
ผู้นําด้านอุตสาหกรรม (Industrial leadership) และ (3) การรับมือความท้าทายทางสังคม (Tackling 
societal challenges) โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดทํายุทธศาสตร์สหภาพนวัตกรรม (Innovation 
Union) เพ่ือเสริมสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมสําหรับนวัตกรรม และเปรียบเทียบความก้าวหน้าของแต่ละประเทศ
สมาชิกอีกด้วย ผลปรากฏตามรูปภาพที่ 2.9 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้นําด้านนวัตกรรมในสหภาพยุโรป ได้แก่ สวีเดน 
เดนมาร์ก เยอรมนี และฟินแลนด์ 
  

 โดยสรุป สหภาพยุโรปไม่ได้ใช้นโยบายอุตสาหกรรมแบบบนลงล่าง เลี่ยงการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมราย
สาขา แต่ใช้เครื่องมือและมาตรการต่างๆ สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ที่สอดรับกับแนวโน้มโลก โดยเฉพาะในมิติ
เทคโนโลยีและมิติสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตร่วมกันในตลาดร่วม 28 ประเทศ 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  

แนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ สะท้อนข้อเท็จจริงว่าถึงแม้กําลังแรงงานจะลดลง แต่ผลิตภาพ
กลับเพ่ิมขึ้น โดยสัดส่วนการจ้างงานลดลงจากร้อยละ 28 ในปี 2505 เหลือเพียงร้อยละ 9 ในปี 2554 แต่ผลผลิตที่
แท้จริง (Real output) กลับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองยกเว้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปรากฏตามรูปภาพที่ 2.10  
ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นผลิตภาพที่เพ่ิมขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหรัฐฯ ทําให้ปัจจุบันสหรัฐฯ 
มีฐานอุตสาหกรรมอันเข้มแข็ง แม้ว่าได้สูญเสียความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในบางอุตสาหกรรม เช่น เหล็ก และ
เหล็กกล้า แต่สหรัฐฯ ยังเป็นผู้ส่งออกลําดับแรกในสาขาอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งใช้ทุนมนุษย์เข้มข้น 
และยังคงรักษาขีดความสามารถการแข่งขัน ซึ่งสะท้อนจากค่า RCA เกิน 1 ในสาขาเคร่ืองจักรกล ยานยนต์  
และพลาสติกอีกด้วย (โครงสร้างสินค้าส่งออกในปี 2556 ปรากฏตามตารางที่ 2.15)  

                                                            
19 อาจารี ถาวรมาศ “โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพจากยุโรป” http://www.bangkokbiznews.com 
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รูปภาพท่ี 2.10 : กําลังแรงงานและดัชนีการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐฯ 

 
ที่มา : Deloitte, “The Automation Evolution” (2557) 

 
 

ตารางที่ 2.15 : รายการสนิค้าส่งออกหลกั 10 อันดับแรกของประเทศสหรัฐฯ ในป ี2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 84 เคร่ืองจักรกล 213,108 -98,073 9 -1 8 1.20
2 85 อุปกรณ์ไฟฟ้า 165,604 -137,939 7 2 9 0.78
3 27 เชื้อเพลิง/พลังงาน 148,427 -240,859 29 8 16 0.53
4 87 ยานยนต์ 133,640 -119,614 16 1 11 1.20
5 90 อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ 84,281 12,157 7 1 9 1.77
6 71 อัญมณี/เคร่ืองประดับ 71,980 7,497 17 0 14 1.58
7 39 พลาสติก/ผลิตภัณฑ์ 60,837 14,290 8 3 10 1.23
8 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 46,511 -8,220 10 1 9 1.16
9 30 เภสัชภัณฑ์ 39,743 -23,664 -1 -1 4 0.95
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 27,073 14,582 10 6 9 1.71

รวม 1,578,001 -750,327 10 2 10 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 
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 สหรัฐอเมริกาไม่ได้มีนโยบายอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ20 แต่ได้ออกกลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรม 
หรือ Innovation Strategy (National Economic Council et al., 2554) รวมถึงมาตรการแนวนอนแบบ
คลาสสิก เช่น การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี การศึกษา และบริการสาธารณะ รวมไปถึงการให้
ความสําคัญกับเทคโนโลยีต้นนํ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (Clean energy 
technologies) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) เทคโนโลยี
อวกาศ (Space) และการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing) ซึ่งหัวข้อที่เป็นประเด็นท้าทายระดับชาติ
ภายใต้ยุทธศาสตร์นวัตกรรมอเมริกัน (Strategy for American Innovation) ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 
(1) พลังงาน (Energy) (2) เทคโนโลยีชีวภาพและนาโน (Bio-and Nanotechnology) (3) ความสามารถด้าน
อวกาศ (Space Capabilities) (4) เทคโนโลยีสุขภาพ (Health Care) และ (5) การศึกษา (Education) โดย
ยุทธศาสตร์น้ีจะเป็นเคร่ืองกระตุ้นและจุดประกายนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Commercial innovation) ดังน้ี 
 

 1) ด้านพลังงาน ประธานาธิบดี บารัค โอบามาได้ประกาศปฏิวัติพลังงานสะอาด (Unleash a Clean 
Energy Revolution) โดยต้ังเป้าหมายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพ่ิมเป็นร้อยละ 80  
ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2578 ภายใต้มาตรการ Clean Energy Standard ซึ่งจะสามารถระดมเงินหลาย
ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่การลงทุนของภาคเอกชน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด 
(Clean Energy Technologies) และสร้างอุปสงค์ตลาดสําหรับนวัตกรรมใหม่ๆ 
 

 2) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน การพัฒนาดังกล่าวมีส่วนสําคัญอย่างมากในการสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันให้สหรัฐฯ และยังเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านสุขภาพ  
 

 3) ด้านความสามารถด้านอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์ในหลากหลายจุดประสงค์ เช่น  
การเตือนภัยธรรมชาติ การเกษตร การเช่ือมโยงเครือข่ายการสื่อสารของโลก การอํานวยความสะดวกทาง
การค้า การระบุสถานที่และตําแหน่งในการเดินเรือ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในด้านความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะพัฒนายานอวกาศรุ่นใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ในสถานีอวกาศนานาชาติโดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชน  
 

 4) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ จุดประสงค์ของการขับเคล่ือนเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ คือ การเพ่ิมคุณภาพ
และลดต้นทุนสาธารณสุขของประเทศ โดยเน้นการออกแบบนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการด้าน
สุขภาพได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนด้านการรักษาที่ตํ่า จากการคาดการณ์ของหน่วยงาน Centers for 
Medicare and Medicaid Services พบว่า นโยบายน้ีสามารถลดต้นทุนการใช้จ่ายด้านสุขภาพระหว่างปี 
2555-2562 ได้ถึงปีละร้อยละ 1.4 
 

 5) ด้านเทคโนโลยีการศึกษาแบบก้าวกระโดด (Create a Quantum Leap in Educational 
Technologies) เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการนําเอานวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และระบบการศึกษา 

 

โดยสรุป จะเห็นว่าสหรัฐฯ ไม่มีการใช้นโยบายอุตสาหกรรมย่ิงกว่าสหภาพยุโรป เพราะเช่ือว่าเป็น
หน้าที่หลักของภาคเอกชนโดยที่ภาครัฐไม่จําเป็นต้องเข้าไปแทรกแซง ปรัชญาดังกล่าวทําให้สหรัฐฯ แคนาคา 
และออสเตรเลียที่ ยึดถือแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีถอนตัวจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ แต่แท้ที่จริงแล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ มีการสนับสนุนการสร้างเทคโนโลยีที่จําเป็นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตที่สอดรับกับแนวโน้มโลก คล้ายคลึงกับสหภาพยุโรป ซึ่ งในที่ น้ีครอบคลุมมิ ติ 
                                                            
20 Ken Warwick “OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No. 2” 
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อันหลากหลายกว่าประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (พลังงานและเทคโนโลยีชีวภาพ) มิติสังคม (เทคโนโลยี
สุขภาพ) รวมไปถึงมิติความม่ันคง (ความสามารถด้านอวกาศ) อีกด้วย หากจะกล่าวว่า สหรัฐฯ และสหภาพ
ยุโรปเลือก “ผู้ชนะ” ในทางอ้อมคงไม่ผิดนัก 

 

ในลําดับถัดไป จะพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ทราบว่าอุตสาหกรรมที่กลุ่ม/ประเทศเหล่าน้ีให้การสนับสนุนคืออะไร 
 

2.4  ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของอาเซียน 
 

เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ในประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจไทยจึงเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งได้มีการตกลงจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (2) เพ่ิมขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจ (3) สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ (4) บูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก21 ดังน้ัน ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องทําความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนโยบายเศรษฐกิจ
และการพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตของไทย 
 

 อย่างไรก็ดี การร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค/ประเทศภายใน
อาเซียนยังไม่ปรากฏผลเป็นลายลักษณ์อักษร กลุ่มอาเซียนจึงไม่ได้มีการกําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี
ต้องการสนับสนุนโดยตรง แต่มียุทธศาสตร์/แผนอ่ืนๆ มีเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
อนาคต เช่น แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN 
Connectivity: MPAC) เน้นการเช่ือมโยงของโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางกายภาพ สารสนเทศ และพลังงาน 
(รายละเอียดปรากฏในบทท่ี 5) จึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยังมีการผลักดันให้อาเซียนเป็นศูนย์กลาง
ด้านการแพทย์ของโลกในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ เป็นต้น  
และในแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2554-2558 (ASEAN IPR Action Plan 2011-
2015) ได้กล่าวถึงศักยภาพรายสินค้าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละประเทศ 
 

 นอกเหนือจากความร่วมมือที่กล่าวมา ประทศในกลุ่มอาเซียนได้มีจัดทําแผนยุทธศาสตร์สําหรับการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน ปี 2553-2558 (ASEAN Strategic Action Plan for SMEs 
Development 2010-2015) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา SMEs ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ SMEs ของอาเซียนกลายเป็นผู้ประกอบการระดับโลกท่ีสามารถสอดแทรกไปสู่ห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับภูมิภาคและโลกได้ 
 

 ในมิ ติสิ่ งแวดล้อม ภายใต้พิมพ์เขียวของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี 2552-2558  
(The Blueprint for the ASEAN Socio-Culture Commodity 2009-2015) กลุ่มอาเซียนได้มีข้อตกลงร่วมกันใน 
การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษาความม่ันคงทางพลังงาน (Energy security) ภายใต้มาตรการ
ดังกล่าว ยังครอบคลุมไปถึงการรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าเพ่ือป้องกันการทําลายระบบนิเวศ ภายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนฐานจากทุนธรรมชาติ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว เป็นต้น 
  

                                                            
21 ข้อมูลจากการประชุมว่าด้วยการร่วมมือทางเศรษฐกิจ ACE เรียบเรียงโดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา จะเห็นว่า อาเซียนน้ันยังไม่มีนโยบายที่เป็นภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมอนาคตร่วมกัน โดยนโยบายที่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บทหรือแผนยุทธ์ศาสตร์น้ัน
จะเก่ียวข้องกับการพัฒนารายประเด็น อาทิ SMEs การขนส่ง พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้มีการดําเนินนโยบายการพัฒนาร่วมกัน ดังน้ัน เพ่ือที่อ้างอิงถึงนโยบายและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในกลุ่มประเทศอาเซียน มูลนิธิ สวค. จึงได้ทําการรวบรวมนโยบายที่เก่ียวข้องกับ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในบริบทของ
อาเซียนชัดเจนย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของเมียนมาร์ 
 

 ในยุคอาณานิคม เมียนมาร์เป็นประเทศเดียวในจักรวรรดิอังกฤษที่สามารถส่งออกได้ทั้งอาหารและ
พลังงาน แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมยังล้าหลังและเมียนมาร์ยังส่งออกสินค้าปฐมภูมิเป็นหลักใน
สาขาพลังงาน ไม้ อัญมณี (เช่น หยก) และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ตามลําดับ โดยสองรายการแรกมีสัดส่วน
รวมกันมากเกินคร่ึงหน่ึงของมูลค่าการส่งออกในปี 2556 ตามที่ปรากฏในตารางที่ 2.16 โดยรายการสินค้าที่
เมียนมาร์แข่งขันได้สูงสุด คือ ไม้และผลิตภัณฑ์ พืชผัก และสัตว์นํ้า ในด้านการลงทุนก็เช่นกัน ส่วนใหญ่มี
จุดประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ โดยเฉพาะพลังงาน แต่ต้ังแต่ปี 2555  
ภาคบริการสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้อย่างก้าวกระโดด เพราะจํานวนห้องพัก 
ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวหลังการปฏิรูปการเมืองภายในประเทศ 
 

ตารางที่ 2.16 : รายการสนิค้าส่งออกหลกั 10 อันดับแรกของประเทศเมียนมาร์ในปี 2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 27 เชื้อเพลิง/พลังงาน 3,964 2,255 12 13 38 2.14
2 44 ไม้/ผลิตภัณฑ์ 1,589 1,570 24 35 15 21.25
3 71 อัญมณี/เคร่ืองประดับ 1,221 707 84 289 12 4.01
4 62 เคร่ืองแต่งกายไม่ถัก 1,037 970 26 24 10 9.41
5 7 พืชผัก 819 798 -5 1 8 21.57
6 26 สินแร่/ตะกรัน/เถ้า 459 459 36 97 4 2.91
7 3 สัตว์น้ํา 280 276 1 6 3 4.83
8 40 ยาง/ผลิตภัณฑ์ 203 -35 28 2 2 1.73
9 12 เมล็ดพืช 153 126 12 32 1 2.59
10 64 รองเท้า 123 16 12 6 38 1.80

รวม 10,516 -7,840 16 29 100 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 
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เ น่ืองจากเป็นประเทศที่ เ พ่ิงเปิดเสรีการค้าการลงทุนได้ไม่นาน ทําให้จํานวนการส่งออกใน
ภาคอุตสาหกรรมยังน้อยกว่าด้านวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ เช่นเดียวกับการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม
ของเมียนมาร์มีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 20 ของ GDP (รูปภาพที่ 2.11) ตํ่ากว่าประเทศอุตสาหกรรมใน
อาเซียนอย่างไทยและมาเลเซีย แต่ในปัจจุบันภาคเอกชนมีส่วนแบ่งการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสูงถึงร้อยละ 92 

 

รูปภาพท่ี 2.11 : สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมเมียนมาร์ต่อ GDP ป ี2554 

 
ที่มา : The World Factbook, CIA และงานวิจัย เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในเมียนมาร์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ (2557) 
 

เมียนมาร์มีกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) กํากับดูแลนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยมีหน่วยงานในกํากับ คือ กรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Central 
Department of Small and Medium Enterprises) และสํานักกํากับและตรวจสอบอุตสาหกรรม 
(Directorate of Industrial Supervision and Inspection) ดังรูปภาพที่ 2.12 
 

รูปภาพท่ี 2.12 : โครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรมของเมียนมาร ์

 
ที่มา : Ministry of Industry (2557) 

 

รัฐบาลเมียนมาร์มีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยได้กําหนดแผนระยะ 30 ปี เพ่ือจะ
เปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่จะรองรับแผน 30 ปีน้ี คือ การต้ังเขต
นิคมอุตสาหกรรมขึ้น 18 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ย่างกุ้ง พะโค มัณฑะเลย์ และย่านการค้าชายแดน เช่น  
เมืองปะอัน-เมียวดีที่อยู่ติดกับจังหวัดตากของไทย และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่งซึ่งรวมถึงเมืองทวายที่อยู่ไม่ไกล
จากจังหวัดกาญจนบุรีของไทย เพ่ือดึงดูดการลงทุน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม คือ (1) พัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตร (2) ยกระดับคุณภาพและปริมาณของผลิตภาคอุตสาหกรรม (3) ผลิตช้ินส่วน
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เครื่องจักรใหม่ๆ (4) ผลิตเคร่ืองจักร ช้ินส่วน และเคร่ืองมือสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ (5) สร้างรากฐาน
ที่มั่นคงเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม คือ การสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาร่วมทุนกับนักลงทุนเมียนมาร์ในลักษณะของการลงทุนร่วม 
(Joint venture) หรือการลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการระดมทุนในกิจการอุตสาหกรรมใหญ่และ
ยกระดับความสามารถในการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการถ่ายโอนอุตสาหกรรม
และโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจไปให้เอกชนดําเนินงานต่อไป 

 

โดยสรุป รัฐบาลเมียนมาร์มียุทธศาสตร์ในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมหลักๆ 3 ประการ คือ  
(1) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (2) การส่งเสริมการลงทุน และ (3) การกําหนดพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนนโยบายรายสาขามุ่งเน้นไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก หรือกล่าว
ได้ว่าเมียนมาร์ยังไม่มีนโยบายอุตสาหกรรมอนาคตแบบองค์รวม ยกเว้นแต่ในกลุ่มพลังงานทดแทนและสุขภาพ 
(เฉพาะเภสัชภัณฑ์) 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของลาว 
 

ลาวเป็นผู้ส่งออกสินค้าปฐมภูมิเช่นเดียวกับเมียนมาร์ โดยในปี 2556 สินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออก
ได้มากที่สุด คือ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ พลังงาน ไม้และผลิตภัณฑ์ สินแร่ และเครื่องแต่งกาย ตามลําดับ  
ด้วยเหตุน้ี ลาวจึงยังไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตตามที่จําแนกไว้ข้างต้น แต่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่อาจนําไปใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ 
 

ตารางที่ 2.17 : รายการสนิค้าส่งออกหลกั 10 อันดับแรกของประเทศลาวในปี 2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 74 ทองแดง/ผลิตภัณฑ์ 665 661 26 7 21 23.87
2 27 เชื้อเพลิง/พลังงาน 605 -447 51 17 19 1.10
3 44 ไม้/ผลิตภัณฑ์ 517 512 48 63 17 23.37
4 26 สินแร่/ตะกรัน/เถ้า 471 468 14 -6 15 10.12
5 62 เคร่ืองแต่งกายไม่ถัก 159 153 12 12 5 4.89
6 61 เคร่ืองแต่งกายถัก 104 95 -1 -14 3 3.07
7 40 ยาง/ผลิตภัณฑ์ 81 0 52 50 3 2.33
8 71 อัญมณี/เคร่ืองประดับ 79 23 211 65 3 0.88
9 9 ชา/กาแฟ 66 66 23 -10 2 9.39
10 10 ธัญพืช 54 47 9 25 21 2.58

รวม 3,111 -3,081 27 13 100 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 
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ในการดําเนินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงนับจากปีน้ีไปจนถึงปี 2558 รัฐบาลลาว
ได้วางเป้าหมายดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและนอกประเทศให้มีมูลค่ารวมกันไม่ตํ่ากว่า 127 ล้านล้านกีบ
หรือกว่า 15,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยต้ังเป้าที่จะพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจนและสถานะ
ประเทศด้อยพัฒนาให้ได้ภายในปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแผนก่อต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 แห่งภายในช่วง 10 ปีต่อจากน้ี (รูปภาพที่ 2.13)  

 

รูปภาพท่ี 2.13 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
ที่มา : รายงานการวิจัยของ Yasushi Ueki and Teerana Bhongmakapat, Bangkok Research Center (2557) 

 

ในส่วนของนโยบายอุตสาหกรรม จากรายงานการวิจัยของ “Industrial Readjustment in Lao 
PDR: Toward 2020”22 พบว่าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของลาวน้ัน อ้างอิงจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (Vision 2020) โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrialization) 
อย่างเต็มรูปแบบ โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น 3 หัวข้อหลักๆ คือ 

 

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Development) โดยกระทรวงสาธารณูปโภคและ
คมนาคม (Ministry of Public Works and Transportation) ของรัฐบาลลาว โดยเน้นการพัฒนาเส้นทาง
ทางถนนให้สามารถเช่ือมถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟเช่ือมโยงระหว่าง
อาเซียนกับจีน เพ่ือเป็นจุดเช่ือมตัวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับภายนอก (Land Linked) และเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านโลจิสติกส์ในอนาคต (ตารางที่ 2.18)  
 

ตารางที่ 2.18 : แผนพัฒนาเสน้ทางรถไฟของประเทศลาว 

 
ที่มา : Ministry of Public Works and Transportation (2557) 

 
  

                                                            
22 Yasushi Ueki and Teerana Bhongmakapat, Bangkok Research Center, Bangkok Thailand. 
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2) การพัฒนาพลังงานนํ้า (Hydroelectric Development) โดยผลักดันให้ประเทศเล็กๆ ที่เงียบสงบ
แห่งน้ีกลายเป็น “แบตเตอรี่ของเอเชีย” ภายในปี 2563 โดยต้ังเป้าผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้กว่า 20,000 เมกะวัตต์ต่อปี 
เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในภูมิภาคน้ีที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเท่ากับเป็นการใช้
ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศที่อุดมไปด้วยภูเขาและทรัพยากรน้ําของลาวให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมี
การวางแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ ไปพร้อมกับพลังงานนํ้า การจําหน่ายพลังงานให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน
อย่างไทยมีส่วนสําคัญในสร้างรายได้เข้าประเทศและช่วยให้ลาวหลุดพ้นจากสภาพประเทศที่ยากจนได้อีกทาง
หน่ึงด้วย 

 

3) การพัฒนาการทําเหมืองแร่ (Mining Development Plan) ซึ่งได้มีการส่งเสริมการทําเหมืองแร่ 
โดยเฉพาะแร่ทองแดง ดีบุก และทองคํา เพ่ือส่งออก บริษัทที่ได้รับสัมปทานต้องมีภาระข้อผูกพันกับรัฐบาลลาวใน
การเข้ามาช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนในท้องถิ่น สร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล ไฟฟ้า 
นํ้าประปา ถนนหนทางในแหล่งชุมชนน้ันๆ เพ่ือเป็นการแก้ไขและลดปัญหาความยากจน 

 

 นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น รัฐบาลลาวมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในประเทศ  
เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานและเพ่ิมขีดความสามารถ ดังน้ัน สรุปได้ว่า ประเทศลาวไม่มีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคต แต่มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับกลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งก็คือการพัฒนาพลังงานนํ้าและพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ 
เพื่อการส่งออก นอกเหนือจากน้ัน เป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในประเทศ เช่น การทํา
เหมืองแร่ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ประเทศ คือ การ
หลุดพ้นจากความยากจน  
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของกัมพูชา 
 

ต่างจากเมียนมาร์และลาวที่ปรากฏการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศค่อนข้างน้อย กัมพูชา 
ได้กลายเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเบาอย่างเครื่องนุ่งห่ม โดยในปี 2556 สินค้าในกลุ่มเครื่องแต่งกายและ
รองเท้ามีสัดส่วนการส่งออกมากถึงร้อยละ 72 และกัมพูชาเร่ิมได้รับผลพลอยได้จากฐานการผลิตของญี่ปุ่นในไทย 
โดยมีบริษัทจากประเทศดังกล่าวเข้าไปลงทุนผลิตช้ินส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งมาประกอบในประเทศ
ไทยมากขึ้น นอกจากน้ี กัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่ยังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ อาทิ  
ป่าไม้ (ครอบคลุมพ้ืนที่ราวร้อยละ 35-62 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) และมีแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นระยะทาง 443 
กิโลเมตร จึงเป็นแหล่งที่มีสัตว์นํ้าชุกชุม นอกเหนือจากน้ัน บริเวณโตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรากฐานสําคัญทางเศรษฐกิจการเกษตรของ
กัมพูชา  
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ตารางที่ 2.19 : รายการสนิค้าส่งออกหลกั 10 อันดับแรกของประเทศกัมพูชาในปี 2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 61 เคร่ืองแต่งกายถัก 5,093 4,933 18 19 50 45.67
2 62 เคร่ืองแต่งกายไม่ถัก 2,229 2,193 26 20 22 20.82
3 64 รองเท้า 999 949 28 19 10 15.10
4 87 ยานยนต์ 440 -463 58 50 4 0.61
5 10 ธัญพืช 277 261 80 79 3 4.05
6 85 อุปกรณ์ไฟฟ้า 205 -535 208 249 2 0.15
7 40 ยาง/ผลิตภัณฑ์ 131 -48 57 2 1 1.14
8 44 ไม้/ผลิตภัณฑ์ 103 97 57 164 1 1.42
9 25 ดิน/หิน/ซีเมนต์ 88 -76 -16 21 1 3.06
10 7 พืชผัก 77 65 70 -21 1 2.09

รวม 3,111 -3,081 27 13 100 -
ที่มา: มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 

 

รัฐบาลกัมพูชาได้วางยุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งขจัดปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างดําเนินการตามยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (Rectangular 
Strategy) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลกัมพูชาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้กัมพูชาเดินหน้าไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมเป็นยุทธศาสตร์ที่นําจุดเด่นของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของกัมพูชามารวมไว้
ด้วยกัน อาทิ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของกัมพูชา (Cambodia’s Millennium Development 
Goals: CMDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา (Cambodia Socio-Economic 
Development Plan: SEDP) และยุทธศาสตร์การลดความยากจนแห่งชาติ (National Poverty Reduction 
Strategy: NPRS) เป็นต้น 

 

ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมถือเป็นวาระแห่งชาติของกัมพูชา เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน ความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมในสังคม โครงสร้างของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมสามารถอธิบายได้ด้วยโครงสร้างของสี่เหลี่ยมที่
เชื่อมต่อกันทั้ง 4 ด้าน เปรียบได้กับความมั่นคงเฉกเช่นความแข็งแรงของโต๊ะและเก้าอี้ที่สามารถยืนหยัดได้
ด้วยขาทั้ง 4 ข้าง ซึ่งการนํายุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมไปใช้ให้เกิดผลน้ันจะนํามาซึ่งความม่ันคงและการพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืน ทั้งน้ี โครงสร้างของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ส่วนที่ 1 ส่วนสําคัญที่สุดของของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมเริ่มต้นจากส่วนแรกซึ่งเป็นแกนกลาง (Core) 
ของยุทธศาสตร์ กล่าวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจต้องยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) ซึ่งจะช่วย
ลดปัญหาการทุจริต และเพ่ิมการยอมรับฟังทัศนะของคนส่วนน้อยอย่างถี่ถ้วนก่อนกระบวนการตัดสินใจ  
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ส่วนที่ 2 ของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) ความสงบเรียบร้อย  
การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง และการสร้างความมีระเบียบทางสังคม (Peace, Political Stability and 
Social Order) (2) การสร้างหุ้นส่วนด้านการพัฒนา (Partnership in Development) ระหว่างภาคเอกชน 
ประเทศผู้บริจาคและภาคประชาชน (3) การพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและการคลัง (Favorable 
Macroeconomic and Financial Environment) และ (4) การบูรณาการกัมพูชาเพ่ือยกระดับประเทศสู่
ระดับภูมิภาคและระดับโลก (Integration of Cambodia into the Region and the World) 
 

ส่วนที่ 3 เป็นแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
หรือขา 4 ข้าง ได้แก่ (1) การยกระดับภาคเกษตรกรรม (Enhancement of the Agricultural Sector)  
ซึ่งรวมถึงพืชพาณิชย์ เช่น มันสําปะหลังที่กัมพูชาส่งออกมายังประเทศไทยเป็นอันดับ 1 และเป็นวัตถุดิบของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต เช่น พลังงานทดแทน วัสดุสีเขียว เป็นต้น (2) การพัฒนาและก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง (Further Rehabilitation and Construction of Physical Infrastructure) 
รวมไปถึงการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับกัมพูชา 
(3) การพัฒนาภาคเอกชนและการสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน (Private Sector Development and 
Employment Generation) รวมไปถึงการลงทุนสีเขียว (Green investment) ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในทุกกลุ่ม และ (4) การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Capacity Building and Human Resource Development) ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในทุกกลุ่มเช่นกัน 

 

โดยสรุป กัมพูชาไม่ได้กําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายเช่นเดียวกับเมียนมาร์และลาว  
แต่เน่ืองจากกัมพูชาได้จัดทําแผนและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการเติบโตสีเขียว ภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลของต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ทําให้กัมพูชาดําเนินนโยบายที่มุ่งเน้นการ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและการยกระดับพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือกล่าวได้ว่า กัมพูชามีนโยบายที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและวัสดุสีเขียว
ในทางอ้อม 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของเวียดนาม 
 

ประเทศเวียดนามมีทรัพยากรที่สําคัญ คือ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ อัญมณี สินแร่ และสัตว์นํ้า โดยสินค้า
อุตสาหกรรมที่เวียดนามส่งออกได้ดีเป็นอุตสาหกรรมเบาที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ รองเท้า เฟอร์นิเจอร์  
ยางธรรมชาติ และสิ่งทอ แต่หลังจากที่บรรษัทข้ามชาติในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าไปลงทุนในประเทศ
เวียดนาม การส่งออกของเวียดนามในกลุ่มสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพราะอุปสงค์ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต และเป็นสินค้าที่เวียดนามส่งออกได้มากที่สุดในปี 2556 ตามตารางที่ 2.20 
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ตารางที่ 2.20 : รายการสนิค้าส่งออกหลกั 10 อันดับแรกของประเทศเวียดนามในปี 2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 85 อุปกรณ์ไฟฟ้า 38,403 10,841 74 33 28 2.06
2 84 เคร่ืองจักรกล 12,008 -3,797 43 61 9 0.77
3 64 รองเท้า 11,555 10,924 14 14 8 12.92
4 62 เคร่ืองแต่งกายไม่ถัก 9,852 8,722 18 19 7 6.81
5 61 เคร่ืองแต่งกายถัก 8,454 3,610 18 23 6 5.61
6 27 เชื้อเพลิง/พลังงาน 8,337 -630 4 -21 6 0.34
7 94 เฟอร์นิเจอร์ 5,631 4,932 12 11 4 3.63
8 3 สัตว์น้ํา 4,212 1,163 7 4 3 5.53
9 9 ชา/กาแฟ 3,943 3,552 18 -8 3 12.56
10 40 ยาง/ผลิตภัณฑ์ 2,528 1,187 31 -11 2 1.64

รวม 138,104 -5,804 25 16 100 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 

 

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเวียดนาม (2554-2563) รัฐบาล
เวียดนามเน้นให้ความสําคัญกับการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ รวมถึงปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และพัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม เพ่ือให้การเจริญเติบโตของประเทศเป็นไปอย่าง
ย่ังยืน โดยเป้าหมายหลัก คือ การก้าวเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยภายในปี 2563  

 

จากกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรม ปี 2554-2563 (Industrial Development Strategy for the 
period 2011-2020) สามารถสรุปได้ว่า ภายในปี 2563 เวียดนามจะเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้ดังหัวข้อ
ต่อไปน้ี (1) เพ่ิมมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมให้มากกว่า 5 เท่าของปี 2543 (2) เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมในการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมให้ได้สัดส่วนร้อยละ 85-90 ของสินค้าส่งออก (3) เพ่ิมอัตราส่วนแรงงานที่มีทักษะให้ได้ร้อย
ละ 60 ของกําลังแรงงานทั้งหมด และ (4) เพ่ิมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่จะใช้ในภาคอุตสาหกรรมให้ได้ร้อยละ 
40-45 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่า เวียดนามซึ่งมีฐานอุตสาหกรรมอยู่แล้ว มุ่งพัฒนาพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสนับสนุนภาคส่งออก 
 

ทั้งน้ี อุตสาหกรรมที่รัฐบาลเวียดนามสนับสนุน จําแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
1) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage Industry 

Group) ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมรองเท้า อุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการเกษตร อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และ อุตสาหกรรมประกอบจักรยานยนต์ 

2) กลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Basic Industry Group) ได้แก่ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ และ
อุตสาหกรรมปุ๋ย 

3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Potential Industry Group) คือ อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
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โดยสรุป แม้ว่าเวียดนามไม่ได้ระบุกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตเหมือนกับทุกประเทศในอาเซียน  
แต่จําแนกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายคล้ายคลึงกับมาเลเซีย โดยระบุอุตสาหกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
3 กลุ่ม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร ด้วยเหตุน้ี เวียดนามมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนในมิติเทคโนโลยี แตกต่างจากเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ทําให้อุตสาหกรรมเป้าหมายของเวียดนาม
ครอบคลุมกลุ่มการผลิตขั้นสูง ซึ่งมีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นพ้ืนฐานด้วย นอกจากน้ี ยังมีส่วนที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มพลังงานทดแทน สุขภาพ (ยาและเคมีภัณฑ์) และยานพาหนะ (ยานยนต์ จักรยานยนต์ การต่อเรือ)  
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของมาเลเซีย 
 

มาเลเซียเป็นประเทศท่ีอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียม ป่าไม้ ก๊าซธรรมชาติ 
และผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน มะพร้าว ชา ซึ่งหากพิจารณาจากสถิติการส่งออกใน
ระดับพิกัด 4 หลัก พบว่า สินค้า 4 จาก 10 รายการท่ีมาเลเซียส่งออกได้มากที่สุดเป็นสินค้าประเภท 
ปิโตรเลียม รองลงมาคือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ัน นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของมาเลเซียจึงมี
ความเช่ือมโยงกับสินค้าดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก 
 

ตารางที่ 2.21 : รายการสนิค้าส่งออกหลกั 10 อันดับแรกของประเทศมาเลเซียในปี 2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556  

2552-
2556   

1 85 อุปกรณ์ไฟฟ้า 60,737 9,477 7 2 27 1.97
2 27 เชื้อเพลิง/พลังงาน 50,788 17,398 22 9 22 1.26
3 84 เคร่ืองจักรกล 24,116 889 -3 -3 11 0.94
4 15 ไขมันจากสัตว์/พืช 15,895 14,552 8 -18 7 13.12
5 40 ยาง/ผลิตภัณฑ์ 8,295 3,914 13 -9 4 3.25
6 39 พลาสติก/ผลิตภัณฑ์ 6,837 464 9 -1 3 0.95
7 90 อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ 6,675 1,473 16 -10 3 0.97
8 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,421 434 14 -2 2 0.76
9 44 ไม้/ผลิตภัณฑ์ 4,372 3,836 3 0 2 2.69
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด   3,887 1,483 14 9 2 1.70

รวม 228,516 22,265 9 0 100 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 

 
ประเทศมาเลเซียได้ต้ังเป้าหมายในการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือมีรายได้ของประชากรอย่างน้อย 

15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปีภายในปี 2563 โดยนําเสนอวิสัยทัศน์ที่เรียกว่า “Vision 2020”  
ซึ่งแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวประกอบด้วย 4 เสาหลัก คือ 

1) One Malaysia, People First, Performance Now เป็นแนวคิดส่งเสริมความเป็นเอกภาพของ
ประเทศชาติและการยอมรับชาวมาเลเซียต่างเช้ือสาย 

2) Government Transformation Program เป็นนโยบายปรับปรุงและปฏิรูปการทํางาน/ให้บริการ
ของภาครัฐบาลให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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3) New Economic Model (NEM) และ Economic Transformation Program (ETP) เป็นการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือให้มาเลเซียเป็นประเทศรายได้สูง (High-income country) ที่มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
(Inclusive) และย่ังยืน (Sustainable) เช่นเดียวกับเป้าหมายของไทย ทั้งน้ี ภายใต้แนวคิดต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ 
(NEM) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําหรับนโยบาย ETP ตามรูปภาพที่ 2.15 ได้กําหนดตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาและ
ปฏิรูปเศรษฐกิจมาเลเซียอันประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามัน อุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บริการการศึกษา 
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข บริการธุรกิจ บริการการเงินและการธนาคารอิสลาม บริการการสื่อสาร 
บริการการค้าปลีกและค้าส่ง และการพัฒนาพ้ืนที่ Greater Kuala Lumpur  

4) 10th Malaysia Plan เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ระยะเวลา 5 ปี 
(2554-2558) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาให้มาเลเซียก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงเช่นกัน 
 

รูปภาพท่ี 2.14 : องค์ประกอบของวิสัยทศัน์ 2020 

 
ที่มา : 10th Malaysia plan 2011-2015 (2557) 

 

อน่ึง กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of International Trade and 
Industry: MITI) เป็นหน่วยงานหลักในการวางนโยบายและแผนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดย
มาเลเซียต้ังเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยใช้ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
การใช้ทักษะความรู้แบบเข้มข้น และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศทางธุรกิจและ
ส่งเสริมการลงทุน พร้อมกับพัฒนาภาคอุตสาหกรรมควบคู่กันไป รวมท้ังยังคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มชน 
“ภูมิบุตร” ซึ่งหมายถึงชาวมลายู 
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รูปภาพท่ี 2.15 : แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย ฉบบัที่ 3  
และแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาเลเซีย ฉบบัที่ 10 

 
ที่มา : สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สศอ. (2557) 

 

หน่วยงานดังกล่าวยังมีการกําหนดแผนแม่บทอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 ปี 2549-2563 (Third 
Industrial Master Plan: IMP3) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 15 ปี และเป็นเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซียให้มีความก้าวหน้า โดยวางเป้าหมายในภาคการผลิตจํานวน 12 สาขา โดย 6 สาขา 
ใช้ฐานทรัพยากร (Resource based) ได้แก่ ปิโตรเคมี เภสัชภัณฑ์ ไม้และเคร่ืองเรือน ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
นํ้ามันปาล์ม และอาหารแปรรูป และอีก 6 สาขาไม่ใช้ฐานทรัพยากร (Non-resource based) ได้แก่
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือแพทย์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรกล เหล็ก อุปกรณ์ 
การขนส่ง และภาคบริการจํานวน 8 สาขา ได้แก่ บริการธุรกิจและผู้เช่ียวชาญ โลจิสติกส์ สารสนเทศ ตัวแทน
จําหน่าย การศึกษาและฝึกอบรม การก่อสร้าง การท่องเที่ยว และสุขภาพ23 (กรอบสีเขียวในรูปภาพที่ 2.15) 
 

จากแผนแม่บทดังกล่าว ได้มีการกําหนดกลยุทธ์สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไว้น่าสนใจหลาย
ประการ สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังน้ี  

1) เสริมสร้างบทบาทของมาเลเซียในฐานะประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของโลก โดยส่งเสริมการส่งออกใน
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มัลติมีเดีย สินค้าเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วน โดยจะส่งเสริมการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริม 
การอํานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) 
  

                                                            
23 จากบทความ “ทิศทางนโยบายภาคอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซีย” โดย คุณชาลี ขันศิริ สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ 
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2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยใช้ทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริม 
การส่งออก ทั้งในส่วนการยกเว้นภาษีอากรและมาตรการการลงทุน Investment Allowance ทั้งน้ี สําหรับ
การชักจูงอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความสําคัญมากเป็นพิเศษ รัฐบาลมาเลเซียยังได้กําหนดมาตรการเพ่ิมเติม 
(Pre-Package Investment Scheme) พร้อมกับกองทุนเพ่ือลงทุนในธุรกิจยุทธศาสตร์ (Strategic Investment 
Fund) 

3) มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยเปลี่ยนไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เทคโนโลยีสูง การใช้ทุน
เข้มข้น กิจกรรมฐานความรู้ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการวิจัย การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

4) ส่งเสริมภาคบริการให้เป็นพลังสําคัญที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะปัจจุบันมาเลเซีย
ประสบผลสําเร็จอย่างมากในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติมากที่สุดในอาเซียน 
นํามาซึ่งอุปสงค์ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อาหาร วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น  

5) อํานวยความสะดวกต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีนาโน ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ และการวิจัยและ
พัฒนาที่เน้นผลลัพธ์ในเชิงพาณิชย์ 

6) พัฒนาทุนมนุษย์ โดยเพ่ิมอุปทานของบุคลากรที่มีทักษะทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงพัฒนาผู้เช่ียวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในด้านวิจัยและ
พัฒนา 

7) เสริมสร้างบรรยากาศธุรกิจที่มีการแข่งขัน โดยดําเนินการผ่านมาตรการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมความโปร่งใส และเสริมสร้างความมั่นใจว่าระบบสิทธิและประโยชน์ของมาเลเซียจะสามารถ
แข่งขันได้กับของประเทศอ่ืนๆ 

 

หากวิเคราะห์แผนแม่บทดังกล่าวลงไปเป็นรายสาขาอุตสาหกรรม จะเห็นว่า มาเลเซียจําแนก
กลุ่มอุตสาหกรรมเป็น 2 ส่วนหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตตามที่มูลนิธิ สวค. จําแนกไว้ 5 กลุ่มค่อนข้างน้อย ยกเว้นในอุตสาหกรรมเภสัช
ภัณฑ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลุ่มสุขภาพ และอุตสาหกรรมยางที่เป็นพื้นฐานของกลุ่มวัสดุสีเขียว 
และกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ซึ่งหลายสาขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตโดยตรง เช่น 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การขนส่งเป็นส่วนสําคัญของกลุ่มสุขภาพและยานพาหนะ 
ตามลําดับ ส่วนสาขาสิ่งทอและสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของกลุ่มวัสดุสี
เขียวและการผลิตขั้นสูง ตามลําดับ ดังนั้น จึงถือได้ว่า ยุทธศาสตร์ของประเทศมาเลเซียครอบคลุมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในทุกกลุ ่ม เพียงแต่ว่าเน้นการยกระดับจากพื้นฐานอุตสาหกรรมที ่มีใน
ประเทศเพื่อส่งเสริมการส่งออก คล้ายคลึงกับไทย โดยยังไม่มีการให้คํานิยามหรือกําหนดนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่อย่างเต็มรูปแบบอย่างในเกาหลีใต้ 
 

ทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมอนาคตของอินโดนเีซีย 
 

อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติปริมาณมหาศาล และมีความหลากหลายในการผลิต
สินค้าโภคภัณฑ์มากที่สุดประเทศหน่ึงในโลก ได้แก่ นํ้ามันปาล์ม ที่อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตและผู้ส่องออกอันดับ
หน่ึงของโลก โกโก้และดีบุกที่เป็นผู้ผลิตเป็นอันดับสองของโลก นิกเกิลและอลูมิเนียม ที่มีมากเป็นอันดับที่ 4 
และ 7 ของโลก และยังเป็นผู้นําของโลกในการผลิตเหล็ก ทองแดง และการทําประมงอีกด้วย ในขณะที่
ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน อินโดนีเซียถือเป็นประเทศท่ีมีพลังงานสํารองจํานวนมหาศาล เป็นผู้ส่งออก
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ถ่านหินอันดับที่ 2 ของโลก และมีพลังงานความร้อนใต้พิภพสํารองมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน24 นอกจากน้ัน 
หากพิจารณาตารางที่ 2.22 จะพบว่ารายการสินค้าที่อินโดนีเซียมีศักยภาพการแข่งขันสูงหลายรายการเป็น
พ้ืนฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวอีกด้วย 
 

ตารางที่ 2.22 : รายการสนิค้าส่งออกหลกั 10 อันดับแรกของประเทศอินโดนเีซียในปี 2556 

อัน 
ดับ 
ที ่

พิกัด สินค้า 
มูลค่าการ
ส่งออก 
(ล้าน$) 

ดุลการค้า 
(ล้าน$) 

อัตราการเติบโต 
(%ต่อปี) สัดส่วน 

(%) 
 

RCA 
2555-
2556 

2552-
2556   

1 27 เชื้อเพลิง/พลังงาน 57,413 11,869 15 -9 31 1.78
2 15 ไขมันจากสัตว์/พืช 19,225 18,979 12 -10 11 19.86
3 85 อุปกรณ์ไฟฟ้า 10,438 -7,763 5 -3 6 0.42
4 40 ยาง/ผลิตภัณฑ์ 9,394 7,181 15 -10 5 4.60
5 26 สินแร่/ตะกรัน/เถ้า 6,544 6,054 -2 29 4 2.40
6 84 เคร่ืองจักรกล 5,968 -21,322 8 -2 3 0.29
7 87 ยานยนต์ 4,567 -3,348 27 -6 3 0.35
8 62 เคร่ืองแต่งกายไม่ถัก 3,903 3,636 5 4 2 2.04
9 64 รองเท้า 3,860 3,425 21 10 2 3.27
10 48 กระดาษ 3,836 2,320 2 -4 2 2.11

รวม 182,552 -4,077 11 -4 100 -
ที่มา : มูลนิธิ สวค. ประมวลจาก TradeMap (2557) 

จากปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากรที่กล่าวมาข้าวต้น ทําให้การวางแผนแม่บทสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ (Master plan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development: 
MP3EI) ได้วางกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สําคัญ 8 ด้าน คือ การเกษตร เหมืองแร่ 
พลังงาน อุตสาหกรรม ประมง ท่องเที่ยว การสื่อสาร และการพัฒนาพ้ืนที่สําคัญ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งหมด 22 อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืม อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมโกโก้ 
อุตสาหกรรมถ่านหิน เป็นต้น 

 

ทั้งหมดน้ีเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาตามที่วางไว้ใน 3 ประเด็น คือ (1) การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ใน 6 เขตเศรษฐกิจที่สําคัญ (2) การสร้างการเช่ือมต่อทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ  
(3) การสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 

1) การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจใน 6 เขตเศรษฐกิจที่สําคัญ เน่ืองจากอินโดนีเซียเป็นประเทศ
ที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 17,500 เกาะ ทําให้แต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน โดย
การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจใน 6 เขตเศรษฐกิจที่สําคัญจะเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วให้มี
ความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น และสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ประเทศเกิดความสมดุลและกระจายความ
เจริญให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ด้วยการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งนําเอาความได้เปรียบที่
แต่ละพ้ืนที่มีหรือการใช้วัตถุดิบเฉพาะของพ้ืนที่น้ันมาเป็นตัวสร้างความเข้มแข็ง โดยเขตเศรษฐกิจที่จะมีการ
พัฒนาตามแผน MP3EI คือ 

                                                            
24 ศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
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- เขตเศรษฐกิจสุมาตรา (Sumatra Economic Corridor) จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
แปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งสํารองพลังงานของชาติ 

- เขตเศรษฐกิจชวา (Java Economic Corridor) จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
และการบริการของประเทศ 

- เขตเศรษฐกิจกาลิมันตัน (Kalimantan Economic Corridor) จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิต
และแปรรูปด้านเหมืองแร่ และเป็นแหล่งพลังงานของประเทศ 

- เขตเศรษฐกิจสุลาเวสี (Sulawesi Economic Corridor) จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
แปรรูปด้านการเกษตรของประเทศ 

- เขตเศรษฐกิจบาหลี-นูซาเต็งการา (Bali-Nusa Tenggara Economic Corridor) จะพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและผลิตอาหารของประเทศ 

- เขตเศรษฐกิจปาปัว-หมู่เกาะโมลุกกะ (Papua-Kepulauan Maluku Economic Corridor)  
จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านอาหาร ประมง พลังงาน และเหมืองแร่ของประเทศ 

โดยจะมีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก นํ้า และอากาศเพ่ือสนับสนุน และสร้างการเช่ือมต่อใน
แต่ละเขตเศรษฐกิจ (รูปภาพที่ 2.16) 

 
 

รูปภาพท่ี 2.16 : แผนผังเศรษฐกิจภายใต้ MP3EI ของอินโดนีเซีย 

 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (2556) 

 

 2) สร้างการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ อินโดนีเซียมีนโยบายที่จะทําให้
เกิดการเช่ือมต่อเขตเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศใน 4 ระบบ คือ ระบบโลจิสติกส์ ระบบขนส่ง ระบบการ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลยุทธ์สร้างการเช่ือมต่อทางเศรษฐกิจกับ
ต่างประเทศ จึงต้องนําทางเดินทะเลท่ีสําคัญมาเป็นตัวสนับสนุน ด้วยการสร้างท่าเรือหรือท่าอากาศยานขนาด
ใหญ่สําหรับการขนส่งในพ้ืนที่ที่เส้นทางเดินทะเลเหล่าน้ีลากผ่าน และพัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ืออํานวยความสะดวก ด้วยการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การนําระบบหน้าต่างเดียว (National 
Single Window) มาใช้   
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รูปภาพท่ี 2.17 : การเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศของอินโดนีเซีย 

 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (2556) 

 
 3) การสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในด้านทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการศึกษาที่ดีจะทําให้แรงงานมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการนําความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม โดยจะมีการจัดการศึกษาที่ประกอบไป
ด้วยหลักสูตรวิชาการ หลักสูตรวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง เพ่ือสร้างแรงงานในเศรษฐกิจของแต่ละ
พ้ืนที่ และให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการสร้างนวัตกรรม
ของชาติ ขณะที่การศึกษาในสายวิชาชีพ จะมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ละพ้ืนที่ ผ่านวิทยาลัยชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยรัฐบาลส่วนกลางและภาคธุรกิจจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลวิทยาลัยชุมชนน้ี เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงกับความต้องการของเขตเศรษฐกิจน้ันๆ ได้ 
สุดท้าย ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อินโดนีเซียมีเป้าหมายจะสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในวงกว้าง โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนงบประมาณด้าน
การวิจัยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 1 ของ GDP จนถึงปี 2557 และจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็นร้อยละ 3 ของ GDP ในปี 
2568 ทําให้เกิดศูนย์นวัตกรรมต่างๆ ขึ้นทั่วประเทศ และมีจํานวนผู้จบปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ขึ้นอีก 7,000–10,000 คน ภายในปี 2557 เน่ืองจากแผน MP3EI เช่ือว่า ในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge–Based Economy) เศรษฐกิจต้องพัฒนาจากการผลิตที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 
 

 โดยสรุป จากการประมวลนโยบายข้างต้น ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียไม่ได้กําหนดคํานิยามและจัดกลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคต แต่ในฐานะประเทศผู้นําเข้าพลังงานสุทธิ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน รวมทั้งบางอุตสาหกรรมที่สามารถใช้วัตถุดิบในประเทศเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ เช่น อุตสาหกรรมยาง
และสิ่งทอ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว25  
  
                                                            
25

 ในกลุ่มยานพาหนะ แม้ว่าอินโดนีเซียเปน็ฐานการผลิตยานยนต์อีกแห่งหน่ึงในอาเซียน รวมท้ังมีแผนเปิดศูนย์ซ่อมเฮลิคอปเตอร์ที่ผลิตโดยรัสเซีย 
(วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฉบับที่ 14 เมษายน-มิถุนายน 2557 “อินโดนีเซียวางแผนเปิดศูนย์ซ่อมเฮลิคอปเตอร์ที่ผลิตโดยรัสเซีย”) แต่ยัง
ไม่ใช่สาขาที่กําหนดไว้ยุทธศาสตร์ระดับชาติอย่างชัดเจน 
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2.5  บทสรุป 
 

 จากการประมวลนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของ 6 ประเทศพอสังเขป ทําให้สังเกตเห็นการดําเนิน
นโยบายที่แตกต่างระหว่าง (1) เกาหลีใต้และจีน (2) อินเดีย และ (3) ประเทศพัฒนาแล้ว เรียงลําดับตาม
บทบาทรัฐจากมากไปหาน้อย กล่าวคือ อินเดียนิยมใช้นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลีกเลี่ยงการกําหนด
เป้าหมายการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มีการจําแนกกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามกลไกของอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างการจ้างงาน กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีนัยสําคัญ
ด้านความมั่นคง เป็นต้น และใช้นโยบายแนวนอนสนับสนุนทุกสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายคลึง
กับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมรายสาขาของไทยในแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยไม่ได้กําหนด
เป้าหมายการพัฒนาแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อย่างในกรณีของเกาหลีใต้และจีนที่ประกาศวิสัยทัศน์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตอันแน่วแน่ ผนวกกับการคาดการณ์เทคโนโลยีและวิเคราะห์เง่ือนไขอุปทาน ทําให้
สามารถระบุสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในอนาคต  
 

 ในทางตรงข้าม ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ เลี่ยงการใช้นโยบายอุตสาหกรรมแบบแยกส่วนหรือ 
การคัดเลือก “ผู้ชนะ” แต่เน้นการสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ืออํานวยต่อการดําเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม 
รวมท้ังการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ตัวแปรน้ีเองที่ประเทศเหล่าน้ีให้ความสําคัญเป็นพิเศษ
เพราะมองว่าเป็นปัจจัยต้นนํ้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต จึงมีการกําหนดเทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น 
เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น โดยเน้นให้ภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก หากไทยซึ่งมีจุดอ่อน
ทางด้านนวัตกรรม ต้องการหลีกหนีจากกับดักรายได้ปานกลาง สมควรเรียนรู้จากบทเรียนของประเทศเหล่าน้ี 
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาควิชาการในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้สามารถไต่เต้าจาก 
ผู้รับจ้างผลิตไปเป็นผู้ออกแบบหรือผู้มีตราสินค้าของตนเองให้ได้ 
 

รูปภาพท่ี 2.18 : สรปุแนวทางการดําเนินนโยบาย (พัฒนา) อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศต้นแบบ 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
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 ทั้งน้ี กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยประเทศจีน เกาหลีใต้ และอินเดีย และเทคโนโลยี
ที่ผ่านการคัดเลือกของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปน้ัน ปรากฏตามตารางที่ 2.23 โดยมูลนิธิ สวค. 
จําแนกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
 

 1) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน หมายถึงการผลิตสินค้าที่เก่ียวข้องกับพลังงานที่ใช้ทดแทน
พลังงานฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ตัวอย่าง
พลังงานสะอาดที่ได้รับการสนับสนุนในหลายประเทศกรณีศึกษา คือ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานนํ้า พลังงาน
ลม นอกจากน้ี การนําผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้แปรรูปเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพ
ก็ถือเป็นพลังงานสะอาด/ทดแทนอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งทั้งหมดตอบสนองแนวโน้มโลกด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  
 

 2) กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว หมายถึง การผลิตสินค้าที่ได้จากแปรรูปวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือ
ของเหลือใช้ ทดแทนวัสดุด้ังเดิม นํามาประกอบขึ้นเป็นวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ได้แก่ พลาสติก/บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ สิ่งทอสีเขียว วัสดุก่อสร้างสีเขียว ซึ่งทั้งหมดตอบสนองแนวโน้มโลก
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเช่นกัน อุตสาหกรรมพลาสติก สิ่งทอ และวัสดุก่อสร้างจึงเป็นพ้ืนฐาน
ชองการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมน้ี 
 

 3) กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ หมายถึง การผลิตสินค้าที่เก่ียวข้องกับการรักษาสุขภาพหรือรักษาโรค
ทั้งในแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ อาหารสุขภาพ/สมุนไพร และ
เครื่องสําอาง ซึ่งทั้งหมดตอบสนองเมกะเทรนด์ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก 
 

 4) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงและการหลอมรวมเทคโนโลยี หมายถึง การผลิตสินค้าที่ใข้
เทคโนโลยีในระดับสูง จึงมีพ้ืนฐานอยู่ที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ การพิมพ์สามมิติ หุ่นยนต์อัจฉริยะ 
จึงเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมด้ังเดิมอย่างกลุ่มเคร่ืองจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง นอกจากน้ี ยังมีความ
เช่ือมโยงไปถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น ยานยนต์ การป้องกันประเทศ สุขภาพ ซึ่งต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มี
ความก้าวล้ํานําหน้า ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือใช้ในวงการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ีจึงตอบสนอง
เมกะเทรนด์ทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยมีอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นพ้ืนฐาน 
 

 5) กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง/ยานพาหนะ หมายถึงการผลิตสินค้าที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก 
(รถและราง) นํ้า และอากาศ ซึ่งตอบสนองแนวโน้มโลกทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 
 

ตารางที่ 2.23 : ผลการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศแบบอย่าง 

กลุ่ม/อุตสาหกรรม จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 
สหภาพ
ยุโรป 

สหรัฐฯ 

1) พลังงานสะอาด      
- พลังงานแสงอาทิตย์      
- พลังงานลม      
- พลังงานชีวมวล      
- สมาร์ทกริด   
2) วัสดุสีเขียว      
- วัสดุชีวภาพ   
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กลุ่ม/อุตสาหกรรม จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 
สหภาพ
ยุโรป 

สหรัฐฯ 

- วัสดุก่อสร้างสีเขียว  
- สิ่งทอสีเขียว  
3) สุขภาพ      
- เทคโนโลยีชีวภาพ      
- เภสัชภัณฑ์/ชีวเภสัชภัณฑ์   
- เคร่ืองมือแพทย์ 
4) การผลิตขั้นสูง 
/หลอมรวมเทคโนโลยี 

      

- การผลิตข้ันสูง/วัสดุข้ันสูง   
- การผลิตแบบเพ่ิม/ 
การพิมพ์สามมิติ  

 

- เทคโนโลยีนาโน/ไมโคร
และนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 

    

- โฟตอนิกส์  
- หุ่นยนต์อัจฉริยะ    
- ป้องกันประเทศ 
5) โลจิสติกส์      
- อากาศยาน/อวกาศ   
- การต่อเรือ     
- ยานยนต์สะอาด/ขนส่ง   
สีเขียว (เชื่อมโยงกับกลุ่ม 2)       

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2557) 
 

 โดยสรุป ในปัจจุบัน ยังไม่มีองค์การระหว่างประเทศใดให้คําจํากัดความของคําว่า “อุตสาหกรรม
อนาคต” ที่ชัดเจน ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตจึงขึ้นอยู่กับเป้าหมายและบริบทการพัฒนาของ
แต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้ ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเติบโตสีเขียว อุตสาหกรรม
อนาคตของเกาหลีใต้จึงประกอบด้วยอุตสาหกรรมสีเขียวและการหลอมรวมเทคโนโลยีเป็นหลัก ในขณะท่ี
จีนมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานอุตสาหกรรมด้ังเดิมไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้นวัตกรรมเข้มขึ้นมากขึ้น 
ส่วนสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปไม่มีการกล่าวถึงอุตสาหกรรมอนาคต และกําหนดแต่เทคโนโลยีอนาคต แต่
สิ่งที่ทุกประเทศพิจารณาเหมือนกัน คือ ไม่ว่า “อุตสาหกรรมอนาคต” จะมีนิยามอย่างเป็นทางการหรือไม่ 
แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องคํานึงถึงปัจจัยภายนอกตามที่ไว้ทบทวนวรรณกรรมในส่วน 
2.2 นี้ ซ่ึงประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้รับการกล่าวขานมากท่ีสุด การพัฒนาอุตสาหกรรมจึง
ต้องตอบสนองต่อเมกะเทรนด์เหล่านี้ ซึ่งจากตารางที่ 2.7 พบว่าทุกประเทศให้การสนับสนุนเชิงนโยบายในทุก
กลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่มตามการจําแนกของมูลนิธิ สวค. ส่วนการสนับสนุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้น ใน
ประเทศที่มีพรมแดนทางบกหรือทะเลติดกับไทย (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย) 
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 2.24 ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มพลังงานทดแทนได้รับการส่งเสริมมากที่สุด รองลงไปเป็น
กลุ่มวัสดุสีเขียวและกลุ่มสุขภาพ แต่สําหรับบริบทของไทย ภาครัฐควรส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต
หรือไม่/อย่างไร ต้องอาศัยการวิเคราะห์จากมิติต่างๆ ในบทที่ 6 ต่อไป 
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ตารางที่ 2.24 : สรุปการสนับสนนุกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 

ประเทศ 
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

พลังงานทดแทน วัสดุสีเขียว สุขภาพ 
การผลิตขั้นสูง 

/หลอมรวมเทคโนโลย ี
โลจิสติกส ์

เมียนมาร์      
ลาว      

กัมพูชา      
เวียดนาม     
มาเลเซีย     
อินโดนีเซีย      

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
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บทท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทย 

 
“The future depends on what you do today.” 

Mahatma Gandhi 
 
3.1 สถานะปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรมไทยและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต 
 ของไทย 

 

 ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย โดยในปัจจุบัน 
ภาคการผลิตของไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับค่อนข้างดี สะท้อนจากการประเมินดัชนี
ความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต (Global Manufacturing Competitiveness Index : GMCI) 
ของ Deloitte ในปี 2556 โดยประเทศไทยได้ 6.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ใช้ประเทศอันดับที่ 1 
คือ ประเทศจีน เป็นเกณฑ์) ทั้งน้ี ความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิตของไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 11 จาก
ทั้งหมด 38 ประเทศ หรือเป็นอันดับที่ 7 ของทวีปเอเชีย รองจากจีน (อันดับ 1) อินเดีย (อันดับ 4) เกาหลีใต้ 
(อันดับ 5) ไต้หวัน (อันดับ 6) สิงคโปร์ (อันดับ 9) และญี่ปุ่น (อันดับ 10) แต่สูงกว่ามาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม ตามลําดับ นอกจากน้ี Deloitte ยังได้ประมาณค่าดัชนีความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต
ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยภาคการผลิตของไทยได้รับการประมาณการว่าจะมีค่าดัชนีความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมขึ้นเป็น 6.24 คะแนน แต่การเพ่ิมขึ้นดังกล่าวเพ่ิมในสัดส่วนที่น้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ  
โดยเปรียบเทียบ จึงเป็นผลให้อันดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยลดลงเป็นอันดับที่ 15 
จากทั้งหมด 38 ประเทศ หรือเป็นอันดับที่ 10 ในเอเชีย (ตารางที่ 3.1) 
 

ตารางที่ 3.1 : ดัชนีความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต (2556)  
สะท้อนถึงการคาดการณ์อันดับที่ร่วงลงของไทยในระยะ 5 ปี 

 
ที่มา : Deloitte Global manufacturing competitiveness index (2556) 
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 ทั้งน้ี ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่มูลค่าภาคการผลิตมีสัดส่วนต่อ GDP ในระดับสูง กล่าวคือมูลค่าการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมไทยมีสัดส่วนใน GDP มากกว่าร้อยละ 30 และมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
และมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น (รูปภาพที่ 2.3 ใน
บทที่ 2) 
 

สําหรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมไทยนั้น โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจาก
ภายในประเทศร้อยละ 67.9 ที่เหลือเป็นการลงทุนแบบร่วมทุน และการลงทุนจากต่างประเทศร้อยละ 20.81 
และ 10.29 ตามลําดับ  โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดใหญ่และขนาดกลางร้อยละ 38 และ 37 ตามลําดับ1  
ในภาพรวมมีสัดส่วนของการใช้ปัจจัยทุนมากกว่าแรงงาน และแรงงานที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือถึง  
ร้อยละ 65.7 ของแรงงานรวม โดยสัดส่วนการใช้ทุนต่อแรงงานของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่
เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเพ่ิมปัจจัยแรงงานได้ตามความต้องการ 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้นจากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในต่างประเทศ ในด้าน   
ผลประกอบการของอุตสาหกรรมในภาพรวมน้ัน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ร้อยละ 37.38 ในแต่ละหน่วย
จําหน่าย ซึ่งในมูลค่าเพ่ิมน้ีเป็นกําไรถึงร้อยละ 41.93 (รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 
พ.ศ. 2555, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)  

 

 ในด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยนั้น มีการกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ตามท่ีแสดงใน
รูปภาพที่ 3.1 โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก มากถึง
ร้อยละ 84 ซึ่งในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์ 
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ซีเมนต์ ปิโตรเคมี และเหล็ก เป็นต้น 

 

รูปภาพท่ี 3.1 : การกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

 
ที่มา : Thailand’s Economic-Industrial Development and ASEAN Connectivity: Case of ESB and Dawei Linkage (2555) 

  

                                                            
1 โรงงานขนาดกลางมีคนงาน 51-200 คน และโรงงานขนาดใหญ่มีคนงานมากกว่า 200 คน 
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ผลิตภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
 

 ภาคอุตสาหกรรมของไทยยังขาดประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิต เน่ืองจากการเติบโตใน
ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในด้านปริมาณจากการเพิ่มปัจจัยการผลิตมากกว่า
การเพิ่มขึ้นในด้านคุณภาพจากผลิตภาพ โดยอัตราการเติบโตของมูลค่าเพ่ิมในภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 
2555 เติบโตร้อยละ 0.36 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของปัจจัยทุนร้อยละ 1.85 และการหดตัวในปัจจัย
แรงงานและผลิตภาพการผลิตโดยรวมร้อยละ 0.002 และร้อยละ 1.48 ตามลําดับ2 ประกอบกับตัวช้ีวัดผลิต
ภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) ของภาคอุตสาหกรรมในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 92.333 ซึ่งตํ่ากว่า
ฐานท่ี 100 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมไทยที่ยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการผลิต โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนพบว่า อัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยของ
ตัวช้ีวัดผลิตภาพรวม (TFP) ของไทยในช่วงปี 2549-2553 เท่ากับร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยถือว่าอยู่ในระดับตํ่า
มาก สูงกว่าสิงคโปร์เพียงประเทศเดียว ซึ่งเป็นประเทศท่ีไม่ได้เน้นการผลิตภายในประเทศเป็นหลัก (รูปภาพที่ 
3.2) 
 

รูปภาพท่ี 3.2 : อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของ Total Factor Productivity (TFP) ปี 2549-2553 

 
ที่มา : ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (2555) 

 

 ทั้งน้ี นอกจากการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมไทยจะพึ่งพิงการเพ่ิมปัจจัยการผลิตเป็นหลัก  
ทั้งปัจจัยแรงงานและทุนแล้ว เมื่อพิจารณาผลิตภาพแรงงานเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียอ่ืนพบว่า  
ในปี 2555 แรงงานไทยแต่ละคนทํางานได้คิดเป็นมูลค่า 7.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่ัวโมง ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 57 
จากทั้งหมด 60 ประเทศ หรืออยู่ในอันดับที่ 8 จากประเทศในเอเชีย 11 ประเทศ โดยไทยมีผลิตภาพแรงงาน
มากกว่าอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดียตามลําดับ ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียแล้วผลิตภาพ
แรงงานไทยจัดว่าอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า ขณะที่หากเปรียบเทียบเฉพาะประเทศในอาเซียน ผลิตภาพแรงงาน
ไทยจัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง (รูปภาพที่ 3.3) 
  

                                                            
2 ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP) เป็นตัวชี้วัดการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆนอกเหนือจากปัจจัย
ทุนและแรงงานที่ใช้ในการผลิตโดยส่วนใหญ่มักสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆในเชิงคุณภาพมากกว่าในเชิง
ปริมาณเช่นความได้เปรียบของระดับเทคโนโลยีหรือความสามารถในการบริหารจัดการระดับของการวิจัยและพัฒนาและความเช่ือมั่นในตราสินค้า
รวมถึงปัจจัยด้านการตลาดต่างๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเพ่ิมเป็นต้นซึ่งค่า TFP กงจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิต
โดยรวม (แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม) 
3 รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2555, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม 
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รูปภาพท่ี 3.3 : ผลิตภาพแรงงาน คํานวณตามหลัก PPP4 (2555) 

 
หมายเหตุ : ตัวเลขด้านซ้ายเป็นอันดับที่จัดจาก 60 ประเทศ 

ส่วนตัวเลขด้านขวาเป็นค่า GDP ที่ปรับตามความเท่าเทียมกันของอํานาจซื้อ (Purchasing Power Parity: PPP) ต่อคนต่อชั่วโมง 
การทํางาน (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ที่มา : IMD, Labor Productivity (PPP) (2555) 
 

 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยพ่ึงพิงปัจจัยทุนและแรงงานเป็นหลักน้ี กําลัง
เผชิญกับข้อจํากัดในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตภาคอุตสาหกรรมไทย กล่าวคือ (1) ปัจจัยทุนที่
อาศัยการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักอาจกระทบต่อความม่ันคงของโครงสร้างการผลิต เน่ืองจากความผัน
ผวนของปัจจัยภายนอก และ (2) ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานของไทยท่ีเคยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการรับจ้าง
ผลิต ไม่สามารถเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยได้อีกต่อไป เน่ืองจากการปรับเพ่ิม
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของไทย และภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเปลี่ยนไปสู่ภาคการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น หรือ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์แทนการผลิตที่ ใช้แรงงานเข้มข้น ประกอบกับการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
ตลาดแรงงานยังขาดคุณภาพรวมท้ังไม่สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้
สมรรถนะในการทํางานและผลิตภาพของแรงงานอยู่ในระดับตํ่า อีกทั้งยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานจาก
แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) 
 

ภาคอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอ่ืน 
 

 แรงขับเคลื่อนหลักในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย  เ ป็นผลมาจากการขยายตัวใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเป็นหลัก โดยในช่วงกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมของไทยมี
สัดส่วนมูลค่าการผลิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ในสัดส่วนที่สูงขึ้นมาโดยตลอดจากร้อยละ 16 
ในปี 2504 เพ่ิมเป็นร้อยละ 43.6 ในปี 2556 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สวนทางกับภาคเกษตรและภาคบริการที่สัดส่วน
มูลค่าการผลิตต่อ GDP มีแนวโน้มลดลง ดังแสดงในรูปภาพที่ 3.4 

 
  

                                                            
4 คิดตามหลักความเท่าเทียมกันของอํานาจซื้อ (Purchasing Power Parity หรือ PPP) ซึ่ง PPP เป็นค่าประมาณสําหรับอัตราแลกเปล่ียนที่จําเป็น
สําหรับอํานาจซื้อของสกุลเงินที่แตกต่างกัน ความเท่าเทียมกันของอํานาจซื้อในบางคร้ังจะใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศ ในลักษณะเดียวกับมูลค่าของ GDP  
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 อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่ เ พ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง
เช่นเดียวกับภูมิภาคอาเซียนในช่วงปี 2548-2555 ที่ผ่านมา (ตารางท่ี 3.2) หากอัตราการเติบโตของมูลค่าเพ่ิม
ในภาคอุตสาหกรรมไทยยังอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าอาเซียนและโลกต่อไป อาจส่งผลให้ไทยมีมูลค่าเพ่ิมใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อหัวและ/หรือต่อ GDP ในระดับที่ตํ่ากว่าอาเซียนและ/หรือโลกก็เป็นได้ 

 

ตารางที่ 3.2 : การเปรียบเทยีบมูลคา่เพิ่มในภาคอุตสาหกรรม 
ตัวชี้วัด ปี/ช่วงระยะเวลา ไทย อาเซียน โลก 

GDP 2548-2553 3.65 3.76 1.39
Average annual real growth rate (in %) 2553-2555 4.15 5.09 2.61
MVA 2548-2553 2.71 5.38 1.96
Average annual real growth rate (in %) 2553-2555 1.98 4.6 2.26

MVA per capita8  2553 1,105.67 532.14 1,240.35
2555 1,186.06 574.88 1,277.10

MVA as percentage of GDP9  2553 36.38 26.78 16.62
2555 37.36 26.96 16.71

หมายเหตุ : MVA หมายถึงมูลค่าการเพ่ิมของภาคการผลิต (Manufacturing Value Added) 
ที่มา : United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (2557) 

 

สาขาอุตสาหกรรม 
 

รูปภาพท่ี 3.7 : สัดส่วนการส่งออกและการเติบโตของราคาสินค้าส่งออก 

 
ที่มา : สุภาธา อมรวิวัฒน์, การพัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไทย (2555) 

 

 เมื่อพิจารณาแยกรายสาขาอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมสาขาที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสูงสุด 
คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ตามลําดับ โดยอุตสาหกรรมกลุ่มที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสูงน้ี
มีอัตราการเติบโตของราคาส่งออกในระดับตํ่า (รูปภาพที่ 3.7) แสดงถึงความสามารถในการปรับเพ่ิมราคา 
ในระดับตํ่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่สร้าง
รายได้จากการส่งออกให้แก่ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพรายสาขาอุตสาหกรรม
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ ได้จัดกลุ่มอุตสาหกรรมตาม
ความสามารถของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากดัชนีความดึงดูด 

                                                            
8 คํานวณด้วยราคาคงท่ี ณ ปี 2548 ในหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
9 คํานวณด้วยราคาคงท่ี ณ ปี 2548 ในหน่วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
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(Attractive Index) เพ่ือสะท้อนความต้องการของผู้บริโภค (อุปสงค์) และดัชนีความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness Index) ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถแบ่งอุตสาหกรรมได้เป็น 3 กลุ่ม10 คือ 
 

 1) กลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Potential Industries) เป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการแข่งขันและความ
น่าสนใจสูงเพราะศักยภาพในด้านการผลิตและการค้าที่ค่อนข้างดีกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆและมีสัดส่วนความ
ต้องการในตลาดโลกที่สูงมาก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
อุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลกระป๋อง และอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ ซึ่งกลุ่มที่มีความเช่ือมโยงกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตตามที่ได้มีการวิเคราะห์ในบทที่ 2 มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ (เช่ือมโยงกับ
กลุ่มสีเขียวและโลจิสติกส์) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก (เช่ือมโยงกับกลุ่มสีเขียวและกลุ่มหลอมรวม
เทคโนโลยี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่ือมโยงกับกลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี) และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
(เช่ือมโยงกับกลุ่มสีเขียวและสุขภาพ) 
 

 2) กลุ่มที่ต้องพัฒนา (Improving Industries) เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิตและการค้าและสัดส่วน
ความต้องการในตลาดโลกในระดับปานกลาง ได้แก่ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟช่ัน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ในบ้านและ
สํานักงาน อุตสาหกรรมข้าว อุตสาหกรรมนํ้าตาล และอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก ซึ่งกลุ่มที่มีความ
เช่ือมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมยา (เช่ือมโยงกับกลุ่มสุขภาพ) อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่ือมโยงกับกลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี) และอุตสาหกรรมนํ้าตาล (เช่ือมโยงกับกลุ่มพลังงาน) 
 

 3) กลุ่มที่ต้องปรับปรุง (Survival Industries) เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิตและการค้าและมีสัดส่วน
ความต้องการในตลาดโลกในระดับตํ่า ได้แก่ อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
เหล็ก อุตสาหกรรมช้ินส่วนเรือ ระบบราง และอากาศยาน อุตสาหกรรมแร่อโลหะ อุตสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมยาสูบ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งกลุ่มที่มีความเช่ือมโยงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคตมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม (เช่ือมโยงกับกลุ่มหลอมรวม
เทคโนโลยี) อุตสาหกรรมช้ินส่วนเรือ ระบบราง และอากาศยาน (เช่ือมโยงกับกลุ่มโลจิสติกส์) 
 

 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาค่าดัชนีอุตสาหกรรมแยกรายสาขา (รูปภาพที่ 3.8) พบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ 
และเคร่ืองจักรและเคร่ืองใช้ต่างๆ11เป็นสาขาท่ีสามารถเติบโตได้ในอัตราค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมสาขาอ่ืนๆ สอดคล้องกับการประเมินสาขาอุตสาหกรรมในทั้งสองแนวทางข้างต้น จึงสามารถสรุป
ได้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาอุตสาหกรรมดาวรุ่งของไทยที่มีศักยภาพในการ
เติบโตและการแข่งขันสูง 
 

 
 

  

                                                            
10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
11 ประกอบด้วยเคร่ืองจักรที่ใช้งานทั่วๆไป เคร่ืองจักรสํานักงาน เคร่ืองทําบัญชี เคร่ืองคํานวณ และเคร่ืองใช้ในบ้านเรือน 
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รูปภาพท่ี 3.8 : ดัชนีอุตสาหกรรมรายสาขา (ปีฐาน 2543) 

 
หมายเหตุ: *เป็นตัวเลขเบื้องต้น 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ประมวลโดยมูลนิธิ สวค.), (2557) 
 

 ปัจจุบันไทยเป็นประเทศส่งออกยานยนต์และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า เป็นฐานการผลิต
ระดับโลกของยานยนต์ที่มีความเฉพาะใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิกอัพ 1 ตัน รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
คุณภาพสูง และรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) รวมท้ังมีการส่งออกช้ินส่วนไปขายยัง
ตลาดที่เข้มงวดในเรื่องมาตรฐานสินค้า อาทิ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอเมริกาใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของไทยมีการพัฒนาคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในกลุ่ม
ช้ินส่วนประกอบรถยนต์ (Accessories) ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มการขยายตัว
ของการส่งออกในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว12  
 

 ขณะที่สาขาอุตสาหกรรมที่ต้องได้รับการพัฒนาของไทย ซึ่งมีดัชนีการผลิตที่มีค่าตํ่ากว่าค่าฐานที่ 100 
และมีแนวโน้มลดลง คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อัญมณีและเคร่ืองประดับ และกลุ่มแฟช่ัน (เสื้อผ้าและ
สิ่งทอ เครื่องหนังและรองเท้า) โดยทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ีต่างก็เป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องอาศัยการ
ออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทั้งสิ้น โดยยังขาดการพัฒนาและ 
การสนับสนุนที่ชัดเจนในด้านน้ี  
  

                                                            
12 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่เป็น Product Champion ของ
ไทย, 2556 
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อาหารและเคร่ืองด่ืม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

เสื้อผ้า สิ่งทอ เคร่ืองหนัง รองเท้า

กระดาษและไม้

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

เภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์

ยาง และพลาสติก

ผลิตภัณฑ์จากแก้ว ดิน และปูน

เหล็กและเหลก็กล้า

ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ

เคร่ืองจักร และเคร่ืองใช้ต่างๆ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์

ยานยนต์

เฟอร์นิเจอร์

อัญมณี และเคร่ืองประดับ

การผลิตอื่นๆ

2555 
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 ทั้งน้ี ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ อัญมณีและเคร่ืองประดับ รองเท้าและ
ผลิตภัณฑ์หนัง และสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีแนวโน้มผลผลิตลดลง คือ อุตสาหกรรมกลุ่มน้ีได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาด้านแรงงานไทย (รูปภาพที่ 3.9) ทั้งการขาดแคลนแรงงาน และผลิตภาพแรงงานตํ่าเมื่อเทียบกับค่าจ้าง
ที่ปรับตัวสูงขึ้น  เน่ืองจากอุตสาหกรรมในกลุ่มน้ีเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานในกระบวนการผลิตอย่างเข้มข้น 
โดยมีสัดส่วนทุนต่อแรงงานเท่ากับ 0.25, 0.20, 0.32 และ 0.51 ล้านบาทต่อคนตามลําดับ และมีต้นทุน 
ด้านแรงงานมากกว่าร้อยละ 20 ของต้นทุนรวม ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาขา
ดาวรุ่งใช้ทุนต่อแรงงานมากถึง 1.97 และ 0.77 ล้านบาทต่อคน ตามลําดับ และมีต้นทุนด้านแรงงานเพียง  
ร้อยละ 14.18 และ 18.75 ของต้นทุนรวมตามลําดับ (ตารางที่ 3.3) อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ 
จึงได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านแรงงานน้อยกว่า  

 

รูปภาพท่ี 3.9 : สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา : TDRI, อุตสาหกรรมไทยจะแข่งขันอย่างไร ภายใต้ค่าแรงท่ีสูงข้ึน (2555) 

 

ตารางที่ 3.3 : โครงสร้างอุตสาหกรรมรายสาขา (ข้อมูลปี 2555) 

สาขาอุตสาหกรรม สัดสว่นทุนต่อแรงงาน 
(ล้านบาท/คน) 

สัดสว่นการสง่ออกต่อ
การจําหน่าย (ร้อยละ) 

ต้นทุนแรงงานต่อ
ต้นทุนรวม (ร้อยละ) 

สัดสว่นแรงงานมีฝมีือต่อ
แรงงานรวม (ร้อยละ) 

อาหาร 0.80 26.45 15.28 53.27
สิ่งทอ/เคร่ืองนุ่งห่ม 0.51 35.17 20.88 69.15
ยานยนต์ 1.97 30.95 14.18 85.00
ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 0.77 35.83 18.75 64.38
เหล็กและเหล็กกล้า 4.04 13.03 7.34 69.07
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.83 25.07 18.69 65.97
ผลิตภัณฑ์ยาง 0.74 24.27 19.08 60.82
ไม้/ผลิตภัณฑ์จากไม้ 0.53 14.14 14.52 62.10
เฟอร์นิเจอร์ 0.25 23.96 21.96 65.15
อัญมณี/เคร่ืองประดับ 0.20 51.44 24.77 89.02
รองเท้า/ผลิตภัณฑ์หนัง 0.32 35.31 23.05 69.23
อ่ืนๆ 2.09 13.25 16.36 65.93
เฉลี่ยทุกอุตสาหกรรม 1.10 27.08 17.91 65.70

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2555 
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3.2 ปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย 
 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดย สศช. ได้ขยายทุน
ภายในประเทศที่มีศักยภาพจาก 3 ทุนหลัก ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็น 6 ทุนย่อย ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
และทุนทางวัฒนธรรม โดยการศึกษานี้ได้พิจารณารวมทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน  เน่ืองจาก
มีความเก่ียวเนื่องกันค่อนข้างสูง และได้เพ่ิมทุนทางปัญญาในการวิเคราะห์ เน่ืองจากมีนัยสําคัญต่อ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยทุนเหล่าน้ีต่างส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยในมิติที่ต่างกัน
ออกไป ดังน้ี  

 

 1)  ทุนมนุษย์ (Human capital) สําหรับประเทศไทยจัดว่ายังมีจุดอ่อนในทุนมนุษย์ทั้งในด้าน
การศึกษา และผลิตภาพของแรงงาน  กล่าวคือ การศึกษาของไทยยังด้อยกว่าประเทศอ่ืนโดยเปรียบเทียบทั้ง
ในด้านคุณภาพและปริมาณ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาของไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 7 ในกรณีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ในกรณี
การศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา (รูปภาพที่ 3.10) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวดีขึ้น 
เน่ืองจากในช่วงที่ผ่านมา (ปี 2551-2556) ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในระดับนานาชาติของ
ไทยมีแนวโน้มลดลง จากอันดับที่ 43 จากทั้งหมด 60 ประเทศในปี 2551 เป็นอันดับที่ 51 ในปี 255613  
และในด้านปริมาณการศึกษา ประเทศไทยมีจํานวนปีที่ใช้ในการเรียนตํ่ากว่ากลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วตลอด
ช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา (รูปภาพที่ 3.11) 
 

รูปภาพท่ี 3.10 : ความสามารถในการแขง่ขันด้านการศกึษา (ปี 2556-2557) 

หมายเหตุ : จํานวนประเทศที่จัดอันดับทั้งหมด 148 ประเทศ และคะแนนอยู่ในช่วง 1-7 คะแนน 
   ที่มา : World Economic Forum, The Global Competitiveness Index 2013–2014 (2557)  
 

 ด้านจํานวนแรงงานไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีกําลังแรงงานทั้งสิ้น 39.32 ล้านคน ซึ่งอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรม 5.81 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ที่เหลืออยู่ในภาคการเกษตร (ร้อยละ 40.2) และ
ภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ 44.9)14 ทั้งน้ี จํานวนแรงงานในภาพรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นช้าลงเร่ือยๆ เน่ืองจากจํานวน
ประชากรวัยทํางานจะเติบโตด้วยอัตราที่ลดลงจากร้อยละ 1 ในระหว่างปี 2543-2553 เหลือเพียงร้อยละ 0.2 

                                                            
13 IMD World Competitiveness Yearbook , 2013 
14 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 
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ในช่วงปี 2553-256315 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรไปสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging society) ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ปรากฏในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว  
และประเทศกําลังพัฒนา โดยแนวโน้มน้ีจะนําไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน
ในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานในการผลิตอย่างเข้มข้น เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง เป็นต้น 
 

รูปภาพที่ 3.11 : การเปรียบเทียบระดับทุนมนุษย์ของไทยกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 

 
ที่มา :  TDRI, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการย่อยท่ี 2 การจัดทํานโยบายสาธารณะด้านนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว 

(2556) 
 

 ในด้านผลิตภาพของแรงงาน (Labor productivity) ของไทยในอดีตเติบโตช้า กล่าวคือ ผลิตภาพ
แรงงานไทยเติบโตเพียงร้อยละ 3.0 ต่อปี ระหว่างปี 2543-2550 ซึ่งตํ่ากว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค เช่น จีน 
(ร้อยละ 9.2) และเวียดนาม (ร้อยละ  5.3)16 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ผลิตภาพแรงงานไทยมีแนวโน้มปรับตัว
ดีขึ้น สะท้อนจากอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในผลิตภาพแรงงานต่อ GDP ของไทยในปี 2553 เท่ากับร้อยละ 
5.7 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอาเซียนที่เท่ากับร้อยละ 4.317 แสดงว่าผลิตภาพแรงงานท่ีมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น  
อันเป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนที่ไม่ใช่คุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มผลิตภาพแรงงานท่ีดีน้ี ส่งผลให้
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มของผลผลิต และผลิตภาพในการผลิตที่ดีด้วยเช่นกัน  

 

  แรงงานไทยจํานวนมากทํางานนอกระบบ ในลักษณะการประกอบอาชีพส่วนตัว หรือทํางานเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว (รับค่าจ้างรายวัน) โดยสัดส่วนลูกจ้างในกําลังแรงงานไทยอยู่ที่ร้อยละ 47 ซึ่งอยู่ในระดับที่ตํ่า
กว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ไต้หวัน (ร้อยละ 75) มาเลเซีย (ร้อยละ 74) และเกาหลีใต้ (ร้อยละ 68)  
ซึ่งการมีแรงงานนอกระบบจํานวนมากน้ีทําให้ภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะไม่ลงทุนในทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มที่ 
ผลที่ตามมาคือการเติบโตอย่างเช่ืองช้าของผลิตภาพแรงงานและค่าจ้าง รวมทั้งผลตอบแทนแรงงานที่ลดตํ่าลง
ในทุกระดับการศึกษา18 ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาไทยที่อยู่ในระดับตํ่าด้วยเช่นกัน 
  

                                                            
15 Economic intelligent center SCB, ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไร ต่อแนวโน้มที่เปล่ียนไปในตลาดแรงงานไทย, 2554 
16 Economic intelligent center SCB, ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไร ต่อแนวโน้มที่เปล่ียนไปในตลาดแรงงานไทย, 2554 
17 Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB), The Next Generation of Thai Industry, 2013 
18 Economic intelligent center SCB, ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไร ต่อแนวโน้มที่เปล่ียนไปในตลาดแรงงานไทย, 2554 
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 ทั้งน้ี ภาครัฐควรมีบทบาทในการวางแผนและจัดเตรียมแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และปริมาณ
ที่สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาในช่วงเวลาต่างๆ โดยการเร่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จากการพัฒนาครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรที่เก่ียวข้อง และหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
มากข้ึน และเท่าเทียมกันระหว่างสถานศึกษาในเขตเมือง และชนบท อีกทั้งควรมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาและการเรียนรู้ของแรงงาน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของแรงงานไทย 
 

 2)  ทุนกายภาพ (Physical capital) ทุนทางกายภาพหลักที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม คือ 
เครื่องจักร โรงงาน และโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีความสําคัญใน
ฐานะที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนต่อไป ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน  โดยปัจจุบันโครงสร้างพ้ืนฐานของไทยโดยรวม
จัดอยู่ในอันดับที่ 47 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย
ตามลําดับ (รูปภาพที่ 3.12) สะท้อนว่าโครงสร้างพ้ืนฐานของไทยอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  
จึงถือได้ว่าไทยมีข้อได้เปรียบด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทําให้ประเทศมีความน่าสนใจในการลงทุนจากต่างประเทศ 
โดยทุนทางกายภาพนี้เอ้ือประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านการลดต้นทุนการขนส่ง และการส่งเสริม 
การลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
 

รูปภาพท่ี 3.12 : ผลการจัดอันดับโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 
หมายเหตุ : ตัวเลขด้านซ้ายคือผลการจัดอันดับจากท้ังหมด 148 ประเทศ  

และตัวเลขด้านขวาคือผลคะแนนจากคะแนนเต็ม 7 คะแนน 
ที่มา : WEF, The Global Competitiveness Report 2013–2014 (2557) 

 

 เมื่อพิจารณาความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยแยกประเภทตามรูปภาพที่ 14 
พบว่าไทยมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงในด้านคุณภาพของถนน (อันดับที่ 42 ของโลกและอันดับที่ 3 
ของอาเซียน) คุณภาพของท่าเรือ (อันดับที่ 56 ของโลกและอันดับที่ 3 ของอาเซียน) คุณภาพการขนส่งทาง
อากาศ (อันดับที่ 34 ของโลกและอันดับที่ 3 ของอาเซียน) และคุณภาพด้านอุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์  
(อันดับที่ 58 ของโลกและอันดับที่ 3 ของอาเซียน)  
 

 ทั้งน้ี ไทยมีความสามารถในการแข่งขันในระดับปานกลางในด้านคุณภาพของระบบราง (อันดับที่ 72 
ของโลกและอันดับที่ 5 ของอาเซียน) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (อันดับที่ 49 ของโลกและอันดับที่ 5 ของอาเซียน) 
และโทรศัพท์ทั่วไป (อันดับที่ 96 ของโลกและอันดับที่ 5 ของอาเซียน) 
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 จากผลการจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนว่าไทยมีจุดแข็งในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทางถนนและ
ทางอากาศ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการ
กระจายสินค้า อันจะช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ไทยยังสามารถเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อีกจากการเสริมสร้างจุด
แข็งเหล่าน้ี เช่น การเช่ือมโยงเส้นทางขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันให้
ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการค้าชายแดน รวมถึงประเทศคู่ค้าสําคัญและประเทศที่เป็นตลาด
ใหม่ เป็นต้น 
 

 ขณะเดียวกันไทยก็ยังมีจุดอ่อนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบราง และโทรศัพท์ที่จําเป็นต้องได้รับ 
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ซึ่งการพัฒนาระบบรางยังช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการกระจายสินค้าของภาคอุตสาหกรรมจากการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
เน่ืองจากการขนส่งผ่านระบบรางเป็นช่องทางการขนส่งที่มต้ีนทุนตํ่ากว่าช่องทางอ่ืนๆ 
 

รูปภาพท่ี 3.13 : ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ฐานแยกตามประเภท 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลผลการจัดอันดับจากทั้งหมด 148 ประเทศ โดยแบ่งโครงสร้างพ้ืนฐานออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 
1 Available airline seat 6 Available airline seat 
2 Quality of electricity supply 7 Quality of electricity supply 
3 Mobile telephone 8 Mobile telephone 
4 Fixed telephone 9 Fixed telephone 
5 Quality of air transport infrastructure   

ที่มา : WEF, The Global Competitiveness Report 2013–2014 (2557) 
 

 อน่ึง รัฐบาลไทยได้มีแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป แต่ปัญหาความล่าช้าในการดําเนินงานโครงการ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้ระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยไม่เพ่ิมขึ้นเท่าที่ควรจะ
เป็น หรืออาจลดลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนที่มีระดับความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้นเร็วกว่าไทย  
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 นอกจากน้ี ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติยังได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
กล่าวคือ มีการตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้
กําหนด “ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดําเนินการในเชิงรุก มุ่งเน้นใน
การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต และพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เป็นรูปธรรม จึงได้เริ่ม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ขึ้นเพ่ือส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม อันจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้น”19 

 

 แนวโน้มในปัจจุ บันทั้ งการลดลงของแหล่งพลังงานและการตระหนักถึ งความย่ังยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมจําเป็นต้องตระหนักถึงความสําคัญ และปรับตัวตาม เพ่ือให้
ธุรกิจสามารถดํารงอยู่ได้ และเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานะพลังงานโลก 
ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

 

 5) ทุนทางปัญญา จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทําให้สังคมและ
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเปลี่ยนไปสู่สังคมแห่งความรู้ และอุตสาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge-Based 
Industries) ที่การแข่งขันกันในด้านเทคโนโลยี ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์จะเข้มข้นย่ิงขึ้น ประกอบกับ
ประเทศไทยเอง ไม่สามารถใช้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น มูลค่าการส่งออกของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทย ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเทคโนโลยีของสินค้าไอที  ภาคอุตสาหกรรมจึงจําเป็นต้องเร่งปรับตัว 
โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิด
สร้างสรรค์  
 

 อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยถือว่าตํ่ากว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน
ค่อนข้างมาก (รูปภาพที่ 3.15) ซึ่งหากไทยต้องการให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น ภาครัฐ
จําเป็นต้องให้ความสําคัญ และลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนําผลการวิจัย
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จริง อันจะทําให้ประเทศสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างย่ังยืนในระยะยาวต่อไป 

  

รูปภาพท่ี 3.15 : อัตราค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2555) 
 

           
 
 
 
         

ที่มา : สศช, the Next Generation of Thai Industry (2555) 
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 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความสนใจพัฒนาทุนเหล่าน้ีของไทยอย่างจริงจังและเป็น
รูปธรรมเท่าที่ควร จึงเป็นเร่ืองน่าเสียดายหากจะปล่อยให้ทุนเหล่าน้ีเลือนหายไปพร้อมกับคนรุ่นเก่า ดังน้ัน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีแนวทางในการดึงและรวบรวมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยออกมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมในการเพ่ิมมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือ
บริการของไทยโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
 

 สรุป หากมองความสามารถในการแข่งขันของไทยผ่านศักยภาพในปัจจุบันของทุนภายในประเทศ 
ทั้ง 6 ทุนข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่า ไทยมีจุดแข็งที่ดีในทุนทางกายภาพและทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
สะท้อนจากการมีความสามารถในแข่งขันในทุนดังกล่าวอยู่ในอันดับต้นๆ ของอาเซียน ขณะเดียวกันไทยมี
จุดอ่อนในทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา จากการมีค่าจ้างแรงงานที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภาพแรงงานที่
อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า และไทยยังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าประเทศอ่ืนมาก ขณะที่
ทุนทางการเงินน้ัน แม้ในระดับประเทศจะพ่ึงพาการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก แต่ในภาคอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนจากในประเทศเป็นหลัก และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติก็มีนัยสําคัญต่อ
ภาคอุตสาหกรรมในฐานะแหล่งพลังงานและการอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี แต่ละทุน/ปัจจัยมีจุดแข็งและ
จุดอ่อน ตลอดจนโอกาส และภัยคุกคามที่ต่างกันออกไป ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.4  
 

ตารางที่ 3.4 : สรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของทุน/ปัจจัยภายในประเทศ 
ทุน/ปัจจัย S W O T 

ทุนมนุษย์ 

- มีอัตราการเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานต่อ
GDP สูงกว่าค่าเฉลี่ย
อาเซียน 

- คุณภาพการศึกษาตํ่า 
- จํานวนแรงงานเพ่ิมขึ้น
ช้าลงเร่ือยๆ 
- ผลิตแรงงานไม่ตรงกับ
ความต้องการใช้ 
- ค่าจ้างแรงงานไทยสูง
กว่าคู่แข่งทั้งจีนและ
เวียดนาม 

- การรวมตลาดแรงงานภายหลังการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให้แรงงานมีฝีมือสามารถ
เคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี 

ทุนกายภาพ 
- โครงสร้างพ้ืนฐานไทย
อยู่ในระดับดี 

- การใช้ที่ดินยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการจัด
Zoning 

- ต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนมีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมเช่ือมต่อกับเขตเศรษฐกิจหลัก
อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

ทุนทางการเงิน 

- โรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ลงทุนโดย
ผู้ประกอบการไทย 

- การลงทุนในประเทศยัง
ต้องพ่ึงพาต่างประเทศเป็น
หลัก 
 

- ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
- AEC ส่งผลให้การเคล่ือนย้ายเงินลงทุนเป็นไปอย่างเสรี 

ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 

- ปัจจัยการผลิตใน
อุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร 

- ไทยมีแหล่งพลังงานน้อย  - แหล่งพลังงานของโลกมี
จํากัด 
- ราคาพลังงานมีแนวโน้ม
สูงขึ้น 
- ภัยธรรมชาติ 

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

- มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยาแผนโบราณและ
สมุนไพร 
- มีเอกลักษณ์ใน
วัฒนธรรมที่เอ้ือเฟ้ือต่อ
กัน 

- ขาดการพัฒนาอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรม 

- วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น 

ทุนทางปัญญา  -การวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ตํ่า 

- มีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมแห่งความรู้ รวมถึง
อุตสาหกรรมฐานความรู้ 
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ทุน/ปัจจัย S W O T 

ปัจจัยการเมือง 

 - เสถียรภาพทางการเมือง 
- ความโปร่งใส  
- การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 - การก่อการร้ายสากล 
- ความขัดแย้งกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

ปัจจัยเศรษฐกิจ 

- มีอัตราการเติบโตท่ีดี 
 

- พ่ึงพาต่างประเทศเป็น
หลัก (ส่งออกสินค้าและ
นําเข้าพลังงาน)  

- เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตัว 
- ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น
ภายหลังการจัดต้ัง AEC 
- การค้าชายแดนมีโอกาส
เติบโตที่ดี 

- กฎ ระเบียบใหม่ของโลก
และ NTB ของประเทศคู่
ค้า 
- การแข่งขันจากประเทศที่
ต้นทุนการผลิตตํ่ากว่า เช่น 
จีน และอินเดีย 
 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 

ทิศทางในอนาคตของภาคอุตสาหกรรมไทย  
 

 จากสภาวการณ์ข้างต้นสะท้อนถึงการใช้ปัจจัยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยท่ียังไม่เต็มศักยภาพ 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาที่ผ่านมาเน้นเพียงการเพ่ิมปัจจัยการผลิต และละเลยการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหากสถานการณ์ยังดําเนินเช่นน้ีต่อไป  
ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานท่ีอยู่ในระดับตํ่า และ/หรือการอ่อนค่าของค่าเงินบาท อาจไม่สามารถทําให้
อุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างย่ังยืนได้ในระยะยาว เน่ืองจากต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสินค้าราคาถูกในตลาด
ระดับล่างจากประเทศจีนและประเทศเวียดนาม รวมทั้งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ตลอดจนแรงกดดันจากสินค้าของประเทศที่เป็นคู่แข่งขัน และประเทศที่มีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสูง ล้วนมีอิทธิพลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย21 
 

รูปภาพท่ี 3.17 : แนวโน้มอุตสาหกรรมในมิติใหม่ 

 
ที่มา : แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (2557) 

 
  

                                                            
21 แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (2551-2555), สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม 
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 ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ และภูมิอากาศ อันจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการดําเนินกิจการของภาคอุตสาหกรรม
โดยรวม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมองอุตสาหกรรมในอนาคตในบริบทที่มี
การปรับตัวเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและฐานความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้ามากขึ้น และสร้างรูปแบบการเข้าถึง
ตลาดแบบใหม่ เป็นต้น (ดังแสดงในรูปภาพที่ 3.17) 

 

 จากยุทธศาสตร์ของประเทศที่มีเป้าหมายในการ (1) สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
(2) สร้างโอกาสบนความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive growth) และ (3) สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green growth) นําไปสู่แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 5 ด้าน22 
ดังน้ี  

(1) เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการผลิตที่คํานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ลูกค้ามั่นใจ  

(2) กระจายความเจริญสู่ชุมชน โดยเน้นการจ้างงานพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
และใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และพัฒนาชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันกับอุตสาหกรรมได้  

(3) วิจัยพัฒนาเสริมสร้างนวัตกรรม โดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ต่อยอดการพัฒนา และนําไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลทางพาณิชย์ ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสามารถตอบสนองตลาดได้  

(4) เพ่ิมผลิตภาพด้วยการพัฒนากระบวนการผลิต ลดต้นทุน ลดกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าเพ่ิม 
(5) เช่ือมโยงและสร้างความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมต้ังแต่ระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลก ให้เป็น

เครือข่ายคลัสเตอร์ รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน 
 

 ภายใต้กรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตไว้ 5 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรม
พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ อุตสาหกรรมชีวเคมี (Biochemical) พลาสติกชีวภาพและ
วัสดุชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (แสดงในรูปภาพที่ 3.18) โดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่า ในอนาคตถ้าอุตสาหกรรมเหล่าน้ีเป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศจะสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนรวมของอุตสาหกรรมไทยได้มากกว่าร้อยละ 20 หรือมากกว่า  
3 ล้านล้านบาท 
 
  

                                                            
22 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, อุตสาหกรรมยุคใหม่..ก้าวท่ีท้าทายสู่อนาคตประเทศ, 2556 
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รูปภาพท่ี 3.18 : ภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพของไทย 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, อุตสาหกรรมยุคใหม่ … ก้าวท่ีท้าทายสู่อนาคตประเทศ (2556)  

 
 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็น 5 กลุ่มข้างต้น สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตที่กําหนดโดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยในกลุ่ม New Wave (คลัสเตอร์พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม และคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ) 
และกลุ่ม High-value (คลัสเตอร์แฟช่ันและไลฟ์สไตล์ และคลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) ดังแสดงใน
รูปภาพทื่ 3.19 

 

รูปภาพท่ี 3.19 : อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของไทยที่กําหนดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ที่มา : เจน นําชัยศิริ, การเตรียมความพร้อนด้านการค้าและการลงทุน (2556) 
 

 นอกจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยในกลุ่มที่มีศักยภาพตามแนวทางข้างต้นแล้ว ไทยยัง
จําเป็นต้องคํานึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้าน (1) เทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งส่งผลกระทบให้
ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวตาม  เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มที่จะแข่งขันกันในด้านเทคโนโลยีและความรู้อย่างเข้มข้น ซึ่งผู้ประกอบการและบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมควรเร่งปรับตัว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหรรมฐานความรู้น้ี และ (2) ราคา
พลังงานมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมจําเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน23 
เพ่ือควบคุมต้นทุนการผลิต อันจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืนในระยะยาวต่อไป 
  

                                                            
23 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, การศึกษา/วิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เล่ม 2, 2551 
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 จากสภาวการณ์ข้างต้นสะท้อนถึงการใช้ปัจจัยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยท่ียังไม่เต็มศักยภาพ 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาที่ผ่านมาเน้นเพียงการเพ่ิมปัจจัยการผลิต และละเลยการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหากสถานการณ์ยังดําเนินเช่นน้ีต่อไป  
ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานท่ีอยู่ในระดับตํ่า และ/หรือการอ่อนค่าของค่าเงินบาท อาจไม่สามารถทําให้
อุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างย่ังยืนได้ในระยะยาว เน่ืองจากต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสินค้าราคาถูกในตลาด
ระดับล่างจากประเทศจีนและประเทศเวียดนาม รวมทั้งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนแรงกดดันจากสินค้าของประเทศที่เป็นคู่แข่งขันและประเทศที่มีความก้าวหน้าใน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมสูง ล้วนมีอิทธิพลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย24 

 

 นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
การเมือง พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพอากาศ รวมถึงวิกฤติพลังงาน การเช่ือมโยงของตลาดสินค้าและตลาด
ปัจจัยการผลิต และความผันผวนและซับซ้อนของเศรษฐกิจโลก) และโครงสร้างทางสังคม (การเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม และโครงสร้างประชากร) ยังส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมไทยที่ต้องปรับตัวตาม เพ่ือรักษาซึ่ง
ความสามารถในการแข่งขัน และความย่ังยืนในระยะยาวต่อไป  
 
3.3  นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการจดักลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทย 

 

 ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดทํานโยบายอุตสาหกรรมอนาคตหลายหน่วยงาน
ด้วยกัน ต้ังแต่หน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)  
และหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยแต่ละหน่วยงานต่างมีนโยบายและ
จุดประสงค์ของนโยบายที่ต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมอนาคต ดังน้ี 

 

นโยบายของภาครัฐในระดับประเทศ 
 

 1) ยุทธศาสตร์ประเทศ (2557) จากหลักการ “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิมสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
เพ่ือความสมดุลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน” ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการ (1) รักษาฐานรายได้เดิมและสร้าง
รายได้ใหม่ (2) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต และ (3) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่ง
และโลจิสติกส์) โดยยุทธศาสตร์ประเทศประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก25 ได้แก่ (1) การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
(2) การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) (3) การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
และ (4) การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) โดยยุทธศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1-3 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิม 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวของไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ น้ีรัฐบาลได้กําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานตามกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ย่อย ดังน้ี 
  

                                                            
24 แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (2551-2555), สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม 
25 นายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) ได้มอบนโยบายสําหรับขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ 
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ตารางที่ 3.5 : กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตรป์ระเทศที่ 1 
กลยทุธห์ลัก กลยทุธย์่อย ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต 

1.1) การพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต
และรักษาอุตสาหกรรม
และบริการเดิม 

1.1.1) ศูนย์กลางการผลิตอาหารคุณภาพ (ครัว
ไทยสู่ครัวโลก) และความมั่นคงทางพลังงานของ
โลก 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายสาขา (อาหาร) และ 
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ (พลังงาน) 

1.1.2) ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและมี
ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วน
ในเอเชีย 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายสาขา (ยานยนต์) และ
ทุนทางปัญญา (การวิจัยและพัฒนา) 

1.1.3) ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในด้าน
อุตสาหกรรมอากาศยาน การผลิตพลังงาน
สะอาด ผลิตวัสดุชีวภาพ (Bio-material) 
ให้บริการสุขภาพ และการท่องเท่ียวและบริการ
อ่ืนๆ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายสาขา (อากาศยาน 
พลังงานสะอาด วัสดุชีวภาพ)  

1.2) การเพ่ิมขีด
ความสามารถในกลุ่ม 
SMEs และ OTOP 

1.2.1) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบการ SMEs 

พัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพในการผลิต 

1.2.2) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาด
สินค้าและบริการจังหวัด (OTOP) 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตท่ีใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.2.3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) พัฒนาทุนทางปัญญา ซ่ึงถือเป็นการ
วางรากฐานเพ่ือรองรับต่ออุตสาหกรรม
ฐานความรู้และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ี
เป็นแนวโน้มในอนาคต 

1.3) การจัดการการใช้
ท่ีดินของประเทศ 
(Zoning) 

1.3.1) กําหนดขอบเขตการใช้ท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การ
พัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีป่าไม้ 

พัฒนาทุนทางกายภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใช้ทุนและการผลิต 

1.3.2) เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

เ พ่ิ มผลผลิ ต ใน เชิ งคุณภาพจากการ เ พ่ิม  
ผลิตภาพการผลิต 

1.3.3) รักษาเสถียรภาพด้านราคาและอุปสงค์
อุปทานในอนาคต 

ลดความผันผวนจากปัจจัยภายนอก 

1.4) การพัฒนาระบบ  
โลจิสติกส์ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน พลังงาน 
และ ICT 

1.4.1) รถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทางจาก
กรุงเทพฯ สู่เมืองหลักในภูมิภาค 

พัฒนาทุนทางกายภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ซ่ึงส่งผลโดยตรงให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของ
ภาคการผลิตลดลง และส่งผลทางอ้อมให้
ประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงภาคอุตสาหกรรมไทยมี
ความน่าสนใจในการลงทุนมากข้ึน 

1.4.2) สร้างรถไฟทางคู่เพ่ือขนส่งสินค้าท่ัว
ประเทศ 
1.4.3) สร้างรถไฟฟ้า 10 สายทางในเขต กทม. 
และปริมณฑล 
1.4.4) สร้างสถานีขนส่งสินค้าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก 
1.4.5) เพ่ิมประสิทธิภาพ Airport Rail Link 
และขยายเส้นทางเชื่อมโยงท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและดอนเมือง 
1.4.6) สร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 
1.4.7) จัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความ
ต้องการ 

เตรียมพร้อมรับปัญหาการขาดแคลนทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.4.8) พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคตโดยตรง 



บทท่ี 3: ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทย 3-24 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลด
ความยากจน และเพ่ิมการกระจายรายได้ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย ภายใต้ยุทธศาสตร์น้ี
รัฐบาลได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ย่อย ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.6 : กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตรป์ระเทศที่ 2 
กลยทุธห์ลัก กลยทุธย์่อย ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต

2.1) การปฏิรูปการศึกษา 
 

2.1.1) ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรมและโลก 

พัฒนาทุนทางมนุษย์ ท้ังในด้านคุณภาพ 
และปริมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม อีกท้ังการพัฒนา
ผลิตภาพแรงงานยังช่วยส่งเสริมผลิตภาพ
การผลิตโดยรวม ตลอดจนความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 

2.1.2) ยกระดับสถานศึกษาคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา 
2.1.3) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริม 

2.2) การผลิตและพัฒนา
แรงงานและผู้ประกอบการ 

2.2.1) ผลิตแรงงานให้มีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการ 
2.2.2) พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคตโดยตรง 
 

2.2.3) พัฒนาภาษาอาเซียนสําหรับแรงงาน
วิชาชีพเพ่ือตอบความต้องการแรงงานของ
ประเทศในอาเซียน 
2.2.4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาชีพ
บริการสุขภาพ 

2.3) การพัฒนาระบบ
สวัสดิการเพ่ิมศักยภาพและ
โอกาสความเท่าเทียม 
 

2.3.1) ขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและ
คุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์ 
2.3.2) จัดสวัสดิการและการคุ้มครอง
ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 

2.4) การจัดสวัสดิการและ
การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสและ
คนพิการ 

2.4.1) คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาสด้านความรู้ความ
เข้าใจและเข้าถึงสิทธิและกฎหมายต่างๆ 
2.4.2) ลดปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
2.4.3) ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง
และมีศักยภาพโอกาสและความเท่าเทียมใน
กระบวนการทางการเมืองและการบริหาร 
2.4.4) บูรณาการระบบส่งต่อร่วมกับเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเด็กสตรี
และผู้ด้อยโอกาส 

 
  



บทท่ี 3: ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทย 3-25 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงภายใต้ยุทธศาสตร์น้ีรัฐบาลได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ์หลัก
และกลยุทธ์ย่อย ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.7 : กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตรป์ระเทศที่ 3 
กลยทุธห์ลัก กลยทุธย์่อย ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต

3.1) การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHG) 

3.1.1) ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
ขนส่งและครัวเรือน 

ภาคอุตสาหกรรมจําเป็นต้องปรับตัวไปสู่
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด พลังงาน
ทดแทน และเชิงนิเวศ ซ่ึงเป็นการให้
ความสําคัญกับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศมากขึ้น 

3.1.2) สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
3.2) การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3.2.1) จัดทําแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

3.2.2) สร้างเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพเ มือง ด้านสิ่ งแวดล้อมใ ห้ ย่ั ง ยืน 
(Green community/city) เพ่ือเชื่อมโยง
โอกาสจากอาเซียน 

ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคตโดยตรง 
 

3.3) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริหารจัดการน้ํา 
 

3.3.1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนท่ี
ชุมชน 
3.3.2) ฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งน้ําเดิมเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และเพ่ือ
การเกษตรและชลประทาน 
3.3.3) จัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันข้ามแดน 

3.4) การจัดทานโยบายการ
คลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

3.4.1) นํามาตรการทางด้านการคลังมาใช้ใน
การจัดการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
3.4.2) จัดซ้ือจัดจ้างสินคา้และบริการท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวตาม
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีหันไปใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มากข้ึน 

 

 นอกจากยุทธศาสตร์ข้างต้น รัฐบาลยังมีนโยบายในปี 2557-255826 ในการยกระดับอุตสาหกรรม
ศักยภาพที่เป็นฐานรายได้เดิมสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อาหารและยานยนต์ เป็นต้น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด 
 

 จากยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบายปี 2557-2558 ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน ลดความเลื่อมล้ํา และดูแลสิ่งแวดล้อมน้ัน สะท้อนถึงอุตสาหกรรมอนาคตในมุมมองของภาครัฐ 
กล่าวคือ อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ อากาศยาน พลังงานสะอาด และวัสดุชีวภาพรวมถึงอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ โดยยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าวเป็นการพัฒนาทุนภายในประเทศอย่างครอบคลุมทั้งทุนมนุษย์ 
(พัฒนาการศึกษา ผลิตภาพ และจํานวนแรงงาน) ทุนทางกายภาพ (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดการ
ที่ดิน) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ (พลังงานทดแทน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และทุนทางปัญญา (การวิจัย
และพัฒนา 
  

                                                            
26 นายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) ได้มอบนโยบายสําหรับขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ 



บทท่ี 3: ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทย 3-26 

 จากยุทธศาสตร์ของประเทศที่มีเป้าหมายในการ (1) สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
(2) สร้างโอกาสบนความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive growth) และ (3) สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green growth) นําไปสู่แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 5 ด้าน27 
ดังน้ี 
 (1) เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการผลิตที่คํานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ลูกค้ามั่นใจ 
 (2) กระจายความเจริญสู่ชุมชน โดยเน้นการจ้างงานพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
และใช้วัตถุดิบภายในประเทศและพัฒนาชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันกับอุตสาหกรรมได้ 
 (3) วิจัย พัฒนา และเสริมสร้างนวัตกรรม โดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ต่อยอดการพัฒนาและนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลทางพาณิชย์ ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสามารถตอบสนองตลาดได้ 
 (4) เพ่ิมผลิตภาพด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตลดต้นทุน และลดกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าเพ่ิม 
 (5) เช่ือมโยงและสร้างความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมต้ังแต่ระดับท้องถิ่นสู่ระดับโลกให้เป็น
เครือข่ายคลัสเตอร์ รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน 
 
 2) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2556) ภายใต้หลักการสําคัญ “การเตรียมความพร้อม
และใช้โอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความม่ันคงของอาเซียน และ
การเช่ือมโยงภายในภูมิภาคท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎระเบียบ และประชาชนจะเป็นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้าง
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ” และวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทย
เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน” อันนํามาซึ่งการกําหนด
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร์ โดย สศช. ดังน้ี 
 

รูปภาพท่ี 3.20 : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (2556) 

  

                                                            
27สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, อุตสาหกรรมยุคใหม่..ก้าวท่ีท้าทายสู่อนาคตประเทศ, 2556 
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ตารางที่ 3.8 : ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอนาคต 

1) การเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า
และการลงทุน 

พัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้า และ
การลงทุนเพ่ือรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจาก
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

ปัจจัยสนับสนุน 

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและ
ประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ท่ี
ม่ันคงและปลอดภัย 

ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 

3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และโลจิสติกส์ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงและมี
ขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมท้ังมี
กฎระเบียบท่ีอํานวยความสะดวกท้ังการค้าและการ
ลงทุน 

ปัจจัยสนับสนุน 
(ทุนกายภาพ) 

4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนามาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมท้ังทักษะ
ฝีมือและภาษากลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญ ได้แก่
การศึกษาแรงงาน/ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ปัจจัยสนับสนุน 
(ทุนมนุษย์) 

5) การพัฒนากฎหมายกฎและ
ระเบียบ 

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีอํานวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน และสอดรับกับพันธกรณี
และข้อตกลงต่างๆ 

ปัจจัยสนับสนุน 

6) ความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักถึงความสําคัญของ 
อาเซียน 

ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึง
ความสําคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญ ได้แก่ ภาคประชาชนภาค
แรงงาน/ผู้ประกอบการและภาครัฐ 

ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 

7) การเสริมสร้างความมั่นคง สร้างความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง
เพ่ือนําไปสู่ภูมิภาคท่ีมีบรรทัดฐานเอกภาพและ
สันติภาพร่วมกัน 

ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 

8) การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

พัฒนาเมืองให้มีศักยภาพท่ีจะเชื่อมโยงกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนท้ังในด้านอุตสาหกรรม บริการการ
ท่องเที่ยว การลงทุน และการค้าชายแดน 

เกี่ยวข้องโดยตรง 

ที่มา : การประชุมประจําปี 2556 ของ สศช. “เส้นทางประเทศไทย....สู่ประชาคมอาเซียน” (2556) 
 

 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเมืองเพ่ือ
เช่ือมโยงกับประเทศสมาชิกในด้านอุตสาหกรรม การบริการ การค้าชายแดน และการลงทุน รวมถึงการพัฒนา
ทุนภายในประเทศทั้งทุนทางกายภาพ (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน) และทุนมนุษย์ (พัฒนามาตรฐานการศึกษา) 
อันเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทย 
 

 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงในการจัดทํา “แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไว้ว่า“คนไทย
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ
หลักธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคงอยู่ใน
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สภาวะแวดล้อมที่ดีเก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” ซึ่งนําไปสู่วิสัยทัศน์คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอ
ภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”28 
 

 ทั้งน้ี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติ
สุข (2) พัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ (3) พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
คุณภาพและยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า และ (4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 

 ภายใต้แนวคิด วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ข้างต้นนําไปสู่การกําหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ คือ (1) สร้างความเป็นธรรมในสังคม (2) พัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ (3) สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน (4) ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน (5) สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ/
สังคม และ (6) จัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
อนาคตของไทยโดยตรง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 3.9 : วัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายของยุทธศาสตร์ที่ 4 ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อนาคต 
1) เพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ย่ังยืน 

1.1) อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3.5 
ต่อปี 

ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต
โดยตรง 

1.2) ผลิตภาพการผลิตรวมเพ่ิมข้ึนไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี 

ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในเชิงคุณภาพ 
อันจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.3) เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเป็นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 16 
ของ GDP 

เน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร 

1.4) พัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ให้
ขยายตัวไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

2) เพ่ือรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสร้างระบบการ
แข่งขันเสรีท่ีเป็นธรรม 

2.1) เลื่อนอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของไทยเป็นอันดับ 16 ของโลก และ
อันดับความสามารถในการประกอบธุรกิจให้
เป็น 1 ใน 10 ของโลก 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 

                                                            
28 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-
2559) 
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วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อนาคต 
3) เพ่ือให้ประเทศไทยมีความ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการ
ผลิตสินค้าและบริการบนฐาน
ปัญญา นวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน 

3.1) เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
และเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ GDP 
ในระยะต่อไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมข้ึนเป็น 70:30 

พัฒนาทุนทางปัญญาโดยการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา อันเป็น
รากฐานของอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ และอุตสาหกรรม
ฐานความรู้ 

3.2) ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ให้
ตํ่ากว่าร้อยละ 15 และเพ่ิมสัดส่วนการขนส่ง
ทางรางเป็นร้อยละ 5 

ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และ
ความสามารถในการแข่งขัน 

3.3) เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ข้ันสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 ลดสัดส่วน
การนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 และลดความเข้มข้นของการ
ใช้พลังงานลงร้อยละ 2 

ให้ความสําคัญกับทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมเติบโตไปพร้อมกับความ
ย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ: กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดียจีน 
(2555) 

 

 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 น้ี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนด 
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.10 : กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที ่4 ภายใต้แผนแผนพัฒนาฯฉบับที ่11 

กลยทุธห์ลัก กลยทุธย์่อย 
ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อนาคต 
1) การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การพัฒนาท่ีมี
คุณภาพและย่ังยืน 

- ปรับโครงสร้างการค้าการลงทุน โดย 1) เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่
ตลาด 2) พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดใหม่ 3) ผลักดันการจัดทําความตกลงการค้าเสรีและ
เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว 
4) ส่งเสริมการลงทุนท่ีย่ังยืนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 5) สนับสนุนและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของธุรกิจ 
SMEs ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ 

ส่งเสริมการพัฒนาทุนทางปัญญา และ
ดูแลทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เน้น
การลงทุนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ปรับโครงสร้างภาคบริการ โดย 1) ขยายฐานการผลิต
และการตลาดภาคธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ 2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมการลงทุน 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน 

ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต
โดยตรง 

- พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดย 1) สนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจตามแนวทางคลัสเตอร์ 2) สนับสนุนความร่วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ 
3) เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและผลักดันกลุ่ม
สินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพ 4) ส่งเสริมการจด
ทะเบียน การใช้ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

การ พัฒนากลุ่ ม อุ ตสาหกรรม เชิ ง
สร้างสรรค์ 
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กลยทุธห์ลัก กลยทุธย์่อย 
ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อนาคต 
- พัฒนาภาคเกษตรโดยยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
แปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร 

- พัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดย 1) พัฒนาคลัสเตอร์เชิง
นิเวศและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลักอย่าง
ต่อเนื่อง 2) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร
แ ป ร รู ป  3 )  เ พ่ิ ม ผ ลิ ต ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ภาคอุตสาหกรรม 4) สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมท้องถ่ิน รวมท้ังเตรียม
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจแห่งใหม่ 

เกี่ยวข้องโดยตรง 

2) การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เพ่ือส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
และอุตสาหกรรมท่ี เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะขอ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย (1) เร่ง
พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่ม
เพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยเฉพาะทางใน
สาขาวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (2) 
ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงพาณิชย์และชุมชน (3) พัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และวิจัย 

พัฒนาทุนทางปัญญา และทุนมนุษย์ 

3) พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันท่ีมี
ประสิทธิภาพ เท่า
เทียม และเป็นธรรม 

- พัฒนากําลังแรงงานและตลาดแรงงาน พัฒนาทุนมนุษย์ 
- พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ต้ังแต่
ส่งเสริมการจดทะเบียน การใช้ไปจนถึงการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

พัฒนาและส่งเสริมทุนทางปัญญา 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ โดย 
(1 )  พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางราง 
(2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาทุนทางกายภาพ เพ่ือลดต้นทุน
ทางโลจิสติกส์ 

- สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ 

ดู แ ล ทุนทา งท รัพยากรธ ร รมชา ติ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

- ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจและกฎระเบียบต่างๆ  ส่ ง เ ส ริ มก า ร พัฒนา อุ ตส าหกร รม
ทางอ้อม 

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ: กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดียจีน 
(2555) 

  

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 น้ี แม้ไม่ได้มีการระบุถึงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในแต่ละสาขาอย่างชัดแจ้ง  แต่มีการสะท้อนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตทางอ้อม
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร สร้างสรรค์ และสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาทุนภายในประเทศในกลุ่มทุน
มนุษย์ (พัฒนาบุคลากร และกําลังแรงงาน) ทุนทางปัญญา (ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และความคิดสร้างสรรค์ 
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รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ (ส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม) และทุนทางกายภาพ (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์) 
 

 นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์อ่ืนที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอนาคตในทางอ้อม เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ในสังคม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน เน้นการพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมศาสตร์ควบคู่กับการส่งเสริมภาคเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมเกษตร และยุทธศาสตร์ที่ 6 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
อุตสาหกรรมสีเขียว 
 
นโยบายของภาครัฐในระดับกระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม  
 

 กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ (2555-2558) ในขณะที่สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรช้ีนําและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทใหม่ จึงได้จัดทําแผนแม่บทเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรม คือ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (2555-2574) โดยแผนยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง 
(2555-2558) มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 แผนยุทธศาสตร์ปี 2555-2558 กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทําขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้เป็น
แนวทางการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อันจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืนของภาคอุตสาหกรรม โดยสอดรับ
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนฯ ดังกล่าวประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 

 1) การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรม
ฐานความรู้ มีเป้าประสงค์ 2 ประการ คือ (1) พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมช้ันนํา เช่ือมโยงภาคการ
ผลิตทั้งด้านวัตถุดิบและการตลาดกับประเทศในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจต่างๆ  
(2) การปรับโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้ง
การเป็นครัวโลกและเมืองแฟช่ัน โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและลดการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม 
สร้างความพร้อมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน รวมทั้งส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ดังน้ัน กล่าวได้ว่า 
ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมถึงการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 
รวมทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมและศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจด้วยฐานความรู้และวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตท่ีสามารถตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับโลกได้ จึงมีความเก่ียวข้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน
โดยตรง 
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 2) การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม มีเป้าประสงค์ คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาส ความพร้อม และได้รับบริการอย่างทั่วถึง
ในการลงทุนและประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์ เช่น การส่งเสริมการลงทุน
ไทยทั้งในและต่างประเทศ และการลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
และภูมิภาค การสนับสนุนและจัดการพ้ืนที่อุตสาหกรรม (Zoning Planning) อย่างเหมาะสม การผลักดันการ
แก้ไข ปรับปรุง และออกกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม เพ่ือลดอุปสรรคและต้นทุนใน
การประกอบธุรกิจ และส่งเสริมการยกระดับของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ประเด็นยุทธศาสตร์น้ีจึงมีส่วน
เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดนเฉพาะในประเด็นสนับสนุน กล่าวคือ  
พ้ืนกฎระเบียบ (ภาพรวมและรายพ้ืนที่) และระบบข้อมูลที่เอ้ืออํานวยต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ในการเช่ือมโยงกับอาเซียน 
 

 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก มีเป้าประสงค์ 
คือ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
มีศักยภาพและทุนมนุษย์สูงขึ้น ด้วยกลยุทธ์ ได้แก่ การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้มี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน การพัฒนามาตรฐานระบบและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบังคับใช้ เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อประชาชนและเอ้ือต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การสร้างคลัสเตอร์สนับสนุน การสนับสนุนและ
ผลักดันการเตรียมกําลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้มีจํานวนเพียงพอและมีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมแต่ละสาขา และการผลักดันให้มีการวิจัยการออกแบบในเชิงพาณิชย์ และการร่วมลงทุน 
(Venture Capital) ด้วยเหตุน้ี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จึงมีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนหลัก
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน คือ ทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา รวมถึงทุน
กายภาพ (โลจิสติกส์) และกฎระเบียบที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
และการเสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะคลัสเตอร์ 
 

 4) การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว มีเป้าประสงค์ คือ ภาคอุตสาหกรรมมี 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีกลยุทธ์ เช่น การผลักดันการจัดต้ังพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมและ
สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือกล่าวได้ว่า ประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในทางอ้อม กล่าวคือ มุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบตรวจสอบการปลอดภัยและการจัดการของเสีย และมีบทบาทการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตอย่างย่ังยืน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการกําหนดสาขา
อุตสาหกรรมอนาคตหรืออุตสาหกรรมสีเขียวเฉกเช่นตัวอย่างในต่างประเทศหรือ สศช. 
 

 5) การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน มี
เป้าประสงค์ คือ กระทรวงอุตสาหกรรมมีความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยตัวช้ีวัดส่วนใหญ่เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประเด็นยุทธศาสตร์น้ีจึงมี
ความเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเพียงเล็กน้อย คือ การพัฒนาปัจจัยภายใน (สมรรถนะ
องค์กร) ให้สอดรับกับทิศทาง/แนวโน้มใหม่ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนและมีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน และสร้างระบบบูรณาการดําเนินงานกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
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 โดยสรุป จุดมุ่งหมายของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต
ของไทย โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งมุ่งเน้นการเช่ือมโยงภายในอาเซียนและการปรับโครงสร้าง
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ในขณะท่ีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2-4 เป็นการยกระดับปัจจัย
สนับสนุนที่ เ ป็นทุนของประเทศ  เ ช่น  ทุนมนุษ ย์และทุนทางปัญญา  (ประเ ด็น ยุทธศาสตร์ที่  3)  
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) เป็นต้น ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
และการบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือสนองตอบต่อประเด็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการทั้ง
ภายในกระทรวงและระหว่างกระทรวงกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
 

 2)  แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (2555-2574) เป็นแผนแม่บทที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในระยะสั้น (1-5 ปี เทียบเท่ากับแผนพัฒนาฯ) ระยะกลาง (5-10 ปี) และระยะยาว  
(10-20 ปี) โดยแผนแม่บทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและย่ังยืน” ซึ่งทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผน
ดังกล่าวประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 
 

1) ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศ (Internationalized 
Industrial structure and clusters to capture global opportunities) (รายละเอียดปรากฏในบทท่ี 5) 
โดยมุ่งเน้นการยกระดับเครือข่ายฐานการผลิต การบริการ และการตลาดร่วมกันกับประเทศพันธมิตร เพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับสากลในอนาคต ส่วนในระยะกลางจะสานต่อเครือข่ายการผลิตโดยสนับสนุน
การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตของอาเซียน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการดําเนินการตลาดอย่างต่อเน่ือง  
ทั้งการให้บริการและจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าไทยในอาเซียน อย่างไรก็ดี การขยายฐานการผลิตไปใน
อาเซียนเพียงลําพัง ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ดังน้ัน ในระยะยาวของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยจําเป็นต้องขยายฐานการผลิตไปสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในด้านของแรงงานและ
วัตถุดิบอย่างต่อเน่ือง ทั้งหมดน้ีล้วนก่อให้เกิดการยกระดับเครือข่ายการผลิตอย่างต่อเน่ืองควบคู่กับการขยาย
ฐานตลาดสินค้าและบริการไปในกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามตารางที่ 3.11 
 

ตารางที่ 3.11 : รายละเอียดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยทุธห์ลัก กลยทุธย์่อย ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

อนาคต 
1.1) การสร้างความ
เข้มแข็งคลัสเตอร์ 

-สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกิดใหม่ เกี่ยวข้องโดยตรง 
- สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดย
อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสมาชิกในคลัสเตอร์ 

ปัจจัยสนับสนุน 

- สร้างความเข้มแข็งของการบริหารงานภายในคลัสเตอร์ ปัจจัยสนับสนุน 
- สนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติท่ี
หลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกัน 

ปัจจัยสนับสนุน (ทุนทางการเงิน) 

1.2) การยกระดับ 
คลัสเตอร์ 

- ลดอุปสรรคกีดขวางทางการค้า ปัจจัยสนับสนุน 
- พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหาร ปัจจัยสนับสนุน 
- สนับสนุนการฝกึฝนบุคลากร ปัจจัยสนับสนุน (พัฒนาทุนมนุษย์) 
- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 
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กลยทุธห์ลัก กลยทุธย์่อย ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อนาคต 

1.3) การสร้างความ
ย่ังยืนคลัสเตอร์ 

- สร้างความร่วมมือกับประเทศอ่ืนในแต่ละข้ันของห่วงโซ่
การผลิต โดยให้มีการเชื่อมโยงแหล่งผลิตอ่ืนๆ กับผู้ผลิต
ภายในประเทศ 
- ส่งเสริมให้กลุ่มคลัสเตอร์ไทยเป็นท่ีรู้จักในระดับโลกโดย 
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  
- สร้างพันธมิตรด้านการถ่ายโอนความรู้และทรัพยากรใน
ระดับโลก 

ปัจจัยสนับสนุน (พัฒนาทุนทางปัญญา)

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ: กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดียจีน 
(2555) 

 

2) ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน (Upgrade and create 
sustainable entrepreneur) โดยเน้นการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก เพราะผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มความต้องการสินค้าที่คุณภาพดี
และสามารถตอบสนองต่อการดําเนินชีวิตประจําวันได้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการยกระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียวน้ัน ไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมดจําเป็นต้อง
อาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่มูลค่าในการวิจัยและพัฒนา
ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค ดังน้ัน  
การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม จึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะ
ทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและย่ังยืนโดยในระยะกลาง จะต้องพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์
สินค้าที่เน้นการใช้ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมและขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการใน
ห่วงโซ่มูลค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการยกระดับผู้ประกอบการ 
รายย่อยสู่บริษัทช้ันนําในโลกต่อไป รวมท้ังการก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของตราสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายและสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตในเวทีโลกได้ในระยะยาว ทั้งน้ี ยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์หลักตามตารางที่ 3.12 

 

ตารางที่ 3.12 : รายละเอียดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยทุธห์ลัก กลยทุธย์่อย ความเกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอนาคต 
2.1) การเพ่ิมจํานวน
ผู้ประกอบการ SMEs 

- ดึงดูดให้ประชาชนสนใจพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs โดยเฉพาะในกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 

2.2) การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ผู้ประกอบการ SMEs 

- พัฒนาให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวให้สามารถพ่ึงพา
ตนเอง และมีความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนได้ 

ปัจจัยสนับสนุน (พัฒนาทุน
มนุษย์) 
 

2.3) การยกระดับ
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ 

- มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการไทยท่ีมีความเข้มแข็ง 
เพ่ือยกระดับความสามารถทางการแข่งขันจากตลาด
ภายในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

2.4) การสร้างความ
ย่ังยืนของผู้ประกอบการ
ไทย 

- พัฒนาผู้ประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพทางการแข่งขัน
ในระดับสากลให้สามารถรักษาระดับความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
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กลยทุธห์ลัก กลยทุธย์่อย ความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอนาคต 

2.5) การเตรียมความ
พร้อมสู่การเปิดเสรี 

- เตรียมความพร้อมในการเปิดการค้าเสรี รวมท้ังสร้าง
กลไกเพื่อป้องกันตลาดภายในประเทศจากผลกระทบ
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 
2.6) การสร้างโอกาสใน
การขยายตลาดใหม่ๆ 

- เจาะตลาดประเทศเกิดใหม่ รวมถึงตลาดของกลุ่มชนชั้น
กลางท่ีมีแนวโน้มการขยายจํานวนเพิ่มมากข้ึน 

2.7) การสร้างโอกาส
จากความร่วมมือในการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
อาเซียน 

- ให้ความสําคัญกับการยกระดับความร่วมมือจากการ
ประชาคมอาเซียน โดยเน้นการประสานประโยชน์ร่วมกัน
เป็นสําคัญ 

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ: กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดียจีน 
(2555) 

 

 3) ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ 
(Enhance competitive industry platform) โดยเน้นการปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะโดยเฉพาะแนวโน้มของความร่วมมือทางการค้าที่มีเพ่ิมมากขึ้นการปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบให้เท่าทันสถานการณ์ รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ ให้สามารถรองรับต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และการมีหน่วยงานกลางที่บริหารจัดการจะทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถช่วงชิงความ
ได้เปรียบในตลาดโลกได้ สิ่งเหล่าน้ีนับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรม แต่
ในระยะถัดไปนั้น จําเป็นต้องสร้างการยอมรับในศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าของไทยในภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
นําไปสู่การเป็นผู้กําหนดและมีบทบาทในการสร้างมาตรฐานของสินค้าให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง นอกจากน้ี 
ยังควรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคลัสเตอร์ ส่วนในระยะยาว
จําเป็นต้องมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันทั้งเครือข่ายการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน
ในภูมิภาคจนสามารถออกไปบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตและบริการในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้ ทั้งน้ี 
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมจะมีแนวคิดการพัฒนาในปัจจัยต่างๆ เพ่ือสร้างความพร้อม
ของผู้ประกอบการในการแข่งขันภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต โดยมีรายละเอียดกลยุทธ์
ภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 7 กลยุทธ์ ตามตารางที่ 3.13 
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ตารางที่ 3.13 : รายละเอียดกลยุทธ์ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ย่อย ความเกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอนาคต 
3.1) การบังคับใช้
มาตรฐานการผลิต 

- สร้างการรับรู้ของตลาดต่างประเทศถึงศักยภาพและความ
น่าเชื่อถือของสินค้าไทยว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพโดยพัฒนาจาก
การส่งออกในรูปวัตถุดิบไปสู่การส่งออกในรูปของสินค้าสําเร็จรูปท่ี
มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

ปัจจัยสนับสนุน 

3.2) การสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

- สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มผู้ประกอบการ 
สําหรับสนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน 
และสร้างโอกาสในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น การลงทุน
พัฒนานวัตกรรม การลงทุนขยายกิจการ รวมถึงการลงทุนท่ี
สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้สําหรับบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม 

ปัจจัยสนับสนุน (ทุนทาง
การเงิน และทุนมนุษย์) 

3.3) การยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร 

- มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ และ
ปริมาณท่ีเพียงพอต่อการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ในอนาคต โดยหน่วยงานภาครัฐควรดําเนินการร่วมกับภาค
การศึกษา และอาศัยแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทํางานจริง
ในสถานประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยท่ี
ตรงกับความต้องการสําหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
อย่างแท้จริง 

ปัจจัยสนับสนุน (ทุนมนุษย์
และทุนทางปัญญา) 

3.4) การพัฒนาทักษะ
แรงงานอุตสาหกรรม
สําหรับบุคลากรเฉพาะ
ด้าน 

- สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และสถานประกอบการ รวมท้ังสร้างความเชื่อมโยงความต้องการ
ด้านทักษะฝีมือแรงงานเฉพาะด้านของสถานประกอบการเข้ากับ
หลักสูตรอาชีวศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุน (ทุนมนุษย์) 

3.5) การพัฒนา
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

- ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกฎระเบียบท่ีไม่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  

ปัจจัยสนับสนุน 

3.6) การส่งเสริม
นวัตกรรมและการ
ปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับตัวสินค้า ซ่ึงอาจทําได้โดยการสนับสนุนเงินทุน
สําหรับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดสินค้ารวมไปถึงการพัฒนากลไก
การบริหารและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ให้สิทธิของผลงานกับนักวิจัย เพ่ือกระตุ้นให้นักวิจัยพัฒนาผลงาน
ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

ปัจจัยสนับสนุน (ทุนทาง
ปัญญา) 

3.7) การส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างเป็น
ระบบ 

- สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ท้ังส่วน
ราชการ เอกชน และชุมชน โดยการกระจายอํานาจจากส่วนกลาง
ให้มีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมใน พ้ืน ท่ี  และบริหารความสัม พัน ธ์ระหว่าง
อุตสาหกรรมกับสังคม รวมไปถึงทรัพยากรท่ีการจัดสรรรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

เน้นให้อุตสาหกรรมเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และชุมชน
ในพ้ืนท่ี 

ที่มา: รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ: กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต้ อินเดียจีน (2555) 
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 เมื่อพิจารณากลยุทธ์ของทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ตามรายละเอียดข้างต้น พบว่า มีการสนับสนุนการจัดต้ัง 
คลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ และมีการพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยทุนต่างๆ ทั้งทุนทางการเงิน ทุนมนุษย์ 
และทุนทางปัญญาในยุทธศาสตร์ที่ 1 และมีการเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นทุนมนุษย์ที่สําคัญ  
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ตลอดจนมีการส่งเสริมทุนทางการเงิน (การเข้าถึงแหล่งเงินทุน) ทุนมนุษย์ (พัฒนาศักยภาพ
แรงงานให้มีความรู้ ทักษะ และปริมาณที่เพียงพอและตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม) และ
ทุนทางปัญญา (ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 เช่นกัน 
 

 นอกจากน้ี ในแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยดังกล่าว ได้คัดเลือกอุตสาหกรรมนําร่องจํานวน 
8 อุตสาหกรรม ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.14 : รายชื่อ 8 อุตสาหกรรมนําร่องจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
กลุ่มอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมนําร่อง 

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด • อาหารและเคร่ืองด่ืม 
• สิ่งทอ* 
• ยาง 

กลุ่มอุตสาหกรรมฝีมือแรงงาน • ยานยนต์และชิ้นส่วน  
• อัญมณี 

กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาสังคม • เคร่ืองนุ่งห่ม* 
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี • เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและโครงสร้างสนับสนุน • เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์) 
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม  • พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 

* อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มนับเป็น 1 อุตสาหกรรมนําร่อง 
ที่มา : สศอ., “แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (2555-2574)”, (2554) 

 

 จากตารางที่ 3.14 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว แม้ได้ช่ือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง แต่เมื่อ
พิจารณาแล้วสามารถจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้ังเดิมตามกลุ่มอุตสาหกรรมของ สศช. ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ เพราะเป็นการจัดหมวดหมู่ตามบทบาทความสําคัญของสาขาอุตสาหกรรม มากกว่าการ
กําหนดเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต จึงถือได้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ได้ระบุอุตสาหกรรม
อนาคตที่ต้องการสนับสนุนเชิงนโยบายที่ชัดเจน แต่อุตสาหกรรมนําร่องบางกลุ่มก็เป็นพ้ืนฐานของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคตตามที่มูลนิธิ สวค. จําแนกเป็น 5 กลุ่ม กล่าวคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มวัสดุสีเขียว อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นพ้ืนฐานของกลุ่มการผลิตขั้นสูงและการ
หลอมรวมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนเป็นองค์ประกอบหลักของกลุ่มพลังงานทดแทน 
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนประกอบหลักของกลุ่มการขนส่งและยานพาหนะ ส่วนอุตสาหกรรมอาหารและ
ยาง สามารถเช่ือมโยงกับธุรกิจในกลุ่มสุขภาพและวัสดุสีเขียวได้ ดังน้ัน ถือได้ว่าอุตสาหกรรมนําร่องในแผน
แม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (2555-2574) มีความเช่ือมโยงกับและเป็นพ้ืนฐานของทั้ง 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคตในบทท่ี 2 

 

นอกจากน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทสนับสนุนอ่ืนๆ ต่อ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในอย่าง
น้อย 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมและรายสาขา โดย สศอ. และ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2) การให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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และหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่จัดทําโครงการสนับสนุนต่างๆ29 (3) การส่งเสริมการ
ลงทุน โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งปัจจุบันย้ายไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีแล้ว 
แต่นโยบายที่จะกล่าวถึงในบทน้ี ขับเคลื่อนและดําเนินการภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สรุปพอสังเขป
ได้ดังน้ี 

 

กลุ่มพลังงานทดแทน ด้วยเหตุที่การดําเนินการหลายทางมาจากการผลักดันของกระทรวงพลังงาน 
และหน่วยงานในสังกัด อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)30 ทําให้
กระทรวงอุตสาหกรรมไม่จําเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการโดยตรง แต่ยังคงทําหน้าที่ส่งเสริม
ทั้งด้านองค์ความรู้และด้านการผลิต เช่น “โครงการสร้างนวัตกรรมพลังงานโดยการนําถ่านหินมาใช้เป็น
พลังงานทางเลือกในเตาเผาของอุตสาหกรรมเซรามิก” “โครงการพัฒนากระบวนการต้นแบบในการจัดทํา 
EUP (Energy using Product)” ของ สศอ. และให้การส่งเสริมโดย BOI ภายใต้ “ร่างบัญชีประเภทกิจการที่
ให้การส่งเสริมการลงทุนตามยุทธศาสตร์ใหม่ ของ BOI (2556)” ซึ่งพบว่า การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจาก
เซลลูโลส การผลิตนํ้ามันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ และกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอนํ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน (เช่น แสงอาทิตย์ ลม นํ้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 
ในขณะที่กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และผลิตเช้ือเพลิงจากเศษ ขยะ หรือของเสีย จะได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 5 ปี  

 

กลุ่มวัสดุสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการเก่ียวข้องหลายประการอาทิ เช่น การกําหนด
มาตรฐานสีเขียวและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสีเขียว รวมถึงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วย  
ไม่เพียงเท่าน้ัน หน่วยงานภายในเช่น สศอ. เองก็มีโครงการท่ีส่งเสริมโดยเฉพาะด้านองค์ความรู้นโยบาย
เก่ียวกับเทคโนโลยีวัสดุสีเขียว อาทิ “โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน” และ “โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นต้น ส่วน BOI น้ันให้การส่งเสริมในทํานองเดียวกับกลุ่มพลังงานสะอาด  
โดยกิจการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการยกเว้นภาษีเงินนิติบุคคล 8 ปี  

 

กลุ่มสุขภาพ คล้ายคลึงกับด้านพลังงานสะอาด กล่าวคือ มีกระทรวงอ่ืน ซึ่งในที่น้ีคือกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลัก การส่งเสริมของกระทรวงอุตสาหกรรมจึงผ่านการส่งเสริมของ 2 หน่วยงาน
หลัก คือ กิจกรรมทางวิชาการและการสร้างองค์ความรู้ของ สศอ. เช่น “โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพฯ” โครงการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพ่ิม Value Creation 
สําหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพภาคอุตสาหกรรม” โครงการวิจัยพัฒนาและ
ออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ” เป็นต้น และการส่งเสริมของ BOI โดยกิจการผลิตสารออก
ฤทธ์ิสําคัญในยา เทคโนโลยีชีวภาพ และกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ Class III ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 8 ปี กิจการผลิตยา กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ Class II ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี 
ในขณะที่การผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ Class I (เว้น สําลี ผ้าพันแผล พลาสเตอร์
ปิดแผล หมวก ฯลฯ) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี  
  

                                                            
29 อีกหน่วยงาน คือ สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ที่ดําเนินการส่งเสริมโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมต่างๆ แต่มุ่งเน้นไป
ที่การบริหารโลจิสติกส์ของแต่ละอุตสาหกรรมมากกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ เรือ อากาศยาน ฯลฯ จึงไม่ตรงกับความหมายของ
อุตสาหกรรมอนาคตด้านการขนส่งในรายงานนี้นัก ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม (2554) แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ.
2555-2559)  
30 อ้างแล้ว 
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กลุ่มการผลิตขั้นสูงและการหลอมรวมเทคโนโลยี แม้ว่าจะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านน้ีโดยตรง คือ 
หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ที่มีโครงการสนับสนุนด้านวิชาการ (Technical 
Support) และสนับสนุนด้านการเงิน (Financial Support) เช่น “โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และ 
“โครงการทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม”31 แต่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเป็นสิ่งจําเป็นต่อการ
พัฒนาต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถและการปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ เช่น “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
เทคนิคด้านเทคโนโลยีใหม่เพ่ืออุตสาหกรรมและวิศวกรรม” ของ สศอ. อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเป็นราย
สาขาของการผลิตขั้นสูงตามบทที่ 2 เช่น การพิมพ์สามมิติ หุ่นยนต์อัจฉริยะ โฟโตนิกส์ หน่วยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรมยังมีบทบาทจํากัด ซึ่งในข้ันเริ่มต้นอาจประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือให้ทราบสถานะปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนา และนัยสําคัญของเทคโนโลยีดังกล่าวต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
ในภาพรวมและรายสาขา แล้วจึงกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมดังกล่าวที่เล็งเห็นว่ามี
นัยสําคัญต่อไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม BOI ได้มีการระบุสาขาดังกล่าวเพ่ือสนับสนุนการลงทุนแล้ว โดยการ
ออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยกเว้นภาษี 8 ปี ช้ินส่วนและอุปกรณ์โฟโทนิกส์ ได้รับการยกเว้นภาษี 5 ปี 
ในขณะที่การผลิตเคร่ืองพิมพ์สามมิติ หุ่นยนต์อัจฉริยะ และอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ไม่ได้มีระบุอยู่ในร่างบัญชีฯ 

 

กลุ่มการขนส่งและยานพาหนะ หน่วยงานภายในของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดําเนินมาตรการต่างๆ 
ในการสนับสนุนน้ันมีหลายหน่วยงาน แต่ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สศอ. ที่มีโครงการด้าน
องค์ความรู้ อาทิ “โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์” “โครงการศึกษาศักยภาพช้ินส่วน
ประกอบรถยนต์ที่เป็น product champion ของไทย” “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขนส่งมวลชวนและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง” และ “โครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการแข่งขันอย่างย่ังยืนของ
อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย” เป็นต้น ในขณะที่สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมือง
แร่มิได้เน้นไปที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ แต่จะเน้นไปที่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ในภาพรวมตลอดห่วงโซ่เป็นหลัก32 ส่วน BOI ได้มอบสิทธิประโยชน์แก่กิจการบางสาขา ได้แก่ การต่อเรือหรือ
ซ่อมเรือ กิจการผลิตรถไฟ รถไฟฟ้า หรืออุปกรณ์หรือช้ินส่วนในระบบราง กิจการผลิต ซ่อม ดัดแปลง หรือผลิต
ยางล้อสําหรับอากาศยาน กิจการการผลิตรถยนต์ Hybrid, Plug in Hybrid, Fuel Cell และรถยนต์ขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้า ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 

 

นอกเหนือจากน้ัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีบทบาทในด้านการตลาด ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยใน 5 กลุ่ม ยกตัวอย่างเช่นการนําเสนอนวัตกรรมอาหาร 
10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าใน
อาเซียน เช่น เยลลี่วัยทอง ซีเรียลบาร์ธัญพืชอัดแท่งเพ่ือสุขภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสินค้าในกลุ่มสุขภาพ33 

 

โดยสรุปจึงพบว่า ประเภทอุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 5 น้ัน กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีบทบาทส่งเสริม
ทุกประเภท ทั้งผ่านทางโครงการศึกษาวิจัยต่างๆ ของกระทรวง โดยเฉพาะ สศอ. และผ่านการส่งเสริมของ 
BOI ดังสรุปได้ในตารางที่ 3.15 
                                                            
31 มูลนิธิ สวค. (2555) โครงการศึกษาพัฒนาเคร่ืองมือทางการเงิน การคลัง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา วทน. และ วทน. เพ่ือการพัฒนาของประเทศ 
ระยะที่ 1 
32 อ้างแล้ว 
33 ผู้จัดการออนไลน์ 7 กันยายน 2557 “โชว์ 10 ผลิตภัณฑ์คนไทยใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้าสู่ AEC” 
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000102739 
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ตารางที่ 3.15 : บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม สศอ. BOI และหน่วยงานอ่ืน 
ในการสนบัสนุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

กลุ่ม/อุตสาหกรรม 
การศึกษา
ของ สศอ. 

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล โดย BOI หน่วยงานอ่ืนที่ให้
การสนับสนนุ 8 ปี 5 ปี 3 ปี 

1) พลังงานสะอาด     ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น 
ภายใต้ “ ยุทธศาสตร์
ก า ร พัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทน  พ .ศ .2551-
2565” 

- พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงาน เซลล์แสงอาทิตย์  
- พลังงานลม     
- พลังงานชีวมวล  พลังงาน เชื้อเพลิง  
- พลังงานหมุนเวียนอ่ืน     
2) วัสดุ/เทคโนโลยีสี
เขียว 

    หน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น 
สนช. 

- บรรจุภัณฑ์/พลาสติก  
ชีวภาพ 

 
   

- สิ่งทอสีเขียว     
- วัสดุก่อสร้างสีเขียว     
3) สุขภาพ     

กระทรวงสาธารณสุข  
 

- เทคโนโลยีชีวภาพ     
- เภสัชภัณฑ์/ชีวเภสัช
ภัณฑ์ 

 สารออกฤทธ์ิใน
ยา ผลิตยา สมุนไพร 

- เคร่ืองมือแพทย์  Class III Class II Class I 
4) การผลิตขั้นสูง 
/หลอมรวมเทคโนโลยี 

    

หน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

- การผลิตแบบเพ่ิม/ 
การพิมพ์สามมิติ 

    

- เทคโนโลยีนาโน/ไม
โ ค ร แ ล ะ น า โ น
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
   

- โฟตอนิกส์     
- หุ่นยนต์อัจฉริยะ     
- ป้องกันประเทศ     
5) ก า ร ข น ส่ ง /
ยานพาหนะ 

    

 
- อากาศยาน/อวกาศ     
- การต่อเรือ     
- ยานยนต์สะอาด/ขนส่ง 
สีเขียว (เชื่อมโยงกับกลุ่ม 
2) 

 Hybrid, plug 
in hybrid, fuel 

cell 
  

ท่ีมา : ประมวลโดย มูลนิธิ สวค. (2557) 
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นโยบายของภาครัฐในระดับกระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 ในฐานะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําหน้าที่เป็นหน่วยงานท่ีพัฒนาทางด้านต้นนํ้า 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงส่งผลต่อและมีความเช่ือมโยงกับทิศทางของการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต โดยแผนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สําคัญ มีดังน้ี 
 

 1) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2555-2564) 
ภายใต้การกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติได้จัดทํา “นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (2555-2564) โดยมีความเช่ือมโยงกับแผนต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(ฉบับที่ 11) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง โดยได้ให้ความสําคัญ
กับประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน 10 ปีข้างหน้า ได้แก่ สังคมและวิถีชีวิต 
สุขภาพ การกระจายความเจริญเศรษฐกิจ และการค้าภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาวะ
โลกร้อน พลังงานย่ังยืน เกษตร อาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก 
 

 ทั้งน้ี นโยบายและแผนฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการ (1) สร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่น
และชุมชน (2) ยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขาสร้างมูลค่าเพ่ิมสร้าง
คุณค่าและนวัตกรรมรายสาขา (3) สร้างแบบจําลองพยากรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมการ
ปรับตัวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การพัฒนา (4) สร้างระบบการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
ของประเทศ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านทักษะองค์ความรู้ วทน. และ (5) สร้างเครื่องมือ
การเงินการคลังความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมายกฎระเบียบ ระบบการบริหารจัดการข้อมูล กลไก
และการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนงานพัฒนา วทน. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพสังคมที่มี
คุณภาพและความมั่นคงและคุณภาพของพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายใต้วัตถุประสงค์
เหล่าน้ี นําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.16 : ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ของ 
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ กลยทุธ ์
ความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอนาคต 

1) การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสังคมชุมชนและท้องถ่ิน
ด้วย วทน. 

การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 
การสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ โดยมีมาตรการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร อุตสาหกรรม
และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน 

ปัจจัยสนับสนุน (ทุนทางปัญญา) 

สนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถ่ิน
และชุมชน 

ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 

สนับสนุนภูมิคุ้มกันความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของ
ท้องถ่ินและชุมชน มีมาตรการในการพัฒนา วทน. เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างย่ังยืน 

ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 
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ยุทธศาสตร์ กลยทุธ ์
ความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอนาคต 

2) การเพ่ิมขีดความสามารถ
ความยืดหยุ่นและนวัตกรรม
ในภาคเกษตรผลิตและบริการ
ด้วย วทน. 

การยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพรายสาขาโดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมผลิตภาพภาคเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตและ
ธุรกิจบริการสามารถใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน. ของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกี่ยวข้องในด้านการเพ่ิมผลิต
ภาพและประสิทธิภาพในการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมสร้างคุณค่าและนวัตกรรมรายสาขา
โดยมีเป้าหมายให้ภาคการผลิตไทยพัฒนาจาก OEM 
เป็น ODM และ OBM สามารถเพิ่มมูลค่าและคุณภาพ
การผลิตสร้างนวตักรรมได้มากข้ึน 

เกี่ยวข้องในด้านการเพ่ิมคุณค่า 
มูลค่าเพ่ิม และการใช้นวัตกรรม
ของภาคอุตสาหกรรม 

การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความ
เปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า 

ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 

3) การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย 
วทน. 

การปรับตัวเตือนภัยรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
การส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพ่ือ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 
การบริหารจัดการน้ําของประเทศ 

4) การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศด้าน วทน. 

การบูรณาการการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้านวทน. 
ของประเทศ 
การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทาง
วิชาชีพทักษะองค์ความรู้กําลังคน 
การสร้างแรงจงูใจขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มี
มวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

5) การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และปัจจัยเอ้ือด้าน วทน. ของ
ประเทศเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

การส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือการเงินการคลังในการ
พัฒนางาน วทน. 
การพัฒนาตลาด วทน. 
การสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. 
การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ
ให้เอ้ือต่อการพัฒนา วทน. 
การบริหารจัดการการดําเนินงานพัฒนา วทน. 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2555) 
 

 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติน้ี แม้ไม่ได้มีการระบุการพัฒนาท่ี
เช่ือมโยงกับสาขาอุตสาหกรรมอนาคตโดยตรง แต่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมทางอ้อมในส่วนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาคการผลิต ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการใช้นวัตกรรมในการผลิต 
นอกจากน้ี ยังมีการให้ความสําคัญในการพัฒนาทุนทางปัญญา จากการส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
เกษตรกรอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา 
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 2)  แผนงาน/โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบบูรณาการ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง เฉพาะในประเด็นการวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย (1) การขับเคลื่อนค่าใช้จ่าย
ด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP (2) การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Talent 
Mobility) และการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 
(3) การใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค และ (4) การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบ่ีตามกรอบความ
ร่วมมืออาเซียน 
 

 เพ่ือดําเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศเพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 
5 กลุ่มงาน ได้แก่ (1) วิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างงาน (2) วิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างรายได้ (3) วิทยาศาสตร์เพ่ืออนาคต 
(4) วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต และ (5) วิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างฐานความรู้ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการแผนงาน/
โครงการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
โดยแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ ภายใต้ประเด็น 
การวิจัยและพัฒนา มีทั้งสิ้น 47 แผนงาน  
 

 เพ่ือให้การเช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมอนาคตมีความชัดเจนขึ้น มูลนิธิ สวค. จึงจัดกลุ่มของแผนงาน/
โครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศ ภายใต้ประเด็นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ตามสาขาหลัก 4 ด้าน ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.17 : การจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามยุทธศาสตร์ประเทศรายสาขา 

ด้านเกษตรกรรม/อาหาร ด้านพลังงาน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมผ 
โครงการ

สนับสนุน สาขา
ทั้ง 4 ด้าน 

- ข้าว 
- ข้าวโพด 
- ปาล์ม 
- พืชผัก 
- มัน
สําปะหลัง 
- ไม้สัก 
- ยาง 
พารา 
- ลําไย 
- อ้อย 
- กุ้ง 
- ไก่ 
- โคนม 
- หมู 
 

- โรงงานผลิตปุ๋ย
โดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ชั้นสูง 
- โครงการครัวไทยสู่
ครัวโลก 
- โครงการสร้าง
ธุรกิจนวัตกรรมแก่ 
SMEs เพ่ือการ
แข่งขันในระดับ
อาเซียน 
- การเพ่ิมมูลค่าและ
ความปลอดภัยของ
อาหารแปรรูป ไทย
สู่ระดับสากล 
- การเพ่ิมผลผลิต
และความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ 
- โรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เคมีนาโน 
- ภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ 
เพ่ือลดความ
ซํ้าซ้อนในการ
นําไปใช้ประโยชน์  
ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม ความ
ม่ันคง และการ
จัดเก็บภาษีท้องถ่ิน 

- การขยายผลการ
ผลิตพลังงานและ
ผลิตภัณฑ์จาก    
ชีวมวล พลังงาน
และชีวภาพ 
- การควบคุมการใช้
สารรังสเีพ่ือไม่ให้
เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน 
- การวิจัยรังสีเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ
ไทย 
- การจัดต้ังสถาบัน
ศึกษานิวเคลียร์
ชั้นสูง เพ่ือแก้ไข
การขาดแคลน
บุคลากรนิวเคลียร์ 
- การขยายการ
ผลิตสาหร่ายเป็น
อุตสาหกรรม
พลังงานและ
อาหาร  

- การจัดต้ังเขต
พ้ืนท่ีพัฒนา
นวัตกรรมบริการ
สุขภาพแนวใหม่ใน
ประเทศไทย 
(Medicopolis) 
- การพัฒนาระดับ
โครงสร้างของ
ผลิตภัณฑ์ด้าน
การแพทย์  
อุตสาหกรรม และ
การเกษตรในระดับ 
นาโนด้วย
เทคโนโลยีแสง
ซินโครตรอน 
- นวัตกรรมการ
ผลิตเครื่องมือ
แพทย์และอุปกรณ์
การแพทย์ จาก
งานวิจัยประเทศ
ไทย 
- นวัตกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือคนพิการ
และผู้สูงอายุท่ี
เหมาะสมกับคน
ไทย 
- นวัตกรรมการ
ผลิตยา วัคซีน 
สารชีวภัณฑ์ทาง
การแพทย์สมุนไพร 
และอาหารเสริม 
จากงานวิจัยของ
ประเทศไทย 
- โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีหุ่นยนต์
ทางการแพทย์
ชั้นสูง 

- ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ  : การใช้
ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ 
- การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
และอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเร่งฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศท่ีเสียหาย 
- การแปรรูป        
มันสําปะหลังด้วย
นวัตกรรมพลาสติก
ชีวภาพเพ่ือ
ทดแทนพลาสติก
สังเคราะห์ 

- ห้องปฏิบัติการ
เพ่ือการควบคุม
คุณภาพ และ
ความปลอดภัย
ของสินค้า 
- การกําหนด
มาตรฐานสินค้า
อุตสาหกรรมใน
ระดับอาเซียนโดย
ใช้เทคโนโลยีด้าน   
มาตรวิทยา 
- ศูนย์ปฏิบัติการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี นาโน 
เพ่ือพัฒนาสินค้า
อุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- ศูนย์เครือข่าย
เตือนภัยพิบัติโดยใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
- การรวบรวมและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
นวัตกรรมชั้นสูง 

ที่มา : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556) ประมวลโดย มูลนิธิ สวค. (2556) 
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 จากตารางที่ 3.17 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศ สามารถแบ่งได้เป็นการพัฒนา 4 ด้าน
หลัก34 ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม/อาหาร (ไม่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต) ด้านพลังงาน (เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมอนาคตในกลุ่มพลังงาน) ด้านสุขภาพ (เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคตในกลุ่มสุขภาพ)  
ด้านสิ่งแวดล้อม (เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคตในกลุ่มสีเขียว) และแผนงาน/โครงการเพ่ือการสนับสนุน 
การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน เช่น การกําหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมในระดับอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีด้าน 
มาตรวิทยา การรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมช้ันสูง เป็นต้น (เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต 
ในกลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี)  
 

 นอกเหนือจากน้ัน นโยบายของกระทรวงอ่ืนๆ อาจมีนัยสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย
เป็นรายกลุ่ม เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยกระทรวงพลังงาน (กลุ่มพลังงานทดแทน) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ (กลุ่มวัสดุสีเขียว) การส่งเสริมสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มสุขภาพ) 35 
เป็นต้น 
 

นโยบายของหน่วยงานภาคเอกชน 
 

 1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น 5 กลุ่มข้างต้น สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในอนาคตที่กําหนดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ในกลุ่ม New Wave (คลัสเตอร์
พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม และคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ) และกลุ่ม High-value (คลัสเตอร์แฟช่ัน
และไลฟ์สไตล์ และคลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) ดังแสดงในรูปภาพที่ 3.19 
 

 ทั้งน้ี สอท. ได้นําเสนอยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยควรเร่ง36 (1) ผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
กลุ่มที่มีศักยภาพ ทั้งในกลุ่มสินค้าเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต (New Wave) ที่จัดโดย สอท.  
(2) ต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอยู่เดิม ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง และกลุ่มอุตสาหกรรม 
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง (3) ขยายฐานการผลิตไปสู่ภูมิภาค และพัฒนาการค้าชายแดนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
การเช่ือมโยงทั้งในตลาดแรงงานและตลาดสินค้า และ (4) วางกลยุทธ์ฐานการผลิตอุตสาหกรรมต้นนํ้า โดยขยาย
ฐานการผลิตในประเทศ และ/หรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพ่ือนบ้านที่เหมาะสม เช่น ทวาย เกาะกง เป็นต้น 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยที่จําเป็นต้องเร่งพัฒนา คือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการผลิตต่อ 
GDP ราวร้อยละ 30 (ดังที่แสดงในรูปภาพที่ 3.21) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม Agro-Based, New wave, High-Tech, 
High-Value และ Upstream  
  

                                                            
34 แผนงานส่วนที่เหลือ 8 แผนงาน คือ แผนงานที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มใดได้ ได้แก่ แผนงานที่ 14 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
SMEs ด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และสารสนเทศดิจิทัล แผนงานท่ี 15 การยกระดับ SMEs ไทยในการสร้าง และทดสอบเคร่ืองจักรอัตโนมัติ เพ่ือ
อุตสาหกรรมผลิต Hard Disk Drive แผนงานที่ 16 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แผนงานที่ 21 
การยกระดับความสามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพ่ือรักษาฐานการผลิตรถยนต์ แผนงานท่ี 22 การยกระดับอุตสาหกรรมไทยเพ่ือรองรับการผลิต
ชิ้นส่วนรถไฟและระบบราง แผนงานที่ 24 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ส่ิงทอโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง แผนงานท่ี 27 อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
แผนงานที่ 42 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ 
35 กระทรวงสาธารณสุขผลักดันยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติในปี 2558 เมื่ออุปสงค์มาขึ้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนการผลิตถุงยางอนามัย ซึ่ง
เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในยามท่ีราคายางในตลาดโลกด่ิงเหวด้วย
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000110886 
36 สุภาธา  อมรวิวัฒน์,  การพัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไทย, 2556 
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รูปภาพท่ี 3.21 : สัดส่วนการผลิตของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมต่อ GDP (ปี 2553) 

 
ที่มา : สุภาธา อมรวิวัฒน์, การพัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไทย (2556) 

 
3.4 บทสรุป 
 

จากการวิเคราะห์ในบทที่ 2 และบทท่ี 3 ทําให้สรุปได้ว่า อุตสาหกรรมอนาคตในรายงานฉบับนี้ไม่ได้
หมายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปลกใหม่ แต่คํานิยามของอุตสาหกรรมอนาคต คือ การต่อยอด
อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว ให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์และทุนภายในประเทศ นําไปสู่
กลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองทิศทางในระดับโลกใน 5 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ความม่ันคง และเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้น อันเป็นการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าภาคการผลิตของไทย ส่งผลดีทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืนตามที่ สศช. 
ได้กําหนดไว้ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม “Inclusive and sustainable industrial development”  
ขององค์การ UNIDO ใน Lima Declaration และแนวคิดของดร. เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ นักวิชาการ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเสนอให้พัฒนาเศรษฐกิจฐานปัญญา (Wisdom economy) หรือเศรษฐกิจที่ประยุกต์ใช้
ฐานความรู้ การศึกษา และเทคโนโลยีอย่างมีศิลป์ โดยไม่ละทิ้งมิติของเวลาทั้งการเรียนรู้จากอดีตและการประเมิน
แนวโน้มโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต37 

 
-   

 ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตและการกําหนดทิศทางของ
อุตสาหกรรมไทย ซึ่งการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมด้ังเดิมและกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.18 
 

ตารางที่ 3.18 : สรุปการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตของหน่วยงานต่างๆ 
สาขาอุตสาหกรรม กลุ่ม

อุตสาหกรรม
อนาคต 

สศช. 
(ยุทธศาสตร์
ประเทศ) 

กระทรวงอุตฯ 
(แผนแม่บทฯ)

กระทรวง
วิทย์ฯ 

สอท. 

อุตสาหกรรมด้ังเดิม 
ยาง วัสดุสีเขียว 

สุขภาพ 
√ √ 

 
√ 

อาหาร สุขภาพ √ √ √ √ 
ปิโตรเคมี/พลาสติก วัสดุสีเขียว 

ข้ันสูง √ 
   

                                                            
37 สรุปการสัมมนานําเสนอผลการศึกษา “อุตสาหกรรมอนาคตไทย: โอกาสใหม่และความท้าทายในอาเซียน” 17 พฤศจิกายน 2557 
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สาขาอุตสาหกรรม กลุ่ม
อุตสาหกรรม

อนาคต 

สศช. 
(ยุทธศาสตร์
ประเทศ) 

กระทรวงอุตฯ 
(แผนแม่บทฯ)

กระทรวง
วิทย์ฯ 

สอท. 

ไบโอดีเซล/พลังงานหมุนเวียน พลังงาน √ √ √  
ยานยนต์ ยานพาหนะ √ √  √ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ข้ันสูง √ √  √ 
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม วัสดุสีเขียว  √   
อัญมณี -  √   
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์) ข้ันสูง  √   
วัสดุก่อสร้าง วัสดุสีเขียว    √ 

อุตสาหกรรมอนาคต 
พลังงานสะอาด พลังงาน √  √ √ 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ สุขภาพ √  √ √ 
ผลิตภัณฑ์ชีวเคมี/พลาสติก
ชีวภาพ/วัสดุชีวภาพ 

วัสดุสีเขียว 
√ 

 
√ 

 

อากาศยาน ยานพาหนะ √    
ต่อเรือและขนส่งทางน้ํา ยานพาหนะ    √ 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ - √   √ 

ท่ีมา : ประมวลโดยมูลนิธิ สวค. (2557) 
 

ตารางที่ 3.19 : สรุปการสนับสนนุกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 

ประเทศ 
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

พลังงานทดแทน วัสดุสีเขียว สุขภาพ การผลิตขั้นสูง โลจิสติกส ์
ไทย      

เมียนมาร์      
ลาว      

กัมพูชา      
เวียดนาม      
มาเลเซีย      
อินโดนีเซีย      
สิงคโปร์      

ท่ีมา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 

 จากตารางที่ 3.18 พบว่าอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทยเป็นรากฐานสําหรับครบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคตที่ผ่านการจําแนกในบทที่ 2 ได้แก่ แต่สาขาที่หน่วยงานของไทยคาดการณ์ว่าจะเป็นดาวรุ่งในอนาคตน้ัน 
มีอยู่ในกลุ่มพลังงาน สีเขียว สุขภาพ และยานพาหนะ (ขาดเฉพาะกลุ่มการผลิตขั้นสูงและการหลอมรวม
เทคโนโลยี) สรุปได้ดังน้ี 
 

 กลุ่มพลังงานเป็นทั้งอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมอนาคต โดยได้รับการคัดเลือกจากทั้ง  
4 หน่วยงานในตารางที่ 3.18 แต่แตกต่างจากบทเรียนในต่างประเทศเพราะไม่มีการช้ีชัดประเภทของพลังงาน
สะอาด/ทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล  
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 กลุ่มวัสดุสีเขียว ประกอบด้วยอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน เช่น ยาง พลาสติก วัสดุก่อสร้าง แต่อุตสาหกรรม
อนาคตเฉพาะสาขาพลาสติกชีวภาพ/วัสดุชีวภาพ โดยมีหน่วยงานเพียง 2 แห่ง คือ สศช. และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ให้ความสําคัญกับสาขาอุตสาหกรรมอนาคตดังกล่าว 
 

 กลุ่มสุขภาพ ครอบคลุมทั้งสาขาอุตสาหกรรมยา เครื่องมือแพทย์ อาหารสุขภาพ/สมุนไพร และ
เครื่องสําอาง ไม่มีพ้ืนฐานในด้านการผลิตที่ชัดเจน ยกเว้นในสาขาอุปกรณ์การแพทย์และอาหารสุขภาพ/
เครื่องสําอางที่อาจใช้วัตถุดิบจากยางและสมุนไพรในประเทศได้ กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพได้รับการคัดเลือก
จาก 3 ใน 4 หน่วยงาน  
 

 กลุ่มโลจิสติกส์มีพ้ืนฐานหลักๆ ในสาขายานยนต์และชิ้นส่วน และความเห็นต่อทิศทางในอนาคตไม่
ตรงกันนัก โดย สศช. กําหนดให้อุตสาหกรรมอากาศยานเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่
บทบาทการซ่อมบํารุง แต่ สอท. กลับให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมต่อเรือและขนส่งทางนํ้า ในทางตรงข้าม 
อุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งอุปสงค์มีแนวโน้มเติบโตในระดับโลกและภูมิภาคกลับไม่รับความใส่ใจเท่าที่ควร 
 

 กลุ่มการผลิตขั้นสูงหรือการหลอมรวมเทคโนโลยีมีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ได้แก่ 
เครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีการกล่าวถึงอุตสาหกรรมอนาคตเน่ืองจากปัจจุบันยังพ่ึงพาการนําเข้าทุน
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก 
 

รูปภาพท่ี 3.22 : องค์ประกอบของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

 
ท่ีมา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
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บทท่ี 4 
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในเชงิห่วงโซ่มูลค่าและคลัสเตอร ์

 
4.1  แนวคดิและหลักการพัฒนาคลัสเตอร ์
 

นิยาม 
 

 “คลัสเตอร์” หรือ “เครือข่ายวิสาหกิจ” เป็นคําศัพท์ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักวิชาการและนักวิเคราะห์
นโยบายต้ังแต่ศาสตราจารย์ Michael Eugene Porter แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตีพิมพ์หนังสือช่ือ  
“The Competitive Advantage of Nations" ในปี 2533 แต่หลักการดังกล่าวเพ่ิงได้รับการกล่าวถึง 
อย่างกว้างขวางในประเทศไทยในสมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ที่เล็งเห็นว่าแนวคิดดังกล่าว
นอกจากจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยได้แล้ว ยังช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตรายย่อยและลดความเหลื่อมล้ําภายในสังคม โดยมี สศช. เป็นผู้ขับเคล่ือนนโยบาย 
ในภาพรวมของประเทศ 
 

 “คลัสเตอร์” ในที่น้ีหมายถึงการรวมตัวของผู้ผลิตและองค์ประกอบอ่ืนๆ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าภายในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หน่ึง ซึ่งไม่ได้จํากัดว่าเป็นระดับชุมชน จังหวัด ภาค ประเทศ หรือมากกว่าหน่ึงประเทศ (ความแตกต่าง
ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าปรากฏตามรูปภาพที่ 4.1) หรือสรุปได้ว่า คลัสเตอร์จะต้องผ่าน 2 เกณฑ์
หลักที่สําคัญ กล่าวคือ 
 

รูปภาพท่ี 4.1 : ความแตกต่างระหว่างห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลคา่ 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2556) 

 

 1) ในเชิงห่วงโซ่มูลค่า พ้ืนที่น้ันๆ จะต้องมีการกระจุกตัวของผู้ประกอบการต้ังแต่ระดับต้นนํ้าถึงปลายนํ้า 
ในกรณีตัวอย่างการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone ตามรูปภาพที่ 4.2 ประเทศจีนเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิต ถึงแม้
สินค้าดังกล่าวจะติดตรา “Made in China” เพราะประกอบในจีน แต่แรงงานจีนได้รับรายได้ไม่ถึงร้อยละ 2 
ของราคาสินค้าที่ถึงมือผู้บริโภค มูลค่าเพ่ิมส่วนใหญ่จึงตกอยู่ในเง้ือมมือของบริษัทแม่ในสหรัฐฯ ที่เป็นเจ้าของ
ตราสินค้าและผู้ออกแบบและทําการวิจัยและพัฒนา รวมถึงบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นใน 
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เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ดังน้ัน จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่าฐานการผลิตโทรศัพท์ดังกล่าวของ iPhone ในจีน
หรือของ Samsung ในเวียดนามมีลักษณะเป็นคลัสเตอร์ เพราะมูลค่าเพ่ิมส่วนใหญ่ไม่ได้ตกอยู่กับเศรษฐกิจ
ดังกล่าวซึ่งมีบทบาทในกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีตํ่า 

 

รูปภาพท่ี 4.2 : ต้นทุนการผลิต iPhone 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2556) 

 

 2) ในเชิงพ้ืนที่ หากพิจารณาในมุมกลับ มูลค่าเพ่ิมดังกล่าวจะต้องตกอยู่กับพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงอย่าง
ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคลัสเตอร์ เพราะฐานการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ ดนตรี แฟช่ัน หัตถกรรม การออกแบบ และสินค้า/บริการอ่ืนๆ ที่ใช้พ้ืนฐานของสินทรัพย์
ทางวัฒนธรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ และยังไม่มีผลการศึกษาใดบ่งช้ีว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กระจุกตัวอยู่ 
ณ พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง ดังน้ัน ถึงแม้ว่าไทยจะสามารถผลิตสินค้า/บริการดังกล่าวได้โดยพ่ึงพาทุนจากต่างประเทศ
ค่อนข้างน้อย แต่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่ใช่คลัสเตอร์เพราะขาดการกระจุกตัวในเชิงภูมิศาสตร์ 
 

 ในทางตรงข้าม อุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลําปางถือเป็นคลัสเตอร์อย่างแท้จริง โดยผ่านคุณสมบัติ
ทั้ง 2 ประการข้างต้น เพราะมีผู้ผลิตต้ังแต่ระดับต้นนํ้าถึงปลายนํ้าที่สามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้ รวมทั้งมี
หน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง และมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอย่างชัดเจน จังหวัดลําปางจึงมีทั้งจํานวนโรงงาน จํานวนบุคลากร และสัดส่วน
การผลิตและการส่งออกเซรามิกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และถือเป็นที่ต้ังของคลัสเตอร์เซรามิกอันมี
ช่ือเสียงโด่งดังระดับแนวหน้า 
 

 ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าหรือคลัสเตอร์ คือ การสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ซึ่งเป็น
หัวใจหลักที่หน่วยงานภาครัฐพยายามผลักดัน ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (Thailand 
Centre of Excellence for Life Sciences: TCELS) องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต้องการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นเมืองสุขภาพเวชนคร (Medicopolis) เพราะจังหวัดดังกล่าว
มีทั้งวัตถุดิบ คือ สมุนไพร และผู้ผลิตและให้บริการในระดับปลายนํ้า คือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
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แต่ติดปัญหาที่ยังไม่สามารถสร้างความเช่ือมโยง/ความไว้วางใจระหว่างภาคส่วนต่างๆ และระบบนวัตกรรม
จากฝ่ายอุปสงค์ในระดับปลายนํ้าไปสู่ฝ่ายอุปทานในระดับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

 โดยสรุป ลักษณะการพัฒนาคลัสเตอร์จึงมีส่วนผสมของ 2 สูตรสู่ผลสัมฤทธ์ิ คือ การเติบโตด้วยความ
ร่วมมือ (Strength of linkages) และการเติบโตด้วยความเก่ง (Sophistication of cluster) ซึ่งมีนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน 
 

องค์ประกอบและจุดเริ่มต้นของคลัสเตอร ์
 

 คลัสเตอร์จะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 4 ส่วน ได้แก่ (1) ธุรกิจหลักต้ังแต่ระดับต้นนํ้าถึงปลายน้ํา 
(ในบางฐานข้อมูล เช่น สศช. ระบุธุรกิจที่เก่ียวข้องหรืออุตสาหกรรมสนับสนุนด้วย) ซึ่งเช่ือมโยงกันในแนวต้ัง
และ/หรือแนวนอน (2) หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดําเนินนโยบายและบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรม (3) สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการ ซึ่งมีบทบาทยกระดับทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และ (4) สมาคมหรือสถาบันเฉพาะทาง ซึ่งเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรมและมีส่วนช่วยพัฒนา
ด้านเทคนิคและสนับสนุนการรวมกลุ่ม โดย “ผู้จัดการคลัสเตอร์” อาจมาจากส่วนใดส่วนหน่ึงและมีตัวตน
หรือไม่ก็ได้ ยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ไทยเป็นผู้รับจ้างผลิต คลัสเตอร์มักจะถูกขับเคลื่อนโดยบรรษัท 
ข้ามชาติที่เป็นผู้กําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และช้ินส่วน แนวทางในการพัฒนาคลัสเตอร์จึงไม่ขึ้นอยู่กับ
ความคิดริเริ่มของผู้ผลิตช้ินส่วนหรือสมาคมหรือสถาบันวิชาการใดๆ แต่ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น เยอรมนี 
ออสเตรีย เห็นได้ชัดว่าในการเสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ผู้จัดการคลัสเตอร์จะเป็นกูรู
ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมน้ันๆ เป็นอย่างดี และไม่เป็นตัวแทนของภาคเอกชน ภาครัฐ หรือ
ภาควิชาการโดยตรง เพ่ือให้สามารถช่ังนํ้าหนักผลประโยชน์และบริหารจัดการคลัสเตอร์ไปสู่ความก้าวหน้าและ
ประสิทธิผลร่วมกันของทุกฝ่ายต้ังแต่ปลาใหญ่ถึงปลาเล็ก 
 

 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคลัสเตอร์น้ันพ่ึงพาการแทรกแซงนโยบาย (Policy intervention) ในระดับที่
แตกต่างกัน ในขั้วหน่ึง หากที่ต้ังน้ันๆ มีความพิเศษ เช่น อุดมด้วยทรัพยากรข้ันต้นนํ้าหรือมีสภาพภูมิประเทศที่
เอ้ืออํานวยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม “คลัสเตอร์อินทรีย์” (Organic cluster) จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
เช่น คลัสเตอร์เซรามิก จังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นแหล่งดินขาว หรือคลัสเตอร์ทดสอบรถยนต์ฤดูหนาวในภาคเหนือ
ของประเทศสวีเดน ในอีกขั้วหน่ึง บางอุตสาหกรรมอาจตั้งไข่ด้วยนโยบายสาธารณะจากระดับบนสู่ล่าง เช่น 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการสันทนาการอันประกอบด้วยกิจกรรมทางท่องเที่ยว วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา
และการศึกษาของประเทศกาตาร์ แต่จากประสบการณ์ส่วนใหญ่ คลัสเตอร์มีส่วนผสมของทั้งคลัสเตอร์อินทรีย์
และคลัสเตอร์วางแผน (Planned cluster) ยกตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์ยานยนต์ในภาคตะวันออกของไทย 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) มีส่วนสําคัญในการจูงใจให้
บริษัทผลิตรถยนต์ข้ามชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกัน ที่ต้ังบนอ่าวไทยและโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยเฉพาะท่าเรือนํ้าลึกที่อํานวยความสะดวกต่อการขนส่ง ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญไม่แพ้กัน หรือ
แม้แต่ประเทศอินเดีย หากพิจารณาโดยผิวเผิน อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในเมือง 
บังคาลอร ์รัฐกรณาฏกะ เกิดขึ้นเพราะทุนมนุษย์ ทั้งบุคลากรสาขาวิศวกรรม รวมไปถึงการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยรัฐบาลกลางและการวางแผนในระดับรัฐที่เหมาะสม แต่แท้จริงแล้ว ภูมิอากาศก็มีส่วนให้บังคาลอร์
สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศในสาขาดังกล่าวได้ดีกว่าท้องที่อ่ืนๆ ของอินเดีย เพราะท่ีต้ังบนที่
ราบสูงกว่า 900 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ทําให้อากาศเย็นสบายหรือกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมของบังคาลอร์
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ดึงดูดผู้บริหารต่างชาติมากกว่าเมืองอ่ืนของเอเชียใต้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพัฒนาคลัสเตอร์ของญี่ปุ่นที่จะ
กล่าวถึงต่อไป 
 

ประเภทของคลัสเตอร ์
 

 เอกสาร “Guidelines for Cluster Development: A Handbook for Practitioners” (2556)  
ได้จําแนกประเภทของการรวมกลุ่มในคลัสเตอร์เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
 

 1) คลัสเตอร์ระดับชาติ (National clusters) ซึ่งหมายถึงการรวมกลุ่มของบริษัทในอุตสาหกรรมน้ันๆ 
และองค์กรที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาคลัสเตอร์ในระดับมหภาค โดยบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
คณะกรรมการการวางแผนในระดับชาติในการสนับสนุนคลัสเตอร์และยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นสินค้า
สาธารณะจะมากกว่าคลัสเตอร์ประเภทอ่ืนๆ  
 

 2) คลัสเตอร์ระดับภูมิภาค (Regional clusters) ซึ่งหมายถึงการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง (Specialisation) มากขึ้น จุดประสงค์ของคลัสเตอร์ คือ การสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
คลัสเตอร์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Michael E. Porter มากที่สุด เป็นที่น่าสังเกต 
ได้ว่า ในบางประเทศที่เป็นต้นแบบการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอย่างเช่นออสเตรีย คลัสเตอร์ทั้งหมด
เป็นคลัสเตอร์ระดับภูมิภาคที่มีการบริหารจัดการในระดับจังหวัด ส่วนในประเทศไทย คลัสเตอร์ส่วนใหญ่มี
ขอบเขตในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดเช่นกัน แต่การกําหนดยุทธศาสตร์กลับมาจากส่วนกลาง ทําให้การ
ดําเนินงานในเชิงปฏิบัติยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มีแต่ผลการศึกษาวิเคราะห์และการติดตาม
ประเมินผล แต่การนําผลงานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยังถูกจํากัดด้วยโครงสร้างทางสถาบัน 
 

 3) คลัสเตอร์เชิงพาณิชย์ (Commercial Clusters) ซึ่งหมายถึงการรวมกลุ่มของบริษัทเพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยมีการเรียกเก็บค่าสมาชิกและ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สําหรับ
บริการต่างๆ เช่น การให้คําปรึกษา เป็นต้น ภาคเอกชนจึงเป็นผู้ขับเคล่ือนคลัสเตอร์ดังกล่าว ซึ่งคลัสเตอร์ 
ประเภทน้ียังไม่มีให้เห็นในประเทศไทย 
 

รูปภาพท่ี 4.3 : ประเภทของคลสัเตอร ์

 
ที่มา : “Guidelines for Cluster Development: A Handbook for Practitioners” (2556) 
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 อย่างไรก็ตาม สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตนั้น ไม่จําเป็นต้องจํากัดกรอบการพัฒนา 
คลัสเตอร์เป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถนําจุดแข็งของคลัสเตอร์แต่ละประเภท
มาผสมปนเปกันตามความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาคลัสเตอร์ กล่าวคือ ในภาพรวม 
คลัสเตอร์ดังกล่าวต้องสอดรับกับแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับชาติ จึงพึงอาศัยบทบาทรัฐใน
การสนับสนุนคลัสเตอร์ดังกล่าว เช่น ในการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรมนุษย์ตามคลัสเตอร์ 
ประเภทท่ี 1 แต่ขอบเขตในเชิงพ้ืนที่ควรจํากัดอยู่ในระดับภูมิภาคเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคลัสเตอร์ในพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม และการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ มีเจ้าภาพ/ความชัดเจนมากขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Michael E. Porter และรูปแบบการพัฒนาคลัสเตอร์ประเภทที่ 2 ส่วนการจัดต้ัง 
คลัสเตอร์เชิงพาณิชย์ที่มีตัวตนอย่างเป็นทางการน้ัน อาจส่งผลดีในแง่การบริหารจัดการ แต่ต้องคํานึงถึง
ข้อจํากัดด้านบุคลากรและกรอบกฎหมาย/กฎระเบียบภายในประเทศ รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าแนวทางดังกล่าว
จะสามารถสร้างความเช่ือมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสมดุล โดยประสานผลประโยชน์ระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อไทยกําลังเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน คลัสเตอร์ดังกล่าวนอกจากจะต้องผสมผสานจุดแข็งของคลัสเตอร์แต่ละประเภทแล้ว ยังต้องแสวงหา
โอกาสนอกประเทศ ซึ่งทําได้อย่างน้อย 2 ลักษณะ คือ (1) คลัสเตอร์ข้ามแดน ซึ่งหมายถึงการรวมกลุ่มที่
เช่ือมโยงระหว่างภูมิภาค/จังหวัดหน่ึงในประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ (2) คลัสเตอร์คู่แฝด (Cluster 
Twinning) ซึ่งหมายถึงการเช่ือมโยงระหว่างคลัสเตอร์ในประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนโดยไม่
จําเป็นต้องมีพรมแดนติดกัน แต่สามารถใช้ทรัพยากรและแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกันได้ ยกตัวอย่างเช่น
โครงการของ UNIDO ในการสนับสนุนคลัสเตอร์ข้ามแดนระหว่างอินเดียกับเวียดนาม 
 

แนวคิดการพฒันาคลสัเตอร์ 
 

 มูลนิธิ สวค. ขอยกตัวอย่างกรอบแนวคิดการพัฒนาและบริหารจัดการคลัสเตอร์ของ 2 หน่วยงาน  
ซึ่งมีความแตกต่างกันในทั้งจุดประสงค์ ขอบเขต ขนาด และวิธีการ ได้แก่ หลักการพัฒนาคลัสเตอร์แบบลําดับ
ขั้นขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development 
Organisation: UNIDO) และหลักการพัฒนาคลัสเตอร์รูปแบบผัง (Flowchart Model) ของนักวิชาการจาก
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organisation: JETRO) ดังน้ี 
 

รูปภาพท่ี 4.4 : หลักการพัฒนาคลสัเตอรข์อง UNIDO 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2556) 
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 หลักการพัฒนาคลัสเตอร์ของ UNIDO ซึ่งถือเป็นคัมภีร์ที่องค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวใช้ในการ
ดําเนินโครงการโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนานั้น ประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอน ตามรูปภาพที่ 
4.4 ดังต่อไปน้ี 
 

 1) การคัดเลือกคลัสเตอร์ (Cluster selection) หมายถึง การกําหนดนิยาม/ขอบเขตและการวาง
เป้าประสงค์ของการพัฒนาคลัสเตอร์ รวมทั้งการคัดเลือกตัวช้ีวัด (Indicators) ที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือ
เปรียบเทียบเพ่ือเลือกคลัสเตอร์ที่มีนัยสําคัญหรือมีศักยภาพจากตัวช้ีวัดน้ันๆ นอกจากน้ี อาจใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสํารวจและวาดแผนท่ีคลัสเตอร์ (Cluster mapping) ดังน้ัน ในการคัดเลือก 
คลัสเตอร์ (หรือห่วงโซ่มูลค่าในกรณีที่ยังไม่เป็นคลัสเตอร์) และพ้ืนที่ที่ต้องการสนับสนุนในเชิงนโยบายน้ัน 
จะต้องเร่ิมตอบโจทย์ให้ได้ก่อนว่า จุดประสงค์ของโครงการคืออะไร ในกรณีของ UNIDO กิจกรรมส่วนใหญ่
มุ่งเน้นเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดย่อมในขั้นต้นนํ้าให้สามารถเข้าถึงตลาดในระดับปลายนํ้า อันเป็น 
การกระจายรายได้และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม คลัสเตอร์ของ UNIDO จึงเป็นคลัสเตอร์ในระดับ
ชุมชนมากกว่าในระดับภูมิภาคท่ีใช้เทคโนโลยีและพ่ึงพาตลาดต่างประเทศสูง แต่หากพิจารณาขอบเขต 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต คลัสเตอร์ที่จะพัฒนาจักต้องตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
และแนวโน้มในระดับโลก พ้ืนที่และขนาดของคลัสเตอร์ ซึ่งอาจวัดได้จากจํานวนบริษัท จํานวนลูกจ้าง มูลค่า 
การส่งออก จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา ฯลฯ ต้องมากเพียงพอจึงจะสมควรได้รับความสนใจและ 
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

 2) การวินิจฉัยศักยภาพคลัสเตอร์ (Cluster diagnosis) หมายถึง การระบุองค์ประกอบของคลัสเตอร์ 
(หรือห่วงโซ่มูลค่าในกรณีที่ยังไม่เป็นคลัสเตอร์) และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของ
องค์ประกอบคลัสเตอร์และความสัมพันธ์/เช่ือมโยงระหว่างกันในมิติต่างๆ ยกตัวอย่างในรูปภาพที่ 4.5  
เป็นการนําแบบจําลองรูปเพชร (Diamond Model) ของ Michael E. Porter มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
วิเคราะห์คลัสเตอร์ใน 5 มิติ ได้แก่ เง่ือนไขอุปสงค์ (Demand conditions) เง่ือนไขอุปทาน/ปัจจัยการผลิต 
(Supply/Factor conditions) อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและสนับสนุนกัน (Related and supporting 
industries) บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ธุรกิจ (Firm strategy, structure and rivalry) และนโยบาย
ภาครัฐ (Government policy) การวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวจะทําให้ทราบว่า คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
มีความพร้อมในแต่ละมิติอย่างไร และอะไรเป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว  
หากขอบเขตของคลัสเตอร์เป็นพ้ืนที่มากกว่า 1 จังหวัดหรือ 1 ประเทศ ก็จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของ 
ทุกพ้ืนที่อย่างรอบด้าน 
 

รูปภาพท่ี 4.5 : ตัวอย่างการวินิจฉัยศักยภาพของคลัสเตอร์ 

 
ที่มา: ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2556) 
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 3) การสร้างความไว้วางใจ (Trust building) หมายถึง การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจขั้น 
ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา กับองค์ประกอบอ่ืนๆ ของคลัสเตอร์ เพ่ือให้มีความเช่ือมันในวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ร่วมในการพัฒนาคลัสเตอร์ ไม่ว่าแกนกลางของคลัสเตอร์จะถูกขับเคลื่อนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือผู้บริหารคลัสเตอร์ก็ตาม แนวทางดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาและเก็บเก่ียวโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งจะ
ทําให้ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติร่วม (Collective action) ซึ่งก็คือการตัดสินใจร่วมกัน ดังน้ัน บริษัท
ที่แต่เดิมมองว่าเป็นคู่แข่งอาจใช้กลไกคลัสเตอร์แบ่งปันองค์ความรู้ พัฒนาตัวสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ และเจาะ
ตลาดที่ต่างกันก็เป็นได้ ผู้เสนอนโยบายหรือผู้จัดการคลัสเตอร์จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะนําความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในทุกภาคส่วนไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 
และการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการในข้ันตอนที่ 4 ทั้งน้ี การสร้างความไว้วางใจเป็นกิจกรรมที่จะต้อง
ดําเนินอยู่ในแนวขนานต้ังแต่ระยะแรกเร่ิมจนถึงระยะการติดตามและประเมินผล เพราะการพัฒนาคลัสเตอร์ที่
ดีพึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้จัดการคลัสเตอร์ที่เก่งกาจต้องรู้จักสร้างสรรค์กลไก
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเช่ือมโยงภายในคลัสเตอร์ซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับทุกภาคส่วนว่า
แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ที่ดําเนินการอยู่น้ันยึดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 
 

 4) การจัดทํานโยบาย (Policy formulation) และ 5) การลงมือปฏิบัติตามแผนงาน 
(Implementation) หมายถึงการสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมร่วมกัน แต่ด้วยข้อจํากัดทางเวลา ควรมีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมท่ีสอดรับกับ
เป้าหมายการพัฒนาคลัสเตอร์ตามข้ันตอนที่ 1 ซึ่งการเสนอนโยบายน้ันอาจจัดทําโดยผู้จัดการคลัสเตอร์ที่เป็น
แกนกลางประสานงานระหว่างทุกภาคส่วน หรือหากยังขาดองค์ประกอบดังกล่าว ภาครัฐอาจเป็นผู้ขับเคลื่อน
นโยบายแบบบนลงล่างได้ ด้วยเหตุน้ี หากโจทย์ของคลัสเตอร์คือการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่สนองตอบ
แนวโน้มของโลกและความได้เปรียบภายในประเทศ/ภูมิภาค กลยุทธ์จะต้องมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสาขาอุตสาหกรรม ระหว่างภาคส่วน รวมท้ังระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการใช้
ประโยชน์เชิงเครือข่ายจากข้อได้เปรียบของแต่ละฝ่ายและแบ่งปันข้อมูล ทักษะและองค์ความรู้ เพ่ือนําไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถออกสู่ตลาดได้ หรือกล่าวได้ว่า นโยบายคลัสเตอร์ที่ดีย่อมสะสางปัญหาความ
ล้มเหลวของตลาด (Market failure) ได้ 
 

 6) การติดตามประเมินผล (Monitoring & evaluation) หมายถึง การสํารวจผลลัพธ์จากการพัฒนา 
คลัสเตอร์ โดยตัวช้ีวัดมีอย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับวิสาหกิจ เช่น จํานวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นและการเกิด 
“ของใหม่” ในรูปแบบสินค้า บริการ หรือกระบวนการผลิต ระดับคลัสเตอร์ เช่น ผลประเมินทักษะความรู้ 
เทคโนโลยี หรือความสามารถในการสรรค์สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาอันถือได้ว่าเป็นสินค้าสาธารณะ (Public 
goods) ที่ต่างฝ่ายต่างแบ่งปันกันใช้ได้ และระดับความย่ังยืน เช่น ผลประเมินความเข้มแข็งของการเช่ือมโยง
ภายในเครือข่ายและการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติร่วม 
 

 อีกต้นแบบโมเดลการพัฒนาคลัสเตอร์ที่มีรูปแบบแตกต่างจากแนวคิดของ UNIDO อย่างแจ่มแจ้ง คือ 
หลักการพัฒนาคลัสเตอร์รูปแบบผัง (Flowchart Model) ของนักวิชาการชาวญี่ปุ่น Akufumi Kuchiki  
ซึ่งเช่ือว่า คลัสเตอร์ถูกขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน ส่วนภาครัฐมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศการลงทุนและ
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ให้เอ้ืออํานวยต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทแม่ แนวคิดดังกล่าวถือได้ว่าเป็นแม่แบบ
การพัฒนาคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นจริงในระดับมหภาค เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์ภาคตะวันออกของไทย 
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 ตามรูปภาพที่ 4.6 Kuchiki เช่ือว่าจุดเริ่มต้นความสําเร็จของนโยบายคลัสเตอร์ คือ การจัดต้ังพ้ืนที่
พิเศษ ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export processing zone) หรือเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special economic zone) โดยรัฐ และการเพ่ิมขีดความสามารถ (Capacity building) ในพ้ืนที่น้ันๆ 
อันประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ทุนมนุษย์ (ฝีมือแรงงาน) ทุนกายภาพ (โครงสร้างพ้ืนฐาน) ทุนสถาบัน 
(กฎระเบียบที่เอ้ืออํานวยต่อการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ) และทุนสิ่งแวดล้อม/สังคม/วัฒนธรรม (ชีวิตความ
เป็นอยู่ เช่น โรงเรียน สถานบันเทิง ที่สร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรภายในคลัสเตอร์ ซึ่งจากความเห็นของ 
ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อํานวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย  มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการจัด ต้ังคลัสเตอร์และการกระจายฐานอุตสาหกรรมจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่ต่างจังหวัด) เพ่ือดึงดูดบริษัทช้ันนํา (Anchor firm) ให้มาลงหลักปักฐาน 
เมื่อบริษัทช้ันนําดังกล่าวตัดสินใจเข้ามาลงทุนแล้ว บริษัทอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่าจะขยับขยายย้ายฐาน
การผลิตตามมาหากเล็งเห็นประโยชน์จากพ้ืนที่ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ถือเป็นสินค้าก่ึงสาธารณะ (Quasi-
public goods) ดังน้ัน ในระยะแรกเริ่ม ซึ่ง Kuchiki เรียกกว่าระยะการรวมกลุ่ม (Agglomeration) คลัสเตอร์
จะถูกขับเคลื่อนโดยบริษัทช้ันนํา บทบาทของผู้ผลิตอ่ืนๆ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมท้ังสถาบัน
วิชาการและสมาคมเฉพาะทางจึงค่อนข้างจํากัด 
 

รูปภาพท่ี 4.6 : หลักการพัฒนาคลสัเตอรร์ปูแบบผงั

 
ที่มา : Kushiki and Yochida (2557) 

 

 ในขั้นตอนที่สอง ซึ่งเรียกว่าระยะนวัตกรรม (Innovation) ภาคเอกชนและภาควิชาการจะมีบทบาท
มากขึ้นในการพัฒนาและบริหารจัดการคลัสเตอร์ โดยมีผู้จัดการคลัสเตอร์ซึ่งตามแนวคิดของ Kuchiki อาจเป็น
ตัวแทนภาคเอกชนหรือภาคอ่ืนๆ ก็ได้เป็นแกนกลาง ทดแทนบริษัทช้ันนํา เพ่ือให้การพัฒนาคลัสเตอร์สร้าง
ประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง และมีกลไกในการประสานงาน ลดปัญหา/อุปสรรค และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของความเชื่อมโยงระหว่างทุกภาคส่วน ปัจจัยสู่ความสําเร็จจึงเป็นการสร้างระบบนวัตกรรม (ท้องถิ่น) 
((Regional) Innovation System) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาครัฐ มิฉะน้ัน
แล้ว ผู้ผลิตรายย่อยก็จะไม่สามารถยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เทียมทัดบรรษัท
ข้ามชาติ และตกอยู่ในสถานะ “ผู้ตาม” ทิศทางของโลกเสมอไป ในทางตรงข้าม หากคลัสเตอร์ถูกขับเคลื่อน
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ด้วยนวัตกรรมอันเป็นสินค้า (ก่ึง) สาธารณะที่สมาชิกคลัสเตอร์ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทุกองค์ประกอบของ 
คลัสเตอร์จะกลายเป็น “ผู้นํา” อุตสาหกรรมได้ทันที 
 

 ด้วยเหตุน้ี แนวคิดดังกล่าวจึงสะท้อนประสบการณ์การพัฒนาคลัสเตอร์และเป็นที่นิยมในหมู่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ในภาคตะวันออกของไทย เหมาะสมท่ีจะใช้ประกอบการจัดทํานโยบายเพ่ือส่งเสริมคลัสเตอร์ข้ามแดน
ของอุตสาหกรรมอนาคต โดยภาครัฐควรมีบทบาทสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public-private Partnership) รวมทั้งระหว่างภาคเอกชนและภาควิชาการ (Apprenticeship) ตลอดจน
ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความถูกต้อง/เหมาะสมต่อการเติบโต
ของคลัสเตอร์ ขณะเดียวกัน JETRO ได้ให้ข้อคิดว่า การดึงดูดการลงทุนสู่คลัสเตอร์จะตัองไม่ทดแทนบทบาท
ของนักลงทุนท้องถิ่น แต่พัฒนาความสามารถของบริษัทท้องถิ่นในเชิงเก้ือหนุนมากกว่าทดแทนกัน รวมทั้ง 
ผลพลอยได้ในทางเทคโนโลยีจะต้องมีส่วนช่วยเพ่ิมผลิตภาพของวิสาหกิจท้องถิ่น เช่ือมโยงกันตลอดห่วงโซ่
มูลค่า 
 

 อย่างไรก็ดี น่าสังเกตว่าองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานภาควิชาการยังไม่มีทฤษฎี/แนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตหรือคลัสเตอร์ข้ามแดน/คู่แฝดที่เช่ือมโยงระหว่างประเทศ  
ในลําดับถัดไป มูลนิธิ สวค. จึงประมวลตัวอย่างการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศต้นแบบ
ในหัวข้อที่ 4.2 เพ่ือเรียนรู้จากประสบการณ์ของต่างประเทศในการพัฒนาคลัสเตอร์ข้ามแดนของอุตสาหกรรม
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 
4.2  ทิศทางการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศต้นแบบ 
 

 ในส่วนน้ี มูลนิธิ สวค. ประมวลผลการศึกษานโยบายและแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ โดยเฉพาะ 
คลัสเตอร์ข้ามแดนของประเทศผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยเลือกใช้สหภาพยุโรปเป็นต้นแบบเนื่องจากมีการ
รวมกลุ่มมากกว่า 28 ประเทศและมีการขจัดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน การเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
อันเป็นแบบอย่างของตลาดร่วมอาเซียนในอนาคต นอกจากนี้ สหภาพยุโรปมีนโยบาย แผน และโครงการต่างๆ 
ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งรวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนา 
คลัสเตอร์ข้ามแดนอย่างชัดเจน 
 

นโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์ในสหภาพยุโรป 
 

สหภาพยุโรปตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญต่อการเพ่ิม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ดังน้ัน ในปี 2549 สหภาพยุโรปได้ประกาศกลยุทธ์สําหรับ
นวัตกรรมภายใต้ช่ือ “Broad-based Innovation Strategy” และระบุให้การส่งเสริมคลัสเตอร์เป็นหน่ึงในกล
ยุทธ์หลักในการสนับสนุนนวัตกรรม จากนั้นในปี 2551 สหภาพยุโรปได้เริ่มดําเนินนโยบายสนับสนุนคลัสเตอร์
อย่างจริงจังโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ประกาศ Communication  
เรื่อง “Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broad-based 
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innovation strategy”1 ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับกรอบนโยบายสําหรับการปฏิบัติเพ่ือการยกระดับคลัสเตอร์
ในสหภาพยุโรป คือ 

 จากการแข่งขันระหว่างประเทศที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกดดันให้ประเทศต้องรักษาระดับการพัฒนา
ของประเทศ ซึ่งคลัสเตอร์ที่แข็งแกร่งจะสามารถนําประเทศไปสู่ เศรษฐกิจฐานความรู้ได้ 
ขณะเดียวกัน เมื่อมีคลัสเตอร์เกิดใหม่ เน่ืองจากคลัสเตอร์เก่ามีความสามารถทางการแข่งขันลดลง 
กระบวนการน้ีถือเป็นกระบวนการซึ่งเกิดจากการผลักดันของตลาดโดยจะส่งผลดี เพราะคลัสเตอร์ 
ที่ไม่สามารถแข่งขันได้แล้วไม่ควรได้รับการสนับสนุน/อุดหนุนเพราะเป็นการลดทอนสภาวะ 
การแข่งขันและการเกิดของคลัสเตอร์ใหม่ๆ 

 แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์สําหรับสหภาพยุโรปให้ไปสู่ระดับโลก โดยได้ระบุบทบาทของ
คณะกรรมาธิการยุโรปในการพัฒนาคลัสเตอร์ว่า ให้ส่งเสริมและเติมเต็มนโยบายคลัสเตอร์
ระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยลดการกีดกันทางการค้าและการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน
ภายในสหภาพยุโรป พร้อมทั้งได้ระบุแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ ดังน้ี 
o ปรับปรุงนโยบายคลัสเตอร์ โดยรัฐสมาชิก (Member States) ต้องผสานนโยบายคลัสเตอร์

เข้ากับแผนการปฏิรูปประเทศ (National Reform Programme) และรายงานความคืบหน้า
ทุกปี ซึ่งกลไกการกํากับติดตามน้ีช่วยให้ผู้กําหนดนโยบายสามารถพัฒนานโยบายคลัสเตอร์ที่
ประสบความสําเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติระหว่างรัฐสมาชิก นอกจากน้ี European Cluster 
Observatory2 ยังเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้กําหนดนโยบายเก่ียวกับนโยบายคลัสเตอร์และ
การวิเคราะห์จุดแข็งของคลัสเตอร์ในสหภาพยุโรป ทั้งน้ี เน่ืองจากตระหนักว่าการพัฒนาคลัส
เตอร์ต้องอาศัยความร่วมมือด้านคลัสเตอร์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายใน
ระดับประเทศ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงส่งเสริมให้รัฐสมาชิกทํางานร่วมกันในระดับนโยบาย 
โดยส่งเสริมกิจกรรมของ European Cluster Alliance3 เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้นโยบาย
ร่วมกัน แลกแปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ ซึ่งนําไปสู่การพัฒนานโยบายคลัสเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

o ส่งเสริมความร่วมมือด้านคลัสเตอร์ระหว่างประเทศ ผ่านทางการร่วมมือทางคลัสเตอร์
ระหว่างประเทศในระดับบริษัท รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนสิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านการวิจัย และพัฒนาการบริการในคลัสเตอร์เพ่ือผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถนําไปสู่
การวิจัยและนวัตกรรมร่วมของสหภาพยุโรป โดยอาศัยข้อริเริ่มคลัสเตอร์ยุคใหม่ภายใต้ 
Europe INNOVA, Regions of Knowledge และ Cohesion Policy ของสหภาพยุโรป 
เป็นตัวช่วยยกระดับความร่วมมือด้านคลัสเตอร์ในสหภาพยุโรป โดยเคร่ืองมือสนับสนุน 

                                                            
1 European Commission, “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: Towards world-class clusters in the 
European Union”, 2551. 
2 บริการข้อมูลแผนท่ีคลัสเตอร์ของสหภาพยุโรป (http://www.clusterobservatory.eu/index.html) 
3 The European Cluster Alliance is an open platform established to maintain a permanent policy dialogue at EU level 
among national and regional public authorities responsible for developing cluster policies and managing or funding cluster 
programmes in their countries or regions (http://www.eca-tactics.eu/eca/about) 
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คลัสเตอร์ที่เหมาะสมและประสบความสําเร็จที่ได้รับการพิสูจน์จากความร่วมมือดังกล่าวจะ
ถูกนํามารวมอยู่ใน Enterprise Europe Network4 

o ยกระดับองค์กรจัดการคลัสเตอร์ (Cluster Organisations) ข้อริเริ่มคลัสเตอร์ได้รับการ
บริหารจัดการโดยสถาบันที่มีความเช่ียวชาญ คือ องค์กรจัดการคลัสเตอร์ ซึ่งมีได้หลากหลาย
รูปแบบ ต้ังแต่องค์กรไม่แสวงหากําไรจนถึงองค์กรเอกชน โดยองค์กรจัดการคลัสเตอร์ที่มี
ความเช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพ มีส่วนสําคัญในการยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการ  ตลอดจนการขับเคลื่อนข้อริ เริ่มคลัสเตอร์ให้มีความย่ังยืน  ดัง น้ัน  
การบริหารคลัสเตอร์ควรได้รับการจัดเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification) 
เพราะต้องอาศัยมาตรฐานและความเช่ียวชาญในการจัดหาบริการท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่
ผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยที่อยู่ในคลัสเตอร์ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากความ
เช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุน้ี 
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงจัดทําข้อริ เริ่มสําหรับองค์กรจัดการคลัสเตอร์ ภายใต้ช่ือ 
“European Pilot Initiative for Excellence of Cluster Organisations” โดยเป็น
โปรแกรมอบรมและส่งเสริมการร่วมมือกันของผู้จัดการคลัสเตอร์ ซึ่งหากประสบความสําเร็จ
จะสามารถต่อยอดเป็นผู้จัดการคลัสเตอร์สําหรับพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพขององค์กร
จัดการคลัสเตอร์ภายใต้ “European Foundation for Quality Management (EFQM) 
Excellence Model” 

o ยกระดับการหลอมรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เน้นด้านนวัตกรรม 
(Innovative SMEs) เข้าสู่คลัสเตอร์ เน่ืองจากคลัสเตอร์สามารถสร้างบรรยากาศสําหรับ 
SMEs ในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาความเช่ือมโยงกับบริษัทขนาดใหญ่และบริษัท
ต่างชาติ ขณะเดียวกัน การหลอมรวมให้ SMEs ที่เน้นด้านนวัตกรรมเข้ามาอยู่ในคลัสเตอร์ก็มี
ส่วนช่วยให้คลัสเตอร์ยกระดับด้านนวัตกรรม ดังน้ัน เพ่ือช่วยเหลือ SMEs European 
Cluster Observatory จึงได้จัดหาข้อมูลเก่ียวกับบริการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
และนักลงทุนในการหาพ้ืนที่ลงทุน นอกจากน้ี Enterprise Europe Network ได้จัดหา
ข้อมูลเก่ียวกับกลไกการสนับสนุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และ
การติดต่อกับต่างประเทศให้แก่ SMEs 

 

ผลการศึกษานโยบายคลัสเตอร์ของประเทศในสหภาพยุโรป 
 

 จากการศึกษาของ Oxford Research5 ในปี 2551 เก่ียวกับผลการศึกษานโยบายคลัสเตอร์ของ
ประเทศในสหภาพยุโรป 28 ประเทศและสมาชิก EFTA 3 ประเทศ (นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์)  
รวมเป็น 31 ประเทศ พบว่า 

 นโยบายคลัสเตอร์ระดับประเทศ 
o ทุกประเทศมีโปรแกรมสนับสนุนคลัสเตอร์ (Cluster Programmes) ในระดับประเทศและ/

หรือในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศนโยบายคลัสเตอร์ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น 

                                                            
4 The Enterprise Europe Network is a key instrument in the EU's strategy to boost growth and jobs. Bringing together close 
to 600 business support organisations from more than 50 countries, we help small companies seize the unparalleled 
business opportunities in the EU Single Market. (http://een.ec.europa.eu/about/about) 
5 Oxford Research, “Cluster policy in Europe: A brief summary of cluster policies in 31 European countries”, 2551. 



 

บทท่ี 4: แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงห่วงโซ่มูลค่าและคลัสเตอร์ 4-12 
 

โดยประมาณร้อยละ 50 ของประเทศท้ังหมดเริ่มนโยบายคลัสเตอร์หลังจากปี 2542 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประเทศที่มีประชากรจํานวนน้อยและ/หรือเป็นประเทศยุโรปตะวันออก 

o การให้ความสําคัญต่อนโยบายคลัสเตอร์แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยร้อยละ 30  
เห็นว่านโยบายคลัสเตอร์มีความสําคัญ ร้อยละ 40 เห็นว่านโยบายคลัสเตอร์มีความสําคัญ
ระดับปานกลาง และร้อยละ 40 เห็นว่านโยบายคลัสเตอร์มีความสําคัญน้อย ซึ่งในกลุ่มหลัง
ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีการบริหารแบบสหพันธ์ (Federation) 

o คลัสเตอร์ไม่ได้มีบทบาทสําคัญในฐานะกรอบการดําเนินงานสําหรับนโยบายที่เก่ียวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค และ SMEs แต่มีบทบาทในส่วนของ
วิทยาศาสตร์และการศึกษา 

o 2 ใน 3 ของประเทศท้ังหมดมีการประกาศนโยบายคลัสเตอร์ในระดับประเทศ โดยเป็นส่วน
หน่ึงของนโยบายนวัตกรรม  

 หน่วยงานและโปรแกรมระดับประเทศ 
o ประเทศส่วนใหญ่มีโปรแกรมคลัสเตอร์ระดับประเทศ ส่วนประเทศที่ไม่มีโปรแกรม

ระดับประเทศ 5 ประเทศ เป็นประเทศที่มีการบริหารแบบสหพันธรัฐ ซึ่งโปรแกรมคลัสเตอร์
จะอยู่ในระดับภูมิภาค  

o แหล่งเงินทุนของโปรแกรมส่วนใหญ่มาจากงบประมาณของประเทศ ขณะที่ร้อยละ 19  
ของโปรแกรมได้รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากงบประมาณของสหภาพยุโรป 

o 36 ใน 69 โปรแกรมคลัสเตอร์ที่พบในสหภาพยุโรปไม่ได้เน้นที่ระยะใดระยะหน่ึงในวัฏจักร
ของคลัสเตอร์ แต่โปรแกรมที่เน้นสนับสนุนตามวัฏจักร ส่วนใหญ่เน้นที่คลัสเตอร์ที่เพ่ิงเกิดใหม่ 

o โปรแกรมคลัสเตอร์ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับการวิจัยและพัฒนาในระดับสูง 
o ร้อยละ 50 ของโปรแกรมคลัสเตอร์มีกิจกรรมข้ามแดน (Cross Border Activity) แต่มีเพียง

ส่วนน้อยที่ระบุเป็นโปรแกรมข้ามแดน (Cross Border Programmes) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียง
โปรแกรมที่เก่ียวเน่ืองกับการส่งออกหรือกิจกรรมข้ามแดนอ่ืนๆ 

o ลักษณะการสนับสนุนของโปรแกรมคลัสเตอร์มีความแตกต่างกัน โดยมีจํานวนถึง 31 
โปรแกรมคลัสเตอร์ที่ระบุว่าให้การสนับสนุนเฉพาะด้านการเงิน จํานวน 8 โปรแกรม 
คลัสเตอร์ที่ระบุว่าให้การสนับสนุนคลัสเตอร์เฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนความรู้/การสร้าง
เครือข่าย และจํานวน 26 โปรแกรมคลัสเตอร์ที่ระบุว่าให้การสนับสนุนทั้ง 2 ด้าน 

 นโยบายและโปรแกรมในระดับภูมิภาค 
o การให้ความสําคัญต่อนโยบายคลัสเตอร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคมีความสัมพันธ์กัน

อย่างสูง โดยประเทศท่ีระบุว่านโยบายคลัสเตอร์ในระดับประเทศมีความสําคัญ มักระบุว่า
นโยบายคลัสเตอร์ในระดับภูมิภาคมีความสําคัญเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ออสเตรีย เดนมาร์ก 
และสเปน ให้ความสําคัญต่อนโยบายคลัสเตอร์ในระดับภูมิภาคมากกว่าระดับประเทศ ซึ่ง
สะท้อนถึงบทบาทของภูมิภาคท่ีมีมากในประเทศเหล่าน้ี โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมและ 
การพัฒนาภูมิภาค 

o ประเทศที่มีโปรแกรมคลัสเตอร์ในระดับภูมิภาคมีน้อยกว่าประเทศที่มีโปรแกรมคลัสเตอร์
ระดับประเทศ โดยร้อยละ 43 ของประเทศทั้งหมดไม่มีโปรแกรมคลัสเตอร์ระดับภูมิภาค ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีมีประชากรจํานวนน้อยหรือมีภูมิประเทศขนาดเล็ก เช่น ไซปรัส 
สาธารณรัฐเช็ก มอลตา สโลวาเกีย  
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4.3 บทสรุป 
 

 การยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตของไทยสามารถประยุกต์ใช้จากหลักการพัฒนาคลัสเตอร์
ของต่างประเทศ อาทิ หลักการพัฒนาคลัสเตอร์รูปแบบผัง ซึ่งสะท้อนสถานะการพัฒนาคลัสเตอร์ของไทย 
ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ คลัสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่วนใหญ่ 
ถูกขับเคลื่อนโดยบรรษัทข้ามชาติ และผู้ผลิตของไทยเป็นผู้ตามที่ต้องปฏิบัติตามการกําหนดมาตรฐานของ
บริษัทยักษ์ใหญ่ ทําให้สถานะของคลัสเตอร์อยู่ในขั้นการรวมกลุ่ม ยังไม่ไปถึงขั้นการสร้างนวัตกรรมอันเป็น
จุดหมายปลายทางของคลัสเตอร์ภายใต้แนวคิดของ Kuchiki  
 

 ดังน้ัน คลัสเตอร์ของไทยที่ดําเนินการอยู่แล้วหรือคลัสเตอร์เกิดใหม่จะต้องนําบทเรียนจากกรณีศึกษา
แนวคิดดังกล่าวไปใช้ คือ เสริมสร้างความเช่ือมโยงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เข้มแข็ง รวมทั้ง
ร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น อันเป็นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านได้ในระยะยาว 
ซึ่งในการดําเนินการพัฒนาคลัสเตอร์ดังกล่าว จะต้องมีขั้นตอนการทํางานที่สําคัญตามหลักการพัฒนาคลัสเตอร์
ของ UNIDO เช่น การวินิจฉัยคลัสเตอร์ การสร้างความไว้วางใจ และการติดตามประเมินผล เพ่ือเพ่ิมความ
สมมาตรของข้อมูล (Information symmetry) ระหว่างทุกฝ่าย ลดปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากมุมมอง/
ผลประโยชน์ที่ต่างกัน และผลักดันคลัสเตอร์ไปสู่การสร้างนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต 
  

กล่องที ่4.ก : ตัวอย่างโปรแกรมคลัสเตอร์ข้ามแดน “Biovalley Basel” 
 Biovalley Basel ถูกก่อต้ังข้ึนในปี 2539 ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Interreg และแหล่งเงินทุนอ่ืนจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส และเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมหน่วยงานท่ีเก่งด้านชีวภาพจากพ้ืนท่ีชายแดนใน
ตะวันตกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ (Basel area) South-Baden ของเยอรมนี และ Alsace ของฝรั่งเศส  
  

 โปรแกรมน้ีเกี่ยวข้องกับบริษัทด้านชีววิทยาศาสตร์กว่า 300 แห่ง สถาบันวิทยาศาสตร์ 40 แห่ง มหาวิทยาลัย 4 
แห่ง และกลุ่มวิจัย 280 กลุ่ม โปรแกรมคลัสเตอร์นี้ดําเนินงานในหนึ่งในภูมิภาคด้านเทคโนโลยีชีวภาพท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป 
บริหารงานโดยสมาคมคลัสเตอร์กลาง (Central Cluster Association) ซ่ึงประกอบด้วย 3 สมาคมจาก 3 ประเทศ ได้แก่ 
BioValley Platform Basel (สวิตเซอร์แลนด์) Association Alsace BioValley (ฝร่ังเศส) และ BioValley Germany 
(เยอรมนี)   

ตัวอย่างโปรแกรมคลัสเตอร์ข้ามแดน “Medicon Valley” 
 Medicon Valley1 เป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพท่ีดีท่ีสุดในยุโรป ครอบคลุม Greater 
Copenhagen area ในเดนมาร์ก และภูมิภาค Skåne ท่ีอยู่ทางตอนใต้ของสวีเดน ปัจจุบัน Medicon Valley ประกอบ
ด้วยคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นฐานของการวิจัยและ
พัฒนา 
 

 ประวัติการพัฒนา Medicon Valley เร่ิมจากการที่มหาวิทยาลัยในภูมิภาคมีความเข้มแข็งด้านการวิจัยทาง
ชีววิทยาและการวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงมีบริษัทท่ีมุ่งเน้นด้านการวิจัย เช่น Novo Nordisk, H. Lundbeck, 
AstraZeneca, LEO Pharma เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาภูมิภาคโดยการสร้างเสริมความสามารถด้าน
การวิจัยเชิงประยุกต์ ดึงดูด Suppliers และก่อให้เกิดการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ จากนั้น ในช่วงกลางของปี 2533-2542 
(Mid-1990s) ภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพในพ้ืนท่ี Copenhagen และตอนใต้ของสวีเดน
ตกลงร่วมกันว่า ควรขยายตลาดไปต่างประเทศ และให้ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคด้านชีวภาพท่ีดึงดูดท่ีสุดในยุโรป และตั้งแต่ปี 
2540 Copenhagen Capacity1 และหน่วยงานสวีเดนท่ีลงทุนใน Skåne ได้ต้ังชื่อภูมิภาคนี้ว่า Medicon Valley 
เพ่ือสะท้อนถึงภูมิภาคท่ีโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากรูปแบบการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์ในประเทศไทยไม่มีตัวตนอย่างเป็นทางการ 
(Formal entity) ในทางกฎหมาย ประกอบกับประเทศไทยและโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านยังไม่มีนโยบาย
การพัฒนาคลัสเตอร์ในระดับประเทศและพ้ืนที่ที่มีความชัดเจนและต่อเน่ืองเทียบเท่ากับในสหภาพยุโรป ทําให้
การดําเนินการดังกล่าวขาดความชัดเจน ขึ้นอยู่กับประสงค์และวิสัยทัศน์ของภาคเอกชนเป็นหลัก ภาครัฐของ
ไทยจึงอาจเรียนรู้จากประสบการณ์ของสหภาพยุโรป โดยสนับสนุนกรอบความร่วมมือต่างๆ ระหว่างองค์ประกอบ
ของคลัสเตอร์และระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งในอนาคต อาจพิจารณาจัดต้ังคลัสเตอร์เป็นนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) เพ่ือให้มีผู้จัดการคลัสเตอร์ที่มีอํานาจและภารกิจในการดําเนิน
กิจกรรมตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้โดยตรง 
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บทท่ี 5 
เครือข่ายการผลิตข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 

 
5.1  การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
 

 การเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) หมายถึงการพัฒนาความเช่ือมโยง
ระหว่าง 10 ประเทศสมาชิกทั้งในทางกายภาพ สถาบัน และทรัพยากรมนุษย์ โดยอาเซียนได้จัดทําแผนแม่บท
ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) และ
กําหนดการเช่ือมโยงครอบคลุม 3 มิติ ดังน้ี 
 

รูปที่ 5.1 : ASEAN Highway Network (AHN) 

 
ที่มา : ASEAN Logistics Network Map Study, JETRO (2551) 

 

 1) การเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity) เน้นความเช่ือมโยงในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านต่างๆ ด้วยการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
และการขยายเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอย่างทั่วถึงย่ิงขึ้น โดยมียุทธศาสตร์ที่สําคัญ 
อาทิ 
 

 ด้านการคมนาคม ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ แผนแม่บท MPAC ผลักดันโครงการ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบกที่สําคัญให้แล้วเสร็จ อาทิ โครงการ ASEAN Highway 
Network (AHN) ตามรูปภาพที่ 5.1 ซึ่งเป็นเครือข่ายเส้นทางถนนเช่ือมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น
ระยะทางทั้งสิ้น 38,400 กิโลเมตร ซึ่งยังมีอีกหลายจุดที่ขาดความเช่ือมโยง (Missing Link) โดยเฉพาะในเมียน
มาร์ และอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้มาตรฐาน นอกจากน้ี ยังมีโครงการ Singapore-Kunming Rail Link 
(SKRL) ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟเช่ือมโยง 8 ประเทศ คือ เส้นทางหลักที่ผ่าน 6 ประเทศคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย 
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กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน) ผ่านอีก 2 ประเทศ คือ เมียนมาร์และลาว ซึ่งยังขาดความ
เช่ือมโยงอยู่หลายจุดทั้งในกัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และไทย สําหรับการขนส่งทางนํ้า แผนแม่บท 
MPAC ได้กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพท่าเรือหลักสําหรับเครือข่ายการขนส่งทางทะเลในภูมิภาค
อาเซียนไว้ 47 แห่ง ซึ่งท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังของไทยได้ถูกนับรวมไว้ในยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย 
รวมทั้งมีความต้ังใจที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางในอนุภูมิภาค 
ขณะที่ด้านการขนส่งทางอากาศ เน้นการปรับปรุงระบบ การบินและพัฒนาท่าอากาศยานรองรับการเติบโตใน
อนาคต รวมถึงการพัฒนาเส้นทางบินใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของการขนส่งทาง
อากาศในภูมิภาคอาเซียน นอกเหนือจากการพัฒนาความเช่ือมโยงของเส้นทางขนส่งดังกล่าวแล้ว แผนแม่บท 
MPAC ยังเน้นกระกวนการอํานวยความสะดวกทางการค้าผ่านความตกลงการค้าข้ามแดน (Cross-border 
Trade Agreement: CBTA) และการสนับสนุนการจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ 
เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบกได้อย่างเต็มที่ 
 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนแม่บท MPAC ต้องการตอบสนองการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวทางการค้า รวมทั้งลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําที่เกิดจาก
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญ
ที่ต้องเร่งแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบที่จะบ่ันทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันภายใน
ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ี หน่ึงในยุทธศาสตร์สําคัญคือ การจัดต้ัง ASEAN Broadband Corridor ภายในปี 
2557 เพ่ือช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกันก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 

 

 ด้านพลังงาน เน่ืองจากประเทศอาเซียนมีบทบาทสําคัญในการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของโลก 
ทําให้ความต้องการพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ขณะที่หลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ยังไม่
สามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึง แผนแม่บท MPAC จึงเน้นให้ความสําคัญกับการเช่ือมโยงพลังงาน  
โดยอาศัยกรอบ ASEAN Power Grid (APG) และ Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) เป็นความเช่ือมโยง
หลักเพ่ือก่อให้เกิดความม่ันคงด้านพลังงาน การเข้าถึงพลังงาน และความย่ังยืนด้านพลังงาน ภายในภูมิภาค
อาเซียน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 

 2) การเชื่อมโยงองค์กร (Institutional Connectivity) เน้นการเช่ือมโยงในด้านระบบ/
กระบวนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างกัน
อันจะนํามาซึ่งการดําเนินการในเชิงรูปธรรม ทั้งน้ี ปัจจุบันมีความตกลงหลายกรอบท่ีเอ้ือต่อความเช่ือมโยงของ
ระบบ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้และต้องปรับปรุงรายละเอียดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัติ อาทิ กรอบความ
ตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
นอกจากน้ี ในแผ่นแม่บท MPAC ได้กล่าวถึงอีก 2 ประเด็นที่มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ไทยในรูปแบบคลัสเตอร์ข้ามแดน คือ (1) การปรับประสานมาตรฐานสินค้า โดยระบุว่ารายการใดควรใช้
มาตรฐานระดับภูมิภาคและรายการใดยังคงใช้มาตรฐานแตกต่างกันระดับประเทศภายในปี 2558 และ  
(2) ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition Agreement: MRA) ภายในปี 
2558 เช่นกัน 
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 3) การเชื่อมโยงระดับประชาชน (People–to-People Connectivity) เป็นการเช่ือมโยงด้าน
ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สื่อมวลชน สิ่งแวดล้อม แรงงาน การท่องเท่ียว การศึกษา และความร่วมมือของ
ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งโครงการที่สําคัญ ได้แก่ โครงการ ASEAN Passport รวมทั้งความร่วมมือด้านการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาและอาชีวศึกษา อันนําไปสู่ประชาคมอาเซียนแห่งการดูแลและแบ่งปัน (ASEAN 
Caring and Sharing Community) ที่มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือโดยเสรี ตามเจตนารมย์ของปฏิญญา
ชะอํา-หัวหิน (Cha-Am Hua Hin Declaration) 

 

รูปภาพท่ี 5.2 : ความเช่ือมโยงระหว่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
กับประชาคมอาเซียน 

 
ที่มา : ASEAN (2555) 
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 แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียนทั้ง 3 มิติ มีสาระสําคัญที่เก่ียวเน่ืองกับ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน กล่าวคือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการเช่ือมโยงระดับองค์กรและประชาชน เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบ 
มาตรฐานสินค้า และมาตรฐานการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกันทั้งภูมิภาค เป็นปัจจัยสนับสนุนกระตุ้นให้เกิด
การเช่ือมโยง/พ่ึงพาอาศัยกันระหว่างอุตสาหกรรม/คลัสเตอร์ของแต่ละประเทศสมาชิกมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเมื่อไทยเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางทางบกตามรูปภาพที่ 5.1 หรือถือได้ว่าไทยมีความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางของตลาดและฐานการผลิตร่วม อันเป็นผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศในอนาคต นอกเหนือจากน้ัน การพัฒนาความเช่ือมโยงทั้งทางบก นํ้า อากาศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ กระตุ้นการแบ่งปันทรัพยากรและทักษะความรู้ อํานวยความ
สะดวกต่อการรับส่งข้อมูลรวมทั้งผลงานการวิจัยและพัฒนาอย่างไร้ขีดจํากีด ซึ่งทั้งหมดจะเพ่ิมขีด
ความสามารถและโอกาสทางการแข่งขันของไทยในเวทีโลก อีกทั้งส่งเสริมให้เศรษฐกิจมหภาคและท้องถิ่น
ขยายตัวจากการกระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดระดับช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมจาก 
การพัฒนาคลัสเตอร์ อันเป็นเป้าประสงค์หน่ึงของการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตอย่างย่ังยืนของไทย 
 
5.2  สถานะของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้ามแดนของประเทศไทย 
 

ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของไทย 
 

 ไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย และ
ยังมีอาณาเขตทางทะเลติดกับอีก 3 ประเทศ คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย ทําให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลาง
ทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน กล่าวคือ ต้ังอยู่ใจกลางของทั้งระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ระหว่างจีนกับช่องแคบ
มะละกาและระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกระหว่างทะเลจีนใต้กับอ่าวเบงกอล ลักษณะเฉพาะทาง
ภูมิศาสตร์ของไทยเอ้ืออํานวยให้เกิดความเช่ือมโยงกันในตลาดร่วมดังกล่าวทั้งทางการค้าการลงทุน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเมื่ออาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ในปี 2558 ถึงแม้ว่าในประเทศ
ไทยยังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้ามแดนอย่างแพร่หลาย แต่แนวคิดเร่ืองคลัสเตอร์ได้รับ
การกล่าวขานในแวดวงราชการและวิชาการ ทําให้มีการศึกษาวิจัยถึงสถานะการพัฒนาคลัสเตอร์
ภายในประเทศ ในฐานะกลไกขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค 
โลกาภิวัตน์ที่การแข่งขันทวีความรุนแรงและนํามาซึ่งโอกาสและอุปสรรคมากย่ิงขึ้น 

 

 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของไทยที่จัดทําโดยหน่วยงานต่างๆ สามารถจําแนกได้เป็น  
3 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์ในภาพรวม การศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์รายสาขา และ
การศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์รายพ้ืนที่ โดยสรุปได้ดังน้ี  

 

การศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์ในภาพรวม 
 

 ในปี 2549 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดําเนิน
โครงการจัดทําแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster mapping) เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน1 โดย
รวบรวมข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ และคัดเลือกคลัสเตอร์จํานวน 20 กลุ่มจากทั้งหมด 60 กลุ่มที่

                                                            
1 สศช., “โครงการจัดทําแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping) เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน”, 
(http://cm.nesdb.go.th/default.asp), 2549. 
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ได้ทําการจัดระดับศักยภาพไว้ เพ่ือวิเคราะห์เชิงลึกรายคลัสเตอร์ โดยพิจารณาให้กระจายอยู่ทุกกลุ่มศักยภาพ
ในทุกภูมิภาค และเป็นคลัสเตอร์ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ ทั้งน้ี คลัสเตอร์ 20 กลุ่มซึ่ง
มีศักยภาพ (แสดงดังรูปภาพที่ 5.1) และมีส่วนเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ (1) คลัสเตอร์
ช้ินส่วนยานยนต์ และจักรยานยนต์และช้ินส่วน กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกด้วย) 
(2) คลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กรุงเทพฯ (ปัจจุบันครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงเช่นปทุมธานีและ
พระนครศรีอยุธยาด้วย) (3) คลัสเตอร์ผักปลอดสารพิษ ภาคตะวันตก และ (4) คลัสเตอร์ปาล์มนํ้ามัน จังหวัด
กระบ่ี ในทางตรงข้าม คลัสเตอร์ที่เหลือจํากัดอยู่ในภาคเกษตร เช่น คลัสเตอร์สุกรคุณภาพ หรือภาคบริการ 
เช่น คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มีขอบเขตและขนาดจํากัด และจุดประสงค์เพ่ือสร้างรายได้
ชุมชนเป็นหลัก 

 

รูปภาพท่ี 5.3 : ภาพรวมคลสัเตอรใ์นประเทศไทย ณ ปี 2549 

 
ที่มา : สศช. (2549) 

 

นโยบายคลัสเตอร์ของไทยยังมีวิวัฒนาการอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2552 สศช. ได้กําหนดคลัสเตอร์
ทั้งคลัสเตอร์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี สวทช. เป็นเจ้าภาพ ได้แก่ คลัสเตอร์อาหารและเกษตร 
คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจร 
คลัสเตอร์พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล คลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม เช่น พืชสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคลัสเตอร์สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ อาทิ เส้นใยสังเคราะห์2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
สอดรับกับการพัฒนาพ้ืนฐานเทคโนโลยีของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 5 กลุ่ม ส่วนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ขับเคลื่อน ได้แก่ คลัสเตอร์ช้ินส่วนยานยนต์ คลัสเตอร์เครื่องจักรกล คลัสเตอร์

                                                            
2 จากเอกสาร “คลัสเตอร์ที่ควรให้ความสําคัญในปี 2554-2559” 31 สิงหาคม 2552 
http://www.nesdb.go.th/portals/0/news/research/research_1544220909.pdf  
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บรรจุภัณฑ์โลหะ คลัสเตอร์เครื่องหนัง คลัสเตอร์อัญมณีและเครื่องประดับ คลัสเตอร์เซรามิก คลัสเตอร์สิ่งทอ 
คลัสเตอร์หัตถกรรม คลัสเตอร์ผ้าทอพ้ืนเมือง คลัสเตอร์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม และคลัสเตอร์ไม้
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ กลุ่มวัสดุสีเขียว กลุ่มการ
ผลิตขั้นสูง และกลุ่มยานพาหนะ จากแนวนโยบายข้างต้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นํามาจัดทําแผน
สนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ต่างๆ ในเชิงลึกตามรูปภาพที่ 5.4 ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัสดุสีเขียว (สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม การแปรรูปมันสําปะหลัง) กลุ่มสุขภาพ (การแปรรูปอาหาร) และกลุ่มยานพาหนะ (ช้ินส่วน 
ยานยนต์และโลจิสติกส์)  
 

รูปภาพท่ี 5.4 : แผนพัฒนา 23 กลุ่มอุตสาหกรรมของการส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 
ที่มา: เอกลักษณ์ สุวรรณการ ประมวลจาก กรมส่งเสริมการส่งออก (2557) 

 

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม การดําเนินนโยบายคลัสเตอร์ยังขาดกลไกและองค์กรที่ทําหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างเข้มข้นและครบวงจรต้ังแต่การกําหนดยุทธศาสตร์ 
การสนับสนุนงบประมาณ การวิจัยและพัฒนา การให้ความรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

 การวิเคราะห์ระดับการพัฒนาคลัสเตอร์ สรุปได้ว่าในบริบทคลัสเตอร์ของไทยน้ัน การรวมตัวของ
เครือข่ายวิสาหกิจการผลิตภาคการเกษตรจะเกิดขึ้นง่ายกว่าภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่ภาคอุตสาหกรรม
จะมีการปรับตัวและพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร์ได้รวดเร็วกว่าภาคเกษตร เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมเข้าใจ 
การปรับตัวทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ แม้เวลาจะ
ล่วงเลยมาเกือบ 10 ปี แต่ สศช. ยังไม่ได้ขยายผลการศึกษาจากคร้ังก่อนเพ่ือประเมินโอกาส ความเป็นไปได้ 
และปัจจัยสู่ความสําเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ของไทยให้เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้บริบทอาเซียน 
โจทย์ดังกล่าวจึงเป็นปุจฉาสําคัญประการหน่ึงของการศึกษาวิจัยช้ินน้ี  
 

การศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์รายสาขา  
 

 หากจะกล่าวถึงผลงานวิชาการเก่ียวกับคลัสเตอร์รายสาขาของไทยท่ีกวาดสายตาไปนอกประเทศน้ัน 
แท้จริงแล้วมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและคํานึงแต่การตลาดในขั้นปลายนํ้า น้อยนักที่จะวิเคราะห์
การใช้ประโยชน์จากประเทศเพ่ือนบ้านในเชิงเครือข่ายการผลิตข้ามแดนซึ่งมีการใช้ทรัพยากรระหว่างกัน 
ยกตัวอย่างเช่นในปี 2551 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทําโครงการการจัดทําแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมราย
สาขา โดยกําหนดคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนากระดาษสา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหน่ึง
ในเครือข่ายวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการส่งเสริมของภาคเหนือ โดยทําการศึกษาเรื่อง “คลัสเตอร์กลุ่ม
อุตสาหกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
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กระดาษสาต้ังแต่ขนาดเล็กที่รับจ้างผลิตในครัวเรือนจนถึงขนาดใหญ่ที่เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะการผลิตได้แก่ กลุ่มทํากระดาษสาแผ่น กลุ่มทํากระดาษสาตกแต่ง กลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์กระดาษสา จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการเห็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความย่ังยืนได้ในอนาคต
หากมีความร่วมมือกันใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับหน่วยงานของรัฐและสถาบันเฉพาะทาง 
ย่ิงไปว่าน้ัน คลัสเตอร์หัตถกรรมกระดาษสามีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าด้วยการสร้างตราสินค้า
ของตนเอง ขยายฐานลูกค้า และตําแหน่งของคลัสเตอร์ไปในตลาดท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวอย่างดังกล่าวแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตและบริการ แต่ยังขาดกลไกการพัฒนาคลัสเตอร์
ข้ามแดนที่ชัดเจน 
 

การศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์รายพื้นที่ 
 

 1) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (สคพ.) องค์การมหาชนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยศึกษาโครงการการค้าระหว่างประเทศทางบก
ด้านตะวันตก (West-Bound Land-Linked International Trade)3 ในปี 2555 จากการศึกษาพบว่า มีการ
เช่ือมโยงฐานการผลิตหลักและโซ่อุปทานในภูมิภาคทั้งประตูด้านตะวันตกและตะวันออก โดยประตูด้าน
ตะวันตกที่มีโครงการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย สามารถจัดสรรพ้ืนที่ได้เป็น 6 โซน คือ 
โซน A (ท่าเรือและอุตสาหกรรมหนัก) โซน B (อุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซ) โซน C (อุตสาหกรรมปิโตรเคมี) 
โซน D (อุตสาหกรรมแปรรูป) โซน E (อุตสาหกรรมเบา) โซน F (พ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและเขตชุมชน) ส่วนประตู
ด้านตะวันออกมุ่งสร้างโอกาสการเกิดฐานการผลิตใหม่ของภูมิภาคด้วยการส่งเสริมแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตกให้เป็นพ้ืนที่ศักยภาพใหม่ เพ่ือสามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน เช่น ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างขอนแก่น-เวียดนาม เป็นต้น 
 

 ขณะเดียวกัน ยังได้ออกกลยุทธ์การรวมกลุ่มทางการค้าในรูปแบบของห่วงโซ่มูลค่าหรือคลัสเตอร์  
โดยทําการสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักธุรกิจ/พ่อค้าชายแดนในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึง
ปลายนํ้า ดังกรณีของกลุ่มผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบของสหกรณ์ 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในสายงานธุรกิจประเภทเดียวกัน ย่ิงไปกว่าน้ัน ยังส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ 
ทั้งที่เป็นพ่อค้าส่งหรือพ่อค้ารายย่อยจากพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการค้าชายแดน 
ด้านจังหวัดตากหรือกาญจนบุรีให้มากย่ิงขึ้น 
 

ส่วนกลยุทธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมชายแดนไทย ได้สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนด้วยการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างโอกาสทางการค้า
และจัดทํากรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์ อาทิ การเป็น Sister City หรือการจัดทํา 
Contract Farming ซึ่งได้ร่วมมือมาต้ังแต่ปี 2547 หรือการมีนโยบายและโครงการที่ชัดเจนเพ่ือรองรับ 
การเช่ือมโยงกระบวนการผลิตในประเภทอุตสาหกรรมหนักต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมทวาย เช่น 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อันจะทําให้เกิดการเช่ือมโยงทางการค้าและ
การลงทุนของทั้งสองประเทศ 
  

                                                            
3 สคพ., “การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก”, (http://digital.bookkurry.com/i/308814/30), 2555. 
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 2) สคพ. ร่วมมือกับสถาบันการขนส่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2556 ทําการศึกษาโครงการ
การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก โดยวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าทางบก
กับประเทศกัมพูชา จากการศึกษาพบว่า สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาที่สําคัญจะแบ่งออกได้เป็น 
 - สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหาร เครื่องด่ืม เครื่องสําอาง 
 - รถยนต์และส่วนประกอบ 
 - สินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือส่วนประกอบและช้ินส่วน ที่มีการส่งออกเน่ืองจากการ
เช่ือมโยงฐานการผลิตหรือการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังกัมพูชา เช่น ผ้าผืน ช้ินส่วนยานยนต์ 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเหล็ก 

 

สําหรับสินค้าที่ประเทศไทยมีการนําเข้าจากประเทศกัมพูชา จะแบ่งได้เป็น 
 - สินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตในประเทศไทย เช่น ไม้แปรรูป 
 - สินค้าที่เป็นช้ินส่วนหรือส่วนประกอบที่มาจากการเช่ือมฐานการผลิตในประเทศไทย เช่น ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ลวด และสายเคเบ้ิล 

 

นอกจากการใช้วัตถุดิบข้างต้นข้ามแดนแล้ว ธุรกิจไทยได้ออกไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงาน
อันประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในช้ินส่วนที่ใช้แรงงานเข้มข้น รวมถึงอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในประเทศกัมพูชาเอง เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เป็นต้น 

 

ปัจจัยที่กระตุ้นการออกไปลงทุนในประเทศกัมพูชาโดยมากจะเป็นแรงผลักดันจากค่าจ้างแรงงานที่สูง
ในประเทศไทย ทําให้ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เครื่องนุ่งห่ม  
เครื่องหนัง และรองเท้าที่ดําเนินการผลิตในประเทศไทยลดลง การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศกัมพูชา 
จึงช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นผลมาจากค่าจ้างแรงงานในกัมพูชายังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 
โดยเขตการลงทุนที่สําคัญของประเทศไทยจะอยู่ในบริเวณพนมเปญ ศรีโสภณ เกาะกง และเสียมเรียบ  
ดังแสดงในรูปภาพที่ 5.5 

 

รูปภาพท่ี 5.5 : การลงทนุของธุรกิจไทยในประเทศกัมพูชา 

 
ที่มา : สคพ. (2556) 
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 ย่ิงไปกว่าน้ัน มีการใช้ประโยชน์ของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic 
Corridor: SEC) เพ่ือย้ายฐานการผลิตและเช่ือมโยงฐานการผลิตของนักลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ตัวอย่างเช่น 
 - การใช้เส้นทาง R1 ผ่านด่านบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ เพ่ือการขนส่งวัตถุดิบที่ผลิตไม่ได้ในประเทศ
กัมพูชาจากประเทศไทยมายังฐานการผลิตในประเทศกัมพูชา เช่น ผ้าดิบหรือผ้า ไม้ กระดุม ด้าย โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง ในกรณีของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมในเขตที่ใกล้กับชายแดนของประเทศไทย เช่น 
ศรีโสภณ จะพ่ึงพิงเส้นทางการขนส่งทางบกเพ่ือนําเข้าวัตถุดิบมายังฐานการผลิตเป็นอย่างมาก 
 - การใช้เส้นทาง R1 ในการขนส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วจากฐานการผลิตไปสู่ท่าเรือเพ่ือการส่งออก 
โดยเฉพาะในกรณีของเสื้อผ้าสําเร็จรูปและรองเท้า 
 - การใช้เส้นทางเพ่ือเช่ือมโยงฐานการผลิตระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เช่น บริษัท 
Minebea ผู้ผลิตตลับลูกปืน (Bearing) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีฐานการผลิตสําคัญในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้มีการย้ายฐานการผลิตในช้ินงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะแรงงานสูง กล่าวคือ การประกอบ
มอเตอร์ขนาดเล็กและตัวขับเคลื่อนสําหรับอุปกรณ์ดิจิทัล อุปกรณ์สํานักงาน และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไป
ยังประเทศกัมพูชา 
 

สรุปได้ว่า ไทยเป็นนักลงทุนหลักในกัมพูชาแต่ยังเป็นรองมาเลเซีย และหากพิจารณาเฉพาะเจาะจงถึง
เครือข่ายการผลิตข้ามแดนในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งหมายความว่าการผลิตสินค้าในกัมพูชาจะต้องเป็นส่วนหน่ึง
ของห่วงโซ่มูลค่าของไทย มิใช่เพียงการเคล่ือนย้ายฐานการผลิตจากไทยไปกัมพูชาโดยกัมพูชาเป็นผู้ผลิตต้ังแต่
ขั้นต้นนํ้าถึงปลายน้ําโดยไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับคลัสเตอร์ของไทย หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนคือบริเวณพ้ืนที่
ชายแดน เช่น จังหวัดเกาะกง มีการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือป้อนฐานการผลิตในไทยแต่เน่ืองจากมีผู้ผลิต
น้อยราย จึงยังไม่มีการสถาปนาพ้ืนที่เป็นคลัสเตอร์แฝด (Cluster Twinning) หรือคลัสเตอร์ข้ามแดน  
ส่วนธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าน้ันมีลักษณะกลับกัน คือ ฐานการผลิตอยู่ที่กัมพูชาแต่นําเข้าส่วนประกอบที่ผลิตไม่ได้ 
เช่น กระดุมจากไทย ส่วนอีกพ้ืนที่หน่ึงซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในผลการศึกษา คือ เมืองไพลินซึ่งเป็นแหลง่พลอยสี และ
ติดกับจังหวัดจันทบุรีซึ่งไม่มีทรัพยากรขั้นต้นนํ้าแต่สะสมทักษะฝีมือในการเจียระไนพลอยมาอย่างยาวนาน  
จึงอาจเป็นอีกพ้ืนที่หน่ึงซึ่งน่าจะพัฒนาให้เป็นคลัสเตอร์ข้ามแดนที่สร้างงานและรายได้ รวมทั้งยกระดับขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศร่วมกันได้ 

 

 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน รวมถึงส่งเสริมการใช้ประเทศ 
เพ่ือนบ้านอาเซียนเป็นฐานการผลิต ภาครัฐควรให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนภาคเอกชนในการเป็นผู้นําด้าน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าชายแดนให้มากที่สุด ในขณะท่ีภาคเอกชนควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการทํายุทธศาสตร์ของประเทศ ปรับตัวทางธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้ายุคใหม่
เพ่ือรองรับกับสภาพการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน 

 

 3) ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศึกษาเร่ือง “การเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทานการค้ารองรับการพัฒนาโลจิสติกส์อาเซียน” (2556) โดยมุ่งเน้นไปที่การเช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานไทย
กับเมียนมาร์ (จากเหนือถึงไทย) ประกอบด้วย  
 - ด่านแม่สาย จ.เชียงราย - ท่าขี้เหล็ก  
 - ด่านแม่สอด จ.ตาก - เมียวดี  
 - ด่านพุนํ้าร้อน จ. กาญจนบุรี - โครงการท่าเรือนํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย  
 - ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ - มู่ด่อง 
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 เส้นทางหลักที่เช่ือมโยงการค้าระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ คือ เส้นทางจากแม่สอดสู่เมียวดี 
เมาะละแหม่ง และย่างกุ้ง ซึ่งเป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณชายแดนระหว่างแม่สอด-เมียวดี
น้ีเองที่ปรากฏความคืบหน้าการพัฒนาเครือข่ายการผลิตข้ามแดน เน่ืองจากทางฝ่ายพม่าได้ประกาศจัดต้ังเป็น
เขตนิคมอุตสาหกรรมและฝ่ายไทยก็หวังว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าวในการผลิตสินค้าที่ใช้
แรงงานเข้มข้นหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แต่ยังไม่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับตัวสินค้าหรืออุตสาหกรรมที่มี
การเช่ือมโยงในลักษณะดังกล่าวชัดเจนเหมือนในกรณีศึกษาประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม การลงทุนในเมียวดี
และเมาะละแหม่ง รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมผาอาง ยังมีอุปสรรคด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและไฟฟ้า ย่ิงไปกว่าน้ัน 
ระเบียบการส่งออกและนําเข้าจะต้องมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับวิถีชายแดน โดยประเทศเมียนมาร์ยังขาด
ความเป็นเอกภาพ ความยืดหยุ่นในการทําการค้าจึงมีไม่มากเท่าที่ควร หน่วยงานของทั้งสองประเทศจึงควร
ร่วมมือกันพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแบบการผลิตร่วม (Co-Production) อันจะทําให้ทั้งสองประเทศได้รับ
ประโยชน์4  

 

 4) นางสาวสุมิตรา พูลทอง รักษาการผู้เช่ียวชาญด้านยุทธศาสตร์การผลิตและบริการ สํานักงาน
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สศช. ได้นําเสนอการศึกษาเรื่องบทบาทของไทยในการเช่ือมโยงภูมิภาค 
ในด้านการสร้างฐานการผลิต โดยผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นฐานการผลิตใหม่
ของภูมิภาค เช่ือมโยงตามแนว SEC และฐานลงทุนอ่ืนๆ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิต 
ดังน้ี 

 

 โครงการลําดับความสําคัญสูงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor: NSEC) คือ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชียงของซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ ส่วนท่าเรือเชียงแสน 2 
เปิดให้บริการแล้วเมื่อธันวาคม 2555 และไทยได้ตกลงอํานวยความสะดวกการค้าและการขนส่งผ่านแดน
ระหว่างไทย-ลาว-จีน โดยอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับประโยชน์ คือ อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  

 

 โครงการลําดับความสําคัญสูงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor: EWEC) คือ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจชายแดน ณ อ.แม่สอด และพัฒนาเมือง เมือง
ชายแดน และห่วงโซ่การผลิตเช่ือมโยงตามคลัสเตอร์ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนยานยนต์ 
อาหารแปรรูป ซึ่งในสาขาท้ายสุด ADB ได้ศึกษาศักยภาพการเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าผักปลอดสารมาแล้ว  

 

 โครงการลําดับความสําคัญสูงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจใต้ (South Economic Corridor: SEC) คือ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนกาญจนบุรี โดยเริ่มจากการเปิดจุดผ่านแดนช่ัวคราวและจัดทําแผนพัฒนา
พ้ืนที่ชายแดนพุนํ้าร้อน ทั้งน้ี อุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น 

 

 5) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทํารายงานการสํารวจ ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 
ภายใต้โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก (East – West Economic Corridor) โดยศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่เมืองมัณฑะเลย์ จากการสํารวจพบว่า เมืองมัณฑะเลย์ถือเป็นเมืองที่มีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนบนของพม่าและเป็นเส้นทางผ่านสินค้าชายแดนระหว่างเมียนมาร์กับจีน ทั้งยังเป็น
ฐานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทุนที่สําคัญ และเน่ืองจากพ้ืนที่เมืองมัณฑะเลย์ยังอยู่ระหว่าง

                                                            
4 จากข้อมูลมูลค่าการค้าชายแดน ด่านแม่สอด-เมียนมาร์ ในปี 2555 มีมูลค่า 39,376.89 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 37,966.31 ล้าน
บาท และมูลค่าการนําเข้าเท่ากับ 1,410.58 ล้านบาท 
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ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า เพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ดังน้ัน กลุ่มอุตสาหกรรมไทยจะสามารถเข้าไปแสวงหาโอกาสในการลงทุนใน
พ้ืนที่ดังกล่าวได้ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค  
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและเคร่ืองมือการเกษตร เป็นต้น สําหรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมน้ัน  
เน่ืองจากมัณฑะเลย์ต้ังอยู่ในพ้ืนที่แห้งแล้ง จึงทําให้ไม่สามารถสร้างคลัสเตอร์ด้านเกษตรกรรมหรือเกษตรแปร
รูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์หันไปสนับสนุนการจัดต้ังคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
SMEs ในเขตมัณฑะเลย์ คลัสเตอร์ SMEs ที่มีช่ือเสียงของเขตมัณฑะเลย์ คือ คลัสเตอร์สิ่งทอผ้าพ้ืนเมือง
และคลัสเตอร์เครื่องเขินที่ใช้ตอกไม้ไผ่มาสานแล้วลงรักปิดทองหรือวาดสีเป็นลวดลาย โดยสินค้าทั้ง 2 ประเภท
น้ีผลิตเพ่ือการจําหน่ายภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก อย่างไรก็ตาม เส้นทางขนส่งในปัจจุบันยังไม่มี 
การเช่ือมต่อกับประเทศไทยเพราะต้องผ่านบริเวณภูเขาสูงที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยหนาแน่น ดังน้ัน จึงยังเป็นไป
ได้ยากที่จะเกิดการเช่ือมโยงระหว่างคลัสเตอร์มัณฑะเลย์กับคลัสเตอร์ในภาคเหนือของไทย 

 

โดยสรุป แม้แนวทางพัฒนาคลัสเตอร์ของประเทศจะได้รับการศึกษาโดย สศช. ในปี 2549  
แต่การดําเนินงานไม่มีความต่อเน่ือง ทําให้สถานะการพัฒนาคลัสเตอร์ข้ามแดนของไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น 
ส่วนใหญ่เน้นเฉพาะการผลิตขั้นตํ่าที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอาศัยแรงงานราคาถูกและวัตถุดิบจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก พร้อมทั้งขาดนโยบายการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและกรอบความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ทําให้ไม่ปรากฏการพัฒนาคลัสเตอร์ข้ามแดนท่ีชัดเจนหรือ
ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทยมากเท่าใดนัก 
 
5.3  นโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระดับประเทศและระดับกระทรวง 
 

 เมื่อได้ศึกษาถึงสถานะคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้ามแดนในประเทศไทยในหัวข้อก่อนหน้าแล้ว ในส่วนน้ี
เป็นการประมวลแนวนโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์ข้ามแดนในระดับประเทศและ
ระดับกระทรวง ทั้งนโยบายของภาครัฐและเอกชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไม่ได้ระบุชัดเจน
เก่ียวกับนโยบายคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมแต่ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสร้างความเช่ือมโยงในทุกภาคส่วนทั้งระดับในพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน โดย
ใช้กลไกและเครื่องมือของภาครัฐและเอกชนบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย
หรือคลัสเตอร์เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้บรรลุประโยชน์ร่วมทั้งในด้านสังคมและความม่ันคงซึ่งเป็น
ปัจจัยเริ่มแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจากระบบการผลิตร่วมที่สร้าง
ประโยชน์อันทัดเทียมระหว่างกันจากการบริการ การจัดสรร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน
ร่วมกัน โดยอาจพัฒนาไปสู่การเป็นคลัสเตอร์การผลิตร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านในสถานะท่ีมีความเสมอภาค
ต่อไปเมื่อแต่ละประเทศมีความพร้อม ทั้งน้ี ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่การผลิตร่วมกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านควรคํานึงถึงอุปทานในตลาดอนุภูมิภาคและตลาดเป้าหมายเป็นหลัก 
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2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)  
ได้มีการพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และ 
ความเช่ือมโยงกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเป้าหมายแห่งความสําเร็จหรือสามเหลี่ยม
แห่งความสําเร็จ (Triangle of Achievements) ของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 - ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ประเทศไทยควรวางบทบาทตนเองเป็นศูนย์กลาง
ธุรกรรมการค้าและบริการของกลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงและเป็นประตูการค้าสู่ตลาดเอเชีย (Trade and 
Service Hub of GMS, and Gateway to Asia) เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพหรือความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative advantage) อันนําไปสู่ความร่วมมือและการเติบโตที่ย่ังยืนร่วมกันในภูมิภาค 
 - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองลูกค้าของระบบโลจิสติกส์ (Logistics Efficiency and 
Responsiveness) ทั้งในระดับสถานประกอบการและระดับกลไกและกระบวนการอํานวยความสะดวกทาง
การค้าของประเทศ (2) การสร้างความเข้มแข็งและมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจไทยในห่วงโซ่อุปทาน และ  
(3) การเติบโตที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค (Regional 
Inclusive Growth) 
 - ผลสัมฤทธ์ิสุดท้าย (Ultimate Goal) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและการ
สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันบนพ้ืนฐานของการมีภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง มีการกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการคํานึงถึงคุณค่าที่สังคมต้องการทั้งเร่ืองของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน การมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ และการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์กับคนทุกระดับ ท้ายที่สุดจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่บูรณาการไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกันอย่างย่ังยืนในภูมิภาค 
(Competitiveness, Co-prosperity, Sustainability, and Quality of life)  
 

ตารางที่ 5.1 : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

1.เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการโซ่อุปทาน 

1.ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
และอาหารจากต้นน้ําถึงปลายน้ํา (From Farms to Forks) 
2.เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทานให้กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไทยและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพสูง 

2.ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการใน
พ้ืนท่ีเมืองชายแดน 

1.ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีการค้าและบริการในเขตเมืองท่ีห่างจากพื้นท่ี
ชายแดน 
2.พัฒนาจุดผ่านแดนถาวร/ชั่วคราว/จุดผ่อนปรนท่ีมีศักยภาพทางการค้าให้เป็นด่าน
ถาวรท่ีได้มาตรฐานสากล (Standardize CIQ) แยกจุดตรวจการผ่านแดนของคน
และสินค้าออกจากกัน 
3.สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและโซ่อุปทานของธุรกิจไปยังเมืองชายแดนของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
4. สนับสนุนการพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

3.พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่าย    
โลจิสติกส์ตามเส้นทาง 

1. เพ่ิมขีดความสามารถและความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางบกสู่ประตู 
การค้าหลัก 
2. ส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ทางลําน้ํา (Inland Waterway) และ
พัฒนาระบบท่าเรือหลักและบริการเรือชายฝั่งเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
3.ขยายความสามารถและพัฒนาบทบาทของสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นประตู
การค้าท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation Facility) ให้กับธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ 
4.ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายและเขต
อุตสาหกรรมบริการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและอุตสาหกรรม
ให้บริการโลจิสติกส์ 

4. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทาง
การค้า 

1.เร่งรัดการพัฒนาและขยายการเชื่อมโยง NSW ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (Regulatory NSW) ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งผ่าน
ท่า (Port Community System) และส่งเสริมการพัฒนาระบบ NSW และ e-
Logistics ในประเทศเพื่อนบ้าน 
2.ดําเนินการจัดต้ังองค์กรกํากับบริหารการจัดการระบบ NSW (Business model) 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ผลักดันการออกกฎหมาย 

5.ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยาย
เครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

1.ส่งเสริม Best practice และการยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบต่างๆ ให้ได้
การรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
2.สนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษานักลงทุนไทย (Business Consulting 
Unit) ในประเทศภูมิภาคอาเซียน 
3. ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย 
(LSPs) 

6.ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการ
กําลังคน (Human Resource 
Development System) 

1.สนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาค
ธุรกิจและแนวโน้มการบริหารจัดการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.การพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจสาํหรับการค้าชายแดน 
3. ผลักดันให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้กับบุคลากรในสาขา   
โลจิสติกส์ 

7.พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงตนเอง (Monitoring 
System for Self Improvement) 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร/
เครือข่ายขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

1.พัฒนาระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Strategic KPI) การให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐและระบบการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
2.สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร/เครือข่ายขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (Center for 
Continuity) 

ที่มา : สศช. (2556) 
 

 จากตารางที่ 5.1 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพ้ืนที่เมืองชายแดน 
ประเภทธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เมืองชายแดนที่มีการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นกลไก
สําคัญทําให้การเช่ือมโยงทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและช่วย
ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีทั้งน้ันเพ่ือสร้างช่องทางการค้าที่ถูกกฎหมายบริเวณชายแดน กระตุ้นให้
เกิดการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ทางการค้าในโซ่อุปทานของภูมิภาคท่ีย่ังยืน โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ทําให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Co-prosperity) จากการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และยกระดับกําลังซื้อของประเทศเพ่ือนบ้านและใช้ประโยชน์จากต้นทุน
ที่ลดลงเน่ืองจากค่าจ้างแรงงานท่ีตํ่ากว่าและสิทธิประโยชน์ GSP ไทยจึงสามารถขยายฐานการผลิตและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลายนํ้าในประเทศได้ 
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 3) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องการเช่ือมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ประกอบด้วย 
 - การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน เพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจาก
อาเซียน  
 - การแก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน  
 - การขับเคลื่อนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard  
 - การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ซึ่งจะพบว่าในประเด็นที่ 3 เรื่องของการขับเคลื่อนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
Seaboard มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ทางภาครัฐได้ให้ความสําคัญในการลงทุนเพ่ือยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ข้ามแดน 
 

นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (2555-2574) ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งในระยะสั้น (1-5 ปี เทียบเท่ากับแผนพัฒนาฯ) ระยะกลาง (5-10 ปี) และระยะยาว (10-20 ปี) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่สมดุลและย่ังยืน” ซึ่งทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนดังกล่าวประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 
 

 1) ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศ (Internationalized 
Industrial structure and clusters to capture global opportunities) โดยมุ่งเน้นการยกระดับเครือข่าย
ฐานการผลิต การบริการ และการตลาดร่วมกันกับประเทศพันธมิตร เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับ
สากลในอนาคต ส่วนในระยะกลางจะสานต่อเครือข่ายการผลิตโดยสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายการ
ผลิตของอาเซียน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการดําเนินการตลาดอย่างต่อเน่ืองทั้งการให้บริการและจําหน่ายสินค้า
ภายใต้ตราสินค้าไทยในอาเซียน อย่างไรก็ดีการขยายฐานการผลิตไปในอาเซียนเพียงลําพังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ดังน้ันในระยะยาวของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
จําเป็นต้องขยายฐานการผลิตไปสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในด้านของแรงงานและวัตถุดิบอย่างต่อเน่ือง เช่น 
ประเทศในทวีปแอฟริกา ทั้งหมดนี้ล้วนก่อให้เกิดการยกระดับเครือข่ายการผลิตอย่างต่อเน่ืองควบคู่กับการ
ขยายฐานตลาดสินค้าและบริการไปในกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยมีกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนจําเป็นอย่างย่ิงที่นโยบายอุตสาหกรรมควรจะเน้นทางด้านการพัฒนา และ
ยกระดับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมน้ัน คือ กลุ่มธุรกิจที่มีความ
เก่ียวข้องกันในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือจุดประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือน้ีจะทําให้ทุกฝ่าย
ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น ทั้งในการเพ่ิมผลิตภาพทางด้านการผลิต การลดข้อจํากัดต่างๆ ในการดําเนินงาน 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน ดังน้ันนโยบายอุตสาหกรรมภายใต้แนวความคิดใหม่ควรจะเน้นการ
สร้างความเข้มแข็งคลัสเตอร์ ยกระดับคลัสเตอร์ และสร้างความย่ังยืนให้กับคลัสเตอร์ ดังน้ี 

1.1 สร้างความเข้มแข็งคลัสเตอร์ (Strengthen Cluster) กล่าวคือ นโยบายของภาครัฐในการพัฒนา
อุตสาหกรรมควรสนับสนุนและส่งเสริมการขยายการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตใน
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อนาคตมากกว่าการจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งในการสร้างความเข้มแข็งน้ันภาครัฐควรมีแนวทางในการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

 สนับสนุนในการจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกิดใหม่ 
 สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของสมาชิก

ในกลุ่มคลัสเตอร์ 
 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารงานภายในกลุ่มคลัสเตอร์ โดยควรมีการจัดต้ังหลายๆ กลุ่มแยก

ตามความเช่ียวชาญเฉพาะ 
 สนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติที่หลากหลาย ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม

ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน 
 1.2 ยกระดับคลัสเตอร์ (Upgrade Cluster) ซึ่งแนวทางในการยกระดับกลุ่มคลัสเตอร์ คือการขจัดข้อ
กีดขวางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนานวัตกรรม โดยการขจัดอุปสรรคกีดขวางทางการค้า 
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เหมาะสม ตลอดจนการขจัดข้อกําหนดและเง่ือนไขที่ทําให้ประสิทธิภาพลดลง ซึ่ง
ในการยกระดับกลุ่มคลัสเตอร์น้ัน ภาครัฐควรมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ลดอุปสรรคกีดขวางทางการค้า 
 พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหาร 
 สนับสนุนการศึกษาอบรมและการฝึกฝนบุคลากร 
 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 1.3 สร้างความย่ังยืนคลัสเตอร์ (Sustainable Cluster) ซึ่งนอกจากการเช่ือมโยงภายในประเทศแล้ว 
ยังควรสร้างความร่วมมือกับประเทศอ่ืนในแต่ละขั้นของห่วงโซ่การผลิต มีการเช่ือมโยงแหล่งผลิตอ่ืนๆ กับ
ผู้ผลิตภายในประเทศ นอกจากน้ียังควรส่งเสริมให้กลุ่มคลัสเตอร์ไทยเป็นที่รู้จักในโลก โดยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของกลุ่มคลัสเตอร์ไทย และสร้างพันธมิตรด้านการถ่ายโอนความรู้และทรัพยากรในระดับโลก 

 

2) ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน (Upgrade and create 
sustainable entrepreneur) โดยเน้นการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดยผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มความต้องการสินค้าที่คุณภาพดีและ
สามารถตอบสนองต่อการดําเนินชีวิตประจําวันได้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการยกระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียวน้ันไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมด จําเป็นต้อง
อาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่า ในการวิจัยและพัฒนา
ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค ดังน้ัน 
การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม จึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะ
ทําให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและย่ังยืน โดยในระยะกลาง จะต้องพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์
สินค้าที่เน้นการใช้ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมและขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการใน
ห่วงโซ่คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานสําหรับการยกระดับผู้ประกอบการราย
ย่อยสู่บริษัทช้ันนําในโลกต่อไปรวมทั้งการก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของตราสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
และสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตในเวทีโลกได้ในระยะยาว 
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3) ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ 
(Enhance competitive industry platform) โดยเน้นการปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยเฉพาะแนวโน้มของความร่วมมือทางการค้าที่มีเพ่ิมมากขึ้น การปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบให้เท่าทันสถานการณ์รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 
ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในทุกระดับให้สามารถรองรับต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและการมีหน่วยงานกลางที่บริหารจัดการจะทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถช่วงชิงความ
ได้เปรียบในตลาดโลกได้ สิ่งเหล่าน้ีนับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรม แต่
ในระยะถัดไปนั้น จําเป็นต้องสร้างการยอมรับในศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าของไทยในภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
นําไปสู่การเป็นผู้กําหนดและมีบทบาทในการสร้างมาตรฐานของสินค้าให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง นอกจากน้ี 
ยังควรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคลัสเตอร์ ส่วนในระยะยาว 
จําเป็นต้องมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันทั้งเครือข่ายการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน
ในภูมิภาคจนสามารถออกไปบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตและบริการในภูมิภาคต่างๆของโลกได้ ทั้งน้ีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมจะมีแนวคิดการพัฒนาในปัจจัยต่างๆเพ่ือสร้างความพร้อมของ
ผู้ประกอบการในการแข่งขันภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 

 

 เมื่อพิจารณากลยุทธ์ของทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนา 
คลัสเตอร์ข้ามแดนของอุตสาหกรรมอนาคตมากที่สุด โดยสนับสนุนการจัดต้ังคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมเกิด
ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยทุนต่างๆ ทั้งทุนทางการเงิน ทุนมนุษย์ และทุนทางปัญญาของ
ผู้ประกอบการ 
 

นโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 เน่ืองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้มีนโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอย่าง
ชัดเจน แต่กลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 ได้เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
คุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาภาคการผลิตจากผู้รับจ้างผลิตสินค้าไปเป็นผู้
รับจ้างออกแบบและผู้ผลิตที่มีการสร้างตราสินค้าเป็นของตัวเอง สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างนวัตกรรมได้มาก
ขึ้น ทําให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและตลาดโลก สามารถรองรับการกีดกันทางการค้าในรูปแบบ
ใหม่ๆ และสร้างมาตรฐานของประเทศหรือภูมิภาคอาเซียน ดังน้ัน การลงทุนระหว่างไทยกับประเทศพัฒนา
แล้วหรือประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนกับไทยจะเป็นโอกาสในการดูดซับเทคโนโลยีผ่านการพัฒนาบุคลากร  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาร่วม 
 

 แม้ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ชัดเจน 
แต่ได้ช้ีนําโอกาสของการลงทุนในแถบอาเซียนที่สอดรับกับการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยถือได้ว่า
เป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตข้ามแดนในด้านเทคโนโลยี ที่จะทําให้ไทยสามารถขยายฐาน
การผลิตและการส่งออกได้มากย่ิงขึ้น ย่ิงไปกว่าน้ัน การลงทุนทางตรงทั้งจากไทยไปลงทุนในอาเซียนหรือ
อาเซียนมาลงทุนในไทยจะช่วยโอนถ่ายความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระหว่างกัน สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ  
ให้สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมออกสู่ตลาดต่อไป 
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การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ทําให้สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิบสินค้าเหล่าน้ันได้ ขณะที่กลุ่ม New 
Wave Industry หรืออุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่เป็นอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคตของประเทศไทยท่ีประกอบไปด้วย
พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถใช้วัตถุดิบในประเทศได้เช่นกัน อันเป็นการ 
สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนและมีคุณภาพ แต่ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง สอท. มองว่าไทยยังคงต้อง
พ่ึงพาเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ พร้อมไปกับการขยายฐาน
การผลิตสู่ภูมิภาคและส่งเสริมการพัฒนาการค้าชายแดนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน ส่วนที่ไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงได้มากที่สุด คือ แรงงานและวัตถุดิบ ทั้งในภาคการผลิตของไทยเอง
และการลงทุนโดยตรงของไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน ทําให้อุตสาหกรรมต้นนํ้าและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ สอท. มองว่าน่าจะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายการผลิตข้ามแดนมากที่สุด  
โดยไทยต้องขยายฐานการผลิตภายในประเทศและย้านฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่เหมาะสมตาม
แหล่งทรัพยากร อย่างไรก็ตาม เอกสารของ สอท. ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะสนับสนุนแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทั้ง 4 ด้านอย่างไร 
 
5.4  บทสรุป 
 

 นโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์โดยภาครัฐส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาคลัสเตอร์ในภาพรวมและการพัฒนา 
คลัสเตอร์รายพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนหรือพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคเอกชน ได้แก่  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดทํานโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์รายสาขา โดยวางแผนพัฒนา 
คลัสเตอร์ทั้งสิ้น 5 กลุ่ม 11 สาขาและกําหนดว่าในแต่ละกลุ่มควรใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของประเทศ
เพ่ือนบ้านอย่างไร แต่ประเด็นที่ทุกหน่วยงานเห็นตรงกัน คือ การพัฒนาเครือข่ายการผลิตหรือคลัสเตอร์ข้าม
แดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังอยู่ในระยะต้ังไข่และมีความท้าทายอยู่มาก ทั้งจากอุปสรรคด้าน 
โลจิสติกส์ กฎระเบียบ ความมั่นคง และขนาดเศรษฐกิจ ฯลฯ ทําให้ไทยยังมองการใช้ประโยชน์จากประเทศ
เพ่ือนบ้านเฉพาะในด้านแรงงานและวัตถุดิบเป็นหลัก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว บางประเทศ เช่น กัมพูชา ได้มี
การผลิตช้ินส่วนเพ่ือป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมหนักของไทย นับเป็นการเช่ือมโยงระหว่างฐานการผลิต
ระหว่างสองประเทศอันเป็นการสร้างประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมอนาคต 
 

 ด้วยเหตุน้ี ภาครัฐจึงควรปรับทัศนคติและมองโอกาสจากการพัฒนาคลัสเตอร์ข้ามแดนให้ทะลุปรุโปร่ง 
หันมาสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะคลัสเตอร์อุตสาหกรรมข้ามแดนมากขึ้น เช่น ในพ้ืนที่ระหว่างจังหวัด
จันทบุรีและไพลิน อาจจัดต้ังเป็นคลัสเตอร์อัญมณีและเคร่ืองประดับในฐานะส่วนหน่ึงของกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ หรือในพ้ืนที่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศลาว อาจจัดต้ังเป็นคลัสเตอร์พลังงาน
สะอาด/ชีวมวลหรือวัสดุสีเขียว/ชีวภาพ เพราะประเทศเพ่ือนบ้านอุดมด้วยวัตถุดิบหรือผลผลิตทางการเกษตรที่
สามารถป้อนผู้ประกอบการข้ันกลางน้ําและปลายนํ้าในไทยได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจใน
ประเทศ โดยเฉพาะ SMEs สามารถปรับโครงสร้างและใช้ประโยชน์จากประเทศเพ่ือนบ้านได้เต็มที่ แม้ในสาขา
อุตสาหกรรมที่ไทยได้สูญเสียความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบจากค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ก็ไม่จําเป็นต้องล้มหาย
ตายจากหรือย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศเสียหมด 
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 มูลนิธิ สวค. จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในการสร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างไทยกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 6 ประเทศที่มีพรมแดนทางบกหรือนํ้า5 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมอาจพิจารณาจัดทํานโยบาย
อุตสาหกรรมอนาคต 5 กลุ่มในเชิงคลัสเตอร์ตามพ้ืนที่เป้าหมาย ดังน้ี (1) กลุ่มพลังงานทดแทน ในจังหวัดลพบุรี 
นครราชสีมา ขอนแก่น เช่ือมโยงกับประเทศลาวที่เป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย (2) กลุ่มวัสดุสีเขียว ในจังหวัด
ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี เช่ือมโยงกับประเทศกัมพูชาที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ เช่น มันสําปะหลัง และฐานการ
ผลิตวัสดุที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น สิ่งทอ (3) กลุ่มสุขภาพ ในจังหวัดปราจีนบุรีเช่นกัน ซี่งสอดคล้องกับแนวทาง
ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจไม่จําเป็นต้องเช่ือมโยงกับเพ่ือน
บ้านเพราะประเทศเหล่าน้ียังไม่มีศักยภาพการแข่งขันเท่าที่ควรตามที่จะวิเคราะห์ในบทที่ 6 (4) กลุ่มการผลิต
ขั้นสูงและการหลอมรวมเทคโนโลยี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ซึ่งเป็นฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยยังไม่มีการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในระยะเบ้ืองต้น และ  
(5) กลุ่มการขนส่งและยานพาหนะ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เช่ือมโยงกับพ้ืนที่ในแนวระเบียง
เศรษฐกิจใต้ในประเทศเมียนมาร์และกัมพูชาที่มีแนวโน้มผลิตช้ินส่วนเพ้ือป้อนกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว 
โดยเฉพาะยานยนต์ได้ 
 

                                                            
5 แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของคุณธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
ให้สัมภาษณ์ว่า “อกจากจะหมายถึงจังหวัดที่ติดกับชายแดนแล้ว เราน่าจะรวมถึงเมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะ เช่น เกาะภูเก็ต ไว้ด้วย เพราะประเทศ
ไทยมีจุดเชื่อมสู่ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบกและทางน้ํา” 
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บทท่ี 6 
สรุปการประเมินศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย 

ในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน 
   

 ในบทน้ี มูลนิธิ สวค. จะสรุปการประเมินศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในเชิงคลัสเตอร์ 
ข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน ซึ่งจะช่ังนํ้าหนักจาก 5 มิติตามท่ีกล่าวไว้ในบทที่ 1 ได้แก่ 
(1) มิตินโยบาย หมายถึงการประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศและ/หรือภายใต้
นโยบายอ่ืนๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับกระทรวง (2) มิติการพัฒนา หมายถึงการประเมินความสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืนในยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาส
ความเท่าเทียมกันทางสังคม (3) มิติขีดความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง การประเมินขีดความสามารถการ
แข่งขันและการส่งออกในเชิงปริมาณด้วยดัชนี RCA และ TSI (สูตรการคํานวณปรากฏในบทที่ 1) (4) มิติ
ศักยภาพของเครือข่ายการผลิตข้ามแดน หมายถึง การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปริมาณสําหรับ 
การเช่ือมโยงดังกล่าวข้ามแดนระหว่างไทยกับ 6 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพรมแดนทางบกหรือทางทะเลติด
กับไทย ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และ (5) มิติประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หมายถึง การประเมินโอกาสการได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีในกรอบอาเซียนทางด้านการค้าสินค้า 
การค้าบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เพ่ือกําหนดนโยบายและคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคตนําร่องจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่สนองตอบแนวโน้มระดับโลกและได้รับการสนับสนุนจาก
ประเทศผู้นําเศรษฐกิจโลกอย่างจริงจังตามที่คัดเลือกไว้ในบทที่ 2 ได้แก่ กลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มวัสดุสีเขียว 
กลุ่มสุขภาพ กลุ่มการผลิตขั้นสูง/การหลอมรวมเทคโนโลยี และกลุ่มยานพาหนะ 
 

 ทั้งน้ี ในมิตินโยบาย มิติการพัฒนา และมิติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่สามารถประเมินผลในเชิง
ปริมาณได้โดยตรง จึงใช้ตัวแปรต่างๆ ที่เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy variable) อันมีค่า 0-1 มาใช้ประกอบกันแทน 
กล่าวคือ ยกตัวย่างในมิตินโยบาย หากหน่วยงานของไทยสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมน้ันๆ กลุ่มอุตสาหกรรม
ดังกล่าวจะได้คะแนน 1 คะแนนเต็ม แต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนจะได้รับ 0 คะแนน อย่างไรก็ตาม ขอบเขต
หรือความลึกของนโยบายอาจไม่เท่าเทียมกัน จึงอาจมีบางกรณีที่คณะที่ปรึกษาให้คะแนน 0.5 คะแนนตาม
ความเหมาะสมหากเห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมน้ันควรได้คะแนนเพียงบางส่วน ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ สศช. 
สนับสนุนการซ่อมบํารุงอากาศยาน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มยานพาหนะ แต่ไม่ได้ส่งเสริมการผลิตอากาศยาน
หรือสาขาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในกลุ่มดังกล่าว ก็ไม่สมควรที่จะให้ 1 คะแนนเท่ากับกลุ่มพลังงานสะอาด เป็นต้น  
 

 อน่ึง ในการประเมินทั้ง 5 มิติ ผู้ประเมิน (คณะที่ปรึกษาจากมูลนิธิ สวค.) ไม่ได้เป็นผู้ให้คะแนน
โดยตรง เน่ืองจากในมิติที่ 1, 2 และ 5 มีการอ้างอิงจากนโยบายและแผนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
จัดทํา ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต และในมิติที่ 3 และ 4 มีการประยุกต์ใช้สถิติการส่งออก
นําเข้าจากไทยและประเทศเพ่ือนบ้านโดยตรง (แหล่งข้อมูลสรุปได้ตามตารางที่ 6.1) บทบาทของคณะ 
ที่ปรึกษาจึงจํากัดอยู่เพียงการกําหนดเกณฑ์การประเมินข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าวเท่าน้ัน 
  



บทท่ี 6: สรุปการประเมินศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน 6-2 
 

ตารางที่ 6.1 : แหล่งข้อมูลอ้างอิงในการจัดทําดัชนปีระเมินศักยภาพ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยในเชงิคลสัเตอร์ข้ามแดน 

มิติ  แหลง่ข้อมูล 

มิตินโยบาย 

- สศช. (ยุทธศาสตร์ประเทศ ปี 2557) 
- กระทรวงวิทย์ฯ (นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 ปี 2555-
2564) 
- สอท. (การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ปี 2556) 

มิติการพัฒนา - สศช. (ยุทธศาสตร์ประเทศ ปี 2557) 
มิติการแข่งขัน - TradeMap (สถิติการค้าระหว่างประเทศ ปี 2556) 
มิติการเชื่อมโยง - TradeMap (สถิติการค้าระหว่างประเทศ ปี 2556) 

มิติอาเซียน - อาเซียน (AFTA, AFAS, ACIA, MRA) 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

 
6.1  ผลการประเมินในมิตินโยบาย 
 

 ในมิติน้ี มูลนิธิ สวค. ประเมินจากการระบุกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตโดยหน่วยงานภายในประเทศ  
ซึ่งหมายความว่าหากกลุ่มอุตสาหกรรมใดมีการกล่าวถึงมาก ก็ย่ิงสะท้อนนัยสําคัญในเชิงนโยบายสาธารณะ 
ทั้งน้ี เน่ืองจาก สศช. เป็นผู้กําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในภาพรวม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจ
หน้าที่ในการสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงกําหนดให้นํ้าหนักยุทธศาสตร์ประเทศของ สศช. 
ร้อยละ 40 ส่วนแผนอ่ืนๆ ได้แก่ แผนงาน/โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งถือเป็น
กิจกรรมขั้นต้นนํ้า และนโยบายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการในขั้นกลางนํ้า
และปลายนํ้าน้ัน กําหนดให้นํ้าหนักร้อยละ 30 ส่วนแผนแม่บทฯ ของกระทรวงอุตสาหกรรมน้ัน ระบุกลุ่ม
อุตสาหกรรมในเชิงบทบาทต่อเศรษฐกิจคล้ายคลึงกับในประเทศอินเดียจึงไม่ได้ใช้ประกอบการประเมิน 
 

ตารางที่ 6.2 : ผลการประเมินในมิตินโยบาย 

กลุ่มอุตฯ อนาคต 
ภาพรวม 
สศช.  

(40%) 

ต้นนํ้า 
กระทรวงวิทยฯ์ 

(30%) 

กลางนํ้า 
สอท. 

(30%) 
สรุปคะแนน 

กลุ่มพลังงาน 1.0 1.0 1.0 1.0 
กลุ่มวัสดุสีเขียว 1.0 1.0 0.0 0.7 
กลุ่มสุขภาพ 1.0 1.0 1.0 1.0 

กลุ่มหลอมรวม 0.0 1.0 0.0 0.3 
กลุ่มยานพาหนะ 0.5 0.0 1.0 0.5 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 

 จากตารางที่ 6.2 ปรากฏว่าในแผนของ สศช. มีการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตอย่างชัดเจน  
ซึ่ง 2 ใน 5 น้ันสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในรายงานฉบับน้ี คือ กลุ่มชีวเคมี/พลาสติกชีวภาพ/วัสดุ
ชีวภาพ (กลุ่มวัสดุสีเขียว) และกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น เครื่องมือแพทย์ เภสัชภัณฑ์ เครื่องสําอาง อาหาร
สุขภาพ/สมุนไพร (กลุ่มสุขภาพ) จึงได้คะแนนเต็ม 1 คะแนน ส่วนกลุ่มยานพาหนะน้ัน สศช. ระบุเฉพาะสาขา
อากาศยานซึ่งเน้นการซ่อมบํารุงมากกว่าการผลิต จึงได้คะแนน 0.5 คะแนนตามคําอธิบายในหน้า 6-1 เมื่อใช้
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หลักการเดียวกันกับการวิเคราะห์ในแผน/นโยบายของ 2 หน่วยงานที่เหลือ สามารถสรุปผลค่าเฉลี่ยได้ตาม
คอลัมน์สุดท้ายของตารางที่ 6.2 ซึ่งปรากฏว่ากลุ่มพลังงานสะอาด/หมุนเวียนและกลุ่มสุขภาพเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายชัดเจนมากที่สุด รองลงไปเป็นกลุ่มวัสดุสีเขียว 
 
6.2  ผลการประเมินในมิติการพัฒนา 
 

 สําหรับมิติน้ี คณะที่ปรึกษาคํานึงถึงการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืนตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันทางสังคม โดยจะให้นํ้าหนัก
ทั้ง 3 ด้านเท่ากัน ส่วนผลคะแนนที่ปรากฏในตารางซึ่งมีค่า 0, 0.5 และ 1 ได้จากการระดมความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับนัยสําคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ันๆ ต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ  
 

ตารางที่ 6.3 : ผลการประเมินในมิติการพฒันา 
กลุ่มอุตฯ อนาคต Competitive Inclusive Green สรุปคะแนน 

กลุ่มพลังงาน 1.0 0.5 1.0 0.8 
กลุ่มวัสดุสีเขียว 1.0 0.5 1.0 0.8 
กลุ่มสุขภาพ 1.0 1.0 0.5 0.8 

กลุ่มหลอมรวม 1.0 0.0 0.5 0.5 
กลุ่มยานพาหนะ 1.0 0.0 0.5 0.5 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 

 จากตารางที่ 6.3 ผลปรากฏว่ากลุ่มพลังงานสะอาด/หมุนเวียน กลุ่มวัสดุ/เทคโนโลยีสีเขียว และ
กลุ่มสุขภาพได้รับคะแนนสูงสุดในมิติการพัฒนา 
 
6.3  ผลการประเมินในมิติขดีความสามารถในการแข่งขัน 
 

มิติน้ีเป็นการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ไทยมีพ้ืนฐานเข้มแข็งและแข่งขันได้ดีในตลาดโลก  
ซึ่งวัดได้จากค่า Revealed Comparative Advantage (RCA) ของแต่ละกลุ่มสินค้า โดยสูตรการคํานวณค่า 
RCA และ TSI อยู่ในบทที่ 1 ของรายงาน  

 

ในลําดับแรก มูลนิธิ สวค. รวบรวมพิกัดศุลกากรของสินค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต  
แต่เน่ืองจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นการรวมกลุ่มแบบใหม่ จึงอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการค้า
ระหว่างประเทศ และจําเป็นต้องใช้กลุ่มสินค้าที่ใกล้เคียงที่สุดทดแทน ด้วยเหตุน้ี เพ่ือให้เข้าใจว่าพิกัดศุลกากร
น้ันๆ แสดง (1) สินค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตโดยตรง หรือ (2) สินค้าที่ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคตแต่มีขอบเขตที่กว้างกว่า มูลนิธิ สวค. จึงจําแนกสินค้าและพิกัดศุลกากรของสินค้าเหล่าน้ันที่นํามา
ประกอบการวิเคราะห์ ปรากฎตามตารางที่ 6.4 ดังน้ี  

 

ตารางที่ 6.4 : รายการสินคา้และพิกัดศุลกากรภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ฐานอุตสาหกรรม สาขาในกลุ่มอตุสาหกรรมอนาคต 
พิกัด สินค้า พิกัด สินค้า 

กลุ่มพลังงานทดแทน 27 เชื้อเพลิง 3826 ไบโอดีเซล 
  8541 เซลล์แสงอาทิตย์ 
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กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ฐานอุตสาหกรรม สาขาในกลุ่มอตุสาหกรรมอนาคต 
พิกัด สินค้า พิกัด สินค้า 

กลุ่มวัสดุสีเขียว 39 พลาสติก 3913 พลาสติกธรรมชาติ
61-62 เคร่ืองนุ่งห่ม 5308 ด้วยพืชทางเลือก 
68-70 วัสดุก่อสร้าง  

กลุ่มสุขภาพ  30 เภสัชภัณฑ์ 
 90 เคร่ืองมือแพทย์และทัศนศาสตร์
 3304 เคร่ืองสําอาง 

กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี 84 เคร่ืองจักรกล  
85 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

กลุ่มยานพาหนะ  87 ยานยนต์ 
 88 เรือ 
 89 อากาศยาน 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) ประมวลจาก TradeMap (2557) 
 

ตารางที ่6.5 : สถิติการส่งออกและนําเขา้ของไทยในปีลา่สุด (2556)  
และคา่ RCA และ TSI รายกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตฯ 
อนาคต 

พิกัด 

มูลค่าการ
ส่งออก
ของไทย 
(ล้าน

ดอลลาร์) 

มูลค่าการ
ส่งออกของ
โลก (ล้าน
ดอลลาร์) 

สัดส่วน
ของไทย 

(%) 
RCA 

มูลค่าการ
นําเข้าของ
ไทย (ล้าน
ดอลลาร์) 

TSI 

พลังงาน
ทดแทน 

27     14,317 3,095,006 0.46 0.36 52,185  -0.57
3826 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
8541        729        95,208 0.77 0.60    1,616 -0.38
รวม 15,046     3,190,214 0.47 0.35    53,801 -0.56

วัสดุสีเขียว 

39   12,562     581,589 2.16 1.70 8,073 0.30
61+62       2,907 428,032 0.68 0.53 692 0.92

68+69+70      1,780 170,002 1.05 0.82 1,839 0.16
รวม      17,249 1,179,623 1.46 1.15 10,604 0.24

สุขภาพ 

30        449       486,308 0.09 0.07    1,910 -0.62
90      4,483      544,335 0.82 0.65    5,844 -0.13

3304        441       34,091 1.29 1.02       522 -0.08
รวม      5,373   1,064,734 0.50 0.40    8,276 -0.21

หลวมรวม
เทคโนโลยี 

84    37,239   2,012,820 1.85 1.46   31,803 0.08
85    29,532   2,093,644 1.41 1.11   37,112 -0.11
รวม    66,771   4,106,464 1.63 1.28   77,191 -0.07

ยานพาหนะ 

87    26,170   1,333,045 1.96 1.55   11,486 0.39
88      1,094      182,271 0.60 0.47    4,696 -0.62
89      1,486      145,434 1.02 0.80    2,762 -0.30

  รวม    28,750   1,660,750 1.73 1.36   18,945 0.21
รวมทั้งหมด  228,527 17,994,539 1.27     

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) ประมวลจาก TradeMap (2557) 
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 จากสถิติในตารางที่ 6.5 มูลนิธิ สวค. จําแนกกลุ่มสินค้า/อุตสาหกรรมเป็น 4 กล่อง ได้แก่ (1) กลุ่ม
สินค้าที่ไทยมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก (RCA>1) และไทยเป็นผู้ส่งออกสุทธิ (TSI>0) (2) กลุ่มสินค้าที่
ไทยมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก (RCA>1) แต่ไทยเป็นผู้นําเข้าสุทธิ (TSI<0) (3) กลุ่มสินค้าที่ไทยขาด
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก (RCA<1) แต่ไทยเป็นผู้ส่งออกสุทธิ (TSI>0) และ (4) กลุ่มสินค้าที่ไทยขาด
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก (RCA<1) และไทยเป็นผู้นําเข้าสุทธิ (TSI<0) โดยผลปรากฏตามตารางที่ 6.6 
หรือกล่าวได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ไทยแข่งขันได้ดีในตลาดโลกมากที่สุด คือ กลุ่มวัสดุสีเขียวและ
ยานพาหนะ เน่ืองจากสัดส่วนการส่งออกสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในสินค้าในกลุ่มดังกล่าวของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของโลก แต่ไทยยังเป็นประเทศผู้ส่งออกสุทธิ ตรงกันข้ามกับในกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ ไทยมีศักยภาพ 
การแข่งขันตํ่าที่สุดเพราะเป็นผู้นําเข้าสุทธิและส่งออกได้ในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าโลก 
 

 สาเหตุที่ผลการวิเคราะห์ออกมาเช่นน้ันเป็นเพราะในกลุ่มวัสดุสีเขียว ไทยมีความได้เปรียบในสินค้า
พลาสติก ส่วนสินค้าสิ่งทอและวัสดุก่อสร้าง ถึงแม้ในปี 2556 ค่า RCA ตํ่ากว่า 1 แต่ไทยเป็นผู้ส่งออกสุทธิ  
ส่วนในกลุ่มยานพาหนะ ไทยมีความโดดเด่นในการผลิตยานยนต์แต่กลับยังไม่ถนัดในการต่อเรือและอากาศยาน 
ขณะที่ในกลุ่มการผลิตขั้นสูง/การหลอมรวมเทคโนโลยี ไทยเป็นแหล่งรับจ้างผลิตเครื่องจักรกลและ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงน่าจะสามารถต่อยอดองค์ความรู้จากอุตสาหกรรมเหล่าน้ีไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตดังกล่าว
แต่มีเง่ือนไขการนําเข้าทุนและเทคโนโลยีสูง ทําให้คะแนนของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ีอยู่ในระดับปานกลาง ในทาง
ตรงข้าม สัดส่วนของไทยในการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด/ทดแทนและกลุ่ม
อุตสาหกรรมสุขภาพตํ่าและไทยเป็นผู้นําเข้าสุทธิรายการสินค้าเหล่าน้ี เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaics) 
เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ทําให้ไทยมีศักยภาพการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวตํ่ากว่าอีก 3 กลุ่มที่เหลือ 
ซึ่งตรงข้ามกับมิตินโยบายและมิติการพัฒนาที่สองกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความสําคัญเป็นลําดับแรก 
 

ตารางที ่6.6 : ผลการประเมินในมิติขดีความสามารถในการแข่งขนั 
 RCA<1 RCA>1 

TSI>0 (3) (1) กลุ่มอุตฯ/สินค้าท่ีไทยมีศักยภาพสูงสุด 
วัสดุสีเขียว  
ยานพาหนะ  

TSI<0 (4) กลุ่มอุตฯ/สินค้าท่ีไทยมีศักยภาพตํ่าสุด 
พลังงานทดแทน  

สุขภาพ  

(2) 
หลอมรวมเทคโนโลยี 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 

 อน่ึง เน่ืองจากการประเมินในมิติน้ีมีสูตรการคํานวณที่แตกต่างจาก 3 มิติก่อนหน้า จึงจําเป็นต้องมี 
การปรับบรรทัดฐาน (Normalisation) คณะที่ปรึกษาจึงเห็นสมควรให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ไทยมีความได้เปรียบ
สูงสุด สะท้อนจากทั้งดัชนี RCA และ TSI ในกล่องสีเขียวตามตารางที่ 6.6 มีคะแนนเท่ากับ 1 ส่วนกล่องสีแดง
มีคะแนนเท่ากับ 0 นอกเหนือจากน้ันให้นับว่าเท่ากับ 0.5 เน่ืองจากไทยส่งออกได้ในสัดส่วนที่น้อยหรือส่งออก
ได้ดีแต่นําเข้ามากกว่าส่งออก 
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6.4  ผลการประเมินในมิติศักยภาพของเครือข่ายการผลิตขา้มแดน 
 

 ในมิติน้ี มูลนิธิ สวค. จะวัดคะแนนจากการเฉลี่ย (1) สัดส่วนการนําเข้าของไทยจากอาเซียนจาก 
การนําเข้าทั้งหมดของไทย และ (2) ดัชนี RCA (สูตรการคํานวณปรากฏในบทที่ 1) เฉลี่ยของประเทศเพ่ือน
บ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (ไม่มีสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน
เน่ืองจากไม่มีพรมแดนทางบกหรือทะเลติดกับไทย จึงไม่สะดวกต่อการพัฒนาเครือข่ายการผลิตข้ามแดน)  
ซึ่งผลออกมาตามตารางที่ 6.7 
 

ตารางที ่6.7 : ค่า RCA รายกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน (2556) 
กลุ่ม 
อุตฯ 

อนาคต 
พิกัด 

RCA ของประเทศ 

เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

พลังงาน 

27 2.19 1.13 0.00 0.35 1.30 1.83
3826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 13.50
8541 0.00 0.13 0.00 0.21 6.16 0.24
รวม 2.11 1.09 0.00 0.35 1.43 1.82

วัสดุสี
เขียว 

39 0.01 0.03 0.10 0.49 0.93 0.43
61+62 4.15 3.56 30.12 5.57 0.21 1.70
68-70 0.06 0.02 0.01 0.98 0.80 0.52
รวม 1.52 1.31 10.98 2.40 0.65 0.90

สุขภาพ 

30 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.09
90 0.11 0.03 0.18 0.32 0.96 0.13

3304 0.00 0.00 0.00 0.10 0.26 0.40
รวม 0.06 0.02 0.10 0.17 0.52 0.12

หลวม
รวม 
เทคฯ 

84 0.01 0.01 0.01 0.77 0.94 0.29
85 0.03 0.08 0.17 2.38 2.28 0.49
รวม 0.02 0.04 0.09 1.60 1.62 0.39

ยาน 
พาหนะ 

87 0.00 0.05 0.58 0.13 0.11 0.34
88 0.00 0.00 0.02 0.04 0.20 0.05
89 0.02 0.00 0.09 0.19 0.18 0.64
รวม 0.00 0.04 0.44 0.12 0.13 0.31

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 

 จากตารางที่ 6.7 สามารถสรุปขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือนบ้านเป็นรายกลุ่ม
อุตสาหกรรมได้ดังน้ี 
 

 ในกลุ่มพลังงานทดแทน มี 4 ประเทศที่แข่งขันได้ดีกว่าไทย คือ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ลาว ตามลําดับ  
 

 ในกลุ่มวัสดุสีเขียว 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และลาวมีค่า RCA มากกว่า 1  
ซึ่งหมายความว่าไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตในประเทศเหล่าน้ีได้ โดยเฉพาะในการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม สินค้าขั้นปลายนํ้าของสาขาสิ่งทอสีเขียว 
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 ในกลุ่มสุขภาพ มาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่มีค่า RCA สูงกว่าไทยแต่ก็ยังตํ่ากว่า 1 ซึ่งหมายความว่า
กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มสินค้าที่แข่งขันได้ดีของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านทั้งหมด 
 

 ในกลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี ทั้งมาเลเซียและเวียดนามแข่งขันได้ดีกว่าไทย โดยเฉพาะในเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ในกลุ่มยานพาหนะ ตรงข้ามกับไทย ไม่มีประเทศใดแข่งขันได้ดีในตลาดโลก โดยประเทศเพ่ือนบ้านที่มี 
การผลิตช้ินส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีค่า RCA สูงสุดกลับเป็นประเทศกัมพูชาและอินโดนีเซีย 
ตามลําดับ 
 

 จากบทวิเคราะห์ข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ในปัจจุบัน โอกาสในการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตระหว่าง
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตดังกล่าวค่อนข้างริบหรี่ เน่ืองจากประเทศส่วนใหญ่ 
ไม่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าในหมวดหมู่ดังกล่าว ตารางที่ 6.8 นําค่า RCA เฉลี่ยของทั้ง 6 
ประเทศ มาพิจารณาควบคู่กับสัดส่วนการนําเข้าของไทยจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ตารางที ่6.8 : สถิติการส่งออกและนําเขา้ระหว่างไทยกับอาเซียนในปลี่าสุด (2556) 
และคา่ RCA เฉลี่ยรายกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่ม 
อุตฯ อนาคต 

พิกัด 

มูลค่าการ
ส่งออกของไทย

ไปอาเซียน 
(ล้านดอลลาร์) 

มูลค่าการนําเข้า
ของไทยจาก
อาเซียน  

(ล้านดอลลาร์) 

สัดส่วนการ
นําเข้าของไทย
จากอาเซียน 

(%) 

RCA เฉลี่ย 

พลังงาน 

8541 88.18 330.81 20.47 2.59
3826 1.06 0.77 n/a 4.47
2716 224.58 592.71 100.00 0.60
รวม 313.82 924.28 41.85 2.23

วัสดุสีเขียว 

1518 3.59 0.20 1.26 2.08
1108 258.08 2.05 4.19 2.20
29 1,871.35 1,126.67 22.78 0.51
รวม 2,133.02 1,128.92 22.53 0.53

สุขภาพ 

30 269.14 102.63 5.37 0.05
90 559.12 1,024.62 17.53 0.51

3304 200.70 59.21 11.35 0.25
รวม 1,028.96 1,186.46 14.34 0.29

หลอมรวมเทคฯ 
84 8,149.98 5,010.60 15.75 0.66
85 5,764.16 9,221.58 24.85 1.64
รวม 13,914.13 14,232.19 18.44 1.16

ยานพาหนะ 

87 7,226.42 1,895.01 16.50 0.19
88 391.32 136.99 2.92 0.11
89 1,356.96 1,421.98 51.48 0.32
รวม 8,974.70 3,453.98 18.23 0.19

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) ประมวลจาก TradeMap (2557) 
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 จากตารางจะเห็นว่าในกลุ่มสุขภาพและกลุ่มการผลิตขั้นสูง/การหลอมรวมเทคโนโลยีที่มีสาขา
เครื่องจักรกล ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เป็นพ้ืนฐาน ไทยนําเข้าจากกลุ่มอาเซียนค่อนข้างน้อยหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 14.34 และ 16.50 ตามลําดับ ในทางตรงข้าม กลุ่มพลังงานสะอาด/ทดแทนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ไทยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างเต็มที่ 
 

 อน่ึง เน่ืองจากการประเมินในมิติน้ีมีสูตรการคํานวณที่แตกต่างจาก 3 มิติแรก จึงจําเป็นต้องมีการปรับ
บรรทัดฐาน คณะที่ปรึกษาจึงเห็นสมควรให้พิจารณาทั้ง 2 ตัวแปร คือ สัดส่วนการนําเข้าของไทยจากอาเซียน
และ RCA เฉลี่ยของประเทศเพ่ือนบ้านมาประกอบกัน ในแกนแรก ให้ใช้สัดส่วนการนําเข้าโดยรวมของไทยจาก
อาเซียนที่ร้อยละ 17.6 เป็นส่วนแบ่ง หากกลุ่มอุตสาหกรรมใดที่ไทยนําเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านในสัดส่วนที่
มากกว่าน้ี ให้จัดอยู่ในด้านบนของตารางที่ 6.9 ส่วนค่า RCA มีเส้นแบ่งคือ 1 หากกลุ่มอุตสาหกรรมใดที่
ประเทศเพ่ือนบ้านส่งออกได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก กล่าวคือ ค่า RCA สูงกว่า 1 ให้จัดอยู่ด้านขวา
ของตาราง  
 

ตารางที ่6.9 : ผลการประเมินในมิติศักยภาพของเครือขา่ยการผลิตขา้มแดน 
 RCA เพื่อนบ้าน<1 RCA เพื่อนบ้าน>1 

Share การนําเข้าของไทย 
จากเพือ่นบ้าน > 0.176 

(3) 
ยานพาหนะ 

(1) กลุ่มอุตฯ/สินค้าท่ีมีศักยภาพการ
เชื่อมโยงสูงสุด 
วัสดุสีเขียว 

พลังงานทดแทน 
หลอมรวมเทคโนโลยี 

Shareการนําเข้าของไทย 
จากเพือ่นบ้าน < 0.176 

(4) กลุ่มอุตฯ/สินค้าท่ีมีศักยภาพ
การเชื่อมโยงตํ่าสุด 

สุขภาพ 

(2) 
 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 

 โดยสรุป จากการวิเคราะห์ดังกล่าว กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายข้ามแดน 
มากที่สุด คือ กลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มวัสดุสีเขียว และกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงในกล่องสีเขียว (1 คะแนน
เต็ม) รองลงไปเป็นกลุ่มยานพาหนะ (0.5 คะแนน) ส่วนกลุ่มสุขภาพน้ันเป็นกลุ่มเดียวที่ไทยนําเข้าจากอาเซียน
น้อยและประเทศเพ่ือนบ้านขาดขีดความสามารถในการแข่งขัน (0 คะแนน) โอกาสในการพัฒนาเป็นคลัสเตอร์
ข้ามแดนจึงถูกจํากัดด้วยอุปสรรคดังกล่าว 
 
6.5  ผลการประเมินในมิติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) 
 

10 รัฐสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันจัดทํากฎบัตรอาเซียนเพ่ือเป็นธรรมนูญของภูมิภาคอันจะนําไปสู่ AC 
ภายในปี 2558 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสาระสําคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วยประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural 
Community: ASCC)  
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 ทั้งน้ี เสาหลักที่มีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต เข้มข้นที่สุด คือ AEC เพราะ 
APSC มีเป้าประสงค์สร้างสันติสุขในภูมิภาค ขณะที่ ASCC แม้จะครอบคลุมเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม แต่โดยรวมให้ความสําคัญกับบริการเชิงสังคม จึงเก่ียวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตในทางอ้อม การศึกษาผลกระทบและผลประโยชน์จาก AC ในบทน้ีจึงจํากัดเฉพาะส่วนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก AEC ซึ่งประกอบด้วยสาระสําคัญ 4 ด้านเพ่ือนําไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 
ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้า 
 

 ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ประเทศสมาชิกได้
ต้ังเป้าหมายกําจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งภาษี (Tariffs) และไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) ยกเว้นในรายการ
สินค้าในบัญชีอ่อนไหว (Sensitive List) อ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) และยกเว้นทั่วไป (General 
Exclusion List) โดยในทางปฏิบัติ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ได้ดําเนินการแล้ว
เสร็จต้ังแต่ปี 2553 ส่วนประเทศ CLMV จะทยอยลดอุปสรรคการค้าให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ภายในปี 2558 ดังน้ี 

 ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน)  
ลดภาษีสินค้าในบัญชีทั่วไป (Inclusion List: IL) ให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี 2546 และลดให้
เป็นศูนย์ภายในปี 2553 

 ประเทศสมาชิกใหม่ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ในปี 2549 สําหรับเวียดนาม ปี 2551 สําหรับลาวและพม่า และปี 2553 
สําหรับกัมพูชา 

 ประเทศสมาชิกจะลดภาษีลงเหลือเป็นศูนย์ในทุกรายการใน IL ภายในปี 2553 สําหรับสมาชิก
เดิม และภายในปี 2558 สําหรับสมาชิกใหม่  

 ภายใต้กรอบความตกลงสําหรับการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสําคัญ กําหนดเร่งลดภาษีสินค้าใน 
9 สาขาหลัก (เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ) ให้เร็วขึ้นจากเดิม 3 ปี กล่าวคือจากปี 2553 เป็น 2550 
สําหรับสมาชิกเดิม และจากปี 2558 เป็น 2555 สําหรับสมาชิกใหม่ 

 นอกจากสินค้าในบัญชี IL แล้ว ยังมีการกําหนดเวลาการลดภาษีสําหรับบัญชียกเว้นภาษีช่ัวคราว 
(Temporary Exclusion List) บัญชีอ่อนไหว และบัญชีอ่อนไหวสูง ซึ่งมีกําหนดเวลาการลดภาษี
ที่แตกต่างกัน อีกทั้ง สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร จึงไม่เก่ียวข้องโดยตรงต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต ส่วนบัญชียกเว้นทั่วไป เป็นสินค้าที่แต่ละประเทศไม่ประสงค์ลดภาษี  
ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร 

 

โดยสรุป บัญชีอ่อนไหว และบัญชีอ่อนไหวสูง ซึ่งมีกําหนดเวลาการลดภาษีในอนาคต และบัญชียกเว้น
ภาษีช่ัวคราว และบัญชียกเว้นทั่วไป สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร จึงไม่เก่ียวข้องโดยตรงต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต หรือตีความได้ว่า ในภาคอุตสาหกรรม อาเซียนได้ตกลงเปิดเสรีการค้าโดยสมบูรณ์แล้ว 
  



บทท่ี 6: สรุปการประเมินศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน 6-10 
 

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าบริการ 
 

 AEC มีการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN 
Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการ (ข้อผูกพันฯ) 
ชุดที่ 8 ภายใต้กรอบ AFAS ดังกล่าว มีการเปิดเสรีภาคบริการท้ังหมด 11 สาขา ได้แก่ (1) บริการด้านธุรกิจ 
(Business Services) (2) บริการด้านการสื่อสาร (Communications Services) (3) บริการด้านการก่อสร้าง 
(Construction Services) (4) บริการด้านการจําหน่าย (Distribution Services) (5) บริการด้านการศึกษา 
(Education Services) (6) บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) (7) บริการด้านสังคมและ
สุขภาพ (Health Related and Social Services) (8) บริการด้านการท่องเที่ยว (Tourism and Travel 
Related Services) (9) บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา (Recreational, Cultural and 
Sporting Services) (10) บริการด้านการขนส่ง (Transport Services) และ (11) บริการด้านอ่ืนๆ (Other 
Services Not Included Elsewhere)  
 

 รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) มี 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) การบริการข้ามพรมแดน (Cross-
border Supply) (2) การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) (3) การจัดต้ังธุรกิจเพ่ือให้บริการ 
(Commercial Presence) และ (4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) โดย 
ความตกลงการค้าบริการโดยทั่วไปจะกําหนดให้สมาชิกจะต้องลดหรือยกเลิกข้อจํากัดภายในตารางข้อผูกพันที่
เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการใน 2 ลักษณะ คือ ข้อจํากัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitation to Market Access) 
ได้แก่ (1) การจํากัดจํานวนผู้ให้บริการ (2) ข้อจํากัดเก่ียวกับมูลค่ารวมของธุรกรรมการค้าบริการหรือสินทรัพย์
ในรูปของโควตา หรือเง่ือนไขเก่ียวกับการทดสอบความจําเป็นทางเศรษฐกิจ (3) ข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวน
ทั้งหมดของการประกอบการ (4) ข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวนทั้งหมดของบุคคลธรรมดาที่ว่าจ้างในสาขาบริการใด
โดยเฉพาะ (5) มาตรการซึ่งจํากัดหรือกําหนดประเภทเฉพาะของการจัดต้ังธุรกิจ และ (6) ข้อจํากัดในการเข้า
ร่วมทุนของต่างชาติในรูปของการจํากัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ และข้อจํากัดในการให้การปฏิบัติเย่ียง
คนชาติ (Limitation to National Treatment) คือ การให้การปฏิบัติต่อบริการหรือผู้ให้บริการต่างชาติ
ทัดเทียมกับของคนในชาติ 
 

 ภายใต้ข้อผูกพันฯ ชุดที่ 8 มีการเปิดเสรีบริการที่เก่ียวข้องโดยอ้อมต่ออุตสาหกรรมอนาคต ดังน้ี 
 

 - ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมวัสดุ/เทคโนโลยีสเีขยีว 
ภายใต้สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
 Cleaning services of exhaust gases (including industrial emission abatement) 

(CPC 9404) 
 Noise abatement services (CPC 9405) 
 Nature and landscape protection services (CPC 9406) 
 Other environmental protection services (CPC 9409) 
 Marine environmental protection services (CPC Version 1.1: Part of 94900) 

 

 - ในกลุ่มอุตสาหกรรมสขุภาพ 
 ภายใต้สาขาบริการด้านสังคมและสขุภาพ อาทิ 

 General medical services (CPC 93121) 
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 Specialized medical services (CPC 93122) 
 Dental services (CPC 93123) 
 Services provided by nurses (part of CPC 93191) 
 Hospital Services (CPC 9311) 

 

 - ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง/ยานพาหนะ 
 ภายใต้สาขาบริการด้านการขนส่ง 
 ภายใต้หัวข้อ การบริการขนส่งทางนํ้า (Maritime Transport Services) ได้แก่ 

 Passenger transportation (CPC 7211) 
 Freight transportation (CPC 7212) 

ภายใต้หัวข้อ การบริการขนส่งทางอวกาศ (Space Transport Services) ได้แก่ 
 Transport services via space (CPC 1.1 :66300) 

ภายใต้หัวข้อ การบริการขนส่งทางราง (Rail Transport Services) ได้แก่ 
 Maintenance and repair of rail transport equipment on a fee or contract basis 
(CPC 8868) 

 ภายใต้หัวข้อ การบริการขนส่งทางถนน (Road Transport Services) ได้แก่ 
 Passenger transportation: 
 Rental services of passenger cars with operator (CPC 71222) 

   Rental services of buses and coaches with operator (CPC 71223) 
 Freight transportation only for frozen or refrigerated goods, bulk liquids or 

gases and containerized freight (CPC 71231-71233) 
 

โดยสรุป แม้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าบริการจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคต แต่การเปิดเสรีดังกล่าวเป็นปัจจัยสนับสนุนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การพัฒนาให้แก่
อุตสาหกรรมอนาคต ทั้งอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว อุตสาหกรรมสุขภาพ และอุตสาหกรรม
ยานพาหนะ อีกทั้ง ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความต้องการสินค้าจากอุตสาหกรรมการผลิตดังกล่าวในอนาคต 
 

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการลงทุน 
 

 AEC มีการเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบของอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเสรี ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม 
และอํานวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่นักลงทุนอาเซียนและต่างชาติที่มีกิจการอยู่ในอาเซียน โดย 
ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ 5 สาขา ประกอบด้วย (1) เกษตร (Agriculture) (2) ประมง (Fishery) (3) ป่าไม้ 
(Forestry) (4) เหมืองแร่ (Mining and Quarrying) และ (5) อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) รวมถึง
บริการที่เก่ียวเน่ืองกับ 5 สาขาข้างต้น เพ่ือรองรับแนวโน้มการขยายตัวของกิจการรับช่วงต่อ (Subcontract) 
โดยครอบคลุมประเภทของการลงทุนทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์หรือการถือหุ้นน้อยกว่า 10% (Portfolio) 
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 อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศมีการกําหนดรายการข้อสงวน (ACIA Reservation List) ในแต่ละ
สาขาซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อาทิ ลาวได้กําหนดให้การลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
ดังต่อไปนี้ต้องลงทุนโดยประชาชนลาวร้อยละ 1001 อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันพืชและสัตว์ 
อุตสาหกรรมการผลิตตุ๊กตาและของเล่น การผลิตเคร่ืองดนตรี เป็นต้น 

 

 จากความตกลงดังกล่าว มีการเปิดเสรีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตทั้งหมดเพราะล้วนอยู่ในข้อ 5 ของความตกลง 
 
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 
 

 ข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) ในสาขาวิชาชีพ เป็นคุณสมบัติ
ขั้นต้นของแรงงานฝีมือในสาขาต่างๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียน
สามารถเข้าไปทํางานในประเทศสมาชิกได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติพ้ืนฐาน 
แต่ยังคงต้องดําเนินการตามข้ันตอนการเข้าเมืองและกฎระเบียบการประกอบวิชาชีพตามข้อกําหนดของ
ประเทศน้ันๆ วิชาชีพภายใต้ MRA ประกอบด้วย 8 สาขา ได้แก่ (1) วิชาชีพที่เก่ียวกับการรักษาหรือการแพทย์ 
(2) วิชาชีพที่เก่ียวกับทันตกรรม (3) วิชาชีพพยาบาล (4) วิชาชีพทางด้านวิศวกรรม (5) วิชาชีพทางด้าน
สถาปัตยกรรม (6) วิชาชีพที่เกี่ยวกับการสํารวจ (7) วิชาชีพบัญชี และ (8) วิชาชีพทางด้านการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว ยกเว้นมัคคุเทศก์ 
 

 การเปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอ่ืนได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศน้ันๆ2  
การดําเนินงานในเรื่องน้ีของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประสานงานของแต่ละวิชาชีพใน
ระดับอาเซียน3 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศสมาชิก ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย
ของแต่ละวิชาชีพอาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 
 

 อน่ึง วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ วิชาชีพที่เก่ียวกับการรักษาหรือ
การแพทย์ วิชาชีพที่เก่ียวกับทันตกรรม และวิชาชีพพยาบาล โดยทําให้เกิดผลดีต่ออุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว ซึ่งเช่ือมโยงไปถึงอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสุขภาพ 
เช่น เครื่องมือแพทย์ ยาและเภสัชภัณฑ์ เป็นต้น 

                                                            
1 Invest in ASEAN, “ACIA - ASEAN Comprehensive Investment Agreement”, http://investasean.asean.org/ 
index.php/page/view/acia-reservation-list, 2557. 
2 หน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพหรือองค์กรในระดับประเทศ ได้แก่ สภาวิชาชีพ (Professional Regulatory Authority) หรือกระทรวง/องค์กรท่ี
เก่ียวข้องของประเทศสมาชิก สําหรับประเทศไทยมีสภาวิชาชีพทั้ง 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์สภา สภาพยาบาล ทันตแพทย์สภา สภาวิศวกร 
สภาวิชาชีพบัญชี และสภาสถาปนิก หน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพมีหน้าที่ที่สาคัญคือ ขึ้นทะเบียน และ/หรือออกใบอนุญาต ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ต่างชาติในการเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับ 
3 หน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพหรือองค์กรในระดับอาเซียน ได้แก่ คณะกรรมการประสานงานวิชาชีพสาขาต่างๆ ทั้ง 8 สาขา (ASEAN Joint 
Coordinating Committee) เช่น ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee (ACPECC) สําหรับวิชาชีพ
วิศวกรรม เป็นต้น ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกํากับดูแลวิชาชีพของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ มีหน้าที่หลัก คือ อํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการตามข้อตกลงฯ โดยการส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน และการพัฒนากลยุทธ์
สําหรับการดําเนินการตามข้อตกลงฯ 
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 นอกจากน้ี การเคลื่อนย้ายวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและวิชาชีพที่เก่ียวกับการสํารวจ ยังส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุชีวภาพ การผลิตขั้นสูง/หลอมรวมเทคโนโลยี และยานพาหนะ 
เน่ืองจากวิชาชีพดังกล่าวเป็นที่ต้องการสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตแทบทุกสาขา 

 

ตารางที่ 6.10 : ตารางสรุปผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 
กลุ่มอุตฯ อนาคต AFTA AFAS ACIA MRA เฉลี่ย 
กลุ่มพลังงาน 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 

กลุ่มวัสดุสีเขียว 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
กลุ่มสุขภาพ 0.0 1.0 1.0 1.0 0.75 

กลุ่มหลอมรวม 0.0 0.0 1.0 0.0 0.25 
กลุ่มยานพาหนะ 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 

ที่มา : ประมวลโดย มูลนิธิ สวค. (2557) 
6.6  บทสรุป 
 

 ทั้งน้ี จากผลประเมินข้างต้น สามารถสรุปสถานะของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังน้ี 
 

 1) กลุ่มพลังงานสะอาด/ทดแทน เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายอย่างชัดเจนและ 
มีนัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล/ย่ังยืนอันเป็นเป้าประสงค์ของทั้งไทยและอาเซียน แต่เน่ืองจาก
ไทยเป็นผู้นําเข้าพลังงานสุทธิ และยังไม่สามารถผลิตสินค้าทุนที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนได้ เช่น 
เซลล์แสงอาทิตย์ มอเตอร์สําหรับกังหันลม ทําให้ไทยขาดศักยภาพการแข่งขันเช่นเดียวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
โอกาสในการยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดนจึงเผชิญข้อจํากัดอย่างน่าเสียดาย 
ดังน้ัน หากไทยต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงต้องเร่ิมจากการสนับสนุนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งกระจาย/แลกเปลี่ยนทักษะองค์ความรู้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 
เมื่อแต่ละประเทศสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวได้แล้ว อาจพิจารณาจัดต้ังเครือข่ายคล้ายคลึงกับ
โครงการ INNOVA Project EcoCluP (Eco-innovative cluster partnership for growth and 
internationalisation) ในสหภาพยุโรป 
 

 2) กลุ่มวัสดุสีเขียวเป็นกลุ่มหน่ึงที่ สศช. คัดเลือกให้เป็นอุตสาหกรรมอนาคต และมีความสอดคล้องกับ 
การพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับกลุ่มพลังงาน แต่สิ่งที่แตกต่าง
กันชัดแจ้ง คือ กลุ่มวัสดุสีเขียวใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และไทยมีฐานอุตสาหกรรมด้ังเดิมอยู่แล้ว อาทิ 
อุตสาหกรรมพลาสติก ย่ิงหากไทยมีการพัฒนาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีชีวภาพ  
กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะมีแนวโน้มการเติบโตสดใสในประเทศไทย แม้ว่าการเช่ือมโยงผ่านการค้าการลงทุนยัง
ค่อนข้างจํากัด อันเป็นประเด็นที่ภาครัฐจักต้องสนับสนุนด้วยการจัดต้ังคลัสเตอร์ข้ามแดนหรือคลัสเตอร์คู่แฝด
กับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ต่อไป 
 

 3) กลุ่มสุขภาพเป็นกลุ่มที่มีนัยสําคัญอย่างย่ิงทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก เพราะตอบสนอง
แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้อุปสงค์ของสินค้าในกลุ่มดังกล่าวทั้งเภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หรือ
แม้แต่สินค้าเพ่ือความสวยความงาม อาทิ เครื่องสําอาง อาหารสุขภาพ เติบโตในแนวขนานกับบริการสุขภาพที่
เป็นจุดแข็งของไทย อย่างไรก็ตาม จากการประเมินด้วยดัชนี RCA และ TSI พบว่า ถึงแม้ไทยจะมีช่ือเสียง
กึกก้องในด้านบริการสุขภาพและสปา แต่ในภาคการผลิต ไทยกลับยังเป็นผู้นําเข้าสุทธิและแข่งขันได้ด้อยกว่า
สิงคโปร์หรือประเทศผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเชีย ทั้งที่ไทยมีวัตถุดิบ เช่น ยาง สมุนไพรต่างๆ ที่สามารถนํามา
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แปรรูปเป็นอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องสําอาง/ยาแผนโบราณได้ตามลําดับ กุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จของ
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมนี้ จึงเป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคบริการและระหว่างสาขาต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม กล่าวคือ จะกระจาย/
ถ่ายทอดความรู้ความเช่ียวชาญทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพให้กับบุคลากรและ SMEs อย่างไร เพ่ือให้
สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและตรงต่อความต้องการของตลาดโลกได้ 
 

 4) กลุ่มการผลิตขั้นสูง/หลอมรวมเทคโนโลยีเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเมกะเทรนด์ทาง
เทคโนโลยีในระดับโลก ซึ่งไทยตามหลังประเทศพัฒนาแล้วหลายช่วงตัว แม้ไทยจะเป็นฐานการรับจ้างผลิตของ
อุตสาหกรรมหนักที่เก่ียวข้อง เช่น เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม แต่ไทยยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนสายการผลิตและขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ประกอบกับภาครัฐยังไม่เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการยกระดับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมอนาคตตามตัวอย่างในสหรัฐฯ 
และสหภาพยุโรป ทําให้ในภาพรวม การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตดังกล่าวทั้งของไทยและประเทศ 
เพ่ือนบ้านยังห่างไกลความจริงนักและมีความท้าทายมากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จุดเริ่มต้นจึงอาจเป็น 
การสํารวจเชิงลึกถึงเมกะเทรนด์หรือการคาดการณ์เทคโนโลยีในระดับโลก เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจาก 
การพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว โดยเฉพาะการพิมพ์สามมิติ และให้ข้อมูล/เสนอแนะแนวทางการปรับตัวแก่
ผู้ประกอบการภาคเอกชนต่อไป 
 

 5) กลุ่มขนส่งและความมั่นคงมีความสําคัญต่อการสร้างความเช่ือมโยงทางกายภาพภายในอาเซียน  
จึงมีโอกาสเติบโตสูง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถไฟ หรืออากาศยาน และไทยเองเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์
อยู่แล้ว แต่โอกาสในการสร้างความเช่ือมโยงยังมีไม่มาก ยกเว้นในกรณีของประเทศกัมพูชาซึ่งสามารถผลิต
ช้ินส่วนบางชนิดที่ไทยนําเข้ามาใช้ในการประกอบรถยนต์ นอกจากน้ี ผู้กําหนดนโยบายในประเทศไทยจัดลําดับ
ความสําคัญไปคนละทิศคนละทาง กล่าวคือ สศช. จัดให้อากาศยานเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมอนาคต แต่ สอท. 
กลับเล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมการต่อเรือมากกว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงอาจต้องเร่ิมต้น
จากการกําหนดนโยบายให้ชัดเจนเพราะการลงทุนมีการประหยัดด้วยขนาด (Economies of Scale) 
ยกตัวอย่างในสาขาการขนส่งทางราง หากไทยตกลงลงทุนในเมกะโปรเจกต์รถไฟรางคู่/ความเร็วสูงและ
รถไฟฟ้ามหานครอย่างแน่วแน่แล้ว ภาครัฐจะยอมปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นมิตรกับผู้ผลิต
ภายในประเทศหรือไม่ มิฉะน้ันแล้วจะถือเป็นการปล่อยให้โอกาสในการยกระดับผู้ผลิตตามห่วงโซ่มูลค่าหลุด
ลอยไปอย่างน่าเสียดาย 
 

 ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์ตัวแปรใน 5 มิติ คณะที่ปรึกษากําหนดให้นํ้าหนักทุกมิติเท่ากัน ผลปรากฏว่า 
กลุ่มวัสดุ/เทคโนโลยีสีเขียวเป็นกลุ่มที่ได้รับคะแนนสูงสุดและการคัดเลือกเป็นอุตสาหกรรมอนาคตนําร่อง
เพราะมีความสําคัญในทุกมิติเป็นลําดับที่ 1-2 แต่ขณะที่กลุ่มพลังงานสะอาดและกลุ่มสุขภาพถึงแม้ว่ามี
นัยสําคัญในเชิงนโยบายมากกว่าแต่ไทยยังขาดขีดความสามารถในการแข่งขัน ต่างจากกลุ่มวัสดุสีเขียวที่มี
รากฐานจากวัตถุดิบในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
  



บทท่ี 6: สรุปการประเมินศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน 6-15 
 

ตารางที่ 6.11 : สรุปผลการประเมินใน 5 มิติ 

กลุ่มอุตฯ อนาคต มิตินโยบาย 
มิติการ
พัฒนา 

มิติการ
แข่งขัน 

มิติการ
เชื่อมโยง 

มิติอาเซียน เฉลี่ย 

กลุ่มพลังงาน 1.0 0.8 0.0 1.0 0.0 0.56
กลุ่มวัสดุสีเขียว 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 0.90
กลุ่มสุขภาพ 1.0 0.8 0.0 0.0 1.0 0.56

กลุ่มหลอมรวม 0.3 0.5 0.5 1.0 0.0 0.46
กลุ่มยานพาหนะ 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.60

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 
 

รูปภาพท่ี 6.1 : สรุปผลการประเมินเชิงปริมาณในมิติขดีความสามารถการแข่งขัน 
และศักยภาพการเช่ือมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

   
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

 



บทท่ี 7: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต 7-1 
 

บทท่ี 7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย 

และทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอรอ์ตุสาหกรรมอนาคต 
 
7.1  แนวทางการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทาง 

การเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต 
 

 การจัดทํานโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของไทย ควรคํานึงถึงปัจจัยอย่างน้อย 3 ด้าน คือ 
 

 1) ปัจจัยภายนอก หมายถึงแนวโน้มของโลกตามที่ได้มีการประมวลในบทท่ี 2 ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ 
ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมือง และมิติเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่นมิติสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทําให้ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสําคัญกับการลดการปล่อยมลพิษและ
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน หรือในมิติสังคม การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสะท้อนจากจํานวนประชากรสูงอายุของโลกที่จะเพ่ิมขึ้นอีก 82 
ล้านคน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สร้างโอกาสแก่ไทยในการเป็นผู้นําธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ซึ่งจาก
ปัจจัยภายนอกดังกล่าว หากภาครัฐให้การสนับสนุนไม่เหมาะสม ก็จะไม่เอ้ือต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ปัจจัยด้านโอกาส เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออก 

 

 2) ปัจจัยภายใน หมายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของไทยตามท่ีได้มีการประมวลในบทท่ี 3 โดยสมควรใช้
ประโยชน์จากจุดแข็ง เช่น ทุนทางสังคม/วัฒนธรรม หรือขีดความสามารถทางการแข่งขันในภาคการเกษตร
และบริการ มายกระดับสินค้าและกระบวนการผลิตสินค้าตลอดห่วงโซ่มูลค่า ต่อยอดสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตที่ตอบสนองต่อแนวโน้มโลกข้างต้นหรือกล่าวได้ว่าทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในอนาคตจะเป็นการเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตและภาคบริการมากขึ้น  

 

 3) บทบาทภาครัฐและทิศทางนโยบายของไทยและอาเซียน ตามที่ได้ประมวลในบทที่ 3 รวมถึงการ
รวมกลุ่มและการเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียนตามท่ีได้ประมวลในบทท่ี 5 และมิติอาเซียนในบทที่ 6 
หมายถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตจากการรวมกลุ่มในภูมิภาค ซึ่งอํานวยความสะดวก
ต่อการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตในลักษณะคลัสเตอร์ข้ามแดนหรือคลัสเตอร์คู่แฝดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  
ประเทศไทยใช้นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมา
โดยตลอด ขณะที่ภาคเอกชนมีบทบาทมากข้ึนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแทรกแซงโดยตรงของรัฐบาล
ทําได้ยากข้ึน ภาครัฐจึงควรหลีกเลี่ยงการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตแบบบนลงล่าง และเน้นบทบาท
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่สอดคล้องกับแนวโน้มโลก 
พร้อมทั้งการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน เพ่ือให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
การแข่งขันและเติบโตด้วยตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 

 จากการประมวลข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตและการพัฒนาคลัสเตอร์ข้ามแดนในระดับโลก 
อาเซียน และไทยในบทที่ 2-5 น้ัน สามารถระบุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย
ตามหัวข้อที่ 7.2 ดังน้ี 
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7.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและ
ทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต 

 

วิสัยทัศน ์
 

 “กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย ด้วยการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
ให้สามารถผลิตสินค้าในรูปลักษณ์ใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้มอุปสงค์ของโลก โดยต่อยอดจากฐาน
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ควบคู่กับการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน  
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดโลกอย่างย่ังยืน” 
 

พันธกิจ 
 

 1) ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตและการเช่ือมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดังกล่าว
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนให้ก้าวทันแนวโน้มโลก 
 

 2) จัดทําระบบสารสนเทศที่ช้ีแนวโน้มของโลกและภูมิภาคอันมีนัยสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย
ในอนาคต พร้อมทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงที โดยมีตัวช้ีวัดที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 
 

 3) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนและการประกอบ
กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 
 

 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในรูปแบบคลัสเตอร์ ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน 
 

เป้าหมาย 
 

 1) หน่วยงานภาครัฐมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเช่ือมโยง 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งมีกลยุทธ์ หน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
 

 2) ผู้ประกอบการเอกชนสนใจปรับโครงสร้างการผลิตให้ตอบสนองต่อแนวโน้มของโลก ผลิตสินค้าใน
รูปแบบใหม่และ/หรือกระบวนการใหม่บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาโดยรู้จักใช้
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียนมากขึ้น 
 

 3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต โดยมีคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันและศักยภาพการส่งออกของทั้งไทยและภูมิภาค 
  



บทท่ี 7: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต 7-3 
 

7.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเชื่อมโยงคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอนาคต 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศทางการเช่ือมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การต่อยอดอุตสาหกรรมด้ังเดิมสู่อุตสาหกรรมอนาคตไทย (2)  
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม
อนาคตไทย (3) การสร้างโอกาสและปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอนาคตไทย (4) 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอนาคตไทย (5) การพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอนาคตไทย และ (6) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการผลิตข้ามแดนรองรับคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอนาคตไทย ซึ่งมีกลยุทธ์ปรากฏตามตารางที่ 7.1 ดังต่อไปน้ี 
 

รูปภาพท่ี 7.1 : ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย 
และทิศทางการเชื่อมโยงคลสัเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
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ตารางที่ 7.1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย 
และทิศทางการเชื่อมโยงคลสัเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ที ่1: การต่อยอดอุตสาหกรรมด้ังเดิมสู่อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

1.1 ติดตามผลกระทบจากแนวโน้มโลกและอาเซียนต่อกลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคต 

สศอ. สศช.
สอท. 
พณ. 
วท. 

- 
 

2558-2562 

1.2 จัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคต และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการ   

สศอ. สศช.
สศก. 
สอท. 
พณ. 

- 2558-2562 

1.3 กําหนดวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคต  

สศอ. สศช. 
สอท. 

อาเซียน 2558 

1.4 ประเมินศักยภาพการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตของ
ไทยและอาเซียน  

สศอ. สศช. 
สอท. 

UNDP 
ADB 

2559 

1.5 กําหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือการติดตามประเมินผลการพัฒนา  
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตของไทยเชื่อมโยงกับอาเซียน 

สศอ. สศช. 
สสช. 

- 2560 

 ยุทธศาสตร์ที ่2: การพัฒนาศกัยภาพของผู้ประกอบการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
สู่ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอนาคต

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

2.1 เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพในห่วงโซ่มูลค่า
อุตสาหกรรมอนาคต  

กสอ. 
สสว. 

สศอ. 
ISMED 

 

- 2559-2562 

2.2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคต 

สสว. ธพว. - 2559-2562 

2.3 ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต  

สกท. สศอ. - 2560-2562 

2.4 เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยจุด
แข็งทางทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

กสอ. สค. 
TCDC 
สพภ. 

- 2560-2562 
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 ยุทธศาสตร์ที ่3: การสร้างโอกาสและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานและ
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมอนาคต 

กรอ. 
 

พพ. - 2559-2562 

3.2 สร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชนให้ผลิตสินค้าและ/หรือใช้
กระบวนการการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

สสพ. 
TEI 

 

กสอ. - 2559-2562 

3.3 กระตุ้นอุปสงค์ของสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตด้วยการ
สร้างความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎระเบียบ 

กสอ. 
สมอ. 

 
 

คน. 
กปส. 
TEI 

TGBI 

- 2559-2562 

3.4 กระตุ้นการบริโภคสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตด้วยนโยบาย
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  

สงป. 
บก. 

กสอ. - 2560-2562 

3.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต  

สอศ. 
 

กพร. 
สศอ. 

- 2560-2562 

 ยุทธศาสตร์ที ่4: การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

4.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการท่ีเกี่ยวข้องใน  
การกําหนดเทคโนโลยีเป้าหมายสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคต  

สนช. 
สวทน. 

สศอ. - 2559-2562 

4.2 นําผลวิจัยเทคโนโลยีเป้าหมายมาสนับสนุนการถ่ายโอนเทคโนโลยี
เฉพาะทางท่ีเป็นพ้ืนฐานของข้ันต้นน้ําในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตจาก
ภาควิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม 

สนช. 
สวทน. 

 

สศอ. 
 

- 2560-2562 

4.3 จัดทําโครงการความร่วมมือท่ีเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต
และขยายผลงานวิชาการสู่ตลาด 
 

สศอ. สนช. 
สวทน. 
สอท. 
กพร. 
สอศ. 

TCELS 

- 2561-2562 

4.4 วางตําแหน่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนาคตในระดับอนุภูมิภาค   

สนช. 
สวทน. 

 

สศอ. อาเซียน 2561-2562 
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ยุทธศาสตร์ที ่5: การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตของไทย 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

5.1 กําหนดขอบเขตและที่ต้ังของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต และ
ประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนา   

สศอ. 
กนอ. 

สศช. 
สอท. 
มท. 
สสช. 

- 2559 

5.2 คัดเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมของการพัฒนาคลัสเตอร์อนาคต 
(ขับเคล่ือนโดยรัฐหรือเชิงพาณิชย์) 

สศอ. 
กนอ. 

สศช. 
 

- 2560 

5.3 ขยาย เครือข่าย/พันธมิตร  รวมท้ังส ร้างกลไกเสริมส ร้าง
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในคลัสเตอร์   

สศอ. 
กสอ. 

สศช. 
สอท. 

- 2560-2562 

5.4 จัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ีสําหรับการพัฒนา  
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต  

สศอ. 
 

สศช. 
 

- 2560 

5.5 ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานในระดับภูมิภาค/ท้องถ่ิน รวมถึง
ภาคประชาชน ในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต  

อปท. 
มท. 

 

สศอ. 
กนอ. 

 

- 2561-2562 

5.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนด  

สศอ. 
 

สศช. 
 

- 2561-2562 

ยุทธศาสตร์ที ่6: การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของเครือข่ายการผลิตข้ามแดน 
รองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตของไทย 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

6.1 คัดเลือกและพัฒนาพ้ืนท่ีในประเทศเพื่อนบ้านท่ีเหมาะสมต่อการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย 

สศอ. 
 

สศช. 
กรมอาเซียน 
 

UNESCAP 
ADB

หน่วยงาน
เทียบเท่า 
สกท.  

2559-2561 

6.2 ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการผลิตและแนวโน้มการเคลื่อนย้าย
การผลิตของภาคเอกชนท้ังไทยและต่างประเทศ ในพ้ืนท่ีภูมิภาค/
ระเบียงเศรษฐกิจในประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน โดยเฉพาะกัมพูชาและ
ลาว และปัญหาอุปสรรคต่อการยกระดับคลัสเตอร์ข้ามแดน 

สศอ. 
 

กรมอาเซียน 
สพพ. 
สอท. 

 

ADB 
UNESCAP 
หน่วยงาน
เทียบเท่า 
สกท. 

2560-2562 

6.3 ติดตามนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายอุตสาหกรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีนัยสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต
ของไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐของประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

สศอ. 
 

 หน่วยงาน
เทียบเท่า 
สศช. 

2560-2562 

6.4 แสวงหาปัจจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อใช้พัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมอนาคต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับท้ังไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน   

สศอ. 
 

สศก. - 2560-2562 

 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
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ตารางที่ 7.2 : รายชื่อหน่วยงานซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมควรสรา้งความร่วมมือ 
เพื่อบรูณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยฯ 

ชื่อยอ่ หน่วยงาน 
กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
กปส. กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี 
กพร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กสอ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
คน. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
จร. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ธพว. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
บก. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
พณ. กระทรวงพาณิชย์ 
พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
มท. กระทรวงมหาดไทย 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศลทช. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สกท. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี 
สกอ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สค. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
สงป. สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
สนช. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สป. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
สพพ. สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) กระทรวงการคลัง 
สพภ. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมอ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

สวทน. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สสช. สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สสพ. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
สสว. สํานักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สศก. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
สศอ. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สอท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สอศ. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
อปท. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ADB ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 
ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
TEI สถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย 
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ชื่อยอ่ หน่วยงาน 
TGBI สถาบันอาคารเขียวไทย 
UNDP United Nations Development Programme 
UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 8: ทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่องในระดับโลก อาเซียน และไทย 8-1 
 

บทท่ี 8 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่อง 

ในระดับโลก อาเซียน และไทย 
 
 แนวคิดและแรงบันดาลใจที่จะสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้ทุกประเทศทั่วโลกหันมา 
รณรงค์สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนไปด้วยกระแส “Go Green” หรือ “Green Growth” ภายใต้
จุดประสงค์หลัก คือ การสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือกล่าว
ได้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องไม่เป็น “สีเทา” อย่างในอดีต ที่เมื่อก่อมลภาวะแล้วจึงตระหนักถึง
ผลกระทบและแสวงหาแนวทางกําจัดของเสียดังกล่าว ซึ่งในหลายกรณี ยากที่จะรักษาสภาพทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้คืนรูปกลับมาสดใสบริสุทธ์ิอย่างเดิมได้ การดําเนินงานตามแนวคิดหรือนโยบายดังกล่าว 
จึงจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจจากเดิมให้เป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
โดยรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วจํานวนมาก ต่างเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาอย่างย่ังยืนในลักษณะ
การพัฒนาไปสู่สังคมสีเขียว จึงได้มีการออกมาตรการกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรม/สินค้าสีเขียวทั้งด้าน
อุปทานและอุปสงค์ อาทิ มาตรฐานสินค้าและฉลากเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานรอยเท้าคาร์บอน (Carbon 
Footprint) เป็นต้น มาตรการดังกล่าวล้วนถูกบังคับใช้เพ่ือรักษาสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศเพ่ือไม่ให้
ถูกทําลายลงโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ 
ประเทศทั่วโลก 
 

 ดังน้ันในส่วนของภาคการผลิต ต้องมีการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในตลาดท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งในตัวสินค้า และกระบวนการผลิตที่
ต้องคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
เพ่ือความย่ังยืนสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน แม้แต่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 5 กลุ่มน้ัน จะเห็นได้ว่าต้องมีการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมด้ังเดิมตามกระแสดังกล่าวทั้งสิ้น ได้แก่การพัฒนาพลังงานสะอาด/ทดแทนการใช้
เช้ือเพลิงในกลุ่มพลังงาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม หรือวัสดุก่อสร้างรักษ์โลกในกลุ่มวัสดุสีเขียว  
การพัฒนาวัสดุชีวภาพที่ใช้ทางการแพทย์และยา/เครื่องสําอางจากสมุนไพรในกลุ่มสุขภาพ การพัฒนา
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดรับกับมิติสิ่งแวดล้อมในกลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี และการพัฒนายาน
ยนต์สะอาด ประหยัดพลังงาน รวมทั้งระบบการขนส่งมวลชนทางรางหรือที่เรียกว่า “การขนส่งสีเขียว”  
ในกลุ่มโลจิสติกส์ แต่จากการวิเคราะห์ในบทที่ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอนาคตที่มี
แนวโน้มมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบัน โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องในบริบทของไทย ดังน้ัน ในบทน้ีจึงบรรยายถึงคํานิยามและทิศทาง
ของอุตสาหกรรมดังกล่าวในระดับโลก ภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย ตามลําดับ 
 
8.1 นิยามของอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 
 

 “อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว” เป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสีเขียวที่แต่ละหน่วยงานใน
ประเทศให้คําจํากัดความแตกต่างกันไป กล่าวคือ UNIDO มองว่าอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  
เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน อุตสาหกรรมสีเขียวในมุมมองของ UNIDO  
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จึงครอบคลุมธุรกิจสาขาพลังงานสะอาด/ทดแทนและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่น การจัดการของเสีย 
การบริหารจัดการน้ําเสีย การรีไซเคิล เป็นต้น แตกต่างจาก “การทําอุตสาหกรรมให้เป็นสีเขียว” (Greening 
of Industry) ซึ่งหมายถึงกระบวนการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ 
สาขาอุตสาหกรรม 
 

 หน่วยงาน Economic Development Administration (EDA) ของสหรัฐฯ ได้จําแนกสินค้าสีเขียว
ออกจากกระบวนการสีเขียวในทํานองเดียวกันโดยสินค้าสีเขียวหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมความย่ังยืนในองค์
รวมหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคหรือชุมชนที่เก่ียวข้อง สินค้าดังกล่าวจึงมีหลายรูปแบบเช่น ช้ินส่วนที่ใช้
ในพลังงานทดแทนหรือโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนกระบวนการสีเขียว
หมายถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพจากทรัพยากร พลังงาน นํ้า และ/หรือขยะในกระบวนการหรือการทํางานที่มีอยู่ 
การยกระดับเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงในวงจรชีวิตของสินค้าไปในทางที่ ย่ังยืนมากขึ้น 
จุดสําคัญอยู่ที่ วิ ธีการที่ผลิตภัณฑ์น้ันถูกพัฒนาหรือผลิตขึ้นมากกว่าตัวผลิตภัณฑ์เอง ยกตัวอย่างเช่น 
กระบวนการสีเขียวอาจเป็นการขยายตัวของธุรกิจฟอกหนังที่ใช้นํ้าและพลังงานในทางที่ย่ังยืนมากขึ้น 
 

 มูลนิธิ สวค. เห็นด้วยกับ EDA และเช่ือว่าขอบเขตของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่
เฉพาะสินค้าหรือบริการในสาขาที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงอย่างในมุมมองของ UNIDO แต่ควร
ครอบคลุมถึงกลุ่มสินค้าที่ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
ยกตัวอย่างเช่นในธุรกิจบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุก่อสร้าง หากมีการนําวัสดุทางชีวภาพมาใช้ เช่น การผลิตจานจาก
ชานอ้อยหรือการผลิตอิฐจากขี้เถ้า ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่มูลค่าโดยสิ้นเชิง สมควรนับเป็นส่วนหน่ึง
ของอุตสาหกรรมวัสดุและเทคโนโลยีสีเขียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับประเทศกําลังพัฒนา การสนับสนุนธุรกิจ
สิ่งแวดล้อมอย่างพลังงานสะอาดหรือการบําบัดนํ้าเสียอาจต้องใช้เวลาและต้นทุนสูงเพราะขาดความเช่ียวชาญ
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม แต่หากเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่ประเทศน้ันมีความได้เปรียบและ/หรือมีทรัพยากร
ภายในประเทศอยู่แล้ว เช่น พัฒนาธุรกิจสิ่งทอให้เป็นสิ่งทอสีเขียวจากของเหลือใช้ หรือสร้างความเป็นเลิศ 
(Niche) ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า/ชีวมวล จะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมด้ังเดิมในประเทศด้วย ดังน้ัน กล่าวได้ว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ
และเทคโนโลยีสีเขียว จะต้องใช้ทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศและอาเซียน ผนวกกับองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถยกระดับตนเองไปสู่ผู้ผลิตสินค้า/บริการใหม่ๆ ได้ 
 

นิยามของวัสดุสีเขียว 
 

  “วัสดุสีเขียว”หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแปรรูปวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือของเหลือใช้ ทดแทน
วัสดุด้ังเดิม นํามาประกอบขึ้นเป็นวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในตัววัสดุและ
กระบวนการผลิต และ/หรือย่อยสลายโดยธรรมชาติสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตขั้นต้นนํ้าได้ด้วย 
โดยหน่วยงาน Environmental Protection Agency ในสหรัฐฯ ได้ระบุคุณลักษณะของวัสดุสีเขียวว่าต้อง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต กล่าวคือ มีองค์ประกอบ ได้แก่ (1) วัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Environmentally preferable materials and specifications) (2) ประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน พลังงานทดแทน และน้ํา (3) การจํากัดของเสียและมลพิษและสภาพแวดล้อมภายในโรงงานและ  
(4) การสนับสนุนการเติบโตอย่างชาญฉลาดและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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 ตัวอย่างวัสดุสีเขียวได้แก่ การผลิตอิฐจากขี้เถ้า การผลิตพลาสติกจากข้าวโพด การผลิตเฟอร์นิเจอร์
จากมูลหอยทาก การผลิตจานจากชานอ้อย หรือแม้กระทั่งการผลิตเสื้อผ้าจากใยสับประรดหรือขวดพลาสติก 
เป็นต้น ดังน้ันมูลนิธิ สวค. จึงแตกแขนงสาขาของวัสดุสีเขียวออกเป็น 3 สาขาหลัก ได้แก่ (1) บรรจุภัณฑ์
ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (Bio-plastics) (2) สิ่งทอสีเขียว (Green textiles) และ (3) วัสดุก่อสร้างสีเขียว 
(Green construction materials) ตามรูปภาพที่ 8.1 
 

รูปภาพท่ี 8.1 : องค์ประกอบของอุตสาหกรรมวัสดุสเีขยีว 

 
ท่ีมา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

 

 1) บรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packaging) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ 
และวัสดุเหลือใช้ นํามาใช้เป็นภาชนะสําหรับห่อ หุ้ม ป้องกัน ลําเลียง ใส่ของ จัดส่ง และนําเสนอสินค้า  
โดยผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สีเขียวจะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่มูลค่าของการผลิต การนํามาใช้
งาน ตลอดจนถึงการกําจัด ซึ่งสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถปลูกขึ้นใหม่ทดแทนได้ เช่น  
มันสําปะหลัง อ้อย ที่นํามาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ และวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนํามาผลิตเป็นกระดาษ1 
 

 2) สิ่งทอสีเขียว (Green Textile) คือ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือ
ใช้จากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลสร้างเป็นเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ มีการ
ใช้เทคโนโลยีสะอาด และนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต อาทิ เสื้อผ้ากีฬาจากขวด
พลาสติก เครื่องนุ่งห่มจากกาก และใบสัปปะรดของโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง รองเท้าระบายความร้อนจาก
เส้นใยที่ผลิตจากกัญชง เป็นต้น2 
 

 3) วัสดุก่อสร้างสีเขียว (Green Construction Materials) คือ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ผลิตขึ้นจาก
วัสดุทางธรรมชาติ (Natural materials) และวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์วัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุใช้แล้ว  

                                                            
1
 มูลนิธิ สวค. 2557 

2
 มูลนิธิ สวค. 2557 
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สิ่งแวดล้อมดังกล่าวทําให้ประเทศนิวซีแลนด์จัดเป็นผู้นําในการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมสีเขียวในระดับโลก 
ตามรูปภาพที่ 8.5 
 

รูปภาพท่ี 8.5 : งบประมาณการวิจัยและพฒันาด้านพลังงานและสิง่แวดล้อม 
ของรัฐบาลแตล่ะประเทศ (คดิเป็นร้อยละของงบประมาณการวิจัยและพัฒนาท้ังหมดใน ป ี2554) 

 
ที่มา : OECD Research and Development Statistics (RDS) Database (2555) 

 

ทั้งน้ี เมื่อเจาะลึกลงมาในแต่ละสาขาของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว ได้แก่ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สี
เขียว สิ่งทอสีเขียว และวัสดุก่อสร้างสีเขียว ทิศทางของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภท มีความสอดคล้อง และ
เช่ือมโยงกันทั้งในด้านการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในระดับต้นนํ้า และการสนองตอบต่ออุปสงค์รักษ์โลกใน
ระดับปลายนํ้า 
 

แนวโน้มอุตหกรรมบรรจุภัณฑ์สีเขียว สิ่งทอสีเขียว และวัสดุก่อสร้างสีเขียวในภาพรวม 
 

“บรรจุภัณฑ์” หมายถึงสินค้าทุกชนิด ซึ่งทําจากวัสดุใดก็ได้ ที่นํามาใช้สําหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ลําเลียง 
จัดส่งและนําเสนอสินค้า เช่น กล่องขนมหวาน แผ่นฟิล์มห่อรอบกล่องซีดีถุงหิ้วทําจากกระดาษหรือพลาสติก 
จานหรือถ้วยที่ใช้แล้วทิ้งพลาสติกใสปิดหน้าอาหาร (พลาสติกแรป) ถุงแซนด์วิช แผ่นฟอล์ยอลูมิเนียม เป็นต้น5 
ดังน้ันบรรจุภัณฑ์สีเขียว คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง/เข้ามามีบทบาทแทนที่บรรจุภัณฑ์แบบเดิม  
ตลอดสายพานการผลิต เพ่ือสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

จากรายงานของ PlasticsEurope พบว่า ในทวีปยุโรป อุปสงค์ต่ออุตสาหกรรมพลาสติกของตลาด
บรรจุภัณฑ์มีสัดส่วนมากที่สุด คือ ร้อยละ 39.4 ของตลาดทั้งหมด ตามรูปภาพที่ 8.6 รองลงมาคือ สิ่งก่อสร้าง 
และยานยนต์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนํามาใช้ทดแทน
พลาสติกแบบเดิม ซึ่งสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมายได้ 
  
                                                            
5
 Thailand Packaging Blockspot, 2557 
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รูปภาพท่ี 8.6 : อุปสงค์ต่อพลาสติกในยุโรป ปี 2555 

 
ที่มา : PlasticsEurope (PEMRG)/ Consultic/ ECEBD (2555) 

 

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) หรือ พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic) คือ 
พลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ โดยสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สามารถปลูกขึ้นใหม่ทดแทนได้ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรั่ง มันสําปะหลัง ซึ่งพืชเหล่าน้ีเป็นพืชเศรษฐกิจที่มี
การปลูกกันมาก หาได้ง่ายและมีราคาถูก ยกตัวอย่างพลาสติกชีวภาพ Polylactic acid (PLA), 
Polyhydroxyyalkkanoates (PHAs) และ Propanediol (PDO) เป็นต้น6 

 

ดังน้ัน ในบริบทการพัฒนาอุตสาหกรรมนําร่องน้ี จะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าจับตามองในกระแสความต้องการท่ีเปลี่ยนไปของโลกมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามในบริบทของ
บรรจุภัณฑ์สีเขียวน้ันไม่ได้มีเฉพาะแต่เพียงผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพท่ีจะนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์สีเขียว แต่ยังคงมีบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากวัสดุชนิดอ่ืน เช่น กระดาษ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
  

                                                            
6 ดร.เยาวพา สุวัตถิ กลุ่มงานวิจัยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ, 2557 
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รูปภาพท่ี 8.7 : แสดงกําลังการผลิตพลาสติกชีวภาพท่ัวโลก ปี 2548-2556 

 
ที่มา : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (2556) 

 

จากรูปภาพที่ 8.7 แสดงให้เห็นถึงปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวจากการผลิตในอดีต ช้ีให้เห็นถึง
ปริมาณความต้องการ/อุปสงค์ที่เพ่ิมขึ้นของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยในด้านอุปสงค์ ตลาดหลักของพลาสติก
ชีวภาพในระดับโลกเป็นประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐฯ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น หากไทย
ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมอนาคตดังกล่าว จําเป็นต้องศึกษาทบทวนกฎระเบียบและแนวโน้มเทคโนโลยี
ของประเทศเหล่านี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อประเทศดังกล่าวเป็นผู้นําในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวไป
พร้อมๆ กัน แม้ว่าในอนาคตคาดการณ์ว่าสัดส่วนของประเทศพัฒนาแล้วในกําลังการผลิตวัสดุสีเขียวจะลดลง
อย่างมีนัยสําคัญ และถูกแทนที่โดยประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียและอเมริกาใต้ ตามท่ีจะกล่าวถึงในลําดับ
ถัดไป ยกตัวอย่างในประเทศเยอรมัน มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการผสมเม็ดพลาสติกชีวภาพกับสารเติมแต่งอ่ืนๆ ที่มีสมบัติเด่นทางเชิงกล และกายภาพตามที่
ต้องการ (Compounding Technology) รวมถึงองค์กรภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติได้ออก
มาตรการด้านภาษีสําหรับพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายท่ีสูงขึ้นทําให้ราคาของพลาสติกดังกล่าวสูงขึ้น อันจะเป็น 
การเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มพลาสติกย่อยสลายได้ ให้อยู่ในราคาที่แข่งขันได้ ส่วนในประเทศญี่ปุ่นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้เป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะบริษัทธุรกิจหลัก เช่น โซน่ี พานาโซนิค 
โตชิบา ต่างหันมาใช้พลาสติกชีวภาพเป็นบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ซอฟท์แวร์ต่างๆ 
 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาความเป็นมาของรูปแบบธุรกิจของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในกลุ่มประเทศ
ดังกล่าว จะเห็นว่าส่วนแบ่งตลาดพลาสติกชีวภาพที่จะไปทดแทนพลาสติกจากปิโตรเคมีน้ันเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทั้งน้ีกําลังการผลิตพลาสติกชีวภาพในโลกในปี 2550 อยู่ที่ประมาณ 360,000 ตันคิดเป็นส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณร้อยละ 1 ของการใช้พลาสติกทั่วไป ซึ่งมีปริมาณการผลิตประมาณ 200 ล้านตันต่อปีโดยใน
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีปริมาณการใช้พลาสติกชีวภาพ 40,00 - 50,000 ตันต่อปี และมีความต้องการ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณการใช้พลาสติกชีวภาพ 15,000 ตันต่อปี และมีการ
ขยายตัวของตลาดถึงร้อยละ 100 ต่อปี ส่วนในสหรัฐฯ มีความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพ 70,000 - 80,000 
ตันต่อปี และตลาดมีการขยายตัวร้อยละ 16 ต่อปี โดยเมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของพลาสติกชีวภาพ
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โดยรวมของตลาดโลกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ต่อปี ทําให้คาดการณ์ว่า ในปี 2563 กําลังการผลิตพลาสติก
ชีวภาพจะเพ่ิมขึ้นเป็น 3,450,000 ตัน หรือเกือบ 10 เท่าตัวภายในระยะเวลาไม่ถึง 15 ปี เช่นเดียวกับ
ความต้องการเม็ดพลาสติกชีวภาพของโลก ในปี 2554 ที่ประมาณ 1 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ0.5 ของตลาดเม็ด
พลาสติกทั้งหมด แต่คาดว่าจะปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 5-6 ล้านตันต่อปีหรือเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 3 ในปี 25637 
ตามรูปภาพที่ 8.8 

 

ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่า ทิศทางของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในระดับโลกน้ัน เป็นไปแบบก้าว
กระโดด เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง โดยผลการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพในระดับโลกของ European Bioplastic Institiution (2557) พบว่า ผลจากการลงทุน 2,000 ล้านยูโร
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่งผลให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 22 ล้านตําแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9 ของกําลังแรงงาน
ทั้งหมดในยุโรป ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมที่แท้จริงให้กับระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
 

รูปภาพท่ี 8.8 : กําลังการผลติ และแนวโนม้การผลิตพลาสติกชีวภาพโลก (2553-2560) 
 

 
ที่มา : European Bioplastic Institiution (2557) 

 

 หากพิจารณาเป็นรายทวีป จากรูปภาพที่ 8.9 สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของตลาดการผลิต
พลาสติกชีวภาพในทวีปอเมริกาใต้ และเอเชียที่เพ่ิมมากข้ึน ทดแทนการผลิตในภูมิภาคยุโรป โดยสัดส่วน 
ของเอเชีย ซึ่งปัจจุบันมีมาเลเซียเป็นผู้นํา จะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 36 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 46 ในปี 2560 
ในขณะที่สัดส่วนของยุโรปและอเมริกาเหนือรวมกันลดลงจากประมาณร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 10 ในช่วง
เวลาเดียวกัน 
 
 
 
  

                                                            
7 European Bioplastic Institiution, 2557 
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รูปภาพท่ี 8.9 : แนวโน้มการเติบโตของภาคการผลิตพลาสติกชีวภาพของโลกในแตล่ะภูมิภาค 
 

 
ที่มา : European Bioplastic Institiution (2557) 

 

 จําแนกประเภทของการนําไปใช้ของพลาสติกชีวภาพ สังเกตได้ว่าจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
มากที่สุด โดยเฉพาะการผลิตขวดพลาสติกที่มาแทนที่พลาสติกแบบเดิมที่ย่อยสลายยาก ตามรูปภาพที่ 8.10 
 

รูปภาพท่ี 8.10 : การนําพลาสติกชีวภาพมาใช้ในการผลิตในแต่ละส่วนของอุตสาหกรรมโลก 

 
ที่มา : European Bioplastic Institution (2557) 

 

 ทางด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวน้ัน มีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะการเติบโตของมูลค่าตลาดวัสดุสิ่งก่อสร้างสีเขียวในตลาดยุโรป ซึ่งในปัจจุบัน 
ประเทศในแถบยุโรปมีการต่ืนตัวในประเด็นดังกล่าวมากกว่ากลุ่มประเทศอ่ืนๆ ครอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
ในระดับโลก และมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดในปี 2563 จะเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี 2556 ตามรูปภาพที่ 8.11 
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รูปภาพท่ี 8.11 : มูลค่าตลาดของวัสดุก่อสร้างสเีขียว (2556-2563) 

 
ที่มา: Navigant Research (2557) 

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวมีทิศทางร้อนแรงไม่น้อยไปกว่าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และ
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสีเขียว เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรในโลก ส่งผลให้เกิดความต้องการ
ในตลาดสิ่งทอที่เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงของการดํารงชีวิตของมนุษย์ รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของขยะประเภทผ้า 
เศษผ้า ผ้าเก่า ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการกําจัด ทําให้ผู้คนเร่ิมหันมาสนใจผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการหันมาใส่เสื้อผ้าที่ผลิตจากฝ้ายอินทรีย์ หรือสิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และ
วัสดุเหลือใช้ เช่น ใยสับประรด ขวดพลาสติก เป็นต้น ดังน้ัน ความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้นย่อมถูกตอบสนองด้วยการ
ผลิตที่เพ่ิมขึ้น สังเกตได้จากรูปภาพที่ 8.12 แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นการขายปลีกของผลิตภัณฑ์ฝ้ายอินทรีย์
ของโลกถึงเกือบ 5 เท่าในระหว่างปี 2550-2555 ถือเป็นอีกปรากฏการณ์ที่ตอกยํ้าความสําคัญและโอกาส
ทางการค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 

 

รูปภาพท่ี 8.12 : การค้าปลกีผลิตภัณฑ์ฝา้ยอินทรย์ีของโลก (2550-2555) 
 

 
ที่มา : Textile Exchange, (2555) 

 

 โดยสรุปแนวโน้มอันสดใสของแต่ละกลุ่มสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสี เขียวสะท้อนว่า 
กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในอนาคต เพราะเติบโตอย่างต่อเน่ืองตอบสนองกับอุปสงค์ 
สีเขียวที่เพ่ิมขึ้น แต่ความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมดังกล่าวอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน โดยเฉพาะ SMEs ในการรวมกลุ่มและการทําการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปสู่การยกระดับเทคโนโลยีพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ดังกล่าว และในขณะเดียวกันต้องรู้จักนําเอาความได้เปรียบของไทย กล่าวคือ ทุนทางธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง
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ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพต่างๆ มาแปรรูป และทุนทางสังคม/วัฒนธรรมมาใช้ในการ
ออกแบบและการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ 
 
8.3  ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในอาเซียน 
 

กลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการต่ืนตัวในกระแสเศรษฐกิจสีเขียวมากพอสมควร โดยที่สมาชิกส่วนใหญ่
เน้นการพัฒนาในด้านพลังงานเป็นหลักเน่ืองจากอาเซียนเป็นผู้นําเข้าพลังงานสุทธิจํานวนมาก ประเทศไทยเอง
ก็ได้ตระหนักถึงข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรท่ีมีผลต่อต้นทุน และประสิทธิภาพการผลิตเป็นอย่างดี ประเทศ
ส่วนใหญ่ในอาเซียนรวมทั้งไทยจึงหันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาอย่างย่ังยืน อีกทั้งอาเซียนยังเป็นภูมิภาค
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของโลก ด้ังน้ัน กลุ่มอาเซียน
จึงได้มีการอภิปรายถึงทิศทางและการวางแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกัน อาทิ การสัมมนา
ว่าด้วยหัวข้อการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวภายในกลุ่มประเทศอาเซียร่วมกับองค์กร UNIDO ณ กรุงจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2554 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายจํานวนอุตสาหกรรมสีเขียวในภูมิภาคอาเซียน  
เน้นการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดรวมถึงสร้างนโยบายที่เป็น
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งผู้แทน UNIDO มองว่าอุตสาหกรรมสีเขียวในอาเซียนเป็นอุตสาหกรรมใน
กลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มมาแรง (Emerging Industries) แต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังขาด
ประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องมีการผลักดันในประเด็นดังกล่าวมากข้ึน 

 

นอกเหนือจากการสัมมนาดังกล่าว ได้มีการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนพิมพ์เขียว 
2552-2558 “The Blueprint for the ASEAN Socio-Culture Commodity 2009-2015” ครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าเพ่ือป้องกันการทําลายระบบนิเวศภายในอาเซียน 
รวมถึงได้มีการลงนามในกรอบแผนงานรายสาขาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัย
อาหารของอาเซียน (ASEAN Multi-sectoralFramework on Climate Change and Food Safety : AFCC) 
เพ่ือการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Management: SFM)  
 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ยังไม่มีข้อตกลงหรือนโยบายซึ่งเน้น
เฉพาะเจาะจงไปที่อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวโดยตรง เน่ืองจากอาเซียนเองยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนาใน
ด้านดังกล่าว ตามข้อตกลงระหว่างกันที่ว่าด้วย (1) การไม่แทรกแซงกิจการภายในอย่างเคร่งครัดกลายเป็น
อุปสรรคต่อการยอมรับมาตรการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติร่วมกัน8 (2) อาเซียนยังขาดบุคลากรผู้เช่ียวชาญ
แหล่งเงินทุนและการสนับสนุนเชิงองค์กรในการพัฒนาอุตสาหกรรม สีเขียว9 3) ข้อจํากัดด้านข้อมูลส่งผลให้
กลไกการประเมินศักยภาพรายอุตสาหกรรม/สินค้า รวมทั้งการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน ไม่สามารถทํา
ได้อย่างมีประสิทธิผลและ (4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของอาเซียนไม่มีประสิทธิผลขาด 
การประสานงาน โดยภารกิจหลายส่วนซ้ําซ้อนและขัดแย้งกันเอง10 
  

                                                            
8 Koga, 2553 
9 Kheng-Lian & Robinson, 2545 
10 Elliott, 2553 
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ดังน้ัน มูลนิธิ สวค. จึงได้รวบรวมนโยบาย และทิศทางการพัฒนาวัสดุสีเขียวในประเทศเพ่ือนบ้าน
อาเซียน (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) เพ่ือให้สามารถเข้าใจทิศทางการพัฒนา
วัสดุสีเขียวในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น ซึ่งจําเป็นต้องเจาะลึกถึงโครงสร้างการพัฒนาใน
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในแต่ละประเทศว่าสินค้าอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวที่แต่ละประเทศเน้นคืออะไร  
การลงทุนในการพัฒนาในส่วนดังกล่าวของแต่ละประเทศเป็นเช่นไร นโยบายอนาคตต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะผลักดันความเช่ือมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวของ
ไทยต่อไป 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในเมียนมาร์ 
 

เมียนมาร์เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการต้ังแต่ปี 2505 จนเมื่อมีการเปิดประเทศ 
และปฏิรูปการเมือ/เศรษฐกิจในปี 2554 การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าว จึงเน้นไปที่การกระชับ
ความสัมพันธ์กับการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ทําให้มีการไหลบ่าเข้ามาของนักลงทุนเอกชน ที่ต้องการ
มาลงทุนในธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมียนมาร์เป็นจํานวนมาก โดยเมียนมาร์มีจุดเด่นด้าน
การส่งออกอาหาร และพลังงาน ด้วยเหตุน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมาร์จึงเน้นการส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดปัญหาความยากจนภายในประเทศเป็นหลัก 
 

ในด้านนโยบายสีเขียว รัฐบาลได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวและพลังงานสีเขียว 
(Green Growth and Green Energy Strategy) ภายใต้วัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยหัวข้อที่มีการ
กล่าวถึงในปีล่าสุด คือ การพัฒนาพลังงานทดแทน การบริหารจัดการนํ้า ความปลอดภัยในอาหาร และความ
มั่นคงทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของป่าไม้ในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้11 ซึ่งทั้งหมดน้ี สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้เมียนมาร์จะอุดมด้วยทรัพยากรที่นําไปต่อ
ยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพได้ แต่ยังไม่มีนโยบายรายสาขาดังกล่าวหรือแนวโน้มที่จะผลักดัน 
ในอนาคตอย่างชัดเจน 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในลาว 
 

จากเน้ือหาในบทท่ี 3 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาวฉบับล่าสุดจะเห็นได้ว่าเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว คือ การลดปัญหาความยากจนในประเทศ โดยดําเนินนโยบายจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจาก
แผนพัฒนาดังกล่าวยังไม่มุ่งเน้นไปยังการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตมากนัก ส่งผลให้ยังไม่มีการ
กําหนดนโยบายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวอย่างจริงจังภายในประเทศ แต่ก็ได้มีนโยบายอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องกับหลักการการเติบโตสีเขียว ที่ทาง UNIDO และ UNEP ได้มีบทบาทให้ความช่วยเหลือ เช่น  
(1) National Environment 5 years Action Plan (NEAP) 2011-2015 (2) Environment Sustainable 
Transport Strategy (3) Sustainable Transport Strategy Action Plan to 2020 (4) National Disaster 
Management Plan 2012-2015 (5) Renewable Energy Strategy to 2025 (6) Forestry Strategy to 
2020 และ (7) National, Provincial Environment Strategy to 2020 ซึ่งส่วนใหญ่เช่ือมโยงกับ 
กลุ่มพลังงานทดแทนหรือกลุ่มการขนส่งมากกว่ากลุ่มวัสดุสีเขียว 
  

                                                            
11 Vice president Dr. Sai Mauk Kham, 2556 
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เน่ืองจากรัฐบาลลาวตระหนักถึงความสําคัญของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิต และการ
อุปโภคบริโภคท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต นโยบายส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไป
ที่ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีนโยบายเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรมสีเขียวโดยตรง หน่วยงานหลักที่
กํากับดูแลประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของลาว คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of 
Natural Resource and Environment: MNRM) อย่างไรก็ตาม ความตระหนักรู้ดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้มีการจัดการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศภายใต้หัวข้อ  
“การพัฒนาแห่งสีเขียวในเขตอนุภูมิภาคแม่นํ้าโขง" โดยการประสานงานระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ลาวกับ
สถาบันสิ่งแวดล้อมเกาหลี (Korea Environment Institute: KEI) สถาบันการเติบโตสีเขียวโลก (Global 
Green Growth Institute: GGGI) สถาบันวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามและสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กัมพูชาแต่ไม่มีหน่วยงานของไทยเข้าร่วม โดยเน้ือหาหลัก คือ การผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวอย่าง
ย่ังยืนและยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวในอนุภูมิภาคแม่นํ้าโขงและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างนํ้ากับ
พลังงานและผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อภาคเกษตร (รายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 11) 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในกัมพูชา 
 

กัมพูชาเป็นประเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานเศรษฐกิจจากภาคการเกษตร การป่าไม้ และ 
การประมง ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น นโยบายเศรษฐกิจมหภาคจึงมุ่งเน้นไปที่กําจัดความยากจน และ 
การสร้างความเท่าเทียมในสังคม แต่นโยบายในการผลักดันอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวยังไม่ปรากฏอย่างเป็น
รูปธรรม เน่ืองจากต้องเผชิญปัญหาจากหลายปัจจัย อาทิ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน การขาดแคลน
ทรัพยากรนํ้า ความแปรปรวนของสภาพอากาศ  

 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกัมพูชาได้ร่วมมือกับ Global Green Growth Institute และองค์กรระหว่าง
ประเทศ จัดทําแผนที่นําทางการเติบโตสีเขียว (Green Growth Roadmap) นโยบายการเติบโตสีเขียว
แห่งชาติ (National Policy for Green Growth) และแผนยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติ ปี 2556-
2573 (National Strategy Plan on Green Growth 2013-2030) ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
เพ่ือการเติบโตสีเขียวแห่งชาติ (National Council for Green Growth) ที่มีหน้าที่อํานวยความสะดวกในการ
ประสานงานระหว่างกระทรวง รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เติบโตสีเขียวและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวการลดปริมาณคาร์บอน และ
การสร้างนวัตกรรมสีเขียวและอาชีพสีเขียว (Green jobs) อย่างย่ังยืน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนดังกล่าว 
นโยบายการเติบโตสีเขียวของกัมพูชาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว แต่เป็นกระบวนการผลิต 
สีเขียวเสียมากกว่า (รายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 11) 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในเวียดนาม 
 

การเติบโตอย่างร้อนแรงของประเทศเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาน้ัน นับว่าเป็นการเติบโตที่ขาดความ
สมดุล สังเกตได้จากผลผลิตที่ตกตํ่าเน่ืองจากการใช้ทรัพยากรและแรงงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนามก่อให้เกิดมลพิษในปริมาณมาก ทําให้แนวคิดการเติบโต
สีเขียวเข้ามามีบทบาทสําคัญกับประเทศเวียดนาม จึงเกิดแผนงาน Vietnam National Green Growth 
Strategy (VNGGS) ซึ่งมี 3 กลยุทธ์สําคัญ ได้แก่ (1) การชะลอการเพ่ิมขึ้นของคาร์บอน (2) กระบวนการผลิต 
สีเขียว และ (3) การใช้ชีวิตแบบสีเขียว (รูปภาพที่ 8.13) สังเกตได้ว่า ประเทศเวียดนามยังไม่มีการสนับสนุน
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ต่ออุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวเช่นเดียวกับหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยนโยบายส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่
กระบวนการผลิตสีเขียว  
 

รูปภาพท่ี 8.13 : แผนท่ีนาํทางไปสู่การเติบโตสีเขียวของเวียดนาม 

ที่มา : G20 Development Working Group (2557) 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในมาเลเซีย 
 

 มาเลเซียเป็นประเทศหน่ึงในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความเติบโตด้านอุตสาหกรรมเป็นอันดับต้นๆ  
มีการวางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจในประเทศที่ชัดเจน นโยบายเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับ
หลักการสีเขียวหลักของมาเลเซีย คือ นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว (The National Green 
Technology Policy) ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน โดยรัฐบาลมาเลเซียเช่ือว่าการพัฒนา
เทคโนโลยีสีเขียวจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี นโยบายดังกล่าว
ครอบคลุม 4 กลุ่มคือ กลุ่มพลังงาน กลุ่มสิ่งก่อสร้าง กลุ่มการจัดการนํ้าและขยะ และกลุ่มการขนส่ง (รูปภาพที่ 
8.14) ซึ่งจะดําเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของมาเลเซีย (รูปภาพที่ 8.15) เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 ของมาเลเซีย 
 
 
 
 
 
 
  

Proposed Roadmap

2012------------------2015------------------2020-------------------2025-----------------------2030--- 2050 
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รูปภาพท่ี 8.14 : การจําแนกกลุ่มอุตสาหกรรมในการพฒันาเทคโนโลยีสีเขียวของมาเลเซีย 

 
ที่มา : Ministry of Energy Malaysia (2557) 

 
 

รูปภาพท่ี 8.15 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของมาเลเซีย 

 
ที่มา : Lim Siao Vern, Faculty of Engineering and Science Universiti Tunku Abdul Rahman (2557) 

 

 การพัฒนาสินค้าสีเขียวนั้น จะเน้นหนักไปในสาขาวัสดุก่อสร้างสีเขียว (รองจากพลังงาน) เน่ืองจาก
ตลาดสิ่งก่อสร้างของมาเลเซียเติบโตสูงถึงร้อยละ 3.7 ต่อปีในระหว่างปี 2554-2558 ซึ่งการผลิตในสาขา
ดังกล่าวแบบด้ังเดิมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สูงถึงร้อยละ 41 ของจํานวน CO2 ที่ถูกปล่อยออกมา
ทั้งหมดในมาเลเซีย ดังน้ันจึงเกิดเป็นมาตรการการรณรงค์การใช้วัสดุก่อสร้างสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ  
โดยรูปภาพที่ 8.15 แสดงให้เห็นถึงการวางนโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียในด้านต่างๆ  
ของอุตสาหกรรมก่อสร้างก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาสิ่งก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างสีเขียวขึ้นมากมาย อาทิ 
Cellulose Fibre Cement Boards (Prima), Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Blocks, Ceiling 
Board (Queen Energy), Biobrick (Exxomas), Window Film, Steel (Clean Colorbond) เป็นต้น  
ตามรูปภาพที่ 8.16 ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้างสีเขียวที่โดดเด่นเหนือใครในอาเซียน 
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รูปภาพท่ี 8.16 : การจัดอันดับวัสดุก่อสรา้งสเีขียวในมาเลเซีย 

 
ที่มา : Lim Siao Vern, Faculty of Engineering and Science Universiti Tunku Abdul Rahman (2557) 

 

เมื่อมีการสํารวจผู้บริโภค พบว่า ดัชนีในการคํานึงถึงสิ่งก่อสร้างสีเขียวของชาวมาเลเซียน้ันมีอัตราสูง
ถึงร้อยละ 63 โดยเมื่อเจาะลึกลงไปในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้างสีเขียว ผลการศึกษาของ Lim Siao Vern 
พบว่าในการจัดอันดับของวัสดุสิ่งก่อสร้างสีเขียวที่ถูกผลิตมากที่สุดจะอยู่ในกลุ่มของหลังคาโลหะ (Metal 
roofing) รองลงมาคือใยแก้ว (Fiberglass) ซึ่งวัสดุสิ่งก่อสร้างทั้งหมดน้ีจะถูกผลิตขึ้นมากจากการรีไซเคิล 
ของเหลือใช้เป็นหลัก12 

 

อน่ึง รัฐบาลมาเลเซียได้มีบทบาทหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศมาเลเซีย โดยมี
แผนท่ีจะช่วยเหลือทางด้านเงินกู้แก่ผู้ที่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวที่เรียกว่า "มูลนิธิสีเขียว" (Green 
Foundation) "ยาฮิจอมาเลเซีย" (YaHijau Malaysia) เพ่ือผลักดันให้ชาวมาเลเซียหันไปใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนอกจากโครงการยาฮิจอยังมีโครงการสีเขียวอ่ืนๆ อีกมากมายที่ส่งเสริมการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อย่างเช่นโครงการจัดหาเงินกู้สําหรับบริษัทหรือธุรกิจที่ลงทุนทางด้านธุรกิจสีเขียวรัฐบาลมาเลเซีย ได้จัดสรร
งบประมาณสําหรับมูลนิธิสีเขียวน้ีไว้ประมาณ 34,400 ล้านบาท13 ซึ่งนําไปใช้กับโครงการเทคโนโลยีสีเขียวแล้ว 
124 โครงการเป็นเงินประมาณ 15,000 ล้านบาทนอกจากน้ีรัฐบาลมาเลเซียจะคืนภาษีให้กับบริษัทที่มีแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในอินโดนีเซีย 
 

 อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดประเทศหน่ึงในโลก  
ตลาดสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ต่างพ่ึงพิงทรัพยากรทางธรรมชาติในประเทศเป็นหลัก โดยภาครัฐได้ผลักดันอย่าง
เต็มรูปแบบเพ่ือเพ่ิมการลงทุนจากทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสีเขียวน้ันจะเน้นไปที่ด้านพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลัก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ Ministry of Finance และ Ministry of Environment โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดผลกระทบในระยะยาวจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สังเกตได้จากแผนผัง
นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว ตามรูปภาพที่ 8.17 ที่อินโดนีเซียได้รับความช่วยเหลือจาก UNEP ดังน้ัน การพัฒนา
ในส่วนของวัสดุสีเขียวน้ันยังเห็นภาพไม่ชัดเจนนักในประเทศอินโดนีเซีย 
  

                                                            
12

 Lim Siao Vern, 2557 
13บทสรุปงบประมาณปี 2557 โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
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รูปภาพท่ี 8.17 : โครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของอินโดนเีซีย ปี 2548-2568 

 
ที่มา : Bappenas and Ministry of Finance (2555) 

 

 นอกเหนือจากนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวข้างต้น สิ่งที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจ 
สีเขียว คือ การพัฒนาธนาคารสีเขียว ทางธนาคารแห่งประเทศอินโดนีเซียได้ร่วมมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม
จัดทํากลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาธนาคารสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม/บริการสีเขียว 
ในประเทศให้เกิดความย่ังยืนในทุกมิติ นโยบายสนับสนุนด้านการเงินดังกล่าวครอบคลุม 4 สาขาหลักคือ 

1) ด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อาทิ โรงผลิตพลังงานจากกังหันนํ้า ชีวมวล แก๊ส 
ความร้อนใต้พิภพ แสงอาทิตย์ และลม 

2) เกษตรกรรมย่ังยืน (Sustainable agriculture) อาทิ ผักออร์แกนิกส์ การรีไซเคิลขยะ และการใช้
เครื่องมือการผลิตที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) อาทิ อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการรีไซเคิลขยะและการ
ใช้เครื่องมือการผลิตที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพฉลากสีเขียว และสิ่งก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
สีเขียว 

4) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

สรุป 
 

ในบรรดาประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน ประเทศท่ีเป็นผู้นําด้านวัสดุสีเขียวคือ มาเลเซีย แต่ไม่ใช่ว่า
ประเทศอ่ืนๆ จะไม่มีการพัฒนานวัตกรรมสีเขียว ทุกประเทศในอาเซียนต่างเริ่มขยับขยาย/พัฒนา
ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ แต่อาจจะต่างกันออกไปในบริบทของประเด็นที่จะ
พัฒนา เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือขององค์กรระหว่างประเทศได้มี  
การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตให้กลายเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่ประหยัดพลังงาน ลดของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต แต่ไม่ได้เน้นไปที่กลุ่มวัสดุชีวภาพโดยตรง ส่วนสาขาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุ 
สีเขียวน้ัน ปัจจุบันทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียให้ความสําคัญกับวัสดุก่อสร้างสีเขียวมากที่สุด ดังน้ัน จึงถือได้ว่า
มาเลเซียเป็นประเทศผู้นําด้านวัสดุสีเขียวในอาเซียนเพราะมีแนวนโยบายท่ีครอบคลุมการพัฒนาวัสดุสีเขียว
มากกว่าหน่ึงสาขา การต่ืนตัวในกระแสเศรษฐกิจสีเขียวและการก้าวขึ้นเป็นผู้นําด้านวัสดุสีเขียวของมาเลเซียจะ
เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อผู้ประกอบการไทย ภาครัฐจึงจําเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนที่เหมาะสม และใช้
ประโยชน์จากการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วทน. และเครือข่ายการผลิตภายในอาเซียนให้ได้ 
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8.4  ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในประเทศไทย 
 

 ถึงแม้ว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะไม่ได้เน้นการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว
โดยตรง แต่ด้วยความผันผวนในตลาดทั้งอาหารและพลังงาน ภาครัฐและภาคเอกชนไทยต่างเห็นความสําคัญ
ของการปรับตัวสู่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อวิสัยทัศน์ดังกล่าว
ได้รับการผลักดันจากรัฐบาลในช่วงปี 2554 - 2556 ที่ได้ลงนามในความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศ 
เช่น เกาหลีใต้ เยอรมนี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของประเทศ โดยท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมสีเขียวของ
ประเทศจํากัดอยู่เพียงในสาขาพลังงานทดแทน/สะอาดที่ใช้ทรัพยากรในประเทศ เช่น มันสําปะหลัง 
แสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเมื่อมีการประกาศนโยบายรัฐบาลซึ่งยกให้อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ชีวเคมี/พลาสติกชีวภาพ/วัสดุชีวภาพเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว
จึงได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น 
 

 ทั้งน้ี การขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมสีเขียวมีประเด็นท้าทาย ประกอบด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่สังคมสีเขียวต้องอาศัยระยะเวลาในการดําเนินงาน ความต่อเน่ืองของการดําเนิน
นโยบายและความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของภาคีการพัฒนาต่างๆ ไม่เอ้ือต่อการเติบโตสี
เขียว การขาดแรงผลักดันจากภาครัฐอย่างจริงจังในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาจากเดิมไปสู่
กระบวนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งการปฏิรูปกฎระเบียบ การสร้างสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ 
รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณและการกําหนดแผนงานสนับสนุนธุรกิจสีเขียว ทําให้ผู้ประกอบการรายใหญ่
เท่าน้ันที่มีความต่ืนตัวและมีศักยภาพในการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบทางการค้าจากมาตรการสิ่งแวดล้อมฝ่ายเดียว 
ภาครัฐจึงควรเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบดังกล่าวให้ผู้ประกอบการรายย่อยทราบพร้อมทั้งพิจารณาจัดเตรียม
โครงการเพ่ือรองรับการปรับตัวที่จําเป็น 
 

 นอกจากน้ี ไทยต้องมุ่งสร้างตลาดผู้บริโภคภายในประเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้สินค้า และ
บริการสีเขียวยังคงอยู่ในวงจํากัด การสร้างระบบและกลไกสนับสนุนกลุ่มคนฐานล่างให้สามารถปรับตัวได้ และ
ช่วยลดผลกระทบในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียว ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้เอ้ือ 
สิทธิประโยชน์มากข้ึนสําหรับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เร่งพัฒนาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 
ที่ไปสู่สังคมสีเขียว เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบฉลากคาร์บอน การเพ่ิมมาตรฐานบังคับเฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อม  
 

 ดังน้ัน ไทยยังต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมท้ังสร้างมาตรการเยียวยา ควบคู่ไปกับ
การสนับสนุน/ส่งเสริมการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทํารอยเท้าคาร์บอน (Carbon 
Footprint) รวมทั้งส่งเสริมการทําบัญชีต้นทุนคาร์บอนในระดับแหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนพัฒนาระบบ
ตรวจสอบ/รับรองผลิตภัณฑ์ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการจ้างงานสีเขียว และอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่สนับสนุนการ
พัฒนาที่ย่ังยืนหรือที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนสาหรับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสินค้าและกระบวนการผลิตสินค้า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้
ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยี
โลหะ และวัสดุแห่งชาติ ภายใต้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ทําการศึกษาเรื่องรอยเท้าคาร์บอน ในสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม และจัดทําโครงการ
นําร่องเพ่ือจัดทําฉลากคาร์บอนในประเทศไทย14รวมทั้งจัดต้ังฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (National Life Cycle 
Inventory Database) สําหรับกลุ่มก๊าซธรรมชาติและการขนส่งโดยรถบรรทุกเพ่ือนําไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ส่งเสริม
ห่วงโซ่อุปทานสีเขียวต่อไป 
 

ภาพรวมอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในประเทศไทย 

 

 ภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง หรือกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในประเทศไทยน้ันยังถือว่า
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งกําลังอยู่ในขอบเขตของการวิจัยและพัฒนาถึงศักยภาพการผลิต ความสามารถใน 
การแข่งขัน ความพร้อมในด้านของอุตสาหกรรมต้นนํ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในประเทศ รวมถึง
เตรียมความพร้อมในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนิน
นโยบาย เสนอสิทธิพิเศษต่างๆ เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้มี
การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า โดยมีเป้าหมาย “พัฒนาสถานประกอบ 
การอุตสาหกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจํานวน 35,000 รายภายในปี 2561”15 เป็นผลให้ภาคเอกชน
ภายในประเทศต่างมีการผลักดันอุตสาหกรรมของตนให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด แต่คํานิยามอาจแตกต่างจาก
ที่ใช้ในการศึกษาฉบับน้ี กล่าวคือ อุตสาหกรรมสีเขียวในมุมมองของคณะที่ปรึกษาไม่ใช่เพียงการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตให้สะอาด/ผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเท่าน้ัน แต่ครอบคลุมถึงการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆ 
หรือที่ใช้วัตถุดิบใหม่ๆ ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิม สนองตอบต่อแนวโน้มอุปสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 

 ดังน้ันเพ่ือให้การวิเคราะห์ทิศทางของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องในระดับประเทศสอดคล้อง 
การวิเคราะห์ทิศทางในระดับโลกในส่วนที่ 8.2 คณะที่ปรึกษาจะกล่าวถึงทิศทางในแต่ละสาขา ดังน้ี 
 

สาขาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สีเขียว 
 

 ในสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียวน้ีจะพูดถึงวัตถุดิบชนิดใหม่ที่นํามาใช้ทําบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
น่ันคือ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เน่ืองจากคณะที่ปรึกษามองว่า อุตสาหกรรมพลาสติดชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม
ใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ประกอบการไทยได้อย่างมากในอนาคต โดยเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีการผลิตพลาสติก
ชีวภาพจากวัตถุดิบชีวมวลในประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดโดยมี
กระบวนการผลิตดังแสดงในรูปภาพที่ 8.18 เริ่มจากในขั้นต้นนํ้าโดยใช้แป้งซึ่งในประเทศไทยผลิตได้จากการนํามัน
สําปะหลังมาแปรรูปเป็นแป้งมันสําปะหลังนําไปผ่านกระบวนการแปรรูป ทําให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพซึ่ง
เป็นพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่าของพลาสติก
ชีวภาพที่สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมเพียง 2 ประเภทได้แก่การแซคคาริฟิเคช่ันโดยเอนไซม์เพ่ือผลิต
นํ้าตาลกลูโคสจากแป้งการผลิตกรดแลคติก (ผลิตโดยบริษัทต่างประเทศ) และการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกใน
ขณะที่เทคโนโลยีในขั้นตอนอ่ืนๆ ยังอยู่ในระดับการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ 
  

                                                            
14ปัจจุบันมีข้อมูล carbon footprint ถึง 307 วัสดุและอยู่ระหว่างเก็บข้อมูล 80 วัสดุ 
15 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, http://www.diw.go.th/hawk/showinfo.php?id=387, 2557 
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 แม้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่ไทยเองก็มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นํา
ทางธุรกิจน้ีแบบครบวงจรในอนาคต โดยศักยภาพดังกล่าวมาจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
 1) ความได้เปรียบด้านวัตถุดิบทางการเกษตร ถือเป็นหัวใจสําคัญเพราะใช้เป็นวัตถุดิบหลักใน 
การผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ เช่น อ้อยมันสําปะหลัง โดยไทยสามารถผลิตอ้อยและมันสําปะหลังได้เกินความ
ต้องการบริโภคในประเทศ โดยการบริโภคในประเทศคิดเป็นเพียงร้อยละ 25-30 ของการผลิตทั้งหมด ส่งผลให้
ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกมันสําปะหลังอันดับ 1 และส่งออกนํ้าตาลจากอ้อยเป็นอันดับ 2 ของโลก 
 2) ความพร้อมด้านห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมไทยมีอุตสาหกรรมพลาสติกที่ครบวงจร ต้ังแต่
การผลิตเม็ดพลาสติก การแปรรูปเม็ดพลาสติก ไปจนถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ ที่รองรับการผลิตใน
ประเทศ 
 3) ความสามารถด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคล ไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่มี
ศักยภาพสามารถรองรับการถ่ายทอด เทคโนโลยี หรือการสร้างเทคโนโลยีใหม่ของตนเองได้ โดยปัจจุบันไทยมี
ผู้ประกอบการแปรรูปในอุตสาหกรรมพลาสติกที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพกว่า 3,000 ราย16 
 

หน่วยงานที่มีบทบาทในขั้นต้นนํ้าในการสนับสนุนเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาอุสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพของไทย คือ สนช. และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (Thai Bioplastics Industry 
Association: TBIA) โดยมีนโยบายที่จะผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศร่วมกัน ให้เป็นผู้นํา
ด้านพลาสติกชีวภาพของเอเชีย เหตุการณ์สําคัญที่ผ่านมาสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีภาพของ
ไทย คือ การจัดงานสัมมนา “Bioplastics Industry Initiatives: Thailand’s Opportunity towards a 
Regional Bioplastics Hub” ของ สนช. และ TBIA โดยเชิญผู้เช่ียวชาญและผู้บริหารองค์กรช้ันนําต่างๆ  
ในวงการพลาสติกชีวภาพจากทั่วโลกอาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ
จีน มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและแนวโน้มด้านการผลิตและ
การตลาดในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก โดยขณะน้ีนอกเหนือจากบริษัทเนเจอร์เวิร์คจํากัด  
ของสหรัฐฯ แล้วยังมีกลุ่มบริษัทที่สนใจมาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยอีก เช่น
บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนี 

 

สาระสําคัญที่ได้จากงานดังกล่าว คือ มุมมองของต่างชาติ เช่น ดร.มาร์คเวอร์ บลัคเก้น ที่มองว่าไทย
สมควรเป็นศูนย์กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพของโลก เพราะมีความเหมาะสมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และแหล่งวัตถุดิบชีวมวล นอกจากนี้ ไทยยังมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
จากมันสําปะหลังทําให้ไทยมีความได้เปรียบเหนือประเทศอื่นๆ อย่างจีน และเวียดนาม ถึงแม้อุปสงค์ใน
ภูมิภาคอาจยังไม่สูงนัก แต่ในประเทศพัฒนาแล้ว อุปสงค์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทั้งจากจิตสํานึกของประชาชน 
และมาตรการของรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่นในเยอรมนี หากใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะไม่ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการรับรองการนํากลับมาใช้ใหม่ตามกฎหมายบรรจุภัณฑ์และถ้าบรรจุภัณฑ์น้ันทํามาจาก
วัตถุดิบที่ทดแทนได้และย่อยสลายทางชีวภาพก็จะไม่ต้องจ่ายภาษีในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนในฝร่ังเศส  
ได้กําหนดต้ังแต่ปี 2553 ให้ถุงพลาสติกที่ใช้ต้องเป็นถุงที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้เท่าน้ันสํานักงานวิชาการ
ความร่วมมือไทย-เยอรมัน (German Technical Cooperation: GTZ) จึงได้ร่วมมือกับ สนช. และ TB 
ทําการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้เพ่ือนํามาใช้เป็น
ข้อเสนอแนะในการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป 
  

                                                            
16 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557 
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สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียว และวัสดุก่อสร้างสีเขียว 
 

ในสาขาสิ่งทอสีเขียว สํานักนโยบายอุตสาหกรรม รายสาขา 2 กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมถึงสถาบัน Thai ECO Fibers ต่างร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอใน
ประเทศ โดยเฉพาะ Thai ECO Fibers ที่ได้ทําการวิจัย และพัฒนาวัสดุหรือทรัพยากรในประเทศท่ีสามารถ
นํามาทําเป็นเส้นใยที่สามารถนํามาผลิตเป็นสิ่งทอได้ ยกตัวอย่าง เช่น เส้นใยสับประรด เส้นใยจากฟางข้าว 
เส้นด้ายจากใยบัว เส้นใยจากข้าวโพด ขวดพลาสติก เป็นต้น นอกจากน้ัน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ องค์การมหาชนภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีบทบาทสนับสนุนการ
แปรรูปวัตถุดิบทางชีวภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมและสร้างรายได้ให้ชุมชน เช่น ผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร 
ทั้งหมดน้ีล้วนเป็นนวัตกรรมสิ่งทอของไทยที่กําลังเปล่ียนแปลงไปให้ไล่ทันอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวของโลก 
เช่น บริษัทเสื้อผ้ากีฬา Nike ผลิตเสื้อฟุตบอลจากขวดพลาสติกเหลือใช้ 

 

ทางด้านสิ่งก่อสร้างสีเขียวบริษัทเอกชนรายใหญ่ในประเทศเร่ิมต่ืนตัวและคิดค้นพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ อาทิ บริษัท SCG เน้นการผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างสีเขียวหรืออาคารสีเขียว 
ส่วนบทบาทของภาครัฐค่อนข้างจํากัด เช่นเดียวกับสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ทําหน้าที่ออก
ประกาศนียบัตรแก่เจ้าของอาคารสีเขียวแต่ยังไม่ได้เช่ือมโยงกับผู้ประกอบการในภาคการผลิตวัสดุก่อสร้าง
เท่าใดนัก อย่างไรก็ดี กลุ่มสินค้าดังกล่าวน่าจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เมื่อกฎระเบียบภายในประเทศเริ่มมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น
การยกเลิกการผลิตสินค้าจากแร่ใยหินที่เป็นสารก่อมะเร็ง เน่ืองด้วยผลกระทบต่อสุขภาพที่มีนัยสําคัญ  
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 เมษายน 2554 มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแผนและกรอบเวลา
ยกเลิกการผลิต นําเข้า และจําหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) กระเบ้ืองแผ่นเรียบ (2) กระเบ้ืองยางปู
พ้ืน (3) กระเบ้ืองมุงหลังคา (4) ผ้าเบรกและคลัตช์ และ (5) ท่อซีเมนต์ใยหินซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตสินค้าที่ใช้
แร่ใยหินเช่น กระเบ้ืองโอฬาร จักต้องปรับตัวและหันมาผลิตสินค้าที่ใส่ใจต่อสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 
8.5  บทสรุปทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในระดับโลก อาเซียน และไทย 
 

 การนําวัสดุชีวภาพมาใช้ เช่น การผลิตจานจากชานอ้อย การผลิตแก้วนํ้าจากข้าวโพด การผลิตอิฐจาก
ขี้เถ้า หรือแม้แต่การพัฒนาธุรกิจสิ่งทอจากของเหลือใช้ ถือว่าเป็นการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
ด้ังเดิม เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอ สู่กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกมากข้ึนภาครัฐจึงสมควรสนับสนุนธุรกิจ
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศไทยที่มีความได้เปรียบจากทรัพยากรภายในประเทศ/ประเทศเพ่ือนบ้าน
ในขั้นต้นนํ้าอยู่แล้วดังน้ัน กล่าวได้ว่า การพัฒนาวัสดุสีเขียวจะต้องใช้ทั้งทรัพยากรในประเทศและอาเซียน 
ผนวกกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสารยกระดับตนเองไปสู่ผู้ผลิต
สินค้าใหม่ๆ ได้ภาครัฐจึงต้องมีบทบาทในการสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาในอุตสาหกรรมวัสดุ 
สีเขียวในอนาคตเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้แก่ (1) การสนับสนุนด้านการเงิน (2) การสนับสนุน
ด้านวิชาการ (3) การสนับสนุนด้านกฎหมาย/กฎระเบียบและ (4) การสนับสนุนด้านกิจกรรมสร้างคุณค่ารวม 
ซึ่งข้อน้ีเป็นพลังทางสังคมท่ีทุกคนต้องช่วยกันชักจูงรณรงค์ขยายแนวคิดที่ดีให้นําไปปฏิบัติจริงมากขึ้น อันเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหน่ึงด้วย 
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 อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันและศักยภาพการแข่งขันระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้านอาเซียนและโลกเป็นประเด็นท้าทายย่ิง เน่ืองจากยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ด้วย HS Code หรือ ISIC ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว แต่เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของสถานะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว มูลนิธิ สวค. 
จึงพิจารณาเปรียบเทียบด้วยจํานวนใบรับรองมาตรฐาน ISO ในกลุ่ม 14000 ซี่งเป็นมาตรฐานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ ณ ปัจจุบัน ครอบคลุมทั้งด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต ซึ่งตรงกับคํานิยาม
การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของมูลนิธิ สวค. โดยในปี 2555 มีจํานวนใบรับรองมาตรฐาน ISO 14000 สูงถึง 
285,844 ใบรับรอง และมีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม
และอุตสาหกรรมสีเขียวของโลก 
 

รูปภาพท่ี 8.23 : จํานวนใบรับรองมาตรฐานในกลุ่ม ISO 14000 ของโลก ปี 2542-2555 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก International Organization for Standardization (ISO) คํานวณโดยมูลนิธิ สวค. (2557) 

 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาสัดส่วนของจํานวนใบรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ ISO 
เปรียบเทียบกับจํานวนใบรับรองมาตรฐานด้านอ่ืนๆ ของ ISO จะพบว่าใบรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมน้ัน 
คิดเป็นเพียงร้อยละ 13 เท่าน้ัน จึงกล่าวได้ว่าในประเด็นด้านอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมของโลกนั้นแม้จะมี
แนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่ก็ยังมีสัดส่วนที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน 

 

รูปภาพท่ี 8.24 : สัดส่วนจํานวนใบรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับด้านอ่ืนของ ISO 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก International Organization for Standardization (ISO) คํานวณโดยมูลนิธิ สวค. (2557) 
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หากวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันในบริบทอาเซียน พบว่าอาเซียนให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรม 
สีเขียวมากกว่าในระดับโลก กล่าวคือ ในอาเซียนน้ันมีจํานวนใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม 6,708 ใบรับรอง 
ในขณะท่ีใบรับรองมาตรฐาน ISO ทั้งหมดมี 33,320 ใบรับรอง หรือคิดสัดส่วนใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมของ
อาเซียนได้เป็นร้อยละ 17 ของใบรับรองทั้งหมด มากกว่าสัดส่วนของโลกที่มีเพียงร้อยละ 13 จึงอาจกล่าวได้ว่า
อาเซียนให้ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าสถานะโดยทั่วไปของโลก 
 

รูปภาพท่ี 8.25 : สัดส่วนจํานวนใบรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับด้านอ่ืนของ 
ISO เปรียบเทียบระหว่างโลกกับอาเซียน 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก International Organization for Standardization (ISO) คํานวณโดยมูลนิธิ สวค. (2557) 

 

 ทั้งน้ี ประเทศที่ให้ความสําคัญกับมิติสิ่งแวดล้อมเป็นสัดส่วนสูงสุด คือ ประเทศไทย (ร้อยละ 21) 
รองลงมาเป็นสิงคโปร์ (ร้อยละ 18) ส่วนมาเลเซียและเวียดนามอยู่อันดับ 3 (ร้อยละ 14) ส่วนประเทศอ่ืน เช่น
เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาน้ัน ยังให้ความสําคัญต่อทั้งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอ่ืนๆ น้อยมาก 
 

รูปภาพท่ี 8.26 : สัดส่วนจํานวนใบรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับด้านอ่ืนของ 
ISO เปรียบเทียบระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ที่มา : ข้อมูลจากInternational Organization for Standardization (ISO) คํานวณโดยมูลนิธิ สวค. (2557) 
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เมื่อเจาะลึกในระดับกลุ่มอุตสาหกรรม การศึกษานี้ได้พัฒนาดัชนีในการช้ีวัดความใส่ใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ ขึ้น เรียกว่าดัชนีสีเขียว (Green Index) ซึ่งมีหลักการและวิธีคํานวณดัง
แสดงในกล่องที่ 8.1 ดัชนีดังกล่าวช้ีให้เห็นถึงระดับการให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมต่างๆ 
ทั้งในระดับภาพรวมอาเซียนและรายประเทศโดยพบว่าอุตสาหกรรมในอาเซียนที่เป็นสีเขียวมากที่สุด 3 อันดับ
แรกได้แก่ สิ่งทอ อาหาร และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (ค่าดัชนีสูงที่สุด) ขณะที่ผลิตภัณฑ์จากไม้ ปิโตรเลียม และสิ่งพิมพ์ 
อาเซียนให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (ค่าดัชนีตํ่าที่สุด) นอกจากน้ี ยังพบความแตกต่างระหว่าง
ประเทศสมาชิก เช่น ด้านเกษตร ไทยและเวียดนามอาจมิได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควร (ดัชนีตํ่ากว่า 1)  
แต่ประเทศอ่ืนในอาเซียนให้ความสําคัญ (ดัชนีสูงกว่า 1) ขณะที่ด้านเวชภัณฑ์น้ันอาเซียนมิได้ให้ความสําคัญ 
(ดัชนีตํ่ากว่า 1) แต่ไทยให้ความสําคัญ (ดัชนีสูงกว่า 1) เป็นต้น ดังแสดงในรูปภาพที่ 8.27 
 

กล่องที ่8.ก : ดัชนีสีเขียว (Green Index) 
 

 Green Index คือ ดัชนีท่ีมูลนิธิ สวค. จัดทําข้ึน เพ่ือแสดงว่าอุตสาหกรรม “i” ในประเทศ “j” ให้ความสนใจ/มีการ
ดําเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ท้ังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมากน้อยเพียงใด หากเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันในระดับโลก ดัชนีดังกล่าวสามารถคํานวณได้ดังนี้ 
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โดยท่ี 
X = จํานวนใบรับรองมาตรฐาน ISO ท้ังหมด 
k = 1; ISO ในกลุ่ม ISO 14000  
k = 2 to n; ISO อ่ืน 
i = อุตสาหกรรม 
j = ประเทศ 

 

 หากอุตสาหกรรมใดมีค่าดัชนีมากกว่า 1 แสดงว่าอุตสาหกรรมนั้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีประเทศนั้นๆให้ความใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อมเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของโลก และหากมากกว่า 1 ก็ย่ิงแสดงว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศนั้นๆ ให้ความใส่ใจ
กับด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ มากกว่าค่าเฉลี่ยของโลก
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รูปภาพท่ี 8.27 : ค่าดัชนี Green Index ของอาเซียนโดยรวมและสมาชิกที่สาํคัญ 5 ประเทศ ป ี2555 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก International Organization for Standardization (ISO) คํานวณโดยมูลนิธิ สวค. (2557) 

 

สําหรับสถานะและทิศทางอุตสาหกรรมสีเขียวของไทยน้ัน ในภาพรวมไทยมีระดับการให้ความสําคัญ
กับอุตสาหกรรมสีเขียวสูงหากเปรียบเทียบกับระดับโลกและอาเซียน กล่าวคือ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมสูงกว่าระดับโลก โดยในปี 2555 ไทยมีสัดส่วนใบรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ของ ISO สูงถึงร้อยละ 21 ของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด สูงกว่าอาเซียนที่ระดับร้อยละ 17 และโลกที่
ระดับร้อยละ 13 

 

อุตสาหกรรมท่ีใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 5 อันดับแรกของไทย ได้แก่ สิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่ม (ค่า 
Green Index เท่ากับ 2.54) วัสดุก่อสร้างพื้นฐาน เช่น คอนกรีต ซีเมนต์ (2.26) เครื่องใช้ไฟฟ้า (2.08) 
เครื่องจักรกลรวมถึงเคร่ืองปรับอากาศ (1.98) และอาหาร (1.94) ตามลําดับ ซึ่งเป็นการตอกยํ้าผลการคัดเลือก
ของมูลนิธิ สวค. ที่กําหนดให้กลุ่มวัสดุสีเขียวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง เนื่องจากสาขาอุตสาหกรรมในกลุ่ม
ดังกล่าว คือ สิ่งทอและวัสดุก่อสร้างมีความต่ืนตัวทางด้านสิ่งแวดล้อมสูงกว่าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือกลุ่มสิ่งทอมีความเป็นสีเขียวสูงสุดในระดับอาเซียน แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้
ในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกันในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 
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รูปภาพท่ี 8.28 : สัดส่วนจํานวนใบรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับด้านอ่ืนของ 
ISO เปรียบเทียบระหว่างโลก อาเซียน และไทย 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก International Organization for Standardization (ISO) คํานวณโดยมูลนิธิ สวค. (2557) 

 

รูปภาพท่ี 8.29 : ค่าดัชนี Green Index ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก International Organization for Standardization (ISO) คํานวณโดยมูลนิธิ สวค. (2557) 

 



บทท่ี 9: ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องในภาพรวมและรายสาขา 9-1 
 

บทท่ี 9 
ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องในภาพรวมและรายสาขา 

 
 จากกระแสการพัฒนาสีเขียวที่กล่าวมาข้างต้นในบทที่ 8 น้ัน พบว่าแนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ต่างหันมาใส่ใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนการบริโภคแบบเดิมที่
ไม่คํานึงถึงผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เกิดการผลักดันจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในหลายๆ
ประเทศทั่วโลกให้มีการออกข้อบังคับหรือกฏระเบียบในการควบคุมภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมไม่ให้ดําเนิน
กิจการที่ก่อให้เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดจิตสํานึกต่อส่วนรวม อีกทั้งผลกระทบของสภาวะ
เศรษฐกิจในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการแข่งขันอย่างเข้มข้น ผนวกกับปัญหาการเพ่ิมขึ้นของต้นทุน 
การผลิต โดยเฉพาะพลังงาน ทําให้ภาคอุตสาหกรรมต่างมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในระยะยาว และเพ่ือให้
สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิต โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 หากผู้ผลิตจะผันตัวเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบใหม่ที่ เ ป็นสี เขียวมากข้ึนน้ี ต้องมี 
การเตรียมพร้อมทําความเข้าใจในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี อีกทั้งยังต้องมีการนํา
เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตและการคิดค้นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเคร่ืองมือที่จะช่วยให้การมองภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ชัดเจนและกว้างขึ้น ไม่ใช่การคํานึงถึง
เฉพาะจุดใดจุดหน่ึง คือ การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าที่เป็นกระบวนการวิเคราะห์มูลค่าที่เกิดขึ้นของกิจกรรม 
การผลิตสินค้า/บริการต้ังแต่ขั้นตํ้านํ้าจนถึงขึ้นปลายนํ้า 
 

 ห่วงโซ่มูลค่าน้ันแตกต่างจากห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ส่วนใหญ่นิยมใช้กัน โดยห่วงโซ่อุปทาน
น้ันคือ ปฏิสัมพันธ์/กระบวนการจัดการ/เคลื่อนย้ายสินค้า/บริการ ในลักษณะบูรณาการจากผู้จัดจ่ายวัตถุดิบ 
ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย ไปสู่ผู้บริโภค1 แต่ห่วงโซ่มูลค่าหมายถึง ปฏิสัมพันธ์/กระบวนการจัดการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า/
บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตจากต้นนํ้าสู่ปลายนํ้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคลัสเตอร์ของ Michael E. 
Porter ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงกันเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับปัจจัยการผลิต เริ่ม
ต้ังแต่กระบวนการนําวัตถุดิบจากผู้ขาย เข้าสู่กระบวนการผลิต การจัดจําหน่าย จนถึงการจัดส่งสินค้าไปสู่
ผู้บริโภคคนสุดท้าย และการบริการหลังการขาย2 จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ในเชิงห่วงโซ่มูลค่าจะทําให้เกิดการ
สร้างมูลค่าให้สินค้า/บริการ และทําให้ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมน้ันๆ ได้รับประโยชน์จากการผลิตสินค้า/
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสายพาน 
การผลิตแบบใหม่ที่ทั้งผลิตภัณฑ์ (Product) และกระบวนการผลิต (Process) เปลี่ยนไป ซึ่งในที่น้ี หมายถึง 
การยกระดับจากการผลิตแบบเดิมให้เป็นการผลิตที่สร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและขีดความสามารถให้
ผู้ประกอบการไทยในอนาคต 
 

 ประกอบกับเน้ือหาในบทที่ 8 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการมีความพร้อมอยู่แล้ว สําหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและวัสดุก่อสร้างน้ัน ดัชน้ีสีเขียวได้บ่งบอกชัดเจนว่ามีความต่ืนตัวกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เป็นลําดับต้นๆ ดังน้ัน ในบทน้ี มูลนิธิ สวค. จะออกแบบและวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง 

                                                            
1 ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธ์ิ, 2557 
2 Michael E. Porter, 2528 
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คือ กลุ่มวัสดุสีเขียว ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขาหลัก ได้แก่ (1) บรรจุภัณฑ์สีเขียว (2) สิ่งทอสีเขียว และ (3) วัสดุ
ก่อสร้างสีเขียวว่ามีกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนเพ่ือนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายนํ้าใน 3 
สาขาอย่างไรบ้าง โดยมูลนิธิ สวค. จะทําการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมย่อย 2 สาขา ที่สอดรับกับทิศทาง 
การพัฒนาที่ศึกษามาก่อนหน้า โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวจะทําให้ทราบถึงกระบวนการเพิ่มมูลค่าของสินค้า/
บริการ ในแต่ละขั้นตอนการผลิตจากระดับต้นนํ้าสู่ปลายนํ้าในสาขาอุตสาหกรรมย่อย 2 ที่ได้รับการคัดเลือก
โดยไม่จํากัดอยู่เฉพาะในประเทศเท่าน้ัน เพ่ือนํามาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการเชิงลึก 
 
9.1  ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมวัสดสุีเขียวในภาพรวม 
 

 ภาพรวมของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวแสดงให้เห็นถึงโซ่ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
ในกระบวนการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์วัสดุสีเขียว ต้ังแต่กระบวนการข้ันแรกจนถึง
กระบวนการข้ันสุดท้าย ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเป็นการสร้างสรรค์สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ดําเนินการตามหลักการ 4R 
ที่ประกอบไปด้วย (1) การลดของเสีย (Reduce) (2) การใช้ซ้ํา (Reuse) (3) การนํามาปรับใช้ใหม่ (Recycle) 
และ (4) การซ่อมบํารุง (Repair)3 ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างสรรค์กระบวนการผลิตแบบ
ใหม่ที่เป็นสีเขียว ดังน้ันกระบวนการดังกล่าวจะทําให้สามารถลดกระบวนการผลิตแบบเดิมที่เป็น “สีเทา”และ
เพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าได้พร้อมๆ กัน 
 

 นอกเหนือจากประโยชน์ในด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ห่วงโซ่มูลค่าน้ีจะเปลี่ยนสายพาน
การผลิตจากเดิมให้เป็นแบบใหม่ ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่สามารถตอบรับกับความต้องการ/ 
อุปสงค์ใหม่ๆในตลาดโลกได้ ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก
ดังต่อไปน้ี  
  

                                                            
3หลักการพ้ืนฐานท่ีเป็นมาตรฐานของการสร้างสรรค์สินค้า/บริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์สีเขียว Eco-Design Eco-Label และ
พ้ืนฐานอุตสาหกรรม/การผลิตสีเขียว โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556) 
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รูปภาพท่ี 9.1 : ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมวัสดุสเีขียวในภาพรวม 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

 

 ขั้นที่หนึ่ง ช่วงก่อนการผลิต (Pre-production) คือ กิจกรรมต้ังต้นสําหรับการเตรียมความพร้อม
สําหรับการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์วัสดุสีเขียว ซึ่งเป็นขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาในส่วนของวัตถุดิบ
การเกษตร วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร/ภาคอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตที่จะใช้ในการผลิต อาทิ 
การคัดเลือก/วิจัยและพัฒนาวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนํามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สีเขียวเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสะอาดที่ใช้ในการผลิต กระบวนการนํากลับมาใช้ใหม่ กระบวนลดการใช้พลังงาน หรือการใช้
พลังงานทางเลือกในการผลิต เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพและปูทางไปสู่ขั้นการผลิตสินค้าในข้ันต่อไปได้ 
โดยขั้นตอนน้ีจะต้องอาศัยความร่วมมือ/ผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานวิชาการในประเทศ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ภาคเอกชนสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 
 

 ขั้นทีส่อง ช่วงการผลิต (Production) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักคือ 
 

 - ขั้นต้นนํ้า (Upstream) ในขั้นน้ีจะเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการขั้นปฐมภูมิ (Primary 
Process) โดยการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในช่วงก่อนการผลิต มาสร้างเป็นการปฏิบัติจริง 
เริ่มต้ังแต่การเพาะปลูกพืช/เมล็ดพันธ์ที่ผ่านคัดเลือกจากช่วงก่อนมาผลิต การเก็บเก่ียว การเก็บรวมรวมของ
เหลือใช้/ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ที่จะนํามาผ่านกระบวนการทําให้เป็นแป้ง เส้นใย เศษวัสดุเหลือใช้
เข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์วัสดุสีเขียวต่อไปควบคู่กับการนําหลักการบริหาร 4R มาใช้เพ่ือให้เกิด
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 - ขั้นกลางน้ํา (Midstream) การนําวัตถุดิบที่ได้จากขั้นต้นนํ้า อาทิ แป้ง เส้นใย เศษวัสดุเหลือใช้  
มาผ่านกระบวนการแปรสภาพให้เป็นสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Goods) ได้แก่ เมล็ดพลาสติกชีวภาพ  
สิ่งทอสีเขียว (Green Textiles) และวัสดุผสมชีวภาพ (Bio-composite) โดยผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนํากลับมาใช้งานได้ใหม่หรือสามารถย่อยสลายได้หากเลิกใช้งาน 
 

 - ขั้นปลายนํ้า (Downstream) ขั้นตอนการสร้างสรรค์สินค้าขั้นปลายนํ้า โดยจะมีขั้นตอนของ 
การออกแบบ/สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผสมผสานวัตถุดิบในการผลิต เพ่ือให้เกิดเป็นสินค้าขั้นปลาย ผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์สีเขียว ไม่ว่าจะเป็น กล่องใส่อาหารย่อยสลายได้ แก้วนํ้าพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ขวดนํ้า
พลาสติกชีวภาพ ถุงหรือกล่องใส่ของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่มสีเขียว 
อาทิ เสื้อผ้าจากฝ้ายอินทรีย์ เสื้อกีฬาจากขวดพลาสติกใช้แล้ว เป็นต้น นอกเหนือจากน้ันยังรวมถึงผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างสีเขียว เช่น ก้อนอิฐจากขี้เถ้าหรือตะกอนของเสียจากการบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น 
 

 ขั้นที่สาม ช่วงหลังการผลิต (Post-production) ช่วงของการกระจายสินค้าซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจําหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า การพัฒนาด้านการตลาดเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการรณรงค์ให้เกิดการใช้ซ้ํา (Reuse) เพ่ือให้สร้างสังคมสีเขียวที่ย่ังยืนสืบไป 
 

 อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่มูลค่าดังกล่าวเป็นห่วงโซ่มูลค่าของวัสดุสีเขียวในภาพรวมซึ่งเมื่อแบ่งอย่าง
ละเอียดจะได้ห่วงโซ่มูลค่าที่สามารถอธิบายถึงขั้นตอนการผลิตต้ังแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย โดยรายละเอียด
จะอยู่ในหัวข้อถัดไป คือ ส่วนที่ 9.3 หว่งโซ่มูลค่าของสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว ส่วนที่ 9.4 ห่วงโซ่มูลค่าของสาขา
สิ่งทอสีเขียว และส่วนที่ 9.5 ห่วงโซ่มูลค่าของสาขาวัสดุก่อสร้างสีเขียว 
 
9.2  ห่วงโซ่มูลค่าของสาขาบรรจุภัณฑส์ีเขยีว 
 

 ปัจจุบันในการผลิตพลาสติกชีวภาพให้ความสําคัญต่อแหล่งวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ 
ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรจําพวกแป้งละนํ้าตาล เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย ในขณะที่พลาสติกร้อยละ 
99 ผลิตมาจากแหล่งวัตถุดิบที่ไม่สามารถทดแทนได้ ได้แก่ แหล่งวัตถุดิบปิโตรเลียม เช่น นํ้ามันดิบ ก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งแหล่งวัตถุดิบดังกล่าวนอกจากจะใช้แล้วหมดไป กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาะแวดล้อมอีกด้วย4 
 

 ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สีเขียวซึ่งประกอบด้วยพลาสติกชีวภาพและกระดาษ 
สีเขียว ตามท่ีได้ระบุไว้ในบทที่ 8 มูลนิธิ สวค.ได้ทําการคัดเลือกวัตถุดิบทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อการผลิต
เป็นพลาสติกชีวภาพ/กระดาษ เพ่ือนํามาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์สีเขียว อาทิ อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพดและ
เปลือกข้าวโพดตามรูปภาพที่ 9.2 เน่ืองจากผลผลิตทางเกษตรดังกล่าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากมันสําปะหลังที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของโลกรวมถึง
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดทํายุทธศาสตร์ 4 พืชเศรษฐกิจหลัก5 ได้แก่ อ้อย ปาล์ม ข้าวโพด และ 
มันสําปะหลัง ของรัฐบาลภายใต้การดําเนินการของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่กําลังเร่งผลักดันพืช
เศรษฐกิจเหล่าน้ีเพ่ือพัฒนาต่อยอดเป็นยุทธศาสตร์สินค้าการเกษตร อาหาร และพลังงานของประเทศปี 25586 
                                                            
4 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555 
5 เนื้อหาเพ่ิมเติมเก่ียวกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว สามารถศึกษาได้ในบทที่ 11: องค์ประกอบและนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนําร่อง 
ของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านที่มีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่า 
6 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2557 
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โดยห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สีเขียวจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักดังต่อไปน้ี (รายละเอียด
ปรากฏในรูปภาพที่ 9.2) 
 

 ขั้นที่หนึ่ง ช่วงก่อนการผลิต ขั้นตอนก่อนกระบวนการผลิตที่เน้นการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อกับการสร้างผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สีเขียว อาทิ การวิจัยและพัฒนาคัดเลือกวัตถุดิบทางการเกษตร/
ของเหลือใช้ที่สามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยและพัฒนาด้าน
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพการวิจัยและพัฒนาด้านห่วงโซ่มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร การวิจัย
และพัฒนาด้านต้นทุนการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการผลิตสีเขียว และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร/
เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยจะพัฒนาไปควบคู่กับหลักการ 4R/หลักการ
สีเขียว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และสถาบันวิชาการในประเทศเป็นผู้นํา/ผู้ผลักดันร่วมกันใน
การพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ให้ประชาชน/ภาคเอกชนท่ีสนใจการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
สีเขียว 
 

 ขั้นทีส่อง ช่วงการผลิต แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ 
 

 - ขั้นต้นนํ้า กระบวนการผลิตขั้นต้นนํ้าเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่มีพ้ืนฐานมาจากองค์ความรู้ในช่วง
ก่อนการผลิต โดยกระบวนการผลิตจะเริ่มต้นจากการเพาะปลูกเมล็ดพันธ์ุที่ได้ทําการคัดเลือกมาก่อนหน้าน้ี  
มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ การจัดพ้ืนที่เพาะปลูก การชลประทาน การปรับปรุงหน้าดิน กระบวนการต่อมา คือ
กระบวนการการเก็บเก่ียวผลผลิต และสุดท้ายคือการเก็บรวบรวมวัตถุดิบและกระจายสินค้า โดยในส่วน
ดังกล่าวจะมีการเก็บรวมของเหลือจากการเกษตร/การผลิตขั้นต้น ซึ่งจะอยู่ในรูปของเปลือกข้าวโพด  
เปลือกกล้วย ใบกล้วย ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงวัสดุรีไซเคิลที่เป็นกระดาษที่สามารถนํามารีไซเคิล
ใหม่ได้ ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานเช้ือเพลิงจากชีวมวล/พลังงานทางเลือกในการทําการเกษตร/การเก็บเก่ียว/
การจัดส่งสินค้าการเกษตร อีกทั้งด้านการสนับสนุนจากหลายๆ ภาคส่วนในด้านการเงิน/งบประมาณ เช่น 
เงินกู้สีเขียว เครดิตสีเขียว ที่จะมีสิทธิประโยชน์ที่สามารถเพ่ิมแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการทําการเกษตร/
การผลิตดังกล่าวมากกว่าการผลิตแบบเดิม ซึ่งทั้งหมดน้ีจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
โดยเฉพาะในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สถาบันวิชาการในประเทศ ตัวแทนผู้จําหน่าย พ่อค้าคนกลาง เกษตรกร องค์กรผู้สนับสนุนด้าน
เงินทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลักดัน ทั้งน้ี จากข้อมูลของดร. พิพัฒน์ วีระถาวร นายก
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ หากนําแป้งมันสําปะหลังหรือนํ้าตาลมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ ราคาจะ
เพ่ิมขึ้นจากขั้นต้นนํ้าถึง 4-5 เท่า และหากนํามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ราคาจะเพ่ิม
สูงขึ้นจากขั้นต้นนํ้าถึง 10-15 เท่า แต่ความสําเร็จขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศและมาตรการ
สนับสนุนจากภาครัฐ7 
 

 - ขั้นกลางน้ํา กระบวนการผลิตสินค้าขั้นกลางนั้นจะแตกต่างกันใน 2 ผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะนํามาแปร
รูปเป็นบรรจุภัณฑ์สีเขียวน่ันคือ กระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ และกระบวนการผลิตกระดาษสีเขียวโดยมี
ขึ้นตอนดังต่อไปน้ี 
 กระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ: เริ่มต้นจากการนําผลผลิตจากกระบวนกลางขึ้นต้นน้ํา นํามาผ่าน
กระบวนการข้ันแรกในระดับอุตสาหกรรมคือ มันสําปะหลังและข้าวโพดจะถูกนํามาผ่านกระบวนการเพ่ือทําให้

                                                            
7 สรุปการสัมมนานําเสนอผลการศึกษา “อุตสาหกรรมอนาคตไทย: โอกาสใหม่และความท้าทายในอาเซียน” 17 พฤศจิกายน 2557 
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เป็นผงแป้ง (Starch Process) ส่วนอ้อยน้ันจะผ่านกระบวนการทํานํ้าตาลเพ่ือที่จะคัดแยกกลูโคสในขั้นถัดไป 
ซึ่งผลผลิตทั้ง 3 ชนิดน้ีจะมาสู่กระบวนการผลิตในระดับโรงงาน/OEMs/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
เป็นผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ ซึ่งต้องเป็นฐานการผลิตที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบมาตรฐานได้ รวมถึงได้รับ
การรับรองว่าเป็นโรงงานท่ีผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีกระบวนการการผลิตดังต่อไปน้ี 
 1) กระบวนการหมัก (Fermentation) โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพดังต่อไปน้ี 

- การเคลือบนํ้าตาล โดยเริ่มจากนําแป้งจากกระบวนการก่อนหน้ามาทําการย่อยแป้งให้เป็นนํ้าตาล
โดยกระบวนการไฮโดรไลซิสที่ใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

- การเตรียมมอนอเมอร์ โดยการนํานํ้าตาลไปหมักด้วยจุลินทรีย์ที่เหมาะสมให้เกิดการสังเคราะห์
มอนอเมอร์ขึ้น เช่น กรดแลคติก แล้วนําไปผ่านกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซช่ัน เพ่ือเช่ือมต่อให้
เป็นพลาสติกชีวภาพ เช่น PLA (Polylactic Acid) 

- การเตรียมพอลิเมอร์ เป็นกระบวนการผลิตโดยตรงจากการนําวัตถุดิบนํ้าตาล/นํ้ามันไม่หมักด้วย
จุลินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของน้ําตาลไปเป็นพอลิเมอร์ได้โดยตรง โดยไม่ต้อง
ผ่านกระบวนการผลิตมอนอเมอร์ก่อน เช่น PHAs (Polyhydroxyalkanoates) 

 2) กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซช่ัน (Polymerization) คือ กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์จาก 
มอนอเมอร์ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีล้วนเช่ือมต่อกันเป็นสายยาว ภายใต้สภาวะต่างๆ เช่น 
ตัวเร่งปฏิกิริยา อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น ปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการพอลิเมอไรเซช่ัน ได้แก่ 

- ปฏิกิริยาการควบแน่น (Condensation): มอนอเมอร์มีส่วนที่ไวต่อปฏิกิริยาที่ปลายทั้งสอง  
เมื่อทําปฏิกิริยากันแล้วจะเกิดการเช่ือมต่อกันเป็นสายยาว 

- ปฏิกิริยาการเติม (Addition): มอนอเมอร์มีพันธะคู่อยู่ในโครงสร้าง เมื่อเกิดปฏิกิริยาพันธะคู่จะ
เปิดออกและจะเช่ือมต่อเป็นสายาว 

- ปฏิกิริยาเปิดวง (Ring-opening) มอนอเมอร์มีโครงสร้างเป็นวงแหวน เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะเกิดการ
เปิดวงแล้วจึงเช่ือมต่อเป็นสายยาว 

 3) กระบวนการคอมพาวด้ิง (Compounding) เป็นเทคโนโลยีที่สําคัญที่จําเป็นในการปรับสมบัติทาง
กายภาพและทางกลให้พลาสติกชีวภาพแสดงปรากฏการณ์การไหลและการก่อตัวให้มีความยืดหยุ่น ไร้ปัญหา
ในเรื่องความเปราะบาง และเข้าใกล้กับคุณสมบัติสมบัติของพลาสติกเดิมที่ผลิตมาจากมาจากปิโตรเคมีที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันโดยเฉพาะให้ใกล้เคียงกับพอลิเอทธิลีน/พอลิโพนพิลีนให้มากที่สุด8 
 4).กระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ (Processing) ทําได้โดยการทําให้เม็ดพลาสติกหลอมเหลวหรือ 
อ่อนตัวด้วยความร้อนและการใช้แรงอัด เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกสําเร็จรูปในรูปทรงตามต้องการซึ่งต้องใช้
เทคโนโลยีสําคัญ คือ การออกแบบ และสร้างแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยพลาสติกชีวภาพจะนํามาขึ้นรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ได้ด้วยกระบวนการและเคร่ืองจักรสําหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ9 ซึ่งกระบวนการ
ขึ้นรูปขั้นสุดท้ายผลผลิตจะขึ้นอยู่กับความต้องการในส่วนของผู้ผลิตขั้นปลายน้ําว่าจะมีการออกแบบ/จ้างวาน
ให้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ หรือต้องการสินค้าขึ้นกลางที่เป็นเม็ดพลาสติกแบบใด ก่อนนําไปผ่าน
กระบวนการผลิต/แปรรูปด้วยตนเอง 

กระบวนการผลิตกระดาษ: กระบวนการผลิตกระดาษเริ่มต้นจากการนําวัตถุดิบขั้นต้นนํ้ามาเข้าสู่
กระบวนการผลิตที่เป็นสีเขียวในระดับอุตสาหกรรมวัตถุดิบที่ได้จะถูกนํามาบดละเอียดโดยยังคงเหลือเส้นใยที่
                                                            
8 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557 
9 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555 



บทท่ี 9: ห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องในภาพรวมและรายสาขา 9-7 
 

สามารถนํามาผลิตเย่ือกระดาษในขั้นถัดมา เมื่อได้เย่ือกระดาษกระบวนการถัดมา คือ การผสมส่วนผสมทาง
เคมีซึ่งเน้นการใช้สารเคมีชีวภาพ เพ่ือสร้างสารยึดเกาะ/สารเหน่ียวนําให้เกิดเป็นกระดาษ กระดาษลัง หรือ
กระดาษลูกฟูกตามแต่คําสั่งการผลิต 

 

 - ขั้นปลายนํ้า เกิดขึ้นโดยแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นกลางทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑ์
กระดาษสีเขียวนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย คือ บรรจุภัณฑ์สีเขียวซึ่งจะผ่านกระบวนการผลิตในระดับ
โรงงาน/ OEMs/ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จะทําการออกแบบ/สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพออกสู่ท้องตลาด เช่น ขวดพลาสติกชีวภาพ ถุงพลาสติกชีวภาพ แก้ว/ถ้วย/จานจาก
พลาสติกชีวภาพสําหรับใช้ครั้งเดียว กล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยกระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนา
จากภาคเอกชนเป็นหลัก ในนโยบายระดับจุลภาคขององค์กร อาทิ การแปรูปและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือประหยัดต้นทุน
ด้านพลังงาน การนําของเหลือจากการผลิตมาใช้ในการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตัวอ่ืนๆ 
 

 ขั้นที่สาม ช่วงหลังการผลิต เป็นขั้นตอนของการกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค ทั้งระดับการขายส่ง
และระดับการขายปลีก โดยหลังจากที่ผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์สีเขียวถูกนําไปใช้งานโดยผู้บริโภค พลาสติก
ชีวภาพ/กระดาษสีเขียวที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑสีเขียว ต้องสามารถถูกย่อยสลายได้ด้วย
กระบวนการทางชีวภาพ หรือถูกหมักเป็นปุ๋ยในภาพที่เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากใช้ทรัพยากร
แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้ทรัพยากรที่สามารถปลูกทดแทนได้ อีกทังยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อม
หลังจากหมดอายุการใช้งานนอกจากนี้ ของเหลือใช้อาจนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น แปรรูปเป็นเส้นใยสังเคราะห์
เพ่ือผลิตสิ่งทอสีเขียวได้อีกด้วย 
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รูปภาพที่ 9.2 : ห่วงโซ่มูลค่าของสาขาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สีเขียว 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค.(2557) 
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9.3  ห่วงโซ่มูลค่าของสาขาสิ่งทอสีเขียว 
 

 นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Innovation Textiles) คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยละผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรู้และเทคโนโลยี 
รวมท้ังมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยที่การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวมีการดําเนิน
ดารอย่างต่อเน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในขณะนี้ผู้บริโภคให้ความสนใจ หรือความต้องการมีมากข้ึน และ
ตลาดยินด่ีจะซื้อสินค้าเหล่าน้ีไม่ว่าด้วยราคาที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราสินค้าทั่วไป หรือในราคาที่เท่ากัน 
ดังน้ันประเทศไทยควรหันมาพัฒนาสินค้านวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดี
ขึ้น10 
 

 ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียว มูลนิธิ สวค. ได้ทําการคัดเลือกวัตถุดิบทางการเกษตร 
ที่เหมาะสมต่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอสีเขียว ที่ประกอบไปด้วย 3 วัตถุดิบหลัก คือ  

1) วัตถุดิบทางธรรมชาติ อาทิ ฝ้ายอินทรีย์ (Organic Cotton) กังชง/ป่าน/ปอ (Hemp) ซึ่งวัตถุดิบ
ดังกล่าวแตกต่างจากวัตถุดิบเดิมที่นํามาทําเป็นเส้นใยเพ่ือถักทอเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เป็นการใช้วัตถุดิบใหม่ที่มี
อยู่แล้วในธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้วัตถุดิบเดิมที่ขั้นตอน หรือกระบวนการผลิต
บางขั้นตอนไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยฝ้ายอินทรีย์เป็นฝ้ายที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์หมายความว่า 
ปฏิเสธการใช้สารเคมีอย่างในการเพาะปลูกอย่างสิ้นเชิงไม่เพียงยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแต่รวมไป
ถึงการใช้ปุ๋ยเคมีบํารุงดินและหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนอีกทั้งกระบวนการปลูกแบบใหม่ จะเน้นเป็นแบบ
ผสมผสานกับพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น พริก มะเขือ ข้าวโพด ฯลฯอันเป็นผลดีต่อความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศบริเวณ11 ส่วนกัญชง สามารถนํามาผลิตเป็นเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งเส้นใยที่ได้จะมีลักษณะเรียงตัวเป็น
แนวต้ังสม่ําเสมอ และมีความเหนียวทนทานอีกทั้งยังสามารถดูดซับความช้ืนโดยรอบ ทําให้คงสภาพควาเย็นชุ่ม
ช้ืนและมีระบายถ่ายเทอากาศได้อย่างดีเย่ียมเวลาสวมใส่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางธรรมชาติ  
ของเส้นใยกัญชง (Hemp) ที่มีอยู่ด้ังเดิมมานับล้านๆปีอยู่แล้ว กัญชงจึงเป็น "สินค้าปกป้องสิ่งแวดล้อม"  
ที่เหมาะอย่างย่ิงสําหรับคนรุ่นใหม่ที่รัก และห่วงใยธรรมชาติอย่างแท้จริง12 ส่วนใบสับปะรดที่เหลือทิ้งภายหลัง
การเก็บเก่ียวผลสับปะรด เป็นส่วนที่มีเซลลูโลส หรือสามารถให้เส้นใยได้ โดยท่ัวไปนิยมนํามาผลิตเป็นกระดาษ 
แต่ใบสับปะรดก็ยังคงมีปริมาณเหลือทิ้งจํานวนมาก และมีการประมาณกันว่าในแต่ละรอบการผลิตจะมีใบ
สับปะรดสดที่ถูกทิ้งมากกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ จากการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่า ใบสับปะรดสดน้ีให้เส้นใยเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 2.85 ของน้ําหนักใบสับปะรดสด ดังน้ัน หากสามารถแยกเส้นใยเหล่าน้ีออกมาได้ก็จะได้เส้นใย
อย่างน้อยประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งในต่างประเทศเช่น ฟิลิปปินส์มีการนําเส้นใยจากใบสับปะรดไปผลิต
เป็นผืนผ้าบารอง (Barong Tagalog) ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างช่ือและสร้างรายได้ให้กับฟิลิปปินส์หากแต่ว่าเน้น 
การผลิตแบบหัตถอุตสาหกรรม13 

2) วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม อาทิ การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง  
เศษสับปะรดถูกทิ้งเส้นใยลูกตาลเหลือทิ้งซึ่งวัสดุเหล่าน้ีสามารถนํามาสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการนํามาแปรรูปเป็น
เส้นใยธรรมชาติและพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิคส่งต่อไปใช้ยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้ 
  

                                                            
10 อานนท์ เศรษฐเกรียงไกร, 2557 
11 มูลนิธิสายใยแผ่นดินและสหกรณ์กรีนเนท, 2550 
12 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ, 2556 
13 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2554 
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3) วัสดุรีไซเคิล อาทิการพัฒนาผ้าทอโดยใช้เส้นด้ายพอลิเอสเตอร์รีไซเคิล ซึ่งเป็นการนําขวดนํ้าด่ืม
พลาสติก (PET) กลับมาใช้ใหม่โดยทําเป็นเส้นด้ายพอลิเอสเตอร์รีไซเคิล แล้วทําการผลิตเป็นเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นผ้าทอจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์รีไซเคิลและตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด
สูทและเสื้อผ้าสําหรับสวมใส่ และการผลิตเส้นใย PBT จากพอลิเอสเตอร์รีไซเคิล เป็นการพัฒนาเส้นใยพอลิเอ
สเตอร์ในกลุ่มของพอลิบิวทิลีนเทเรพแทเลต (PBT) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้จากพอลิเมอร์ที่ผ่าน
กระบวนการทางเคมีที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือลดปริมาณการใช้วัตถุดิบจากนํ้ามันที่ใช้ใน 
การผลิตลง รวมถึงลดปัญหาและความยากในการย้อมผ้าและการย้อมซ้ําที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต14 
 จากการคัดเลือกวัตถุดิบหลักทั้ง 3 ชนิดน้ี สอดคล้องกับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ 
ภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
ที่จะพัฒนาไปสู่นโยบายระดับอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต (รายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 11) ดังน้ัน 
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวจะช่วยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตจากขั้นแรกจนได้ผลิตภัณฑ์
ขั้นปลาย ที่มีความเป็นมิตรทั้งกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงจากห่วงโซ่การผลิตเดิม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้า และสามารถเพิ่มศักภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศในกรอบของการพัฒนาสิ่งทอให้ตรง
กับความต้องการในปัจจุบันได้ ซึ่งห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก
ดังต่อไปน้ีตามรูปภาพที่ 9.4 
 

 ขั้นที่หนึ่ง ช่วงก่อนการผลิต เป็นขั้นตอนก่อนกระบวนการผลิต โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อกับการสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอสีเขียว อาทิ การออกแบบ/สร้างสรรค์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างเส้นใยทางธรรมชาติ/เส้นใยที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติใหม่ๆ ที่สามารถนําใช้ในระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอได้
การวิจัยและพัฒนาด้านต้นทุนการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการผลิตสีเขียว และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
สิ่งทอสีเขียว เป็นต้น โดยจะพัฒนาไปควบคู่กับหลักการ 4R/หลักการสีเขียว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน สถาบันวิชาการในประเทศเป็นผู้นํา/ผู้ผลักดันร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสีเขียว 
 

 ขั้นทีส่อง ช่วงการผลิต แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักคือ 
 

 - ขั้นต้นนํ้า กระบวนการผลิตขั้นต้นนํ้าเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่มีพ้ืนฐานมาจากองค์ความรู้ของ
ช่วงก่อนการผลิตที่กล่าวมาข้างต้นโดยเริ่มต้นจากการเพาะปลูกเมล็ดพันธ์ุที่ได้ทําการคัดเลือกมาก่อนหน้าน้ี  
มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ การจัดพ้ืนที่เพาะปลูก การชลประทาน การปรับปรุงหน้าดิน กระบวนการต่อมา คือ 
กระบวนการการเก็บเก่ียวผลผลิต และกระบวนการสุดท้ายคือการเก็บรวบรวมวัตถุดิบและกระจายสินค้าซึ่ง
กระบวนการข้างต้นสามารถที่จะใช้พลังงานเช้ือเพลิงจากชีวมวลเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ในการทํา
การเกษตร/การเก็บเก่ียว/การจัดส่งสินค้าการเกษตร อีกทั้งด้านการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนในด้าน
การเงิน/งบประมาณ จะเกี่ยวข้องกับด้านเงินกู้สีเขียว เครดิตสีเขียว ที่จะมีสิทธิประโยชน์ที่สามารถเพิ่ม
แรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการทําการเกษตร/การผลิตดังกล่าวมากกว่าการผลิตแบบเดิม ซึ่งทั้งหมดน้ีจะต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ โดยเฉพาะในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันวิชาการในประเทศ ตัวแทนผู้จําหน่าย พ่อค้า
คนกลาง เกษตรกร องค์กรผู้สนับสนุนด้านเงินทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการผลักดัน 
 
 
  

                                                            
14 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ, 2557 
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 - ขั้นกลางน้ํา กระบวนการแรกหลังจากได้วัตถุดิบมาจากขั้นต้นนํ้า คือ การทําให้เป็นเส้นด้าย ดังต่อไปน้ี 
 วัสดุทางธรรมชาติ: การนําฝ้ายอินทรีย์ ใบสับปะรด กัญชงที่ได้จากกระบวกการเพาะปลูกขั้นต้นนํ้ามา
ผ่านกระบวนการเค้นเส้นใยในระบบอุตสาหกรรม โดยส่วนผสมแต่ละชนิดสามารถนํามาผสมกับฝ้ายออแกนิกส์
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเส้นใย ก่อนที่จะนําไปผ่านกระบวนการป่ันด้าย ซึ่งในส่วนของอุตสาหกรรมป่ันด้ายจะเป็น
อุตสาหกรรมที่รับเอาวัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้ายใยสับปะรด ใยกัญชง เข้ามาตีเกลียวหรือป่ันให้เป็น
เส้นด้าย 
 วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม: การนําวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานผลิตนํ้าตาล 
โรงงานผลิตนํ้าผลไม้ ที่มีเปลือก/กาก/แกนผลไม้ เป็นเศษเหลือจากการผลิต วัตถุดิบเหล่าน้ีจะถูกนํามาผ่าน
กระบวนการเค้นเส้นใยในระดับอุตสาหกรรม และอาจจะต้องนํามาผสมกับวัตถุดิบหลักเช่น ฝ้าย/ฝ้ายอินทรีย์ 
ก่อนที่จะนํามาป่ันเป็นเส้นด้าย 

ขวดพลาสติก: การผลิตเม็ดพอลิเมอร์จากขวดเพ็ต (PET) เมื่อขวดเพ็ตผ่านการใช้งานของผู้บริโภค  
จะนําไปผ่านการตัดย่อยให้เป็นเศษช้ินเล็กๆ แล้วนํามาหลอมเป็นเม็ดพอลิเอสเทอร์อีกคร้ังหน่ึงในกระบวนการ
น้ีเม็ดพอลิเมอร์ที่ได้จะมีความสมํ่าเสมอมากขึ้นและสิ่งสกปรกที่ปนเป้ือนมาก็จะถูกกําจัดออกไป แต่ที่สําคัญ 
ที่พึงระวังคือความสม่ําเสมอของพอลิเมอร์และการอบเพ่ือขับไล่ความช้ืนโดยความช้ืนที่มีอยู่ในเม็ดพอลิเอสเอร์ 
ไม่ควรเกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของเส้นใยการขึ้นรูปเป็นเส้นใยนับเป็นส่วน
ที่สําคัญอย่างมากของกระบวนการผลิต เป็นการขึ้นรูปในลักษณะการอัดรีดของเหลวให้ผ่านรูในหัวรีด 
(Spinneret) ขั้นตอนน้ีเรียกกันว่าเป็นการอัดขึ้นรูป (Extrusion) แต่ละรูทําให้เกิดเส้นใยแต่ละเส้นออกมา 
 ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์น้ียังมีอีกขั้นตอนที่มีความสําคัญอย่างมาก คือ การดึงยืดเส้นใย 
(Drawing) ซึ่งมีผลทําให้โครงสร้างภายในของเส้นใยเกิดการเรียงตัวขึ้น (Orientation) ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ
สมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของเส้นใย ทําให้เส้นใยมีความแข็งแรงและความยาวเพ่ิมขึ้นขนาดของเส้น
ผ่านศูนย์กลางลดลงเส้นใยที่ได้มีความละเอียดมากข้ึนและกระบวนการที่ต้องผ่านความร้อนเพ่ือให้เส้นใยมี
สมบัติที่คงสภาพในสภาวะการใช้งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งขั้นตอนการดึงยืดและการผ่านความร้อน
ปัจจุบันได้พัฒนาจนสามารถผลิตได้ในขั้นตอนเดียวโดยเส้นใยที่ได้จะเป็นเส้นใยที่พร้อมใช้งาน เรียกเส้นใย
ประเภทน้ีว่าเป็น FDY (Fully Draw Yarn)15 ดังรูปภาพที่ 9.3 
 

รูปภาพท่ี 9.3 : กระบวนการนําเม็ดพลาสติกมาข้ึนรูปเปน็เส้นใย 

 
ที่มา : ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ (2557) 

  

                                                            
15 ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2557 
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 เมื่อได้เส้นด้ายจากแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ขั้นต้น กระบวนการถัดมาคือการนํามาผ่านการทอ/ถัก เพ่ือให้
ได้เป็นผืนผ้า ซึ่งพัฒนาการของเทคโนโลยีการทอผ้าน้ันได้ส่งผลอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
เครื่องทอผ้าระบบกระสวย (Shuttle Loom) ได้ถูกยกเลิกผลิตไปแล้วเนื่องจากจุดอ่อน/ข้อเสียที่มีปรากฏอยู่
มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสิ้นเปลืองพลังงาน อันตรายจากกระสวย เสียงดังและประสิทธิภาพการ
ทํางาน โดยมีระบบที่เข้ามาทํางานทดแทนใหม่ คือ ระบบไร้กระสวย (Shuttle Less Loom) ซึ่งใช้หลักการใน
การทอเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการพาเส้นด้ายพุ่งจากการใช้กระสวยเป็นอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่กระสวย  
มีความเร็วในการผลิตสูง และลดข้อเสียต่างๆของระบบการทอผ้าแบบเก่าได้อย่างมากมาย โดยต้องปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับหลักการบริหาร 4R เพ่ือให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตซึ่งเมื่อได้ผืนผ้าดังกล่าว
กระบวนการสุดท้ายในขั้นกลางน้ํา คือ การฟอก ย้อม พิมพ์ลาย และแต่งสําเร็จส่วนใหญ่จะเป็นระบบต่อเน่ือง
อัตโนมัติที่รวมเอากระบวนการต่างๆต้ังแต่การเตรียม (Pre-treatment) การย้อมหรือพิมพ์ (Dyeing or 
Printing) ไปจนถึงการตกแต่งสําเร็จ (Finishing) เพ่ือให้เกิดความสวยงาม เช่น การขัดมันการตะกุยขน หรือ
เพ่ือให้ได้สมบัติเฉพาะตามความต้องการ เช่น การป้องกันแบคทีเรีย การดูดซึมความช้ืน เป็นต้น16 

 

 - ขั้นปลายนํ้า เป็นกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นกลางมาสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย คือ เสื้อผ้า/
เครื่องนุ่งห่มสีเขียว โดยจะผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาในส่วนของการออกแบบ/สร้างสรรค์เสื้อผ้า/
เครื่องนุ่งห่มให้ทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนการผลิตเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่มสี
เขียวออกสู่ท้องตลาด ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างผลิต ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย 
แต่หากจะปรับสายธารการผลิตมาสู่การผลิตเครื่องนุ่งห่มสีเขียว ย่อมอาศัยเทคโนโลยีและแรงงานที่มีทักษะ
และประสบการณ์ด้านงานฝีมือและการตัดเย็บที่ประณีตมีคุณภาพสม่ําเสมอในอนาคตอีกมาก ทดแทน
กระบวนการผลิตแบบเดิมที่เน้นการใช้แรงงานเข้มข้น 
 

 ขั้นที่สาม ช่วงหลังการผลิต หมายถึงการกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค ทั้งระดับการขายส่งและ 
การขายปลีก โดยหลังจากที่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสีเขียวถูกนําไปใช้งานโดยผู้บริโภค จะเน้นการปลูกฝังในส่วนของ
การใช้ซ้ํา (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือให้เกิดการใช้สิ่งของอย่างมีคุณค่าและ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

  

                                                            
16 ศูนย์ข้อมูลส่ิงทอและเคร่ืองหนังเชิงลึก, 2557 
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รูปภาพที่ 9.4 : ห่วงโซ่มูลค่าของสาขาอุตสาหกรรมสิง่ทอสีเขยีว 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
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9.4  ห่วงโซ่มูลค่าของสาขาวสัดุก่อสร้างสีเขียว 
 

 ปัจจุบันกระแสสิ่งแวดล้อมมาแรงจนเกิดความต้องการที่อยู่อาศัย รวมท้ังวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ 
และของตกแต่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษกับผู้อยู่อาศัย ลดการใช้พลังงาน และมีอายุการใช้งานมากขึ้น 
บ้างก็ย่อยสลายได้เองหรือนํากลับมารีไซเคิลได้ด้วย17  
 

 ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสีเขียว มูลนิธิ สวค. ได้ทําการคัดเลือกวัตถุดิบทาง 
การเกษตรและวัสดุรีไซเคิลที่เหมาะสมต่อการผลิตวัสดุก่อสร้างสีเขียว อาทิ ซังข้าวโพด ฟางข้าว กัญชง ขี้เถ้า 
ตะกอน ขวดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจะสังเกตุได้ว่า วัตถุดิบดังกล่าวทั้งที่มาจากการเกษตร/ภาคอุตสาหกรรม 
ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งของเหลือใช้ ที่สามารถหาได้ทั้วไป ทั้งฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเก่ียว ที่สามารถนํามา
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมได้ดีกว่าการเผาเพ่ือเป็นปุ๋ยที่สร้างมลพิษมากมายสู่ช้ันบรรยากาศ ทั้งตะกอนดินจากการทํา
นํ้าประปา เศษขี้เถ้าจากการเผาไหม้ทั้งในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม มาทําเป็นวัสดุก่อสร้างเช่น อิฐ 
ซีเมนต์ เป็นต้น ตามรูปภาพที่ 9.5 โดยห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสีเขียวจะประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนหลักดังต่อไปน้ี 
 

 ขั้นที่หนึ่ง ช่วงก่อนการผลิต เป็นขั้นตอนก่อนกระบวนการผลิต โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาในด้าน
ต่างๆที่เก่ียวข้อกับการสร้างผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียว อาทิ การออกแบบ/สร้างสรรค์งานวิจัยเก่ียวกับ 
การสร้างวัตถุดิบใหม่ๆ เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง การวิจัยและพัฒนาด้านต้นทุนการดําเนินการที่
เก่ียวข้องกับการผลิตสีเขียว และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสีเขียว เป็นต้น โดยจะพัฒนาไปควบคู่กับ
หลักการ 4R/หลักการสีเขียว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันวิชาการในประเทศเป็น
ผู้นําและผลักดันร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียว 
 

 ขั้นทีส่อง ช่วงการผลิต แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ 
 

 - ขั้นต้นนํ้า กระบวนการผลิตขั้นต้นนํ้าเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่มีพ้ืนฐานมาจากองค์ความรู้ของขั้น
ที่หน่ึง โดยจะเน้นการนําวัสดุเหลือใช้ทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนของการรวบรวมวัตถุดิบ ทั้งของเหลือจากการเกษตร และขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลได้ 
ผ่านเกษตรกร พ่อค้าคนกลาง ผู้จัดหา เจ้าของกิจการที่เก่ียวข้องกับขยะรีไซเคิล ในการจัดหาวัตถุดิบดังกล่าว 
 

 - ขั้นกลางนํ้า เป็นกระบวนการผสมส่วนผสมทั้งวัตถุดิบทางธรรมชาต อาทิ ดินเหนียว ทราย หิน  
เป็นต้น และวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ซีเมนต์ คอนกรีต เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ในลักษณะแป้งปูนที่มี
ส่วนผสมหลักเป็นวัสดุรีไซเคิล ส่วนขยะรีไซเคิล จะนํามาผ่านกระบวนการทําความสะอาด เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ที่เหมาะสมกับการนํากับไปทําวัสดุก่อสร้างใหม่ อาทิ ขวดพลาสติก/ขยะพลาสติกเหลือใช้ มาทําเป็นท่อ PVC 
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 
 

 - ขั้นปลายนํ้า เป็นกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นกลางมาสู่การผลิต ผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย ซึ่งจําแนก
ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มอิฐและบล็อก (Bricks and blocks) (2) กลุ่มพ้ืนผิว (Surface) เช่น กระเบ้ืองปู
พ้ืน ฝ้าเพดาน กําแพง (3) กลุ่มประตูและหน้าต่าง และ (4) กลุ่มวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ที่ผ่านการรีไซเคิล เช่น 
คอนกรีต เหล็กกล้า ไม้ กระจกโดยโรงงานที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ซึ่งรวมถึง SMEs จะทําการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างสีเขียวออกสู่ท้องตลาด  
                                                            
17 บทความวัสดุก่อสร้างสีเขียว ที่ว่ากรีน กรีนอย่างไร, 2554 
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 ขั้นที่สาม ช่วงหลังการผลิต หมายถึง การกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค ทั้งระดับการขายส่งและ
ระดับการขายปลีก ผ่านทางผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะนําไปสร้างบ้านเรือนให้กับผู้บริโภค โดยจะเกิดขึ้นควบคู่ 
ไปกับแนวคิดอาคารสีเขียวและการออกแบบสีเขียว ทําให้เกิดการสร้างบ้านและอาคารท่ีมีความรับผิดชอบใน 
การรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดวงจรอายุอาคาร 
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รูปภาพที่ 9.5 : ห่วงโซ่มูลค่าของสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสเีขียว 
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ที่มา : มูลนิธิ สวค.(2557) 
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9.5  บทสรุป 
 

 ในการศึกษาวิเคราะห์ในบทน้ี กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ (1) บรรจุ
ภัณฑ์สีเขียว (2) สิ่งทอสีเขียว และ (3) วัสดุก่อสร้างสีเขียว ที่มีวัสดุ 2 ประเภทหลัก เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ (1) 
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันสําปะหลัง อ้อย กัญชง ซึ่งเกือบทั้งหมดที่กล่าวมาในการวิเคราะห์ส่วนที่ 9.2-9.4 
เป็นพืชที่เพาะปลูกมากในไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอยู่แล้ว แต่เผชิญความท้าทายจากความผันผวนของ
อุปทาน ซึ่งในมิติสังคม พึงให้ความสําคัญกับการทําหน้าที่เป็นแหล่งอาหารและ/หรือพลังงานมากกว่า และ  
(2) วัสดุเหลือใช้หรือนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น ขวดพลาสติก ตะกอน ขี้เถ้า ซึ่งสามารถนํามาแปรรูปสู่กระบวนการ
ขั้นกลางน้ําได้เช่นกัน อน่ึง มูลนิธิ สวค. มีข้อสังเกต 2 ประการ ดังต่อไปน้ี 
 

 1) วัตถุดิบขั้นต้นน้ําสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียวมีโอกาสใช้วัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรมากที่สุด ได้แก่ 
มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด รองลงมาคือ สาขาสิ่งทอสีเขียว ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ ส่วนสาขาวัสดุก่อสร้าง 
สีเขียวใช้ประโยชน์จากการแปรรูปสินค้าเกษตรน้อยกว่าสาขาอ่ืนๆ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มาจากของเหลือใช้
หรือนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น ตะกอน ขี้เถ้า กระจกรีไซเคิล ดังน้ัน ในการปลุกปั้นกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว
ของไทยนั้น อาจใช้ประโยชน์จากประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่เท่าเทียมกัน โดยในสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว
สามารถนําเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อมาแปรรูปในไทยหรือออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านได้มาก
ที่สุด ในขณะที่สาขาวัสดุก่อสร้างสีเขียวใช้วัตถุดิบในประเทศท่ีเป็นขยะของเสียในสัดส่วนสูงกว่า จึงใช้
ประโยชน์จากการค้าการลงทุนเสรีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้น้อยกว่า ดังน้ัน ในการศึกษาเชิงลึก
ในบทที่ 10 เป็นต้นไป จะกล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกับศักยภาพการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านใน 2 สาขา คือ บรรจุภัณฑ์ชีวภาพและสิ่งทอสีเขียวเป็นหลัก 
 

 2) กระบวนการผลิตและมูลค่าเพิ่มสาขาสิ่งทอสีเขียวมีเอกลักษณ์แตกต่างจากสาขาอ่ืนๆ ตรงท่ี 
การผลิตขั้นกลางน้ํา กล่าวคือ การผลิตสิ่งทอสีเขียว สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าขั้นปลายน้ํา ซึ่งหมายถึงการ
ผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ผู้รับจ้างผลิตได้รับส่วนแบ่งในห่วงโซ่มูลค่าน้อย เน่ืองจากการผลิตสิ่งทอต้องใช้
เทคโนโลยีสูงกว่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการผลิตสิ่งทอสีเขียว ขณะที่ขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้าใช้แรงงานเข้มข้น 
แตกต่างจากกระบวนการผลิตในอีก 2 สาขา ซึ่งในขั้นปลายนํ้าต้องใช้เงินลงทุน รวมทั้งทักษะและเทคโนโลยีสูง 
ในการผลิตสินค้าเดิมด้วยวัตถุดิบและกระบวนการใหม่ 
 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามแนวคิดโค้งย้ิมขั้นตอนก่อนการผลิตและหลังการผลิตจะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมมากที่สุดดังน้ัน หากไทยต้องการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตวัสดุสีเขียวของอาเซียน จําเป็นต้องเป็น
ผู้นําของภูมิภาคในด้านการสร้างเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการออกแบบวัสดุสีเขียว รวมถึงการ
ให้บริการท่ีเก่ียวข้องด้วย เช่น การออกแบบอาคารเขียว การนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือให้สามารถปรับ
บทบาทของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม รวมถึง SMEs ให้เป็นผู้ออกแบบหรือเจ้าของตราสินค้าได้  
โดยใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและแรงงานของประเทศเพ่ือนบ้าน อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ทั้งไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน และความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
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บทท่ี 10 
บทบาทของไทยและประเทศเพื่อนบ้านท่ีเก่ียวข้อง 
ในห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่อง 

 
 การวิเคราะห์ในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์ต่อเน่ืองจากบทที่ 8-9 ในอุตสาหกรรมนําร่อง 2 สาขา ได้แก่ 
สาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว และสาขาสิ่งทอสีเขียว ซึ่งจากบทสรุปในบทท่ี 9 คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากการค้าการ
ลงทุนเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มากกว่าสาขาวัสดุก่อสร้างสีเขียว เพ่ือวิเคราะห์แต่ละขั้นตอน
หรือวัตถุดิบว่าประเทศใดมีความเก่งกาจ หากเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน สมควรท่ีไทยจะใช้ประโยชน์จากการ
นําเข้าวัตถุดิบหรือการกระจายฐานการผลิตเข้าไปลงทุนในประเทศน้ันๆ ต่อไป เพราะโดยลําพัง ไทยประเทศ
เดียวไม่ได้มีศักยภาพครบทุกกิจกรรมของทั้ง 2 ห่วงโซ่ ดังน้ัน ไทยซึ่งมีความได้เปรียบโดยเฉพาะในข้ันกลางน้ํา
ที่ประเทศเพ่ือนบ้านยังขาดแคลนทุนและเทคโนโลยี สมควรนําเข้าวัตถุดิบในรายการท่ีไทยไม่มีศักยภาพ และ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพกับอาเซียนในสัดส่วนที่สูง แม้จะมีอุปสรรคทางการค้า เช่น การอํานวยความ
สะดวกทางการค้า อยู่บ้างก็ตาม 

 

อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมกลางน้ําด้านวัสดุสีเขียว อันได้แก่ พลาสติกธรรมชาติ และด้ายและ 
ผ้าผืนจากพืชทางเลือก (พืชที่ไม่ใช่ฝ้าย) ไม่ปรากฏมีประเทศใดในอาเซียนที่มีศักยภาพสูง1 จึงเป็นโจทย์ให้ผู้วิจัย
ทําการศึกษาต่อไปว่า ด้วยเหตุอันใดจึงยังมีการผลิต/พัฒนาน้อยอยู่ แม้จะมีวัตถุดิบที่มีศักยภาพอยู่ทั้งจากไทย
และเพ่ือนบ้านก็ตาม 

 
10.1  ตําแหน่งและบทบาทของไทยในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมนําร่อง 

 

 จากห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมนําร่อง 2 สาขา คือ บรรจุภัณฑ์สีเขียว และสิ่งทอสีเขียว2 เมื่อนํามา
ศึกษาถึงสถานะปัจจุบันของไทย โดยใช้เครื่องมือหลักในการศึกษาและช้ีวัด คือ ค่าดัชนีความสามารถใน 
การแข่งขัน RCA3 พบว่า แม้ไทยจะมีศักยภาพท่ีดีทั้งต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําของอุตสาหกรรม  บรรจุ
ภัณฑ์ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมสําคัญของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสีเขียว ในขณะที่สาขาสิ่งทอนั้น 
ไทยมีศักยภาพในส่วนของอุตสาหกรรมกลางน้ําที่ไม่ได้ทําจากวัสดุสีเขียว ดังจะแสดงในเห็นต่อไปใน
รายละเอียดของทั้ง 2 อุตสาหกรรม ดังน้ี 
 

บทบาทไทยในสาขาบรรจุภัณฑ์วัสดุสเีขียว 
 

 จากการพิจารณามูลค่าการค้า และดัชนี RCA ภายใต้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์วัสดุสีเขียว พบว่า
รายการที่ไทยมีศักยภาพในอุตสาหกรรมขั้นต้นนํ้า กลางน้ํา และปลายนํ้า คือ มันสําปะหลัง และแป้งมัน
สําปะหลัง นํ้าตาลทราย พลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่ยังไม่มีศักยภาพในกระดาษ บรรจุภัณฑ์
กระดาษ และพลาสติกธรรมชาติ ซึ่งจะต้องมีแผนกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมต่อไป  
 

                                                            
1 แม้เมียนมาร์จะมี ศักยภาพ (RCA>1) ในรายการผ้าผืนจากพืชทางเลือก แต่ก็มีมูลค่าการส่งออกที่ตํ่ามาก (ตารางท่ี 10.4) 
2 ได้แสดงเหตุผลในการเลือกศึกษาเป็นสาขานําร่องในบทที่ 9 แล้ว ว่า เนื่องจากเป็นสาขาที่ใช้ประโยชน์จากการค้าและบูรณาการเป็นคลัสเตอร์ข้าม
แดน ภายใต้การเข้าสู่ประชาคม AEC ได้ดีกว่า สาขาวัสดุก่อสร้าง ที่เน้นวัตถุดิบและการผลิตปลายน้ําในประเทศไทยเป็นหลัก 
3 กล่าวถึงแล้วในบทท่ี 1 



บทท่ี 10: บทบาทของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตฯอนาคตนําร่อง 10-2 
 

บทที่ 9 ได้แสดงรูปภาพห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สีเขียวไว้โดยละเอียด อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือความสะดวกและเหมาะสมในการวิเคราะห์ในบทน้ีจึงทําการลดทอนเหลือเพียงกิจกรรมสําคัญใน 
การวิเคราะห์ไว้ในห่วงโซ่เท่าน้ัน ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนออกได้เป็น 4 ขั้นตอน สําคัญคือ (1) การปลูก/จัดหา
จากวัตถุดิบหลัก 3 อย่าง คือ มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และกล้วย (2) การผลิตแป้งและนํ้าตาลจากมัน
สําปะหลัง อ้อย และข้าวโพด (3) การนําแป้งและนํ้าตาลไปผลิตพลาสติกและนํากล้วยไปผลิตกระดาษ และ  
(4) การนําพลาสติกธรรมชาติและกระดาษชีวภาพไปผลิตบรรจุภัณฑ์ ดังแสดงในรูปภาพที่ 10.1 

 

รูปภาพท่ี 10.1 : ห่วงโซ่มูลค่าสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียวแบบย่อ 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

 

จากข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ UNCTAD ที่รวบรวมไว้ในตารางที่ 10.1 สามารถสรุป 
กระบวนการที่ไทยมีศักยภาพ (ค่าดัชนี RCA>1) ว่าได้แก่ มันสําปะหลังและแป้งมันสําปะหลัง อ้อยและน้ําตาล
ทราย พลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่ไม่มีศักยภาพ (ค่าดัชนี RCA<1) ในข้าวโพดและแป้งข้าวโพด 
กล้วย พลาสติกธรรมชาติ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ดังแสดงในรูปภาพที่ 10.2  



บทท่ี 10: บทบาทของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตฯอนาคตนําร่อง 10-3 
 

ตารางที่ 10.1 : มูลค่าการสง่ออก และค่าดัชนี RCA ของไทย ในรายการที่สาํคญั 
ภายใต้ห่วงโซมู่ลค่าสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว ปี 2556 

HS Code รายการ 
มูลค่าการ

ส่งออก ($พัน)
RCA 

0714 มันสําปะหลัง 1,321,282 40.30
1005 ข้าวโพด 194,955 0.44
1701 อ้อย (น้ําตาลทราย) 2,859,928 7.29
0803 กล้วย 12,835 0.09
110819 แป้งมันสําปะหลัง 1,139,138 64.44
110812 แป้งข้าวโพด 1,035 0.10
3913 พลาสติกธรรมชาติ 1,720 0.06
39 พลาสติก  12,562,216 1.70
48 กระดาษ 1,298,705 0.60
3923 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 1,074,233 1.72
4819 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 178,521 0.65

ที่มา : UNCTAD (2556) 
 

รูปภาพท่ี 10.2 : ศักยภาพของไทยภายใต้ห่วงโซ่มูลคา่สาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว ปี 2556 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

  



บทท่ี 10: บทบาทของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตฯอนาคตนําร่อง 10-4 
 

จากผลการศึกษาดังกล่าว เห็นได้ว่า ไทยอาจใช้ประโยชน์ในการเช่ือมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสีเขียว ทั้งในอุตสาหกรรมที่ไทยไม่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอยู่แล้วแต่
ต้องการการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกับประเทศเพ่ือนบ้าน ผ่านการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ซึ่งจะได้แสดงให้
เห็นถึงศักยภาพของประเทศเพ่ือนบ้านต่อไปในส่วนที่ 10.2 
 

สาขาสิ่งทอสีเขียว 
 

 ด้วยเหตุผลเดียวกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุสีเขียว ในบทน้ีจะทําการศึกษาผ่านห่วงโซ่มูลค่า
อุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวอย่างย่อ ดังแสดงในรูปภาพที่ 10.3 ซึ่งได้แก่ 4 ขั้นตอนสําคัญ คือ เส้นใย เส้นด้าย 
ผ้าผืน และเคร่ืองนุ่งห่ม 
 

รูปภาพท่ี 10.3 : ห่วงโซ่มูลค่าสาขาสิง่ทอเสเีขียว 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

  



บทท่ี 10: บทบาทของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตฯอนาคตนําร่อง 10-5 
 

 เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออก และค่าดัชนี RCA ของไทยในปี 2556 ในตารางที่ 10.2 พบว่า ไทยมี
ศักยภาพในบางรายการ ได้แก่ อ้อย มะพร้าว ด้ายฝ้าย ผ้าผืนจากฝ้าย ยางและผ้าผืนจากยาง และไม่มี
ศักยภาพในหลายรายการ โดยเฉพาะต้นนํ้า ได้แก่ ฝ้าย กัญชง สับปะรด กล้วย ด้ายกัญชง ด้ายพืชทางเลือก 
ผ้าผืนจากพืชทางเลือก และเสื้อผ้า4 ที่น่าสังเกต คือ “ไทยมีศักยภาพผิดฝาผิดตัว” กล่าวคือ มีศักยภาพในด้าย 
และผ้าผืนจากฝ้าย ทั้งที่ไทยไม่มีศักยภาพในใยฝ้าย แต่ไม่มีศักยภาพในด้ายและผ้าผืนจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ทั้งที่ไทยมีศักยภาพในอ้อยและใยมะพร้าว จะมีเพียงยางเท่าน้ันที่ไทยมีศักยภาพทั้งต้นนํ้าและ
กลางนํ้า ซึ่งจะได้ศึกษาต่อไปถึงศักยภาพของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือใช้ประโยชน์จาก AEC ในการสร้างกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมน้ี ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าต่อไป 
 

ตารางที่ 10.2 : มูลค่าการสง่ออก และค่าดัชนี RCA ของไทย ในรายการที่สาํคญั 
ภายใต้ห่วงโซมู่ลค่าสาขาสิ่งทอสีเขียว ปี 2556 

HS Code รายการ 
มูลค่าการ

ส่งออก ($พัน)
RCA 

1005 ข้าวโพด 194,955 0.44 
1701 อ้อย 2,859,928 7.29 
0803 กล้วย 12,835 0.09 
5302 กัญชง 3 0.09 
5305 ใยมะพร้าว 14,577 3.04 
5201 ฝ้าย 27,161 0.12 
080430 สับปะรด 1,911 0.08 
4001 ยางธรรมชาติ 8,233,510 27.84 
5205 ด้ายฝ้าย 191,666 1.03 
5308 ด้ายพืชทางเลือก 91 0.07 
530820 ด้ายกัญชง 2 0.01 
530810 ด้ายมะพร้าว 0 0.00 
5208 ผ้าผืน-ฝ้าย 245,885 1.18 
5311 ผ้าผืน-พืชทางเลือก 42 0.01 
5906 ผ้าสิ่งทอปนยาง 7,403 0.40 
5902 ผ้าใบยางรถ 64,368 1.62 
5902+5906 ผ้าจากยาง 71,771 1.23 
61 เสื้อผ้าถัก 1,875,478 0.66 
62 เสื้อผ้าทอ 1,031,772 0.40 
61+62 เสื้อผ้า 2,907,250 0.53 

ที่มา : UNCTAD (2556) 
  

                                                            
4 เนื่องจากอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น ดังนั้น ด้วยค่าแรงที่เพ่ิมสูงขึ้นของไทย และการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทําให้ไทยมีการผลิตชิ้นงานท่ีใช้แรงงานทักษะต่ําลดลง และหันไปผลิตชิ้นงานท่ีต้องใช้แรงงานทักษะสูงมากขึ้น; มูลนิธิ สวค. 
(2550) “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าเพ่ือเสนอแนะมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถปรับตัว” 



บทท่ี 10: บทบาทของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตฯอนาคตนําร่อง 10-6 
 

รูปภาพท่ี 10.4 : ศักยภาพของไทยภายใต้ห่วงโซ่มูลคา่สาขาสิง่ทอสเีขียว ปี 2556 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

 
10.2  ตําแหน่งและบทบาทของประเทศเพื่อนบ้านในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมนําร่อง 
 

 ในส่วนที่ 10.1 ข้างต้น ได้กล่าวถึงศักยภาพของไทยในทั้ง 2 สาขาที่พบว่ายังมีศักยภาพไม่ครบตลอด
ทั้งห่วงโซ่ จึงอาจเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนในการขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมให้ครบตลอด
ห่วงโซ่ได้ ในส่วนน้ีจึงได้ทําการวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับไทยทั้งทางบก
และทางทะเล 6 ประเทศในอาเซียน ซึ่งพบว่าสามารถเช่ือมโยงกับไทยได้ทั้งในการผลิตวัตถุดิบขั้นต้นนํ้าเพ่ือ
การแปรรูปในขั้นกลางหรือขั้นปลายของไทยต่อไป รวมถึงการผลิตขั้นปลายนํ้า เช่น เสื้อผ้า โดยรับวัตถุดิบ
กลางนํ้าสีเขียวจากไทยอีกทอดหน่ึงได้เช่นกัน รายละเอียดของการวิเคราะห์ทั้ง 2 สาขา มีดังน้ี 
 

สาขาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสเีขียว 
 

ด้วยห่วงโซ่มูลค่าในรูปภาพที่ 10.1 เมื่อทําการวิเคราะห์มูลค่าการส่งออกและค่าดัชนีความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศเพ่ือนบ้าน 6 ประเทศในตารางที่ 10.3 พบว่า ประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีศักยภาพ
เกือบครบทุกประเภทผลิตภัณฑ์ เว้นแป้งข้าวโพด พลาสติกธรรมชาติ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ โดยด้าน
กระดาษนั้นไทยไม่มีศักยภาพในผลิตภัณฑ์ใดเลย ตรงข้ามกับอินโดนีเซีย ขณะท่ีพลาสติกน้ันไทยเก่งเกือบ 
ทุกผลิตภัณฑ์เว้นพลาสติกธรรมชาติ จึงอาจเร่ิมพัฒนาที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกก่อน ซึ่งไทยสามารถรับวัตถุดิบ
จากเพ่ือนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ มาผลิตเม็ดพลาสติกธรรมชาติได้ ดังแสดงในรูปภาพที่ 10.5 
  



บทท่ี 10: บทบาทของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตฯอนาคตนําร่อง 10-7 
 

รูปภาพท่ี 10.5 : ศักยภาพของประเทศเพื่อนบา้นของไทย 
ภายใต้ห่วงโซมู่ลค่าสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว ปี 2556 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

  



บทที่ 10: บทบาทของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตฯอนาคตนําร่อง 10-8 
 

ตารางที่ 10.3 : มูลค่าการสง่ออก และค่าดัชนี RCA ของประเทศเพื่อนบ้านของไทย ในรายการที่สําคัญภายใต้ห่วงโซ่มูลคา่สาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว ปี 2556 
หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐฯ 

HS Code รายการ 
ไทย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย 

ส่งออก RCA ส่งออก RCA ส่งออก RCA ส่งออก RCA ส่งออก RCA ส่งออก RCA 
0714 มันสําปะหลัง 1,321,282 40.30 1,288 0.04 71,117 48.51 12,214 27.36 1,539 1.02 427,184 21.56 41,986 1.60 
1005 ข้าวโพด 194,955 0.44 6,011 0.01 10,026 0.51 41,506 6.87 10,664 0.52 5,470 0.02 10,643 0.03 
1701 อ้อย 2,859,928 7.29 168,870 0.43 50,862 2.90 33,743 6.32 1,886 0.10 2,344 0.01 1,287 0.00 
0803 กล้วย 12,835 0.09 7,136 0.05 25 0.00 3,480 1.85 7,232 1.14 4,524 0.05 2,974 0.03 

110819 แป้งมันสําปะหลัง 1,139,138 64.44 90 0.01 429 0.54 3278 13.62 2056 2.53 173,494 16.24 27,388 1.94 
110812 แป้งข้าวโพด 1,035 0.10 362 0.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 0.00 4,314 0.54 
3913 พลาสติกธรรมชาติ 1,720 0.06 1,457 0.05 0 0.00 34 0.09 0 0.00 919 0.05 4367 0.19 
39 พลาสติก  12,562,216 1.70 6,837,028 0.93 34,121 0.10 3,198 0.03 3,065 0.01 2,169,881 0.49 2,527,891 0.43 
48 กระดาษ 1,298,705 0.60 954,157 0.44 3,425 0.04 79 0.00 370 0.00 454,158 0.35 3,756,557 2.17 

3923 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 1,074,233 1.72 1,171,082 1.87 24,973 0.89 2,770 0.32 525 0.02 637,147 1.68 371,236 0.74 
4819 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 178,521 0.65 192,554 0.70 1,669 0.14 51 0.01 193 0.02 108,016 0.65 138,732 0.63 

ที่มา : UNCTAD (2556) 
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สาขาสิง่ทอสเีขียว 
 

ตามห่วงโซ่มูลค่าที่ 10.3 และ 10.4 เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออก และดัชนี RCA ในตารางที่ 10.4 
และรูปภาพที่ 10.6 พบว่า ประเทศในอาเซียนมีศักยภาพในหลายผลิตภัณฑ์ที่สามารถเช่ือมโยงกับไทยในห่วง
โซ่มูลค่าอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เว้นใยฝ้าย ใยกัญชง ใยสับปะรด ด้ายกัญชง และผ้าผืนจากพืชทางเลือก  
ที่ยังไม่มีศักยภาพ ไทยจึงอาจวางกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับอาเซียน ทั้งเพื่อทดแทนและ 
เสริมการผลิตวัตถุดิบธรรมชาติที่ไทยยังขาดอยู่ และเพื่อส่งผ่านวัตถุดิบจากขั้นกลางน้ําไปยังปลายน้ํา คือ 
การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มต่อไปได้ 

 

รูปภาพท่ี 10.5 : ศักยภาพของประเทศเพื่อนบา้นของไทยภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าสาขาสิ่งทอสเีขียว ปี 2556 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
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ตารางที่ 10.4 : มูลค่าการสง่ออก และค่าดัชนี RCA ของประเทศเพื่อนบ้านของไทย ในรายการที่สําคัญภายใต้ห่วงโซ่มูลคา่สาขาสิง่ทอสเีขียว ปี 2556 
หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐฯ 

HS Code รายการ 
มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย 

ส่งออก RCA ส่งออก RCA ส่งออก RCA ส่งออก RCA ส่งออก RCA ส่งออก RCA 
1005 ข้าวโพด 6,011 0.01 10,026 0.51 41,506 6.87 10,664 0.52 5,470 0.02 10,643 0.03 
1701 อ้อย 168,870 0.43 50,862 2.90 33,743 6.32 1,886 0.10 2,344 0.01 1,287 0.00 
0803 กล้วย 7,136 0.05 25 0.00 3,480 1.85 7,232 1.14 4,524 0.05 2,974 0.03 
5302 กัญชง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.10 0 0.00 
5305 ใยมะพร้าว 3,722 0.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29,365 10.12 7,854 2.05 
5201 ฝ้าย 167,933 0.71 9 0.00 5 0.00 0 0.00 32 0.00 2,296 0.01 

080430 สับปะรด 5,619 0.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 0.01 107 0.01 
4001 ยางธรรมชาติ 2,230,998 7.55 114,800 8.68 80,471 19.99 199,618 14.67 1,810,216 10.13 6,910,663 29.26 
5205 ด้ายฝ้าย 53,831 0.29 0 0.00 0 0.00 1 0.00 953,590 8.51 371,834 2.51 
5308 ด้ายพืชทางเลือก 227 0.18 0 0.00 0 0.00 98 1.71 76 0.10 0 0.00 

530820 ด้ายกัญชง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
530810 ด้ายมะพร้าว 2 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 0.11 0 0.00 
5208 ผ้าผืน-ฝ้าย 48,493 0.23 701 0.08 97 0.03 82 0.01 12,097 0.10 148,114 0.89 
5311 ผ้าผืน-พืชทางเลือก 4 0.00 0 0.00 0 0.00 96 0.27 4,030 0.87 0 0.00 
5906 ผ้าสิ่งทอปนยาง 4,108 0.22 41 0.05 0 0.00 0 0.00 1,112 0.10 22,073 1.48 
5902 ผ้าใบยางรถ 398 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 399,022 16.60 68,176 2.15 

5902+5906 ผ้าจากยาง 4,506 0.08 41 0.02 0 0.00 0 0.00 400,134 11.34 90,249 1.93 
61 เสื้อผ้าถัก 769,454 0.27 5,092,637 40.01 104,354 2.69 0.00 8,453,857 4.91 3,481,396 1.53 
62 เสื้อผ้าทอ 370,198 0.14 2,229,002 19.25 159,265 4.52 1,037,473 8.71 9,851,671 6.30 3,902,602 1.89 

61+62 เสื้อผ้า 1,139,652 0.21 7,321,639 30.12 263,619 3.56 1,037,473 4.15 18,305,528 5.57 7,383,998 1.70 
ที่มา : UNCTAD (2556)  
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10.3  การเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมนําร่อง 
 

ส่วนที่ 10.2 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในสาขาบรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอด้วยการเช่ือมโยงกับอาเซียนได้ทางใดบ้าง ส่วนที่ 10.3 น้ี จึงจะทําการวิเคราะห์จากการเช่ือมโยง 
ในปัจจุบันไปสู่การพัฒนาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งในการค้าที่เป็นอยู่ และกฎระเบียบ หรือเง่ือนไขต่างๆ 
ในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรค เพ่ือนําไปสู่แนวทางการพัฒนาในอนาคตต่อไป ดังน้ี 

 

ด้านการค้า 
 

 ส่วนที่ 10.2 ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพโดยเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเพ่ือนบ้าน อันนําไปสู่
สมมติฐานว่า ไทยน่าจะต้องนําเข้าวัตถุดิบจากอาเซียนมาก เพ่ือนําไปผลิตสินค้าขั้นกลางน้ําและขั้นปลายนํ้า 
ก่อนที่จะส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น อาเซียนต่อไป คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการพิจารณาสัดส่วนการส่งออก
และนําเข้าของไทย เปรียบเทียบอาเซียนกับโลกของทั้ง 2 สาขาอุตสาหกรรม พบว่า 
 

 สาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียวน้ัน ในวัตถุดิบต้นนํ้า ไทยมีการนําเข้าจากอาเซียนในสัดส่วนที่สูงมาก คือ นําเข้า
มันสําปะหลัง และกล้วย จากอาเซียนมากถึงร้อยละ 96.1 และ 97.5 ของการนําเข้าทั้งหมดอยู่แล้ว ในขณะที่
การส่งออกสินค้าปลายน้ําและกลางนํ้านั้น ไทยส่งออกไปยังอาเซียนในสัดส่วนที่ค่อนข้างตํ่า อันสอดคล้องกับ
ในการวิเคราะห์ก่อนหน้าน้ีที่พบว่า มีเพียงไทยที่เป็นประเทศที่มีศักยภาพในขั้นกลางนํ้าและปลายนํ้า จึงไม่น่า
ประหลาดใจนักที่ไทยจะไม่ส่งออกไปยังอาเซียนเป็นหลัก 
 

ตารางที่ 10.5 : การส่งออกและนาํเขา้สนิค้าในสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว 
ของไทยกับโลกและอาเซียน ปี 2556 

หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐฯ 

HS Code รายการ 
นําเข้า ส่งออก 

โลก อาเซียน สัดส่วนอาเซียน โลก อาเซียน สัดส่วนอาเซียน 
0714 มันสําปะหลัง 74,637 71,692 96.1% 1,321,282 10,928 0.8%
1005 ข้าวโพด 39,883 29,948 75.1% 194,955 177,120 90.9%
1701 น้ําตาลอ้อย 361 134 37.1% 2,859,928 1,390,785 48.6%
0803 กล้วย 3,568 3,480 97.5% 12,835 365 2.8%
110819 แป้งมันสําปะหลัง 14,665 293 2.0% 15,563 861 5.5%
110812 แป้งข้าวโพด 1,035 727 70.2% 4,723 789 16.7%
3913 พลาสติกธรรมชาติ 35,410 682 1.9% 1,720 684 39.8%
39 พลาสติก  12,562,216 3,215,903 25.6% 8,072,896 1,567,811 19.4%
48 กระดาษ 1,298,705 539,180 41.5% 1,689,413 436,201 25.8%
3923 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 517,758 142,917 27.6% 1,074,233 239,389 22.3%
4819 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 115,204 34,547 30.0% 178,521 121,600 68.1%

ที่มา : UNCTAD (2556)  



บทท่ี 10: บทบาทของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตฯอนาคตนําร่อง 10-12 
 

 สาขาสิ่งทอก็เช่นกัน ไทยนําเข้าวัตถุดิบขั้นต้นนํ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านในสัดส่วนที่สูงอยู่แล้ว เช่น 
ยางธรรมชาติ ร้อยละ 94.4 ข้าวโพดร้อยละ 75.1 และกล้วย ร้อยละ 97.5 อย่างไรก็ตาม ในบางรายการที่
ประเทศเพ่ือนบ้านมีศักยภาพ เช่น ใยมะพร้าว ไทยมีการนําเข้าเพียงร้อยละ 17.6 เท่าน้ัน อาจสืบเน่ืองมาจาก
การที่ไทยมีศักยภาพและปริมาณการผลิตด้ายและผ้าผืนจากธรรมชาติน้อย ทําให้มีความต้องการวัตถุดิบจากใย
มะพร้าวตํ่า นอกจากน้ัน ยังพบอีกว่า ทั้งไทยและอาเซียนมีการเช่ือมโยงระหว่างผ้าผืนกับเสื้อผ้าน้อย กล่าวคือ
มีการส่งออกผ้าผืนที่ไทยมีศักยภาพสูง ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีศักยภาพสูงในการผลิตเสื้อผ้า ในสัดส่วนที่
ตํ่ามากเมื่อเทียบกับการนําเข้าวัตถุดิบ 
 

ตารางที่ 10.5 : การส่งออกและนาํเขา้สนิค้าในสาขาสิ่งทอสีเขียว 
ของไทยกับโลกและอาเซียน ปี 2556 

หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐฯ 

HS Code รายการ 
นําเข้า ส่งออก 

โลก อาเซียน 
สัดส่วน
อาเซียน 

โลก อาเซียน 
สัดส่วน
อาเซียน 

1005 ข้าวโพด 39,883 29,948 75.1% 194,955 177,120 90.9%
1701 อ้อย 361 134 37.1% 2,859,928 1,390,785 48.6%
0803 กล้วย 3,568 3,480 97.5% 12,835 365 2.8%
5302 กัญชง 30 0 0.0% 3 3 100.0%
5305 ใยมะพร้าว 91 16 17.6% 14,577 51 0.3%
5201 ฝ้าย 734,188 2,435 0.3% 2,644 509 19.3%
080430 สับปะรด 1,911 426 22.3% 17 0 0.0%
4001 ยางธรรมชาติ 6,625 6,257 94.4% 8,233,510 1,260,653 15.3%
5205 ด้ายฝ้าย 56,754 6,397 11.3% 191,666 11,159 5.8%
5308 ด้ายพืชทางเลือก 660 0 0.0% 91 0 0.0%
530820 ด้ายกัญชง 2 0 0.0% 64 0 0.0%
530810 ด้ายมะพร้าว #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
5208 ผ้าผืน-ฝ้าย 154,617 4,345 2.8% 245,885 105,452 42.9%

5311 
ผ้าผืน-พืช
ทางเลือก 998 8 0.8% 42 2 4.8%

5906 ผ้าสิ่งทอปนยาง 21,846 3,866 17.7% 7,403 2,300 31.1%
5902 ผ้าใบยางรถ 193,085 19,772 10.2% 64,368 24,438 38.0%
5902+5906 ผ้าจากยาง 214,931 23,638 0 71,771 26,738 1
61 เสื้อผ้าถัก 1,875,478 82,211 4.4% 287,359 37,405 13.0%
62 เสื้อผ้าทอ 1,031,772 87,862 8.5% 405,129 46,839 11.6%
61+62 เสื้อผ้า 2,907,250 170,073 0 692,488 84,244 0

ที่มา : UNCTAD (2556)  
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ด้านความเชื่อมโยงระหว่างกัน 
 

 แม้เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการค้าระหว่างกันจะพบว่ามีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้จาก
การศึกษาในส่วนที่ 10.2 ค่อนข้างมาก กล่าวคือ มีสัดส่วนการค้าที่มากโดยเฉพาะระหว่างวัตถุดิบที่เพ่ือนบ้านมี
ศักยภาพสูงกับขั้นกลางนํ้าที่ไทยมีศักยภาพสูง แต่จากการศึกษาด้านอุปสรรคการค้าระหว่างกันจากรายงาน
ระหว่าง มูลนิธิ สวค. และ UNESCAP ร่วมกับการสํารวจภาคสนามพบว่า “ยังมีอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน 
เช่น ขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรที่กินเวลา เส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ใช้รถบรรทุกเป็นหลักทําให้มี
ต้นทุนที่สูงกว่าการขนส่งทางราง และปัญหาในเรื่องของโควตารถบรรทุกที่หากลดลงได้ จะสามารถเพ่ิมการค้า 
และพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับห่วงโซ่ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี” 
 

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ทําการพัฒนาและเช่ือมโยงระหว่างกัน อาทิ การติดต่อ/ร่วมมือ
ระหว่างกันของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา กับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ของไทย ในการพยายามหามาตรการลดข้อกีดกันทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งหากเพ่ิมในส่วนของ
โควต้าการนําเข้าวัตถุดิบได้ก็จะย่ิงเพ่ิมพูนและพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 2 สาขาน้ีตลอดห่วงโซ่ได้เป็นอย่างดี 
 
10.4  บทสรุป 
 

จากการศึกษาในบทน้ี สรุปได้ว่า ไทยและอาเซียนมีศักยภาพในหลากหลายกิจกรรมตลอดห่วงโซ่ของ
ทั้งสาขาบรรจุภัณฑ์และสาขาสิ่งทอที่สามารถเช่ือมโยงระหว่างกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวได้ 
โดยเฉพาะการนําเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งในปัจจุบันมีการค้าระหว่างกันในส่วนดังกล่าวในสัดส่วน
สูงอยู่แล้ว แม้จะมีอุปสรรคทางการค้าบางประการอยู่บ้าง ซึ่งอาจดําเนินการแก้ไขด้วยความร่วมมือและ 
การส่งเสริมการดําเนินการขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งไทยและคู่ภาคีเป็นตัวขับเคลื่อน 

 

 ทั้งน้ี ภายใต้การศึกษาในส่วนที่ 10.1 พบว่า แม้ในอุตสาหกรรมโดยท่ัวไป ทั้งบรรจุภัณฑ์ และสิ่งทอ
ของไทยจะมีศักยภาพทั้งในขั้นต้นนํ้าและกลางนํ้า แต่ในอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวน้ัน ไทยกลับขาดศักยภาพใน
ขั้นกลางน้ํา ทั้ง 2 สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งในบทต่อไปจะแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงน้ัน เป็นเพราะแม้ไทยจะมี
ศักยภาพในการผลิตขั้นต้นนํ้า แต่ยังมีปริมาณการผลิตไม่มากพอ  
 

 เหตุดังกล่าวจึงเป็นผลดีหากมีการร่วมมือนําเข้าวัตถุดิบต้นนํ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะลาว 
และกัมพูชาที่มีศักยภาพ (ค่าดัชนี RCA สูงกว่า 1) และมูลค่าการส่งออกสูงในวัตถุดิบหลักขั้นต้นนํ้า อันได้แก่ 
อ้อย และมันสําปะหลัง โดยกัมพูชาเป็นผู้ผลิตและส่งออกมันสําปะหลังขั้นต้นนํ้ารายใหญ่ แต่ผลิตและส่งออก
แป้งมันสําปะหลังตํ่ามาก นอกจากน้ัน กัมพูชายังเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม ไทยจึงอาจ
ร่วมมือโดยการนําเข้ามันสําปะหลังมาแปรรูปเป็นแป้งมันสําปะหลังเพ่ือใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ และ
ส่งออกสิ่งทอสีเขียวไปให้กัมพูชาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มสีเขียวต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขา
บรรจุภัณฑ์และสิ่งทอได้ในระดับภูมิภาค อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 อน่ึง ความต้องการวัตถุดิบขั้นต้นนํ้าที่เพ่ิมมากขึ้นจากการเติบโตของอุปสงค์สินค้าวัสดุสีเขียว และ
ราคาของสินค้าวัสดุสีเขียวที่สูงกว่าสินค้าด้ังเดิม ย่อมส่งผลให้วัตถุดิบขั้นต้น (ไม่ว่าจะขายให้แก่ผู้แปรรูปเป็น
สินค้าวัสดุสีเขียวหรือผู้บริโภคโดยตรง) และสินค้าวัสดุสีเขียวมีราคาสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นตามไป
ด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจํากัดทางข้อมูล ประกอบกับผลการศึกษาเชิงลึกดังกล่าวมีความสําคัญต่อการลงมือ
ปฏิบัติพัฒนาคลัสเตอร์วัสดุสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากการกําหนดยุทธศาสตร์ อันเป็น
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จุดประสงค์หลักของโครงการศึกษานี้ ในรายงานฉบับน้ีจึงยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบในเชิงมูลค่าเพ่ิม
ระหว่างการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัสดุสีเขียวกับการแปรรูปผลผลิตดังกล่าวเป็นอาหาร อาหารสัตว์ 
และ/หรือพลังงาน โดยคณะวิจัยได้เสนอแนะการศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการการพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเช่ือมโยงในรูปแบบคลัสเตอรอุ์ตสาหกรรมอาเซียนในบทที่ 13  

 

ในบทที่ 11 จึงทําการศึกษาถึงแนวทางการเชื่อมโยงระหว่าง ไทย ลาว และกัมพูชา ผ่านสถาบัน
สําคัญในอุตสาหกรรม ทั้งภาคเอกชนระดับรายบริษัท องค์กรภาคเอกชนระดับกลุ่มอุตสาหกรรม สถาบัน
วิชาการ และภาครัฐ ของทั้ง 3 ประเทศ ต่อไป 
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บทท่ี 11 
องค์ประกอบ สถานภาพ และนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
นําร่องของไทยและประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่า 

 
 การศึกษาในบทน้ีเป็นผลสืบเน่ืองต่อจากบทที่ 10 ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของสาขา
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวนําร่อง คือ บรรจุภัณฑ์สีเขียว และสิ่งทอสีเขียว โดยเฉพาะในประเด็นศักยภาพของ 
แต่ละขั้นตอนการผลิต เปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน ซึ่งพบว่าไทยเป็นประเทศที่มี
ศักยภาพในการผลิตขั้นกลางนํ้าของสาขาสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และมีศักยภาพในข้ันกลางนํ้าและปลายนํ้าของ
สาขาบรรจุภัณฑ์ แต่ในขั้นต้นนํ้าอาจสามารถพ่ึงพาการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว 
ซึ่งเป็นประเทศที่การวิเคราะห์ด้วย RCA ในบทที่ 10 บ่งช้ีว่ามีขีดความสามารถการแข่งขันในขั้นต้นนํ้าสําหรับ
สาขาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพและขั้นปลายนํ้าสําหรับสาขาสิ่งทอสีเขียวสูงสุด 
 

 ในบทน้ี มูลนิธิ สวค. จึงทําการศึกษาองค์ประกอบของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในห่วงโซ่มูลค่า 2 สาขาดังกล่าว ทั้งของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านที่มีศักยภาพสูงสุด โดยเฉพาะลักษณะทาง
กายภาพที่มีโอกาสเช่ือมโยงกับไทยได้มากที่สุดได้แก่ กัมพูชา และลาว โดยการวิเคราะห์ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก 
คือ (1) ผู้ผลิตต้ังแต่เกษตรกร SMEs หรือวิสาหกิจชุมชนในระดับต้นนํ้าไปจนถึงบริษัทผู้แปรรูปและจัดจําหน่าย
สินค้าในระดับปลายนํ้า รวมไปถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (2) สมาคมหรือสถาบันเฉพาะทางที่มีบทบาท
สนับสนุนการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมน้ันๆ (3) สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษาท่ีมีผลงานศึกษาวิจัย
และมีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จําเป็นต่อการยกระดับอุตสาหกรรม 
และ (4) หน่วยงานภาครัฐซึ่งดําเนินนโยบายสนับสนุนสาขาอุตสาหกรรมในแนวด่ิงและ/หรือแนวนอน ว่าแต่ละ
ส่วนมีบทบาทหน้าที่สําคัญต่อการดําเนินการของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว และปฏิสัมพันธ์/ความร่วมมือ
ระหว่างกันอย่างไร 
 
11.1  บทบาทของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอนาคตนําร่อง 
 

 ผู้ผลิตถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินการผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว ทั้งเกษตรกร
ในขั้นต้นนํ้า ซับพลายเออร์ และผู้ประกอบการขั้นกลางนํ้าและปลายนํ้าต่างล้วนเป็นกลไกเช่ือมโยงให้เกิดเป็น
กระบวนการผลิตสินค้าวัสดุสีเขียวออกสู่ตลาดผู้บริโภค ถึงแม้ในขั้นต้นนํ้า 2 สาขาอุตสาหกรรมอาจใช้วัตถุดิบ
จากธรรมชาติและของเหลือใช้คล้ายคลึงกัน แต่เน่ืองจากสายธารการผลิตแตกต่างกันชัดเจน กล่าวคือ เป็นไป
ได้ยากที่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจะหันมาผลิตสิ่งทอสีเขียวด้วย จึงแบ่งการวิเคราะห์เป็นรายสาขา ดังต่อไปน้ี 
 

บทบาทของผู้ผลิตในสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว: ไทย 
 

 ในขั้นต้นนํ้าหรือการเพาะปลูกน้ัน การวิเคราะห์เฉพาะเจาะจงไปที่พืชพาณิชย์ 3 ชนิดหลัก ได้แก่ มัน
สําปะหลัง อ้อย และข้าวโพด ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ 
 

 จากข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  มันสําปะหลังมีการเพาะปลูกมากที่สุดใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกมันสําปะหลังโรงงานถึง 4,714,713 ไร่ในปี 2556 โดยจังหวัดที่มี
พ้ืนที่ปลูกมากที่สุดในไทย คือ นครราชสีมา (เน้ือที่เก็บเก่ียว 1,598,405 ไร่ ผลผลิต 5,643,177 ตัน) รองลงไป
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เป็นจังหวัดกําแพงเพชร กาญจนบุรี ชัยภูมิ สระแก้ว ซึ่งมีพรมแดนติดกับกัมพูชา และอุบลราชธานี ซึ่งมี
พรมแดนติดกับลาวจากผลการสํารวจเบ้ืองต้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 พบว่าสามารถเก็บเก่ียวผลผลิต
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ถึง 15,387,256 ตันจากผลผลิตทั่วประเทศ 30,227,542 ตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 
ของทั้งประเทศ แต่ผลผลิตต่อไร่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 
 

ตารางที ่11.1 : เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต การเก็บเก่ียวผลผลิตต่อไรข่องมันสําปะหลังโรงงาน ปี 2556 
(ผลสํารวจเบือ้งต้น ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2557) 

จังหวัด 
เนื้อท่ีเพาะปลูก

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

การเก็บเก่ียวผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

รวมท้ังประเทศ 9,037,273 30,227,542 3,492 
ภาคเหนือ 1,947,213 6,714,546 3,579 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,714,713 15,387,256 3,425 
ภาคกลาง 2,375,347 8,125,740 3,552 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

 นอกเหนือจากมันสําปะหลังแล้ว ยังพบว่า อ้อยซึ่งสามารถแปรรูปได้ทั้งบรรจุภัณฑ์สีเขียวและด้าย 
พืชทางเลือก มีพ้ืนที่เพาะปลูกใกล้เคียงกัน โดยเพาะปลูกมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นเน้ือที่
เก็บเก่ียว 3,554,780 ไร่ในปี 2556 ซึ่งจังหวัดที่มีพ้ืนที่เก็บเก่ียวมากท่ีสุด คือ กาญจนบุรี (692,733 ไร่) 
นครราชสีมา (658,663 ไร่) นครสวรรค์ (605,602 ไร่) ขอนแก่น (575,671 ไร่) และสุพรรณบุรี (486,562 ไร่) 
ตามลําดับแต่หากวัดจากผลผลิต จังหวัดนครสวรรค์จะขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยกาญจนบุรี ขอนแก่น 
สุพรรณบุรี และนครราชสีมา ตามลําดับ ทั้งน้ี จากการพยากรณ์ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ในปี 
2556 สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ 40,267,762 ตันจากผลผลิตทั่วประเทศ 
100,095,580 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทั้งประเทศ แต่ผลผลิตต่อไร่ตํ่ากว่าภาคอ่ืนๆ 
 

ตารางที่ 11.2 : ผลพยากรณ์เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงาน ปี 2556 
(ไตรมาส 4 เดือนธนัวาคม 2556) 

จังหวัด เนื้อท่ีเก็บเก่ียว
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

รวมท้ังประเทศ 8,259,969 100,095,580 12,118 
ภาคเหนือ 2,161,660 28,681,617 13,268 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,554,780 40,267,762 11,328 
ภาคกลาง 2,543,529 31,146,201 12,245 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

 ในส่วนของข้าวโพด ซึ่งสามารถนําแป้งข้าวโพดไปแปรรูปในการผลิตเม็ดพลาสติก หรือผสมด้ายฝ้าย
แปรรูปเป็นด้ายทางเลือกจากผลการพยากรณ์เน้ือที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี 2556 พบว่าพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ 5,085,652 ไร่ จากทั่วประเทศ 7,541,447 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 67 และมีผลผลิต 3,366,069ตัน จากทั่วประเทศ 5,062,828 ตัน คิดเป็นร้อยละ 66 โดยจังหวัดที่มี
พ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุดคือ เพชรบูรณ์ (เน้ือที่เพาะปลูก 1,027,984 ไร่ผลผลิต 706,743 ตัน) รองลงไปเป็น
นครราชสีมา เลย และน่านซึ่งมีพรมแดนติดประเทศลาว 
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ตารางที ่11.3 : ผลพยากรณ์เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไรข่องข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปี 2556 
(ไตรมาสที่ 2 เดือนมิถุนายน2557) 

ประเทศ/ภาค/จังหวัด 
เนื้อท่ี

เพาะปลูก 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิต/ไร่ (กก.) 

(ไร่) (ไร่) (ตัน) ปลูก เก็บ 
รวมท้ังประเทศ 7,541,447 7,161,929 5,062,828 671 707 
ภาคเหนือ 5,085,652 4,873,152 3,366,069 662 691 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,743,949 1,609,735 1,225,179 703 761 
ภาคกลาง 711,846 679,042 471,580 662 694 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

 ดังน้ัน จากข้อมูลเชิงปริมาณข้างต้นจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดภูมิศาสตร์ 
ที่สําคัญของจุดเริ่มต้นในการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวอย่างแท้จริง 
 

ในขั้นกลางนํ้าหรือการแปรรูปจากสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางนั้นจากข้อมูลของสมาคม 
แป้งมันสําปะหลังไทย พบว่าทั่วประเทศมีโรงงานแป้งมันสําปะหลังกว่า 87 โรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลวัตถุดิบที่ได้กล่าวมาในข้างต้น โดยจังหวัดที่พบว่า 
มีโรงงานมากท่ีสุดคือจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 20 โรงงาน ซึ่งสาเหตุที่ต้องต้ังโรงงานแปรรูปใกล้บริเวณ
พ้ืนที่เก็บเก่ียวเพราะเป็นสินค้าที่เก็บได้ไม่นาน ดังน้ันการขนส่งจึงต้องสะดวก ที่ต้ังโรงงานไม่ห่างจากแหล่ง
วัตถุดิบมากนัก 

 

 นอกเหนือจากโรงงานผลิตแป้งมัน/แป้งข้าวโพดข้างต้นที่กล่าวมาน้ัน ส่วนผสมหลักอีกสิ่งที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ คือ กลูโคส ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปเป็นมอนอเมอร์ 
(Monomer) มีลักษณะจําเพาะแตกต่างจากการผลิตเพ่ือการนําไปบริโภคเป็นอาหารอยู่บ้าง ตรงที่ไม่
จําเป็นต้องมีความบริสุทธ์ิ จึงสามารถนํามันเส้นมาแปรรูปได้โดยตรง ซึ่งจะได้กลูโคสประมาณร้อยละ 20  
โดยรายช่ือโรงงานผลิตกลูโคสที่มีกําลังการผลิตมากกว่า 20 ตันต่อวัน ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาไปสู่
การผลิตขั้นสูง เช่น มอนอเมอร์ ได้เองในอนาคต ปรากฏตามตารางที่ 11.4 ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก (รวมอยู่กับภาคกลางหากจําแนกตามสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
 

ตารางที ่11.4 : โรงงานผลิตกลูโคสในประเทศไทยที่มีกําลังการผลิตมากกว่า 20 ตันต่อวัน 
ชื่อโรงงาน สถานท่ีต้ัง 

บ. ห้างยาไทย 1942 จก. เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 
บ. ประเสริฐชัย จก. อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
บ. ผลิตภัณฑ์น้ําตาลไทย จก. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
บ. เพียวเคมม์ จก. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
บ. เจ้าคุณเกษตรพืชผล จก. อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
บ. พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักซ์ จก. อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 
บ. ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จก. อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
บ. ไทยอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง จก. อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงแป้งสินสหสินวัฒนา อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี 
บ. สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จก.(สาขา 2) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
บ. คอร์นโปรดักซ์ อํามาด๊าซ (ประเทศไทย) จก. อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
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ชื่อโรงงาน สถานท่ีต้ัง 
บ. สยามซอร์บิทอล จก. อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
บ. เอเชียฟรุคโตส จก. อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
บ. สินอุดมฟลาวแอนด์ฟู้ดส์ จก. อ.เมือง จ.นครปฐม 
เฮ้งอุ้ยง้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
บ. นครหลวงกลูโคส จก. อ.สามพราน จ.นครปฐม 
บ. ไทยกลูโคส จก. อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ที่มา : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2551) 
 

สําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในขั้นปลายนํ้าซึ่งหมายถึงกระบวนการแปรรูปเม็ดพลาสติกไปขึ้น
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดน้ัน ยังอยู่ในช่วงแรกเร่ิมพัฒนา จึงทําให้มีจํานวนผู้ประกอบการน้อยราย  
โดยโรงงานส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณภาคตะวันออก ดังตารางที่ 11.5 และมีบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งมีศักยภาพใน 
การผลักดันอุตสาหกรรมดังกล่าว อาทิ 

 บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จํากัด ได้คิดค้นไบโอพลาสติกผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น อ้อย 
มันสําปะหลัง โปรตีนจากถั่วและข้าวโพด โดยมีคุณสมบัติในการเคลือบบรรจุภัณฑ์กระดาษเพ่ือ
กันรั่วซึม และทนความร้อน นอกจากน้ันแล้วยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 
180 วัน1 

 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสําคัญของพลาสติกชีวภาพเช่นกัน โดยสหภาพยุโรป 
หรืออียู มีนโยบายลดการใช้พลาสติกทั่วไป ปตท.จึงต้ังเป้าในอีก 4-5 ปีข้างหน้าว่าจะต้องเพ่ิม
ยอดขายพลาสติกชีวภาพให้ได้ร้อยละ 10-20 จากยอดขายพลาสติกทั่วไป โดยบริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมีคอล จํากัด (PTT Global Chemical Public Limited) ได้ลงทุนผ่านบริษัท เนเจอร์
เวิร์ค จํากัด ของสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 50 และมีแผนจะสร้างโรงงานผลิตพลาสติก
ชีวภาพชนิด PLA ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ด้วยวงเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งปัจจัย
การผลิตหลักคือนํ้าตาล แต่ด้วยความขาดเสถียรภาพของราคานํ้าตาลในไทยอาจทําให้ตัดสินใจไป
สร้างโรงงานที่มาเลเซียได้เน่ืองจากมีการรับประกันเสถียรภาพของราคานํ้าตาล2 นอกจาก
นโยบายการผลิตแล้ว ปตท. ยังมีบทบาทในการกระตุ้นความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพอีกด้วย โดยการผลักดันให้ร้านกาแฟ Café Amazon ใช้แก้วกาแฟที่ย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติทุกสาขา จะทําให้สามารถช่วยลดปริมาณขยะจากพลาสติกได้ถึง 200 ตันต่อปี ซึ่ง
ในขณะนี้ร้านกาแฟ Café Amazon มีสาขาแล้วกว่า 780 สาขาทั่วประเทศ3 

 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จํากัดเป็นบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบสําหรับการทําพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่นําแป้งมันมาแปรรูป ทําให้ได้มอนอเมอร์ (Monomer) หรือที่เรียกว่ากรดแลคติก 
(Lactic Acid) สําหรับนําไปผลิตพอลิเมอร์ (Polymer) และขึ้นรูปจากพืชแทนการแปรรูปจาก
กระบวนการทางปิโตรเคมี บริษัทได้ลงทุนกว่า 4,800 ล้านบาทในการลงทุนสร้างโรงงานที่นิคม
อุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง ต้ังอยู่บนเน้ือที่กว่า 43 ไร่ สําหรับไทยถือเป็นโรงงานแห่งแรก
ในเอเชียของพูแรค4ด้วยกําลังการผลิตกรดแลคติกกว่า 80,000 – 100,000 ตัน ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบ
หลักคือ นํ้าตาลหรือแป้งมันสําปะหลังกว่า 110,000 – 120,000 ตัน ในปี 2552 – 2553  

                                                            
1 บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จํากัด, 2557 
2 สํานักข่าวไทย อสมท., 2555 
3 วารสารพลังไทย, 2556 
4โดยก่อนหน้านั้นได้ก่อต้ังโรงงานที่เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา บราซิล และสเปน 
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ทั้งน้ีกว่าร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์จะทําการส่งออกคิดเป็นมูลค่าราว 5,000 ล้านบาท5 ถือได้ว่า
บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จํากัดมีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นความต้องการนํ้าตาลและแป้งมัน
สําปะหลังในไทยทําให้เกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิต 

 

ตารางที่ 11.5 : ตารางแสดงรายชื่อบริษัท สถานที่ต้ังโรงงาน และประเภทผลิตภัณฑ์ 
ในสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
บริษัท สถานท่ีต้ังโรงงาน ผลิตภัณฑ์ 

บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม นครปฐม ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
บริษัท เอ็ม.ดี.ซินเนอร์ยี จํากัด กรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย 
บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ดอินดัส
ตรี จํากัด 

ฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

บริษัท SCG Performance 
Chemicals จํากดั 

ระยอง เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เกรด B571FS เพ่ือ
การผลิตถุงพลาสติก อาทิ ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ถุงเพาะชํา  

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล 
จํากัด(มหาชน) 

ระยอง ผลิตวัตถุดิบพลาสติก 

บริษัท พูแรค(ประเทศไทย)จํากัด ระยอง ผลิตวัตถุดิบสําหรับทําพลาสติกชีวภาพ 
บริษัท พรีแพคประเทศไทย จํากัด สมุทรสงคราม, ระยอง ผลิตถุงพลาสติก 
บริษัท ซีพีพีซี จํากัด(มหาชน) ระยอง ผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเก่า 
บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ระยอง จําหน่ายเม็ดพลาสติก 
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด ชลบุรี, ระยอง ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
บริษัท ไทย ยูนิจิกะ สปันบอนด์ 
จํากัด 

ฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์พลาสติกโพลีเอสเทอร์ 

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, 
กาฬสินธ์ุ, ชัยภูมิ, 
ขอนแก่น 

Refined sugar, Ethanol, Biomass 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด 
(มหาชน) 

ชลบุรี ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สมุทรปราการ ก๊าซธรรมชาติและธุรกิจปิโตรเคมี เช่น เม็ดพลาสติก 
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม 
จํากัด 

ระยอง ผลิตและจําหน่ายพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ 

บริษัท เนชั่นแนลสตาร์ท(ไทย
แลนด์) จํากัด 

สมุทรปราการ, ระยอง ผลิตและส่งออก Modified Starches ,Corn Products 

บริษัท เอวีเต้ช จํากัด กาญจนบุรี ขวดน้ําด่ืมจากพลาสติกชีวภาพ และน้ําแร่ธรรมชาติ 
ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (2551) 

 

โดยสรุป ในประเทศไทย แม้มีการผลิตวัตถุดิบขั้นต้นนํ้า เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด อยู่มาก  
แต่ไม่เพียงพอต่อการนํามาใช้ผลิตในขั้นกลาง คือ เม็ดพลาสติกสีเขียว มันสําปะหลังน้ันส่วนมากถูกผลิตเพ่ือ 
การบริโภคหรือใช้เป็นอาหารสัตว์ และยังได้รับความนิยมใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอลมากข้ึน
เรื่อยๆ ทําให้แป้งมันสําปะหลังมีราคาสูงกว่าก๊าซธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกทั่วไป ส่งผลให้
เม็ดพลาสติกสีเขียวมีราคาที่สูงกว่าตามไปด้วย ท้ายสุดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สีเขียวจึงยังไม่เติบโตเท่าที่ควร 
                                                            
5 โพสิชันนิ่ง แมกกาซีน, 2551 
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บทบาทของผู้ผลิตในสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว: กัมพูชา 
 

มันสําปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของกัมพูชาโดยในปี 2556 สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้กว่า 
7.6 ล้านตัน (กว่า 3 ล้านตันอยู่ในจังหวัดบริเวณชายแดนไทย เช่น พระตะบอง บันเตียเมียนเจย อุดรมีชัย)  
ดังตารางที่ 11.6 ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกเพื่อแปรรูปเป็นแป้งมันสําปะหลังในประเทศจีน นอกจากน้ัน ส่งออก 
ในลักษณะเดียวกันไปยังเวียดนาม กัมพูชาจึงขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในขั้นกลางนํ้า โดยมี
ผู้ประกอบการน้อยราย บางส่วนอยู่ในจังหวัดที่มีพรมแดนติดไทย เช่น ไพลิน แต่บริษัทที่กําลังการผลิตสูงสุด
(กําลังการผลิตแป้งมันกว่า 220-250 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น 80,000 ตันต่อปี) คือ TTY Agricultural Plant 
Development (TTY-APD) มีโรงงานแห่งเดียวในจังหวัดกําปงจาม ซึ่งมีผลผลิตมันสําปะหลังมากเป็นลําดับ 2 
รองจากพระตะบอง และต้ังอยู่ใกล้กับชายแดนเวียดนาม เพ่ือใช้ประโยชน์จากเส้นทางขนส่ง บริษัทดังกล่าวมี
ธุรกิจใน 4 ส่วน ได้แก่ การผลิตแป้งมันสําปะหลัง การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากมัน การผลิตปุ๋ยจากกากมันและ
นํ้าเสีย และการผลิตอาหารสัตว์จากกากมันเพ่ือป้อนให้กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ี 
บริษัทดังกล่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย แต่ยังไม่สนใจลงทุนในพื้นที่ชายแดน
ไทย-กัมพูชาแต่อย่างใด 
 

ตารางที ่11.6 : ตารางแสดงพื้นทีเ่พาะปลูก พื้นทีเ่ก็บเก่ียว และจํานวนผลผลิตมันสําปะหลังในปี 2556 
(เรียงลําดับตามผลผลิต) 

ลําดับที่ จังหวัด พื้นที่เพาะปลูก (เฮกตาร์) พื้นที่เก็บเกี่ยว (เฮกตาร์) ผลผลิต (ตัน)
1 พระตะบอง* 61,507 46,969 1,692,895
2 กําปงจาม 67,566 67,387 1,326,626
3 กระแจะ 46,810 46,810 1,042,378
4 บันเตียเมียนเจย* 47,727 40,325 808,868
5 กําปงธม 36,630 36,505 528,849
6 อุดรมีชัย* 25,125 22,850 528,631
7 ไพลิน* 18,774 17,343 433,575
8 รัตนคีรี 13,590 13,356 273,794
9 สวายเรียง 10,571 10,326 174,910
10 โพธิสัตว์* 5,342 5,342 160,260
11 มณฑลคีรี 10,271 10,271 157,505
12 พระวิหาร* 12,650 12,650 139,150
13 เสียมราฐ* 9,855 8,860 135,260
14 กําปงสปือ 3,343 3,343 100,290
15 สตึงแตรง 19,202 2,910 58,200
16 ไพรแวง 1,969 1,969 35,442
17 ตาแก้ว 1,189 1,189 10,701
18 กําปงชนัง 1,577 1,577 9,112
19 เกาะกง* 334 334 6,956
20 พระสีหนุ 470 470 6,110
21 กําปอด 754 754 1,603
22 แกบ 100 100 1,468
23 พนมเปญ 35 35 350



 

บทท่ี 11: 
 

ลํ

 
ก๊าซ ซึ่งโ
เหมาะสม
อุตสาหก
 

บทบาทข
 

กลางและ
(ผลผลิตท

Researc
ใกล้ชายแ
 

 

(ผลเปรีย
มากในร
ประเทศ
สําปะหลั
สหรัฐฯ ใ

องค์ประกอบ 
และประเทศเพื

ลาํดับที่ 
24 กันด

รวม
รวม (ปกี

ด้วยเหตุที่อุต
โรงแยกก๊าซน้ั
มที่จะจัดต้ังเป็
กรรมน้ีกัมพูชา

ของผู้ผลิตใน

สําหรับอุตสา
ะปลายนํ้ารอง
ทางการเกษต
 

จากข้อมูลจา
ch Center fo
แดนไทยมาก 

รูปภา

แม้ว่าลาวเพ
ยบเทียบค่า RC
ะดับต้นนํ้าถึง

ศจีน เดิมบริษั
ลังในปี 2551 
ในปัจจุบัน ใน

สถานภาพ แล
พ่ือนบ้านท่ีมีบท

จังหวัด 
าล 

ม 
ก่อน) 

ที่มา : Cam

ตสาหกรรมบร
น้ันต้องใช้การ
ป็นฐานการผลิ
าจึงมีบทบาทส

สาขาบรรจภัุ

าหกรรมบรรจ
งรับ โดยส่วน
ร) เท่าน้ัน 

กศูนย์วิจัยระ
or Agricultu
ดังแสดงในรปู

าพที่ 11.1 : พื

พาะปลูกมันส
CA ปรากฏใน
งกลางนํ้า เพ
ษัทได้ผลิตเฉพ

ด้วยทุนจดท
นกระบวนกา

ะนโยบายพัฒน
ทบาทในห่วงโซ่

พื้นที่เพาะปลู

mbodia Cassava
* จังหวัด

รรจุภัณฑ์ส่วน
รลงทุนที่สูง ทํ
ลิตบรรจุภัณฑ
ส่วนใหญใ่นขัน้

ภัณฑ์สีเขียว: ล

จุภัณฑ์ในลาว
นใหญ่จะเป็นก

หว่างประเทศ
ure Sciences
ปภาพที่ 11.1

พื้นทีเ่พาะปลู

ทีม่

สําปะหลังน้
นตารางที่ 10.3
พราะส่งออกสิ
พาะมันสําปะ
ทะเบียนกว่า 5
รผลิตขั้นต้นน

นาคลัสเตอร์อุต
มูลค่า

ลกู (เฮกตาร์)
8

395,399
332,740

a Development 
ที่มีพรมแดนติดปร

 

นใหญ่ ต้องอา
ทําให้กัมพูชาไ
ฑ์ชีวภาพเพรา
นต้นนํ้า คือ ก

ลาว 

วมีลักษณะคล
การนําเข้า จึง

ศเพ่ือวิทยาศา
s) ได้ช้ีชัดว่า 

ลูกและแนวโน้

มา : JIRCAS (255

อยกว่ากัมพู
3) โดยบริษัท 
สินค้าทั้งมันสํ
ะหลังแท่ง แต
5.5 ล้านดอล
นํ้า (การเพาะ

สาหกรรมนํารอ่

พื้นที่เก็บเกี่ย

Association, CC
ระเทศไทย 

าศัยสารต้ังต้น
ไม่มีอุตสาหกร
าะต้องนําเข้า
ารเพาะปลูกม

ล้ายกับกัมพูช
เห็นได้ว่าบทบ

าตร์การเกษตร
พ้ืนที่เพาะปลู

น้มผลผลิตมัน

53) 

พูชา แต่มีการ
ลาว-อินโดไช

สําปะหลังและ
ต่ต่อมาได้เพ่ิม
ลลาร์สหรัฐฯ แ
ะปลูกมันสําป

องของไทย 

ยว (เฮกตาร์) 
8 

351,683 
308,686 

CDA (2556) 

น คือ เม็ดพลา
รรมขั้นกลางแ
าเม็ดพลาสติก
มันสําปะหลัง 

ชา โดยท่ียังไม
บาทที่สําคัญข

รของญี่ปุ่น (J
ลูกมันสําปะหล

นสําปะหลังขอ

รผลิตแป้งมั
ชน่า จํากัด (ม
ะแป้งมันสําป
มศักยภาพจน
และเพิ่มขึ้นเป็
ะหลัง) บริษัท

ผลผลิต (ตัน
6

7,632,99
6,773,04

าสติกที่ได้จาก
และขั้นปลาย
กจากไทยอยู่ดี
เท่าน้ัน 

ม่มีอุตสาหกร
ของลาวอยู่ใน

apan Inter
ลังของลาวส่ว

องลาว 

 

นสําปะหลัง
หาชน) มีบทบ

ปะหลัง ส่วนใ
นสามารถผลิ
ป็น 12.5 ล้าน
ทใช้วิธีการ 2+

11-7 

น)
64
97
41

กการแยก
ยนํ้า จึงไม่
ดี ในสาขา

รรมในขั้น
นขั้นต้นนํ้า 

rnational 
วนใหญ่อยู่

มากกว่า 
บาทอย่าง
ใหญ่ไปยัง
ตแป้งมัน
นดอลลาร์
+3 คือ 



 

บทท่ี 11: 
 

เกษตรก
ผลิตภาพ
14 อําเภ
สําปะหลั

 

 
ต้ังแต่การ
สีเขียวจงึ
 

บทบาทข
 

ใ
สีเขียวแ
จึงไม่จําเ
การผลิต
การนําวัต
 

ประกอบ
สีเขียวน้ัน
เน่ืองจา
ได้ผลตอ
หรือของ
การผลิตส
การผลิต
วัตถุดิบ 
เครื่องนุ่ง

องค์ประกอบ 
และประเทศเพื

กรเป็นผู้ลงทุน
พ และการรับซื
ภอ 173 หมู่
ลงักว่า 1,000-

 

รูปภา

ฉะน้ัน โดยสรุ
รแปรรูปแป้งเ
งจํากัดอยู่เฉพ

ของผู้ผลิตใน

ในขั้นต้นนํ้าห
ละสิ่งทอสีเขี
เป็นต้องกล่าว
เพียงแต่ในสา
ตถุดิบเหลือใช้

สิ่งทอสีเขียว 
บกับการนําเข้
นแบ่งออกเป็น
กการเพาะป
บแทนไม่ดีเท่
เหลือ (By-
สิ่งทอได้น้ัน ผู้

ตเส้นใยไม่เพีย
เช่น ชุดดํานํ้า
งห่มย่ังยืนที่เรี

 

สถานภาพ แล
พ่ือนบ้านท่ีมีบท

นด้านที่ดินแล
ซื้อผลผลิตจา
บ้าน และ 2,5
-1,200 ตันต่อ

าพที่ 11.2 : วิ

รุปแล้วกระบวน
เป็นมอนอเมอ
าะในขั้นต้นนํ้

สาขาสิ่งทอสี

หรือการเพาะ
ยว เช่น อ้อย

วซ้ําถึงข้อมูลก
าขาสิ่งทอสีเขี
ช้นํากลับมาใช้ใ

ซึ่งเริ่มต้นจาก
้าที่น้อยด้วยแ
น 2 ประเภท 
ปลูกผิดกฎหม
าพืชเศรษฐกิจ
product) ม
ผู้ผลิตนํ้าตาลเ
ยงพอ สิ่งทอสี
า โดยยางได้รั
ยกว่า Higgs 

ะนโยบายพัฒน
ทบาทในห่วงโซ่

ละแรงงาน ส
กเกษตรกร ใ
582 ครอบครั
อวัน 

วิธีการ 2+3 ข

ที่มา

นการขั้นกลาง
อร์ขึ้นไปนั้นยัง
้าเช่นเดียวกับ

สีเขียว: ไทย 

ปลูกน้ัน พืชผ
ยและข้าวโพด
การผลิตขั้นต้น
ขียวน้ัน นอกเ
้ใหม่ได้อีกด้วย

กเส้นใยวัสดุสี
แล้ว อาจสรุปไ
คือ (1) ประเ
มายไทย หรือ
จอ่ืน เช่น อ้อ
มาผลิตเป็นสิ่ง
เองก็เลือกที่จะ
สีเขียวที่ไทยถ
รับการจัดอันด
Index ให้เป็น

นาคลัสเตอร์อุต
มูลค่า

ส่วนบริษัทเป็
นปัจจุบันบริษ
รัว กําลังการผ

ของบริษัท ล

า : มูลนิธิ สวค. (2

งนํ้า/ขั้นปลายน
ไม่พบการผลิ

บกัมพูชา 

ผลบางชนิดส
ดสามารถนํา
นนํ้าจากกลุ่มวั
เหนือจากวัตถ
ย 

สีเขียวน้ัน ยังผ
ได้ว่ามีความต้
ภทที่ผลิตเพ่ือ
อหากถูกกฎ
ย (2) ประเภ
งทอ เช่น อ้อ
ะใช้ชานอ้อยใ
ถนัดและส่งอ
ดับโดยองค์ก
นประเภทสิ่งท

สาหกรรมนํารอ่

นผู้ลงทุนด้า
ษัทมีพ้ืนที่ 7,6
ผลิตของโรงงา

าว-อินโดไชน

2557) 

นํ้า ที่ต้องใช้เท
ตในลาว บทบ

ามารถเป็นปัจ
ไปผลิตได้ทั้ง
วัตถุดิบดังกล่า
ถุดิบที่ย่อยได้ส

ผลิตได้ไม่มาก
ต้องการใช้เพ่ือ
อเป็นสิ่งทอโดย
หมาย ก็น่าจ
ภทที่ผลิตเพ่ือ
ยที่ผลิตเพ่ือท
ในการผลิตไฟ
ออกไปได้ทั่วโ
ร Apparel 

ทอที่มีความย่ัง

องของไทย 

นการพัฒนา
689 เฮกตาร์
าน คือ 300 

น่า จํากัด (มห

 

ทคโนโลยีสูงขั้น
บาทของลาวในห

จจัยการผลิตไ
งบรรจุภัณฑ์แ
าว เช่น พ้ืนที่
สลายได้เองต

กพอต่อการส่ง
อการผลิตขั้นป
ยเฉพาะ เช่น 
จะผลิตไม่มา
อุตสาหกรรม

ทํานํ้าตาล แต่
ฟฟ้ามากกว่า ท
ลกน้ัน จะมีก็

Coalition 
ยืนสูงสุดอีกด้

ที่ดิน เทคนิค
ร์ครอบคลุม 3
ตันต่อวัน ซึ่งต

หาชน) 

นสูงในกระบวน
ห่วงโซ่มูลค่าบ

ได้ทั้งสาขาบร
และเส้นด้ายท
ที่เพาะปลูกแล
ตามธรรมชาติ

งออก ย่ิงหาก
ปลายนํ้าตํ่าด้
กัญชง ยังไม่มี
กเน่ืองจากเ
อ่ืนเป็นหลัก 
สามารถใช้ชา
ทําให้มีวัตถุดิบ
ก็แต่สิ่งทอที่ใช

ในสหรัฐฯ
ด้วย 

11-8 

คการเพ่ิม 
3 จังหวัด 
ต้องใช้มัน

นการผลิต 
บรรจุภัณฑ์

รรจุภัณฑ์ 
ทางเลือก  
ะปริมาณ
แล้ว ยังมี

กพิจารณา
้วย สิ่งทอ 
มีการผลิต
กษตรกร 
แต่ใช้เศษ
านอ้อยใน 
บต้ังต้นใน
ช้ยางเป็น
ฯ ในดัชนี



 

บทท่ี 11: องค์ประกอบ สถานภาพ และนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนําร่องของไทย 
 และประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่า 11-9 

ด้วยเหตุที่วัตถุดิบต้ังต้นไม่เพียงพอ ทําให้กิจกรรมต่อเน่ืองทั้งการผลิตเส้นด้าย การนําด้ายมาผลิตเป็น
ผ้าผืน และในข้ันปลายนํ้า คือ การนําผ้าผืนจากวัสดุสีเขียวมาผลิตเป็นเคร่ืองนุ่งห่มน้ัน มีการผลิตที่น้อยตามลง
ไปด้วย หรือกล่าวได้ว่าการที่ไทยและภูมิภาคขาดการผลิตเส้นใยธรรมชาติ6 ส่งผลให้เจ้าของตราสินค้าไม่จ้าง
ผู้รับจ้างผลิตในอาเซียนผลิตเคร่ืองนุ่งห่มที่มาจากวัสดุสีเขียวเท่าใดนัก อุตสาหกรรมสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มสีเขียวใน
ไทยและภูมิภาคอาเซียนจึงเติบโตได้อย่างจํากัด การผลิตสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มสีเขียวของผู้ประกอบการไทยและ
อาเซียน จึงเป็นเพียงรายได้ส่วนน้อยของอุตสาหกรรมสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มในภาพรวม (ตารางที่ 11.7) 

 

ทั้งน้ี มูลนิธิ สวค. ขอยกตัวอย่างผู้ประกอบการในไทยที่ให้ความสนใจ ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งทอสีเขียว เช่น  

 บริษัท ไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากัด กําลังพัฒนาเส้นใยธรรมชาติ (ใยกล้วย ใยปอ ใยตาล ใยข่า) 
ผสมกับใยฝ้ายมาป่ันเป็นเส้นด้ายและทอผ้าผืน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนักวิจัยอิสระ7  

 บริษัททิงค์ อะ เดย์ จํากัด (Think A Day Company Limited) เป็นบริษัทที่ได้พัฒนาเส้นด้าย
และผ้าผืนจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเช่นเดียวกันซึ่งเส้นด้าย
ผสมแต่ละชนิดจะมีอัตราส่วนของการใช้เส้นใยดังตารางที่ 11.78  

 

ตารางที่ 11.7 : อัตราส่วนการใช้วัตถุดิบของเส้นด้ายผสมชนิดต่างๆ 
ชนิดเส้นด้าย อัตราส่วน (ขึ้นอยู่กับลกัษณะจําเพาะของเสน้ด้ายที่ต้องการ) 

เส้นด้ายจากใยไผ่ - ฝ้ายร้อยละ 80 ใยไผ่ร้อยละ 20 
- ฝ้ายน้ําตาลร้อยละ 80 ใยไผ่ร้อยละ 20 

เส้นด้ายจากใยข่า - ฝ้ายร้อยละ 80 ใยข่าร้อยละ 20 
เส้นด้ายจากใยกัญชง - ฝ้ายร้อยละ 35 ใยกัญชงร้อยละ 65 

- ฝ้ายร้อยละ 80 ใยกัญชงร้อยละ 20 
เส้นด้ายจากใยบัว - ฝ้ายร้อยละ 80 ใยบัวร้อยละ 20 

- ฝ้ายเขียวร้อยละ 80 ใยบัวร้อยละ 20 
- ฝ้ายน้ําตาลร้อยละ 80 ใยบัวร้อยละ 20 

เส้นด้ายจากใยสัปปะรด - ฝ้ายน้ําตาลร้อยละ 35 ใยสัปปะรดร้อยละ 65 
- ฝ้ายร้อยละ 70 ฝ้ายน้ําตาลร้อยละ 20 ใยสัปปะรดร้อยละ 10 
- ฝ้ายร้อยละ 80 ใยสัปปะรดร้อยละ 20 

เส้นด้ายจากใยผักตบชวา - ฝ้ายร้อยละ 80 ใยผักตบชวา 20 
ที่มา : บริษัททิงค์ อะ เดย์ จํากัด (2556) 

 

อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนกลางนํ้า ไม่เพียงแต่การผลิตด้ายและผ้าผืนจากวัสดุธรรมชาติเท่าน้ัน  
ยังสามารถสร้างเส้นใยจากวัสดุรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติกภายในประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้าน อัน
เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไทยเองยังไม่มีประสิทธิภาพใน 
การผลิตมากเพียงพอ แต่ในระดับโลก อาทิ สหรัฐฯ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Nike และ Adidas ได้มีการผลิต
เสื้อผ้ากีฬาจากขวดพลาสติกในระดับอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง 
  

                                                            
6วัตถุดิบทางธรรมชาติในที่นี้ หมายถึง วัตถุดิบทางธรรมชาติใหม่ๆ ที่สามารถนํามาผลิตเป็นเส้นใยได้ อาทิ ใบสับปะรด กัญชง ฝ้ายอินทรีย์ เป็นต้น 
7 บริษัท ไทยนําโชคเท็กซ์ไทล์ จํากัด, 2552 
8 บริษัท ทิงค์ อะ เดย์ จํากัด, 2556 
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ถึงแม้ว่าไทยจะยังไม่มีประสิทธิภาพการผลิตที่มากเพียงพอ แต่ในไทยยังพอมีตัวอย่างของบริษัทที่นํา
ขวดพลาสติกรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าบ้างแล้ว คือ บริษัท คาเปท อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศ
ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตพรมจากวัสดุเหลือใช้ (ขวดพลาสติกใช้แล้ว) ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ
บริษัท Backing EcoSoft จึงได้เปิดตัวพรมคอลเลคช่ันใหม่ 5 คอลเลคช่ัน9 ที่สามารถนําขวดพลาสติกเหลือใช้
จากการบริโภคมาเป็นส่วนประกอบของชั้นรองพรม (Carpet Tiles) ได้มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งหากบริษัท
สามารถผลิตในปริมาณมากขึ้น (สามารถเติบโตจากฐานผลิตภัณฑ์รีไซเคิลน้ี) จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้
เป็นอย่างมาก10 อีกหน่ึงตัวอย่างผู้ประกอบการในไทย คือ นันยางอุตสาหกรรมการทอจํากัด (Nanyang 
Textiles Co.,ltd.) ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาใยไผ่และสิ่งทอจากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA แล้วยังได้พัฒนา
เส้นด้ายจากพลาสติเหลือใช้อีกด้วย 

 

ดังน้ัน หากในอนาคตไทยสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในสิ่งทอประเภทดังกล่าว อาจกลายเป็นฐาน
การผลิตสิ่งทอจากวัสดุรีไซเคิลของภูมิภาคหรือโลกก็เป็นได้ เพราะไทยเป็นประเทศที่ด่ืมนํ้าด่ืมบรรจุขวดมาก
ที่สุดในโลก จากสถิติปริมาณการใช้ขวดพลาสติกในประเทศไทย ปี 2550 พบว่า มีการใช้ขวด PE (ขาวขุ่น)  
ปีละประมาณ 2,880 ล้านใบขวด PET (ขวดใส) ปีละประมาณ 975 ล้านใบรวมแล้วคนไทยใช้ขวดพลาสติก
เหล่าน้ีถึงปีละประมาณ 4,000 ล้านใบซึ่งปริมาณท่ีใช้เพ่ิมขึ้นราวๆ 1,300 ล้านใบนับจากปี 254411 สถิติ
ดังกล่าวจึงสะท้อนว่าหากไทยพัฒนาทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิตสิ่งทอจากวัสดุรีไซเคิล
สําเร็จ ไทยจะมีศักยภาพสูงมากในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าดังกล่าว แล้วส่งออกไปให้ประเทศเพื่อน
บ้านที่มีขีดความสามารถในขั้นปลายนํ้า เช่น กัมพูชา ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มต่อไป 

 

ตารางที่ 11.8 : มูลค่าการสง่ออก และนําเข้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสเีขียว 
เปรียบเทียบกับ สิ่งทอและเครื่องนุง่ห่ม ทัง้หมด ปี 2556 

 เส้นใยสีเขียว เส้นด้ายสีเขียว ผ้าผืนสีเขียว เคร่ืองนุ่งห่มสีเขียว 
นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก 

ไทย 5 14 11 3 12 13 219 482 
อาเซียน 73 87 48 48 210 39 1,419 4,149 

 สิ่งทอ (รวม) เคร่ืองนุ่งห่ม (รวม) 
 นําเข้า ส่งออก นําเข้า ส่งออก 

ไทย 3,739 4,313 1,024 3,335 
อาเซียน 33,527 15,477 13,348 43,838 

ที่มา : TradeMap, UNCTAD (2556) 
 

บทบาทของผู้ผลิตในสาขาสิ่งทอสีเขียว: กัมพูชา 
 

แม้กัมพูชาจะขึ้นช่ือด้านอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม แต่ด้วยเหตุที่อุตสาหกรรมขั้นต้นนํ้าและ
กลางนํ้า เช่น การผลิตเม็ดพีวีซีเพ่ือใช้ทําเส้นใยโพลีเอสเตอร์ การป่ันด้าย และการทอผ้า ต้องใช้การลงทุนสูง 
ทั้งการจ้างผู้เช่ียวชาญและการซื้อเครื่องจักรกล ทําให้กัมพูชาขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นต้นนํ้าและกลาง
นํ้า ประกอบกับสถานะการเป็นผู้รับจ้างผลิตที่ไม่มีโอกาสคัดเลือกวัตถุดิบหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ทําให้กัมพูชา 
ไม่สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้ด้วยตนเอง อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของกัมพูชาซึ่งถูกขับเคลื่อน  
                                                            
9ได้แก่ Executive Suite, In Transit, Artline II, Urban Elements และ Emporium 
10 Builder News, 2555 
11 คํานวณจากมูลค่าตลาดน้ําด่ืมจากนิตยสาร Brand Age, 2550 
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โดยนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศจีน จึงถูกตัดขาดจากอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างสิ้นเชิง หรือกล่าวได้ว่า
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มสีเขียวของกัมพูชายังไม่ได้รับการพัฒนาแต่อย่างใด 

 

เจ้าของโรงงานเย็บเสื้อผ้าในกัมพูชาส่วนใหญ่ต้องนําเข้าวัตถุดิบในการผลิต อีกทั้งความผันผวนจาก 
อุปสงค์ทําให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชาเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ย่ังยืน ในการลงทุนในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวโดยส่วนมากผู้ประกอบการจะลงทุนไม่เกิน 2 ปี และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะ
ขึ้นอยู่กับการรักษาเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทผู้ว่าจ้าง มิใช่การริเริ่มของผู้ประกอบการเอง เช่น การติดต้ัง
เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ถูกมองว่าเป็นการเพ่ิมต้นทุนและการคืนทุนต้องใช้เวลาเกิน 2 ปี  
ทําให้ผู้ประกอบการมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเกินไป จะเห็นได้ว่าแม้จะมีโรงงานเปิดใหม่มากมายแต่ก็มีที่
ปิดตัวลงไปมากเช่นกัน  

 

นอกจากน้ันการเป็นผู้รับจ้างผลิตทําให้ส่วนแบ่งจากกําไรตํ่ามากภาระจึงตกไปอยู่กับแรงงานซึ่งถูกกด
ค่าแรงอยู่เสมอ ถึงแม้ในปัจจุบันค่าแรงขั้นตํ่าของกัมพูชาจะใกล้เคียงกับเวียดนามแล้วก็ตาม สําหรับวัตถุดิบใน
ขั้นต้นนํ้าในการนําไปผลิตด้ายพืชทางเลือกเช่น อ้อย แม้จะมีการส่งออกเป็นอันดับสองรองจากมันสําปะหลัง 
แต่มูลค่าการส่งออกยังตามหลังไทยอยู่เกือบ 50 เท่า 

 

โดยสรุป เน่ืองจากผู้ผลิตในอาเซียนส่วนใหญ่ยังไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง ผู้ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มที่
สามารถเช่ือมโยงกับผู้ผลิตสิ่งทอได้เองหรือเป็นรายเดียวกันมักเป็น SMEs หรือวิสาหกิจชุมชน/สังคม เช่น 
มูลนิธิ Sobbhana Foundation แต่หากกล่าวถึงการผลิตเพ่ือการส่งออกในภาพรวมน้ัน การผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม
มีการเช่ือมโยงกับการผลิตสิ่งทอน้อยมาก ทําให้การพัฒนาสิ่งทอสีเขียวในประเทศเหล่าน้ีเกิดขึ้นได้ยากทั้งที่
อุดมด้วยทรัพยากรการเกษตร 
 

บทบาทของผู้ผลิตในสาขาสิ่งทอสีเขียว: ลาว 
 

การลงทุนเชิงอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มในลาวถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในลาว แม้ว่าในปี 2557 จะมี
มูลค่าการส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มกว่า 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 5 ซึ่งการเติบโตน้ีส่วนหน่ึง
มาจากการที่ลาวมีแรงงานที่ค่าแรงตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับไทยที่ตกอยู่วันละ 300 บาท หรือคิดเป็นรายเดือนได้
ประมาณ 9,000 บาทต่อเดือน (2,225,000 กีบต่อเดือน) ซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นตํ่าในลาว12 ถึงสามเท่า ถึงแม้
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะเติบโตอย่างรวดเร็วในลาว แต่ในขณะนี้ลาวกําลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
โดยในปัจจุบันมีการจ้างงานกว่า 30,000 อัตรา แต่เป้าหมายที่ทางสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งหุ่มลาว (Lao 
Garment Industry Association) ได้ต้ังไว้คือ 60,000 อัตรา13 

 

ในประเทศลาวสามารถเพาะปลูกกัญชงได้ ซึ่งกัญชงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ สามารถนําไปแปร
รูปได้ทุกส่วนและเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างได้ ประกอบกับเอกสาร
จากสํานักพัฒนาพื้นที่สูงของไทย ได้เปรียบเทียบปริมาณเส้นใย ระหว่างกัญชงกับฝ้าย ในระยะเวลา 1 ปี 
พบว่ากัญชง 10 ไร่ สามารถให้เส้นใยได้เท่ากับฝ้าย 20-30 ไร่ อีกทั้งคุณภาพดีกว่าและได้เส้นใยกัญชงยาวกว่า 
2 เท่าของเส้นใยฝ้าย 

ปัจจุบัน นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนเพาะปลูกกัญชงในประเทศลาวเน่ืองจากในประเทศไทยพืชชนิดน้ี
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งเสพติดประเภทกัญชา โดยเข้าไปเช่าพ้ืนที่บนภูเขาควาย นครเวียงจันทน์ เป็นเวลา 20 ปี 
                                                            
12ค่าแรงขั้นตํ่าในลาว 620,000 กีบต่อเดือน 
13 เวียงจันทน์ ไทม์, 2557 
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จํานวน 400 ไร่ เพ่ือปลูก ทําวิจัย และส่งออกสู่ตลาดโลก อีกทั้งส่งเสริมให้ลาวปลูกทั่ว 17 แขวง และ 1  
เขตเศรษฐกิจ ส่วนในขั้นที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นไปน้ัน พบว่ายังไม่ถูกส่งเสริมเพราะว่าลาวได้ให้ความสําคัญกับ 
ภาคเกษตรกรรม หัตถกรรมและบริการเสียมากกว่า 

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคที่ลดตํ่าลงอันเน่ืองจากค่าแรงที่สูงขึ้น 
ความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มทางเลือก โดยเฉพาะสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่มสีเขียว 
ที่เพ่ิมขึ้นมาก ทําให้สมาคมและภาครัฐต่างเล็งเห็นศักยภาพดังกล่าว จึงได้มีแนวทางในการพัฒนา ดังจะกล่าว
ต่อไปในหัวข้อถัดไป 
 
11.2  บทบาทของสมาคมรายสาขาในอุตสาหกรรมอนาคตนําร่อง 
 

 สมาคมมีบทบาทที่สําคัญในการร่วมผลักดันกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/เกษตรกรในด้านต่างๆ ทั้งให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเด็นปัญหาของกลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์น้ันๆ ให้คําปรึกษา ให้ความรู้  
ให้คําแนะนํา ในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์น้ันๆโดยการดําเนินงานทั้งหมดเพ่ือ
ผลประโยชน์ต่อองค์กร/สมาคมเป็นหลัก 
 

บทบาทของสมาคมสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว: ไทย 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีขนาดใหญ่และหลากหลาย ดังน้ัน การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมจัดต้ัง
สมาคมจึงครอบคลุมต้ังแต่กระบวนการผลิตขั้นต้นนํ้าไปจนถึงขั้นปลายน้ํา ซึ่งกลุ่มสมาคมเหล่าน้ีเป็นสิ่งบ่งช้ีถึง
ความร่วมมือของภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมให้ย่ังยืนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการมี 
การรวมกลุ่มจัดต้ังสมาคมต้ังแต่ระดับต้นนํ้าไปจนถึงขั้นปลายนํ้า ซึ่งสามารถจําแนกกลุ่มสมาคมอุตสาหกรรม
ตามลําดับการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าได้ดังน้ี 
 

ในขั้นต้นนํ้า มีสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาคมการค้ามัน
สําปะหลังไทย ให้ความช่วยเหลือและคําปรึกษาแนะนําต้ังแต่การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก รวมถึง 
การจัดหาตลาดแก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสําปะหลัง ส่วนในสินค้าอ้อยและนํ้าตาล มีสถาบันชาวไร่อ้อย
กระจายอยู่ทั่วประเทศ 

 

นอกจากน้ัน สภาหอการค้าไทยได้จัดกลุ่ม 4 พืชเศรษฐกิจเพ่ือผลักดันสู่ยุทธศาสตร์สินค้าการเกษตร 
ซึ่งอ้อยและมันสําปะหลังรวมอยู่ด้วย ภายใต้ยุทธศาสตร์น้ีสภาหอการค้าไทยได้ทําการวิจัย โดยการจัดสรรพ้ืนที่
เพาะปลูกให้มีความเหมาะสมการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ ระบบชลประทาน การใช้ปุ๋ย การนําเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยเหลือ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และลดต้นทุนในการผลิตส่งผลบวกต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาโดยคาดว่าต้องใช้งบประมาณราว 100,000 ล้านบาท ในระยะ 10 ปี
นอกจากการพัฒนาด้านกระบวนการเพาะปลูกแล้ว ยังได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสินค้าเกษตรต้องมีความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นปลายนํ้า เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า 
และเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป14 ดังที่แสดงในรูปภาพที่ 11.3 
  

                                                            
14 ประชาชาติธุรกิจ, 2557 
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รูปภาพท่ี 11.3 : ยุทธศาสตร์ 4 พืชเศรษฐกิจ 

 
ที่มา : สภาหอการค้าไทย; จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (2557) 

 

 ขั้นกลางน้ําขั้นที่ 1 (การผลิตแป้งมันสําปะหลัง) มีสมาคมสําคัญ เช่น สมาคมแป้งมันแห่งประเทศไทย 
(Thai Tapioca Starch Association: TTSA) เน่ืองจากแป้งมันถือเป็นวัตถุดิบในการผสมเม็ดพลาสติกชีวภาพ
โดยสมาคมแป้งมันแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ  
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยแต่รวมไปถึงในระดับภูมิภาค 
 

 ขั้นกลางน้ําขั้นที่ 2 (การผลิตเม็ดพลาสติก) มีสมาคมสําคัญ เช่น สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ไทย (Thai Bioplastics Industry Association: TBIA) ดําเนินนโยบายสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เพ่ือพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในขั้นปลายนํ้าด้วยการแลกเปลี่ยน
ฐานความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ 
 

 ส่วนในขั้นปลายนํ้าน้ัน พบว่ามีสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Association: TPA) 
ก่อต้ังจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยเพ่ือรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ 
ดําเนินงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์ ให้ความช่วยเหลือด้านความรู้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ด้วยกัน โดยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยได้
ทําการศึกษาและพบว่าทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะเปลี่ยนไปเป็นบรรจุภัณฑ์สีเขียวมากข้ึนจากสาเหตุ
ทางด้านอุปสงค์ที่ผู้บริโภคเร่ิมใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

 โดยสรุป ประเทศไทยมีสมาคมกํากับดูแลการพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์สีเขียวอย่างแยกส่วน ทั้งระดับ
ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา แต่ยังขาดการเช่ือมโยงเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งจะต้องศึกษาถึงสาเหตุเพ่ือการพัฒนาหรือกําหนดเป็นนโยบายอย่างถูกต้องต่อไป 
 
 



 

บทท่ี 11: 
 

บทบาทข
 

ขั้นปลาย
การพัฒน
12 บริษั
ร่วมมือกั
พืชชนิดอื
อ้างว่ากัม
ยังคงมีแร
 

บทบาทข
 

 ด้ว
ปลายน้ํา
ล้านดอล
การผลิตพ
 

บทบาทข
 

ไปยังขั้น
วัตถุดิบได
สิ่งทอแล

บทบาทใ
ต้ังแต่ศัก
การพัฒน
การส่งเส

องค์ประกอบ 
และประเทศเพื

ของสมาคมส

อุตสาหกรรม
ยนํ้า แต่มีกลุ่
นามันสําปะหล
ษัท โดยเป็นต่
ับเกษตรกรใน
อ่ืนเพ่ือให้ดินไ
มพูชามีมันสําป
ร่ธาตุอุดมสมบ

ของสมาคมส

วยขนาดของอ
าดังจะสังเกตไ
ลลาร์สหรัฐ ใน
พลาสติกเองเ

ของสมาคมส

กลุ่มสมาคมใ
นปลายนํ้า เพ
ด้เองตามควา
ะเคร่ืองนุ่งหม่
 

ด้านสิ่งทอ พ
ในห่วงโซ่มูลค
กยภาพในภา
นาสินค้าขั้นป
สริมสินค้าในแ

 

สถานภาพ แล
พ่ือนบ้านท่ีมีบท

าขาบรรจุภัณ

มบรรจุภัณฑ์ใน
ลุ่มสมาคมผู้ป
ลังกัมพูชา (C
างชาติ คือ นั
นการพัฒนาก
ได้พักฟ้ืน อันเ
ปะหลังคุณภา
บูรณ์ 

าขาบรรจุภัณ

อุตสาหกรรมท
ได้จากการนํา
นขณะที่มีการส
ลย 

าขาสิ่งทอสีเขี

ในสาขาสิ่งทอ
ราะผู้ประกอ
มต้องการได้ 
มสีเขียว ดังน้ี 

บว่า สถาบันพ
ค่าในขั้นการศึ
าคการเกษตร
ลายนํ้า ตลอ
ต่ละระดับขอ

รูปภาพที่ 11

ะนโยบายพัฒน
ทบาทในห่วงโซ่

ณฑ์สีเขียว : กั

นกัมพูชายังมี
ประกอบการใ
Cambodian 
ักลงทุนจากญี
ารเพาะปลูกม
เป็นการรักษา
าพดีกว่ามันสํา

ณฑ์สีเขียว : ล

ทําให้ไม่พบกา
าเข้าผลิตภัณฑ
ส่งออกเพียง 

ขยีว : ไทย 

/เครื่องนุ่งห่ม
อบการขั้นปล
อย่างไรก็ตาม

พัฒนาอุตสาห
ศึกษาวิจัยเพ่ือ
ร เทคโนโลยีใ
ดจนทิศทางข
งห่วงโซ่มูลคา่

1.4 : วิสัยทัศน

ที่มา : สถ

นาคลัสเตอร์อุต
มูลค่า

กัมพูชา 

ผู้ประกอบกา
ในขั้นต้นนํ้าข
Cassava De

ญี่ปุ่นอยู่ 2 บริ
มันสําปะหลัง 
าคุณภาพของ
าปะหลังไทย

ลาว 

ารรวมกลุ่มใน
ฑ์พลาสติกโด
3 ล้านดอลล

มสีเขียวยังขาด
ลายนํ้าส่วนให
ม จากการศึกษ

หกรรมสิ่งทอ 
เพ่ิมมูลค่าให้
ในการแปรรู

ของตลาด เพ่ือ
าอย่างเหมาะส

นข์องสถาบนั

ถาบันพัฒนาอุตสา

สาหกรรมนํารอ่

ารไม่มากนักท
ของการผลิต
evelopment
ริษัท ซึ่งหน้าที
เช่น ส่งเสริม

งมันสําปะหลัง
ด้วยปริมาณก

นรูปแบบของส
ดยรวมของลา
ลาร์สหรัฐเท่า

ดการเช่ือมโยง
หญ่เป็นผู้รับจ้
ษาพบว่ามีการ

(Thailand T
้กับสินค้าการ
รูปเส้นใยทาง
อสร้างองค์คว
สมดังรูปภาพที

นพฒันาอุตสา

าหกรรมส่ิงทอ (25

องของไทย 

ทําให้ไม่พบสม
ตเม็ดพลาสติก
t Associatio
ที่ของสมาคม 
มการปลูกมันส
งกัมพูชา ซึ่งปั
การเพาะปลูก

สมาคมทั้งในขั้
วในปี 2556 
น้ัน เป็นสิ่งที่ส

งระหว่างกระ
จ้างผลิตจึงไม่
รรวมตัวของภา

Textile Instit
รเกษตร โดยไ
งเลือก นวัตก
วามรู้ ให้ข้อแน
ที่ 11.4 

าหกรรมสิ่งทอ

 
556) 

มาคมผู้ประกอ
กชีวภาพ คือ

on) ซึ่งมีสมาชิ
คือ การให้คว

สําปะหลังหมุน
ปัจจุบันสมาคม
ที่มีปริมาณตํ่า

ขั้นต้นนํ้า กลา
อยู่ที่ประม

สนับสนุนว่าใน

บวนการผลิต
อาจตัดสินใจ
าคเอกชน ในก

ute: THTI) ไ
ได้ศึกษารวบร
กรรมและศัก
นะนํา ข้อเสน

อ 

11-14 

อบการใน
อ สมาคม 
ชิกจํานวน 
วามรู้และ
นเวียนกับ
มดังกล่าว
าทําให้ดิน

างนํ้า และ
มาณ 110  
นลาวไม่มี

ตขั้นต้นนํ้า
จเลือกซื้อ
การพัฒนา

ได้เข้ามามี
รวมข้อมูล
ยภาพใน 

นอแนะใน



 

บทท่ี 11: 
 

ไทย (Th
โดยเฉพา
สมาคม ด
 

บทบาทข
 

อุตสาหก
ต้ังเป้าหม
Associat
ผู้ประกอ
เป้าหมา
การรับจ้า
 

บทบาทข
 

ใ
(Lao Ga
อุตสาหก
ผู้ประกอ
ตะวันออ

สร้างมูลค
มากนัก 
เสียมากก

องค์ประกอบ 
และประเทศเพื

ส่วนด้านเคร่ือ
hai Garmen
าะอย่างย่ิง TG
ดังรูปภาพที่ 1

ของสมาคมส

กัมพูชายังมี
กรรมส่งออก
มายในการพัฒ
tion in 
อบการและนั
ยหลักของอุ
างผลิตที่มีแรง

ของสมาคมส

ในส่วนของส
arment Indu
กรรมเครื่องน
อบการเพ่ิมมา
อกเฉียงใต้ 

 

นอกจากนั้นใ
ค่าเพิ่มแก่สิน
กิจกรรมของ
กว่า 

สถานภาพ แล
พ่ือนบ้านท่ีมีบท

องนุ่งห่ม พบ
nt Manufac
GMA ได้มีวิสั
11.5 

รูปภาพที่ 

าขาสิ่งทอสีเขี

อุตสาหกรร
กอันดับแรกข
ฒนาเครื่องนุ่ง
Cambodia: 

นักลงทุนน้ัน ไ
ตสาหกรรมนี
งงานราคาถูกเ

าขาสิ่งทอสีเขี

มาคมผู้ผลิตอ
ustry Assoc
นุ่งห่มของลา
กขึ้นในปัจจุบั

ในระดับ SME
ค้าหัตถกรรม
งทางสมาคมจึ

ะนโยบายพัฒน
ทบาทในห่วงโซ่

ว่ามีสมาคมอุ
cturers Ass
สัยทัศน์ในเรื่อง

11.5 : วิสัยท

ที่มา : สมาคมอุต

ขยีว: กัมพูชา

มสิ่งทอไม่ม
ของประเทศ
งห่มสีเขียว สม

GMAC) 
ได้ให้ความเห็
น้ีในกัมพูชา 
เท่าน้ัน จึงเน้น

ขยีว : ลาว 

อุตสาหกรรมสิ
iation) เป็นห
าวซึ่งเป็นอุต
บันเน่ืองจากห

Es สมาคมหัตถ
ม สิ่งทอ/ผ้าผื
จึงเป็นการส่ง

นาคลัสเตอร์อุต
มูลค่า

อุตสาหกรรมท
sociation: T
งอุตสาหกรรม

ทัศน์และแผน

ตสาหกรรมเคร่ืองน
 

า 

ากนักเพราะ
โดยมีกําลัง

มาคมผู้ผลิตเค
ซึ่งทําหน้าที่ร

ห็นว่า ณ ปัจ
เน่ืองจากบร
นแต่การผลิตสิ

สิ่งทอในลาวน
หน่วยงานที่คอ
สาหกรรมให

หลายบริษัทได้

ถกรรมลาว (L
นพื้นเมืองด้ว
งเสริมการท่อ

สาหกรรมนํารอ่

ทอผ้าไทย แล
TGMA) ซึ่งส่ง
มสีเขียวอยู่ใน

นปฏิบัติงานข

นุ่งห่มไทย (2556)

ะนําเข้าเสียส
แรงงานกว่า
ครื่องนุ่งห่มกัม
รวบรวมและวิ
จุบันอุตสาห
รษัทข้ามชาติ
สนิค้าที่ใช้แรง

น้ันพบว่ามีสม
อยช่วยเหลือ 
หม่ของลาว 
ด้ย้ายฐานการ

Lao Handicr
ยความที่ลาว

องเที่ยวเชิงเรี

องของไทย 

ละสมาคมอุตส
งเสริมการพัฒ
นแผนการสนับ

อง TGMA 

) 

ส่วนใหญ่ ส่ว
 600,000-75
มพูชา (Garm
วิเคราะห์ข้อมู
กรรมเครื่อง
ติส่วนใหญ่มอ
งงานเข้มข้นเป็

มาคมอุตสาห
สนับสนุน ส่ง
และอยู่ในช่ว
รผลิตจากญี่ปุ่

aft Associat
วไม่ได้เน้นการ
ยนรู้วัฒนธรร

สาหกรรมเครื
ฒนาเครื่องนุ่งห
บสนุนบริษัทสี

 

วนเคร่ืองนุ่งห
50,000 คน น

ment Manu
มูลเพ่ือให้คําป
นุ่งห่มสีเขียว
องกัมพูชาเป็
ป็นหลัก 

กรรมเครื่องน
งเสริมผู้ประกอ
วงกําลังเติบโ
นและจีนมายั

tion) เป็นผู้สง่
รผลิตเชิงอุตส
รม/หัตถกรรม

11-15 

รื่องนุ่งห่ม
ห่มสีเขียว 
สีเขียวของ

ห่มที่ เป็น
น้ัน ยังไม่
ufacturer 
ปรึกษาแก่
ว ยังไม่ใช่
ปนฐานใน 

นุ่งห่มลาว 
อบการใน
โต โดยมี
ยังภูมิภาค

งเสริมการ
สาหกรรม
มพื้นบ้าน



 

บทท่ี 11: องค์ประกอบ สถานภาพ และนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนําร่องของไทย 
 และประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่า 11-16 

ฉะน้ัน จึงมีความท้าทายเป็นอย่างย่ิงที่จะปรับเปล่ียนบทบาทให้หันมาสนับสนุนการผลิตสิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่มสีเขียวในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
 
11.3  บทบาทของสถาบันวิชาการในอุตสาหกรรมอนาคตนําร่อง 
 

 บทบาทของสถาบันวิชาการในแต่ละประเทศน้ัน เป็นองค์ประกอบสําคัญในด้านการพัฒนาองค์ความรู้
ที่สามารถนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ประกอบการ 
เกษตรกร และเศรษฐกิจมหภาคของประเทศดังจะกล่าวพอสังเขปในส่วนน้ี 
 

บทบาทของสถาบันวิชาการในสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว : ไทย 
 

 บทบาทของสถาบันวิชาการในไทยในสาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว ส่วนใหญ่จะเป็นความร่วมมือกับภาครัฐ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เ ก่ียวข้องกับการผลิตบรรจุภัณฑ์สีเขียว  
ซึ่งประกอบด้วยพลาสติกชีวภาพและกระดาษ  
 

สถาบันวิชาการหลักของประเทศอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ถุงพลาสติกชีวภาพเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพพืชผลสดและผลไม้แห้ง (Bioplastic 
Packaging Bags for Extending Shelf Life of Fresh Produces and Dried Fruits) โดย รศ.ดร.อนงค์
นาฏ สมหวังธนโรจน์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งนํามาเสนอ
ในงาน IP Innovation and Technology Expo 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2557 เป็นผลงานการพัฒนาถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกแตกสลายทางชีวภาพโดย
ลักษณะเด่นของผลงานประดิษฐ์คิดค้นน้ี คือ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ประดิษฐ์จาก
พลาสติกที่ผลิตจากชีวมวลและแตกสลายได้ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลสด
และผลไม้ตากแห้ง ขึ้นกับสูตรที่ใช้โดยคณะผู้ประดิษฐ์มีสูตรฟิล์มที่มีสมบัติทางกายภาพทั้งการเลือกผ่านของ
แก๊สต่างๆ และสมบัติเชิงกลท่ีหลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งาน15 
 

นอกจากน้ี คณะวิจัยจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาเพ่ิม
ประสิทธิภาพของพลาสติกชีวภาพสามารถทนต่อแรงดึงและย่อยสลายได้โดยไม่เป็นพิษต่อเซลล์รองรับการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ประเภทเวชภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างถุงนํ้าเกลือ แผ่นยางรองฟัน ไหมเย็บแผลอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ของไทยในอนาคต 

 

นอกเหนือจากน้ัน ยังมีอีกหลากหลายงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพลาสติกชีวภาพและบรรจุ
ภัณฑ์สีเขียว อาทิ งานวิจัยพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลี โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานวิจัยศักยภาพการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จาก
เกษตรกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานวิจัยการนํามันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อยสร้างพลาสติก
ชีวภาพสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 30 วันโดยทีมวิจัยจากห้องห้องปฏิบัติการพอลิ
เมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น รวมท้ังบางสถาบันการศึกษา อาทิ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดต้ังหน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพโดยเฉพาะเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง
ของพลาสติกชีวภาพให้แก่ผู้ที่สนใจ 
  

                                                            
15 ผู้จัดการออนไลน์, 2557 



 

บทท่ี 11: องค์ประกอบ สถานภาพ และนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนําร่องของไทย 
 และประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่า 11-17 

ดังน้ัน กล่าวได้ว่า ไทยมีจุดแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์สีเขียว
อยู่พอสมควรแต่ในการนํามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพบว่าผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs และเกษตรกร 
เผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต รวมถึงขาดการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการผลิตจริงด้วย จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยเฉพาะการวิจัยต่อยอดให้
ผลงานวิจัยสามารถพัฒนา “จากห้ิงไปสู่ห้าง” ได้ต่อไป 
 

บทบาทของสถาบันวิชาการในสาขาส่ิงทอสีเขยีว : ไทย 
 

 สถาบันวิชาการในไทยมีบทบาทมากในสาขาสิ่งทอสีเขียว ในแง่ขององค์ความรู้ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะเน้นความร่วมมือกับภาครัฐในการ
พัฒนาองค์ความรู้เหล่าน้ี  
 

 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ร่วมกับวิทยาลัยปิโตรเลียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา
นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว คือ ผ้าปิดจมูกที่ใช้เส้นใยที่ย่อยสลายได้ PLA และใช้เทคโนโลยี Electro Spun ซึ่งเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังผสมสารสกัดจากธรรมชาติของเปลือกมังคุด ซึ่งมีฤทธ์ิในการต้านทานเช้ือวัณโรค16 
อีกทั้งยังมีคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทําการศึกษาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติในหัวข้อนวัตกรรมสิ่งทอรักษ์โลกจากขวดพลาสติก โดยงานวิจัยน้ีเป็นการประยุกต์ใช้วัสดุรีไซเคิล
เพ่ือผลิตเส้นใยสังเคราะห์โดยศึกษาการผลิตเส้นใยจากขวดพลาสติกชนิดพอลิเอสเตอร์ หรือขวด PET อันเป็น
การนําวัสดุโพลิเมอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาผลิตเป็นเส้นใยในสภาวะการเตรียมเม็ด PET พร้อมทั้งการผลิต
เส้นใยที่เหมาะสมด้วยเคร่ืองขึ้นรูปเส้นใยขนาดประลองและการขึ้นรูปเป็นผืนผ้าโดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
การใช้ประโยชน์จากขวด PET ในการผลิตเส้นใยยาว (Multifilament) ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเส้นใยพอลิเอสเตอร์และลดปริมาณขยะพลาสติกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
โครงการนวัตกรรมพัฒนากระบวนการผลิต “Texio” เส้นใยยาวจากพลาสติกชีวภาพ PLA จากสํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

ในขอบเขตที่แคบลงมา ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอขนาด
เล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านผู้สนใจเพ่ือนําไปเพ่ิมพูนผลิตภัณฑ์สิ่งทอสีเขียวในแบบฉบับของ
ตนเอง รวมถึงกลุ่มนักศึกษาซึ่งสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจสังคม (Social enterprise) คือ กลุ่ม “นักเดินทางที่ใช้
ศิลปะ เป็นเคร่ืองนําทาง” (Go Went Gone) นําความรู้มาช่วยเหลือในการออกแบบใหม่ (Redesign) 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของชาวบ้านตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ให้เข้าถึงตลาดตามแนวโน้มของ
โลกโดยใช้กระบวนการการผลิตแบบท้องถิ่น/ด้ังเดิม แม้ว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุก็ตาม ทําให้โครงการ
ดังกล่าวได้รับรางวัลการประกวด “Banpu Champions for Change”และปัจจุบันสินค้าดังกล่าวจําหน่ายที่
ร้านค้าของ TCDC (ดังรูปภาพที่ 11.6) 
 

 
  

                                                            
16 ดร. ชาญชัย สิริเกษมเลิศ, 2557 
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รูปภาพท่ี 11.6 : แผนภาพแสดงแนวทางการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มหัตถกรรมตําบลทมอ จังหวัดสุรนิทร์  
ของกลุ่ม “นักเดินทางท่ีใช้ศลิปะ” 

 
ที่มา : TCDC Social Club (2557) 

 

 นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งการวิจัยโดยนําวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบสับปะรด ซางข้างโพด ฟางข้าว  
มาพัฒนาเป็นเส้นใย ซึ่งจะเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกรราย
ย่อยให้สามารถเพ่ิมมูลค่าแก่วัตถุดิบเดิมมากย่ิงขึ้น โดยข้อมูลการศึกษาเหล่าน้ีล้วนเป็นข้อมูลที่เปิดเผยใน
เว็บไซต์หรือหนังสืองานวิจัยที่จัดทําเพ่ือเผยแพร่ แต่เกษตรกรและ SMEs ไทยยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้น้อย 
จึงต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเผยแพร่ข้อมูลความรู้ดังกล่าว 
 

บทบาทของสถาบันวิชาการในกัมพูชา 
 

ภาควิชาการของกัมพูชายังมิ ไ ด้ริ เ ริ่ มจํ าแนกก ลุ่มอุตสาหกรรมวัส ดุสี เขียวอย่ าง ชัดเจน  
โดย มหาวิทยาลัยรอยัลพนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) ให้ความเห็นว่าปัญหาของกัมพูชาใน
ปัจจุบันคือความยากจนและความเป็นอยู่ของประชาชนรัฐบาลจึงพุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปที่รายได้ของ
ประชาชนเป็นหลักด้วยการดึงดูดการลงทุน งานวิจัยสายเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเก่ียวข้องกับการค้าการลงทุน 
แต่การเช่ือมโยงระหว่างมิติเศรษฐกิจกับมิติสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นใหม่ในกัมพูชา ดังน้ัน บทบาทของภาค
วิชาการในการสนับสนุนการพัฒนาการเติบโตสีเขียว ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ  
จึงถูกทดแทนด้วยบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ 
 

บทบาทของสถาบันวิชาการในลาว 
 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐช้ันนําของลาวที่
ต้ังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของลาวแต่งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวน้ันยังไม่แพร่หลายด้วยสาเหตุเดียวกับกัมพูชาอย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย
ดังกล่าวมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากมาย  เ ช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนารูปแบบการศึกษาและ
การสร้างองค์ความรู้สู่อนาคต นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
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University Network) เครือข่ายการศึกษาและการวิจัยแห่งลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Sub-region 
Academic and Research Network) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน/เครือข่ายการพัฒนาเพ่ือ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN University Network/Southeast Asia 
Engineering Education Development Network) ซึ่งได้มีการประชุม/หารือเก่ียวกับขอบเขตการพัฒนาใน
ด้านใหม่ๆ อาทิ เศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น 
 

11.4  บทบาทของภาครฐัในอุตสาหกรรมอนาคตนําร่อง 
 

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมนําร่องในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต แต่โดยภาพรวมแล้วยังคงอยู่ในขั้นการศึกษาวิจัย และเป็นการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อม 
ซึ่งบทบาทและนโยบายจากแต่ละหน่วยงานเป็น ดังต่อไปน้ี 

 

บทบาทของภาครัฐในประเทศไทย 
 

ด้วยอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่มีรูปแบบการผลิตเพ่ือหวังผลกําไรและผลักความรับผิดชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ฉะน้ันแล้วหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยจึงมองหาอุตสาหกรรมอนาคตในรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งตอบโจทย์ต่อความต้องการของกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนพบว่าอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวเป็นสิ่งที่
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียครบทุกภาคส่วนทั้งกระบวนการผลิตซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ และลด
ต้นทุนในกระบวนการทําลายเนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งหน่วยงานท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องในการผลักดัน ได้แก่ 

 

จากการศึกษาพบว่า ภาครัฐมีการส่งเสริมทั้งในระดับต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายน้ํา และการกระตุ้น/
รณรงค์ให้ผู้บริโภคเห็นความสําคัญของผลิตภัณฑ์วัสดุสีเขียว อันจะเป็นการขยายตลาดให้อุตสาหกรรมได้รับ
การพัฒนาต่อไปด้วย โดยการส่งเสริมมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ในภาพรวม สศช. เป็นผู้กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1117 ซึ่งมีกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว อาทิ การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดใหม่ การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตามแนวทางคลัสเตอร์พัฒนาคลัสเตอร์เชิงนิเวศและฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น อีกทั้ง สศช. ยังได้จัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไว้ 5 
อุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มเคมีชีวภาพ/พลาสติกชีวภาพ/วัสดุชีวภาพ เป็นหน่ึงในน้ันตามที่เสนอไว้ในบทที่ 3 

 

 ในระดับกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้กําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย โดยเน้ือหาของแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555-2558 มีความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุ
สีเขียว เพราะเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต อีกทั้งพบว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ีได้สนับสนุนการพัฒนาองค์ประกอบในการพัฒนาคลัสเตอร์ เช่น 
การจัดพ้ืนที่อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือเอ้ือต่อการลงทุน ส่วนแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  
ปี 2555-2574 มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ทั้งน้ี มิได้
มุ่งเน้นว่าควรเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใด แต่ภายใต้แผนแม่บทฉบับน้ีได้จําแนกกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องของไทย
ไว้ 8 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นอกจากน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Promotion and Development 
                                                            
17ยุทธศาสตร์ที่ 4 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในบทที่ 3 หน้า 3-28 
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Office) ได้จัดทําโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์ในเพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางด้าน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างเกณฑ์ช้ีวัดแบ่งเป็น 5 ระดับ เพ่ือเป้าหมาย
โรงงานที่ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวทั้งหมด 70,000 โรงงานภายในปี พ.ศ. 2559 (ดังรูปภาพที่ 11.7) 
เป็นการสร้างความต่ืนตัวให้กับผู้ประกอบการด้านกระบวนการผลิต แต่ไม่ได้รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยตรง 
 

รูปภาพท่ี 11.7 : ระดับการพัฒนา 5 ขั้นสู่อุตสาหกรรมสีเขยีว 

 
ที่มา : สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (2554) 

 

หากเปรียบเทียบกับขั้นตอนก่อนการผลิต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ส่งเสริม
การศึกษา วิจัย คิดค้นนวัตกรรมและเสริมสร้างมูลค่าให้กับสินค้าวัสดุสีเขียวโดยตรง โดยได้จัดทํานโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ความยืดหยุ่นและนวัตกรรมในภาคเกษตรผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีความ
เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว เน่ืองจากเป็นนโยบายการเพ่ิมผลิตภาพการเกษตรซึ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมต้นนํ้าของอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว และได้สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่อุตสาหกรรมรายสาขา มีความ
เก่ียวเน่ืองโดยตรงกับการพัฒนานวัตกรรมสีเขียวเช่น การแปรรูปมันสําปะหลังด้วยนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ
เพ่ือทดแทนพลาสติกสังเคราะห์ 
 

สนช. ได้ประกาศแผนที่นําทางแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในอนาคต 
(National Roadmap for the Development of Bioplastics Industry) ซึ่งจะเป็นวิสัยทัศน์สําหรับ
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีแรก คือ ความเป็นผู้นําด้านพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับภูมิภาคใน 
การบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวจําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยสู่ความสําเร็จ ได้แก่ 

 

1) กลยุทธ์การสร้างความพร้อมด้านวัตถุดิบมวลชีวภาพ เพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณ 
ที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการแย่งชิงวัตถุดิบสําหรับการบริโภคเร่งรัดการสร้างเทคโนโลยีทางการเกษตรสําหรับ
พืชจําพวกที่ให้แป้งเพ่ือให้เกิดการคุ้มทุนในการใช้สําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกรวมทั้งการป้องกันปัญหา 
ที่เก่ียวกับการเพาะปลูกหรือการไม่สมดุลต่อระบบนิเวศเช่นดินจืดแมลงฯลฯ 
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2) กลยุทธ์การเร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี ซึ่งรวมทั้งการนําเข้าเทคโนโลยีการต่อยอดเทคโนโลยีด้วย
นวัตกรรมของคนไทยและการสนับสนุนงานวิจัยของนักวิชาการนักวิจัยแบบมุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดการคิดค้น
เทคโนโลยีของประเทศ 

3) กลยุทธ์การสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งได้แก่ การผลักดันให้เกิดการลงทุนการสร้าง
อุตสาหกรรมทั้งต้นนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา การสนับสนุนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศ 
(4) การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานได้แก่การสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมการสร้างห้องปฏิบัติทดสอบและรับรอง
มาตรฐานการรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพการกําหนดโครงการนําร่อง
ในระดับท้องถิ่นหรือชุมชนรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

 

อน่ึง กลยุทธ์ เป้าหมายของกลยุทธ์ เป้าหมายดัชนีช้ีวัด และงบประมาณสําหรับแต่ละกลยุทธ์สามารถ
สรุปได้ตามตารางที่ 11.9 ดังน้ี 
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ซึ่งเน้นถึงการตระหนักถึงการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดค่านิยมในการใช้
ผลิตภัณฑ์และลดปัญหาขยะพลาสติก (รูปภาพที่ 11.8) 

 

รูปภาพท่ี 11.8 : ผลทีค่าดวา่จะเกิดขึน้หากการท่ีรัฐบาลดําเนนิตามแผนท่ีนาํทางในระยะ 5 ป ี

 
ที่มา : สํานักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) (2556) 

 

โดยสรุป แผนที่นําทางน้ีดําเนินภายใต้นโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือ
อนาคตซ่ึงเป็นแผนที่ในระยะแรก 5 ปีระหว่างปี 2550-2554 ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4 ด้านที่จะนําไปสู่การ
เร่งรัดและบูรณาการเทคโนโลยีพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการดําเนินงาน
ทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในกลยุทธ์ดังกล่าวสูงถึง 
5,500 ล้านบาท 

 

ทั้งน้ี จากการท่ีสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาพลาสติกชีวภาพ  
จึงเป็นหน่วยงานที่สําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และลดผลกระทบภายนอกทางลบต่อสังคม  
อีกทั้ง สนช. ได้ลงนามความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน) กระทรวง
สาธารณสุข และบริษัท พีทีที โกบอล เคมีคอล จํากัด 

 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช .)  หน่วยงานในกํากับของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กําหนดแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ 2555-2559  
ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมขั้นต้นนํ้า โดยมุ่งเป้าคลัสเตอร์กลุ่มงานศึกษาวิจัยพืชเศรษฐกิจ เช่น  
การพัฒนากระบวนการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวมันสําปะหลังให้เกิดประสิทธิภาพ และเพ่ิมคุณภาพของ 
มันสําปะหลังให้สามารถนําไปแปรรูปเป็นแป้งมันและเอทานอลได้มากขึ้นเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกลุ่มพลาสติก
ชีวภาพ รวมถึงการศึกษาผลกระทบภายนอกทางลบของอุตสาหกรรม นอกจากน้ัน ได้พัฒนาเทคโนโลยีฐานด้าน
พันธวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตของอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในขั้นต้นนํ้าได้ 
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บทบาทของภาครัฐในประเทศกัมพูชา 
 

 ในปัจจุบันกัมพูชาได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมระยะที่ 3 (2556-2561) โดยได้บรรจุการพัฒนา
อุตสาหกรรมต้นนํ้าของผลิตภัณฑ์วัสดุสีเขียว คือ มันสําปะหลัง ไว้ด้วยในแผน โดยจะเน้นไปที่การเพ่ิมผลผลิต
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แผนน้ียังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น จึงยังไม่ได้กําหนดกลยุทธ์การพัฒนาไว้อย่างชัดเจน  
โดยรายละเอียดของแผนมีดังน้ี 
 

 หน่วยงานที่กําหนดกรอบ แผน และแนวทางในการพัฒนาประเทศ คือ กระทรวงการวางแผน 
(Ministry of Planning) ซึ่งนโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม
ข้างต้น โดยในกรอบที่หน่ึงเป็นการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมซึ่งขาที่ 4 คือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน มิติที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมและ 
เพ่ิมผลิตภาพการเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบในขั้นต้นนํ้าของอุตสาหกรรม (แม้ว่าจะให้ความสําคัญกับการส่งออกข้าว
เพ่ือแข่งขันกับไทยและเวียดนามก็ตาม) นอกจากน้ันในกรอบที่ 3 ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป 
 

รูปภาพท่ี 11.10 : ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม 3 (Rectangular Strategy Phase III) 

 
ที่มา : General Secretariat for Green Growth; GSGG (2556) 

 

 กระทรวงการวางแผนมองว่าการจะทําให้อุตสาหกรรมสีเขียวเกิดขึ้นได้ในประเทศกัมพูชาจะต้องเริ่ม
จากการปรับทัศนคติ ความคิดของคนในประเทศต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งการให้ความรู้ในสถานศึกษา การ
รณรงค์ การฝึกอบรม โดยขณะน้ีกัมพูชากําลังอยู่ในระหว่างการร่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2557-
2561 (National Strategic Development Plan: 2014-2018) ร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน 
 

 กระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment) จัดต้ังคณะกรรมการการเติบโตสีเขียวแห่งชาติ 
(National Council of Green Growth) ร่างแผนแม่บทการเติบโตสีเขียว พ.ศ.2552 (Green Growth Road 
Map 2009) เพ่ือเป็นกรอบในการร่างนโยบายการเติบโตสีเขียวแห่งชาติ พ.ศ.2556 (National Policy of 
Green Growth 2013) และได้นําไปสู่แผนยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติ พ.ศ.2556-2573 (National 
Strategic Plan on Green Growth 2013-2030) เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวไปประกอบการ
ร่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2557-2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติ พ.ศ.
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2556-2573 ไม่ได้ระบุว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมใดโดยตรง เป็นเพียงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยของเสีย ในภาพรวมของทุกๆ
อุตสาหกรรมเท่าน้ัน 
 

 คณะกรรมการการเติบโตสีเขียวยังมองว่านโยบายการพัฒนาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นการ
พัฒนาทุนทางสังคม กล่าวคือ เมื่อทุกครัวเรือนรักษาสิ่งแวดล้อมจะเกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมมากมาย
เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับท้องถิ่น แต่พบว่าปัญหาหลักของกัมพูชา คือ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
ซึ่งแต่ละกระทรวงมีความทับซ้อนในภารกิจและพยายามผลักดันนโยบายของตนเองโดยไม่ได้มีการบูณาการ
ร่วมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

 นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ.2557-2567 (Industrial Development Policy 2014-2024) 
ฉบับร่างจัดลําดับความสําคัญภาคอุตสาหกรรมดังน้ี ในลําดับแรก คือ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกลุ่มวัสดุบรรจุภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง ในลําดับที่สอง คือ การให้ความสําคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตร การบรรจุภัณฑ์และความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า และในลําดับที่สาม คือ การให้
ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐานสีเขียว 
 

บทบาทของภาครัฐในประเทศลาว 
 

 จากเน้ือหาในบทที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด 
(Vision 2020) ของลาวมีเป้าหมายเพ่ือดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและนอกประเทศ เพ่ือให้ประเทศหลุดพ้น
สถานะประเทศด้อยพัฒนาให้ได้ภายในปี 2563 โดยจะเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrialization) อย่าง
เต็มรูปแบบซึ่งสามารถแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น 3 หัวข้อหลักๆ คือ (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure Development) (2) การพัฒนาพลังงานนํ้า (Hydroelectric Development) และ  
(3) การพัฒนาการทําเหมืองแร่ (Mining Development Plan)  

 

 อีกทั้งในด้านการลงทุน รัฐบาลลาวยังให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนด้านการศึกษาและ
สาธารณสุขเป็นพิเศษ เน่ืองจากมองว่าเป็นสาขาการลงทุนที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศรวมทั้ง
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 เขต ดังรูปภาพที่ 11.11 ให้ได้ภายในปี 2563 ซึ่งเขตเศรษฐกิจ 9 ใน 10 
เขตของลาว (ยกเว้นแขวงหลวงน้ําทา) มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย  
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รูปภาพท่ี 11.11 : เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 10 เขต ในลาว  

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ (2557) 

 

ในส่วนนโยบายระดับกระทรวงที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในประเทศ
ลาว ริเริ่มจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and 
Environment) ในยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติสู่ ปี 2563 (National Environment Strategy 2020) 
ระบุกลุ่มเป้าหมาย 7 ข้อ ซึ่งข้อที่ 7 เก่ียวข้องกับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสะอาดและสินค้าเกษตร
อินทรีย์ที่ปลอดสารพิษ โดยจะเน้นเรื่องมาตรฐานคุณภาพต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้นในสินค้า/บริการท้ังหมด
ของลาวเป็นมาตรฐานที่ดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพในอนาคต 

 

นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและป่าไม้ (Ministry of Agriculture and Forestry) ได้ประกาศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ปี 2554-2563 โดยมุ่งเน้นเรื่องการเปล่ียนถ่ายจากการดํารงชีวิตสู่การผลิต
รายย่อยในเชิงพาณิชย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะเป็นไปได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ําสําหรับการผลิตที่
เป็นระบบ ดําเนินงานควบคู่ไปกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and 
Technology: MOST) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลลาวยังไม่มีนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเด่นชัด 
 

 นโยบายทางอ้อมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวของลาว อาทิ ยุทธศาสตร์พลังงาน
ทางเลือกปี 2568 (Renewable Energy Strategy) ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานทางเลือกทั้งพลังงานนํ้าระดับย่อย 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานแก๊สชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจาก
ขยะ เป็นต้น ซึ่งสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่อาจมีผลกระทบทางลบต่อ
อุปทานของผลผลิตขั้นต้นนํ้าที่ใช้ในการผลิตวัสดุสีเขียวได้ รวมถึงนโยบายอ่ืนๆ เช่น ยุทธศาสตร์ความ
หลากหลายทางชี วภาพ  ปี  2563 และ ยุทธศาสต ร์และแผนปฏิ บั ติการ ด้านการขนส่ งที่ ย่ั ง ยืน  
ล้วนแล้วแต่สนันสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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ดังน้ัน จากนโยบายระดับกระทรวงที่กล่าวมาเบ้ืองต้น เห็นได้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวยัง
ไม่มีการผลักดันออกเป็นวาระแห่งชาติอย่างชัดเจน แต่ก็ได้มีนโยบายต่างๆ ที่ปูทางไปสู่การพัฒนาใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคตมากมาย  
 
11.5  บทสรุป 
 

 จากการศึกษา พบว่า ประเทศไทยมีผู้ผลิตขั้นต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ําครบถ้วนในทั้งสาขา 
บรรจุภัณฑ์สีเขียวและสาขาสิ่งทอสีเขียว แต่การผลิตขั้นต้นนํ้ามีปริมาณไม่เพียงพอต่อการแปรรูปเป็นวัสดุ 
สีเขียว เน่ืองจากขนาดตลาดและความคุ้มค่าในการแปรรูปเพ่ือใช้เป็นอาหารและ/หรือพลังงานสูงกว่า  
โดยผู้ผลิตดังกล่าวมีการรวมกลุ่มในรูปแบบสมาคมที่เป็นตัวแทนของแต่ละขั้นตอนการผลิตอย่างชัดเจน แต่ขาด
ความเช่ือมโยงระหว่างแต่ละส่วนให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับ
บทบาทของภาควิชาการและภาครัฐ ยังเผชิญปัญหาในการบูรณาการผลงานวิจัยและนโยบายไปสู่ผลลัพธ์ใน
เชิงพาณิชย์ กล่าวคือ ผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรไม่เข้าถึงผลการศึกษาวิเคราะห์เหล่าน้ี ขณะที่การ
ดําเนินนโยบายแบบแยกส่วนทําให้การยกระดับผู้ผลิตของไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่ายังมีประเด็นท้าทายอยู่มาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน อาทิ กัมพูชา 
ลาวซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรข้ันต้นนํ้า แต่ขาดความรู้และเทคโนโลยีสําหรับการผลิตในข้ันกลางนํ้าในสาขา
บรรจุภัณฑ์และสิ่งทอ และขั้นปลายนํ้าในสาขาบรรจุภัณฑ์ ทําให้ยังไม่มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่
วัสดุชีวภาพต่างๆ ได้ โดยบทบาทของสมาคม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้นการพัฒนาใน
ระดับต้นนํ้า เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในภาคเกษตร แก้ปัญหาความยากจน และเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้กับ
กระดูกสันหลังของชาติที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 
 

 โดยสรุปนโยบายเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยเฉพาะลาวและกัมพูชา จึงควรเป็น
การนําวัตถุดิบต้นน้ําที่ไทยขาดแคลนมาแปรรูปเพื่อผลิตในข้ันกลางน้ําและ/หรือขั้นปลายน้ําต่อไป หากไทย
มีวิสัยทัศน์แน่วแน่และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมนําร่องน้ี จะต้องทําการศึกษาต่อไปในรายละเอียด
ว่า ควรมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทั้งด้านการเพิ่มความต้องการตลาด การลดต้นทุนในการผลิต หรือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ส่วนใด เท่าใด และอย่างใด ในระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ต่อไป 
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บทท่ี 12 
สรุปการประเมินศักยภาพการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่อง 

ในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน 
 
12.1  แบบจําลองรูปเพชร 
  บทน้ีเป็นการประมวลผลวิเคราะห์ในบทที่ 9-11 เพ่ือนํามาสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนภายในประเทศไทย 
และโอกาสและอุปสรรคในการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนที่มีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม
วัสดุสีเขียว ได้แก่ กัมพูชาและลาว ภายใต้แต่ละมิติของแบบจําลองรูปเพชร (Diamond Model) เครื่องมือของ
ศาสตราจารย์ Michael Porter ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือเครือข่าย
วิสาหกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ (1) เง่ือนไขอุปสงค์ (Demand Conditions) (2) เง่ือนไขอุปทาน (Factor 
Conditions) (3) กิจการที่เก่ียวข้องและสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries) (4) บริบทการ
แข่งขันและกลยุทธ์ธุรกิจ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) และ (5) นโยบายภาครัฐ 
(Government)1 ปรากฏตามหัวข้อที่ 12.2-12.6  
 

รูปภาพท่ี 12.1 : ตัวอย่างการประยุกต์ใช ้Diamond Model ในเชงินโยบาย 

 
ที่มา : Michael Porter (2541) 

 

 จากการวิเคราะห์โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวใน 3 สาขา ประกอบด้วย
บรรจุภัณฑ์สีเขียว สิ่งทอสีเขียว และวัสดุก่อสร้างสีเขียวในบทที่ 9 ตําแหน่งและบทบาทของไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้านในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะใน 2 สาขา คือ บรรจุภัณฑ์สีเขียวและสิ่งทอสีเขียว
ในบทที่ 10 และองค์ประกอบของคลัสเตอร์อุตสาหกรรม รวมทั้งนโยบายสนับสนุนของไทยและประเทศเพ่ือน
บ้านในบทที่ 11 สามารถนํามาวิเคราะห์ แบบจําลองรูปเพชร (Diamond Model) ของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุ 

                                                            
1 ใน Michael Porter (2533) มีเพียงแค่ 4 มิติ คือ เงื่อนไขอุปสงค์ เงื่อนไขอุปทาน กิจการท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนกัน และ 
บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ธุรกิจ เท่านั้น โดยขาด นโยบายภาครัฐ จึงถูกวิจารณ์ว่าขาด การวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และบริบทการวิเคราะห์ด้านสถาบันจึงได้มีการเพ่ิมเติม มิตินโยบายภาครัฐในภายหลัง 
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สีเขียวของไทย ทั้ง 3 สาขา ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน ภายในประเทศ และโอกาสกับภัยคุกคามจากภายนอก
โดยเฉพาะจากกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ดังน้ี 
 
12.2  เง่ือนไขอุปสงค์ 
 

 ในการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยภายใต้ Diamond Model มูลนิธิ สวค. จําแนกเป็นปัจจัยภายใน (จุดแข็ง 
จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) โดยสรุปผลด้านเง่ือนไขอุปสงค์ได้ ดังน้ี 
 

จุดแข็ง 
 ไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย และ

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีกําลังซื้อสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ 
 ความต่ืนตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบกับการแสวงหาสินค้าคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อ

โลกและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรมากขึ้น ทําให้อุปสงค์ของสินค้าวัสดุสีเขียวเติบโตอย่าง
ไม่หยุดย้ัง 

 

จุดอ่อน 
 ขนาดตลาดในปัจจุบันยังค่อนข้างเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมด้ังเดิม 

 

โอกาส 
 การเติบโตของเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวที่เพ่ิมขึ้นในประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน ทําให้ผู้บริโภค 

ที่แต่เดิมเลือกสรรสินค้าจากราคาเป็นหลัก หันมาให้ความสําคัญกับคุณภาพและความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 การขาดแคลนทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็น
แนวโน้มระดับโลก ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการสินค้าวัสดุสีเขียวเพ่ิมขึ้น 

 กฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป มีความเข้มงวดมากข้ึน จูงใจ
ให้ผู้ประกอบการปรับตัว 

 การลดภาษีศุลกากรของประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม  
เหลือเป็นศูนย์ภายในปี 2558 เป็นข่าวดีสําหรับภาคสง่ออกของไทย 

 

ภัยคุกคาม 
 รายได้ต่อหัวในประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนยังค่อนข้างตํ่า ทําให้อุปสงค์ในภูมิภาคไม่ชัดเจน  

แต่เมื่อรายได้ดังกล่าวเพ่ิมขึ้น อุปสงค์ของสินค้าประเภทอ่ืนๆ เช่น อาหาร พลังงาน อาจขยายตัวตาม 
กระทบต่ออุปทานของวัตถุดิบได้เช่นกัน 

 
12.3  เง่ือนไขอุปทาน 
 

 ในด้านเง่ือนไขอุปทาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยและกระบวนการผลิตต้ังแต่ขั้นต้นนํ้าสู่ปลายนํ้าน้ัน 
พบว่าอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวมีจุดแข็งและจุดอ่อน และเผชิญโอกาสและภัยคุกคาม ภายใต้บริบทการรวมกลุ่ม
ในภูมิภาคอาเซียน ดังต่อไปน้ี 
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จุดแข็ง 
 ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์เอ้ืออํานวยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาค 
 ไทยมีประสิทธิภาพด้านวัตถุดิบ อาทิ มันสําปะหลังที่สามารถส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก 
 ผู้ผลิตไทยมีบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าต้ังแต่ขั้นต้นนํ้า กลางนํ้า ถึงปลายนํ้า ทั้งในสาขาบรรจุภัณฑ์ 

สีเขียวและสาขาสิ่งทอสีเขียว จึงไม่จําเป็นต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
 ไทยมีความสามารถด้านเทคโนโลยีจากการร่วมทุนของบรรษัทต่างชาติ2 
 ผู้ประกอบการในสาขาดังกล่าวมีความรู้และประสบการณ์มากกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้ง

ต่ืนตัวในด้านสิ่งแวดล้อมสูง โดยสาขาสิ่งทอและวัสดุก่อสร้างมีค่าดัชนีสีเขียว (Green Index)  
สูงกว่าสาขาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ของไทย 

 แรงงานไทยมีฝีมือและพัฒนาฝีมือได้เร็ว ทําให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตในรูปแบบ
ใหม่ที่ตลาดต้องการได้ 

 ตลาดแรงงานไทยมีความยืดหยุ่นสูง 
 

จุดอ่อน 
 ต้นทุนแรงงานไม่สะท้อนผลิตภาพที่แท้จริงของแรงงาน 
 ต้นทุนโลจิสติกส์สูง ประกอบกับขาดการขนส่งระบบรางที่มีประสิทธิภาพ เป็นอุปสรรคต่อการ

เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
 การพัฒนาทุนมนุษย์ยังล้าหลัง ทําให้ขาดฐานเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่/

บนห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 
 การปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นปัญหาทั้งในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

โอกาส 
 ประเทศเพ่ือนบ้านอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตรในขั้นต้นนํ้า  

โดยพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับไทย 
 การเปิดเสรีการค้าและการอํานวยความสะดวกทางการค้าทําให้ไทยสามารถนําเข้าวัตถุดิบจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านได้ง่ายขึ้น ในราคาถูกลง 
 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี เป็นช่องทางให้บุคลากรทักษะสูงจากประเทศอาเซียนอ่ืนที่

ค่าตอบแทนตํ่ากว่าไทย เข้ามาทํางานในไทยมากขึ้น  
 

ภัยคุกคาม 
 โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่พัฒนาเทียบเท่าไทย เป็นอุปสรรคหลักต่อ 

การพัฒนาคลัสเตอร์ข้ามแดนหรือคลัสเตอร์คู่แฝด 
 แรงงานฝีมืออาจย้ายไปทํางานในประเทศอ่ืนที่ค่าตอบแทนสูงกว่า แต่ผลกระทบไม่น่าจะมี

นัยสําคัญ 
 

                                                            
2 สรุปการสัมมนานําเสนอผลการศึกษา “อุตสาหกรรมอนาคตไทย: โอกาสใหม่และความท้าทายในอาเซียน” 17 พฤศจิกายน 2557 
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 วัตถุดิบหลักในการผลิตวัสดุสีเขียว เช่น มันสําปะหลัง และอ้อย แม้จะมีผลผลิตมาก แต่เมื่อหัก
จากที่ขายในตลาดหลักแล้ว พบว่ายังมีไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าวัสดุสีเขียว 

 
12.4  กิจการท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุนกัน 
 

ในด้านกิจการที่เก่ียวข้องและสนับสนุนกัน ซึ่งหมายถึงกิจกรรมทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการที่อยู่
นอกห่วงโซ่มูลค่า พบว่าอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวมีจุดแข็งและจุดอ่อน และเผชิญโอกาสและภัยคุกคาม ดังน้ี 
 

จุดแข็ง 
 ไทยเป็นประเทศผู้บริโภคนํ้าด่ืมบรรจุขวดมากที่สุดในโลก ในปีหน่ึงๆ ใช้ขวดพลาสติกไม่ตํ่ากว่า 

4,000 ล้านใบ วัสดุรีไซเคิลดังกล่าวสามารถนําไปแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพ สิ่งทอสีเขียว หรือ
แม้แต่วัสดุก่อสร้างได้ 

 ไทยมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์อาคารเขียวของตนเอง 
 

จุดอ่อน 
 การเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตกับภาคบริการยังไม่เข้มแข็ง 
 ไทยมีการคัดแยกขยะน้อย ทําให้แม้จะมีขยะรีไซเคิลมาก แต่ก็ไม่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการ

รีไซเคิลได้เท่าที่ควร รวมทั้งมีการส่งออกขยะพลาสติกไปยังประเทศจีนเป็นจํานวนมาก 
 

โอกาส 
 ด้วยระดับการพัฒนาที่ล้าหลังกว่าไทย ประเทศเพ่ือนบ้านต้องการสาธารณูปโภคอีกมาก ในกรณี

ที่ไทยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือทางเทคนิค อาจต้ังเง่ือนไขเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ผลิต
วัสดุสีเขียวของไทยได้ 

 

ภัยคุกคาม 
 การเชื่อมโยงทั้งในแนวต้ังและแนวนอนมีให้เห็นน้อยมากในประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
12.5  บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ธุรกิจ 
 

 ในด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ธุรกิจน้ัน อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
ภายใต้บริบทอาเซียน ดังต่อไปน้ี 
 

จุดแข็ง 
 ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มในรูปแบบสมาคมอย่างชัดเจน  
 ผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติไทยมีวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจแขนงใหม่และ/หรือในตลาดใหม ่

 

จุดอ่อน 
 ผู้ผลิตส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสาขาสิ่งทอ ไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง 
 ผู้รับจ้างผลิตไม่มีบทบาทในการคัดเลือกวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขาสิ่งทอ ทําให้ผู้ผลิต

ขั้นปลายนํ้าไม่สามารถเช่ือมโยงกับผู้ผลิตขั้นต้นนํ้าได้ 
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 สมาคมต่างๆ ขาดความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 ข้อจํากัดด้านความสามารถทางภาษาและความไม่เข้าใจในสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสาร 
สร้างความร่วมมือ ถ่ายทอดความรู้ หรือลงทุนร่วมกับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 
 

โอกาส 
 ประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่มีศักยภาพในการผลิตวัสดุสีเขียวขั้นกลางนํ้าและปลายน้ํา ทําให้สินค้าที่

ผลิตมีลักษณะการเก้ือหนุนมากกว่าการทดแทนกัน และเหมาะสมที่ไทยจะเข้าไปลงทุน 
 โอกาสการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีการค้าและการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ 

โดยบางประเทศ เช่น กัมพูชา กําลังพิจารณาจัดทํามาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม 
สีเขียวโดยเฉพาะ 

 การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
บุคลากรองค์ความรู้ และเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจในอนาคต  

 

ภัยคุกคาม 
 ไทยอาจเป็นผู้นําในภูมิภาคได้ แต่ยากที่พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวให้ทัดเทียมประเทศคู่แข่ง

ในระดับโลก เช่น จีน สหรัฐฯ ในระยะอันใกล้ 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตแบบเพ่ิม อาจส่งผลต่อการลงทุน

ของบรรษัทข้ามชาติในประเทศกําลังพัฒนาที่ได้เปรียบจากต้นทุนแรงงาน 
 
12.6  นโยบายรัฐ 
 

 อีกปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวในระดับประเทศ
และภูมิภาค คือ นโยบายภาครัฐ ซึ่งมูลนิธิ สวค. ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ภายใต้บริบท
อาเซียน ได้ดังน้ี 
 

จุดแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ประเทศกําหนดให้วัสดุชีวภาพเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต 
 ไทยดําเนินนโยบายคลัสเตอร์อย่างจริงจังมากว่าทศวรรษ 
 ไทยมีการใช้ฉลากเขียวเพ่ือกระตุ้นการรับรู้และการบริโภคสินค้าสีเขียว 
 รัฐบาลและสภาหอการค้าไทยกําลังผลักดันยุทธศาสตร์ 4 พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ อ้อย ปาล์ม 

ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ซึ่ง 3 ใน 4 ใช้แปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ หรือวัสดุก่อสร้างสีเขียว 
 หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับวัสดุ 

สีเขียว 
 

จุดอ่อน 
 แม้ว่าวัสดุชีวภาพจะเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคตตามยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาลชุดก่อน 

แต่ทิศทางนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของรัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่ชัดเจน 
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 นิยามของอุตสาหกรรมสีเขียวหรืออุตสาหกรรมอนาคตยังคงแตกต่างไปตามหน่วยงาน ซึ่งอาจทํา
ให้การทํางานเป็นไปแบบคนละทิศคนละทาง 

 นโยบายคลัสเตอร์ของไทยยังไม่เช่ือมโยงตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมถึงยังไม่สามารถขยายไปสู่การ
พัฒนาคลัสเตอร์ข้ามแดนหรือคลัสเตอร์คู่แฝดสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตได้ 

 ภาครัฐของไทยขาดบูรณาการเชิงนโยบายระหว่างการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในขั้นก่อนการผลิต การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในการผลิตขั้นต้นนํ้า  
การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในการผลิตขั้นกลางน้ําและปลายนํ้า และการทํา
การตลาดในขั้นหลังการผลิตการแบ่งงานกันทําระหว่างและภายในหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว  
ทําให้ขาดการบูรณาการยุทธศาสตร์ 

 

โอกาส 
 นโยบายรัฐในการสร้างความเช่ือมโยงในอาเซียน ทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า  

การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งกระตุ้นอุปสงค์ของวัสดุสีเขียวอีกทางหน่ึง 
 การเพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตรอย่างต่อเน่ืองของประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลดีต่อเสถียรภาพของ

อุปทานวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้แปรรูปในประเทศไทย 
 ทั้งเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาเดินหน้าสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือดึงดูดการลงทุน โดยจํานวน

ไม่น้อย เช่น เกาะกง ต้ังอยู่บริเวณชายแดนไทย 
 

ภัยคุกคาม 
 ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ ยังไม่มีนโยบายสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสี เขียว 

อย่างเฉพาะเจาะจง 
 ทุกประเทศให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารมากที่สุด รองลงไป

เป็นพลังงาน การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวจึงไม่ใช่เป้าหมายของประเทศเพ่ือนบ้าน
อาเซียน รวมทั้งทําให้วัตถุดิบของวัสดุสีเขียวขาดแคลนและ/หรือมีราคาสูงขึ้น 

 ในกรณีของกัมพูชา ความขัดแย้งทางการเมืองกับไทยอาจปะทุขึ้นอีก ซึ่งจะส่งผลเสีย 
ต่อความสัมพันธ์และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างประมาณค่ามิได้ 

 
12.7  บทสรุป 
 

 จากการวิเคราะห์ Diamond Model ของอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวของไทยในบทน้ี สามารถสรุป
ประเด็นด้านบวกและด้านลบในทั้ง 5 มิติภายใต้แบบจําลองได้ดังรูปภาพที่ 12.2 โดยประเด็นด้านบวก
ภายในประเทศ เช่น การให้ความสําคัญกับการพัฒนาวัสดุชีวภาพในยุทธศาสตร์ชาติ ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการไทยที่สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ทัศนคติต่อการบริโภคสินค้ารักษ์โลกของชนช้ันกลาง เป็นต้น 
ส่วนประเด็นด้านบวกท่ีเป็นโอกาสจากภูมิภาคอาเซียนและโลก ได้แก่ การให้ความสําคัญกับการพัฒนาวัตถุดิบ
ของวัสดุสีเขียวในหมู่ประเทศเพ่ือนบ้าน การสร้างตลาดร่วมภายใต้ประชาคมอาเซียนที่จะทําให้ไทยสามารถ
นําเข้าวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้านและส่งออกสินค้าขั้นกลางน้ําหรือปลายนํ้าได้สะดวก รวมไปถึงกระแสรักษ์
สิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศพัฒนาแล้วต่างๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ  
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 ในทางตรงข้าม อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีจุดอ่อนและเผชิญความท้าทายในหลายๆ ด้าน โดยจุดอ่อนที่
พบภายในประเทศมีทั้งที่เกิดจากเง่ือนไขอุปทานและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ได้แก่ การขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและระหว่างผู้ผลิตในส่วนต่างๆ ของห่วงโซ่มูลค่า การขาดอํานาจในการกําหนด
มาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในสาขาสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม การไม่คัดแยกขยะของประชาชน
และเทศบาลหรือผู้รับจัดเก็บขยะ และที่เกิดจากเง่ือนไขอุปสงค์ เช่น การต่ืนตัวของประชาชนต่อการบริโภค
สินค้าสีเขียวยังตํ่ากว่าประเทศพัฒนาแล้ว ทําให้ขนาดตลาดวัสดุสีเขียวภายในประเทศค่อนข้างเล็ก ส่วน
อุปสรรคในระดับภูมิภาคท่ีส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว ได้แก่ รายได้ต่อหัวตํ่า การเช่ือมโยง
ด้านโลจิสิกส์ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน กล่าวคือ  
เป็นอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน ฯลฯ 
 

 ด้วยประเด็นด้านบวกด้านลบดังกล่าว รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเป็นการส่งเสริม 
กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า โดยส่งเสริมการเพ่ิมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้า
วัสดุสีเขียว เช่น การคัดแยกขยะเพ่ือให้มีพลาสติกรีไซเคิลมากขึ้น เป็นต้น กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค
เพ่ือให้ตลาดกว้างขึ้น เช่น การรณรงค์กระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือการกําหนดเง่ือนไขการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ือการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวมากข้ึน รวมไปถึงลด
อุปสรรคและเพ่ิมการอํานวยความสะดวกทางการค้า และด้วยจุดอ่อนของไทยทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นโยบายที่ขาดเสียไม่ได้ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสีเขียว เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนสาย
ธารการผลิตไปสู่การใช้วัตถุดิบสีเขียวใน 2 ประเภท คือ วัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือใช้/รีไซเคิล  
ได้มากขึ้น อันเป็นการลดต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าสีเขียว และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการวัสดุสีเขียวในระยะยาว 
 

 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษา ยังมิได้จัดลําดับความสําคัญของแต่ละโครงการ รวมถึงการศึกษาลงลึกใน
รายละเอียดถึงวิธีการ/แนวปฏิบัติที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าวัสดุสีเขียวได้มากที่สุด เช่น ควรเน้น 
การพัฒนาเทคโนโลยี หรือการลดต้นทุน หรือการเพ่ิมปริมาณวัตถุดิบมากกว่ากัน และในปริมาณ/สัดส่วนอย่าง
ตํ่าเท่าไร ผู้ผลิตจึงจะหันมาเลือกผลิตสินค้าวัสดุสีเขียวแทนสินค้าทั่วไป เป็นต้น 
 

ตารางที่ 12.1 : สรุปการวิเคราะห์ Diamond Model กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวของไทย 
และนัยต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

มิติ  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม

อุปสงค์  • ขนาดเศรษฐกิจ
ไทย  

• ขนาดตลาดวัสดุสีเขียวเติบโต
แต่จํากัด  

• การเติบโตของ
เศรษฐกิจเพ่ือนบ้าน 

• การลดภาษีศุลกากร 
• การตื่นตัวต่อประเด็น

สิ่งแวดล้อมในระดับ
โลก  

• กฎระเบียบ
สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศพัฒนาแล้ว  

• รายได้ต่อหัวใน
ประเทศเพื่อนบ้าน 

• ความต้องการสินค้า
วัสดุสีเขียวใน
ประเทศเพื่อนบ้าน  



บทท่ี 12: สรุปการประเมินศักยภาพการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตนําร่องในเชิงคลัสเตอร์ข้ามแดน 12-8 
 

มิติ  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม

อุปทาน  • ท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ 

• วัตถุดิบ 
• บทบาทของไทย

ในห่วงโซ่มูลค่า 
• การร่วมทุน 
• ความรู้/

ประสบการณ์ใน
การผลิตสีเขียว  

• ฝีมือแรงงาน 

• ต้นทุนแรงงาน 
• ต้นทุนโลจิสติกส์ 
• การพัฒนาทุนมนุษย์และ 

วทน.  
• การปกป้องคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา  

• ทรัพยากรธรรมชาติ
และผลผลิตทางการ
เกษตรในประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

• การเคล่ือนย้าย
แรงงานฝีมือและ
ปัจจัยการผลิต  

• โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศเพ่ือน
บ้าน 

• ปริมาณและ
จุดประสงค์การใช้
วัตถุดิบหลักใน    
การผลิตวัสดุสีเขียว 

อุตฯ 
เก่ียวเนื่อง 

• ปริมาณขวด
พลาสติก 

• หลักเกณฑ์อาคาร
เขียว  

• การเชื่อมโยงระหว่างภาค
การผลิตกับบริการ 

• การคัดแยกขยะน้อย  

• ความต้องการ
สาธารณูปโภคในปท. 
เพ่ือนบ้าน 

• การเชื่อมโยงใน
แนวตั้งและแนวนอน
จํากัดในปท.เพ่ือน
บ้าน  

บริบท 
การ

แข่งขัน  

• การรวมกลุ่มใน
รูปแบบสมาคม  

• วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
ในการผลิตสินค้า
แนวใหม่  

• สถานะ OEM ขาดตราสินค้า
และบทบาทในการคัดเลือก
วัตถุดิบ  

• ความร่วมมือระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ จํากัด  

• การเกื้อหนุนมากกว่า
การทดแทนกันใน
อาเซียน 

• โอกาสการลงทุนใน
ต่างประเทศ 

• การลงนามความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ  

•  คู่แข่งในระดับโลก  
•  ความก้าวหน้าทาง 

วทน.  

นโยบาย
รัฐ 

• ยุทธศาสตร์
ประเทศ 

• นโยบายคลัสเตอร์ 
• ยุทธศาสตร์ 4 พืช

เศรษฐกิจหลัก  
• ฉลากเขียว  

• แนวทางการพัฒนาอุตฯ 
อนาคต 

• นิยามอุตฯ อนาคต 
• นโยบายการพัฒนา  คลัส

เตอร์ข้ามแดน/คู่แฝด 
• บูรณาการเชิงนโยบาย  

• ความเชื่อมโยงใน
อาเซียน 

• การเพ่ิมผลิตภาพของ
ภาคเกษตรในประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

• เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

• นโยบายสนับสนุน
กลุ่มอุตสาหกรรม
วัสดุสีเขียวในปท. 
เพ่ือนบ้าน 

• การให้ความสําคัญ
กับการใช้ผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือเป็น
อาหาร  

• ระบบศุลกากร 
• ปัญหาคอรัปชั่น 
• ความขัดแย้งทาง

การเมือง  
ท่ีมา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
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บทท่ี 13 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทย

และการเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอรอ์ุตสาหกรรมอาเซียน 
 
13.1  กรอบแนวทางการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนา 

กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน 
 

 ในการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเช่ือมโยง
ในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียนน้ัน มูลนิธิ สวค. ประมวลจากเนื้อหาท้ังหมดของรายงานฉบับ
สมบูรณ์ โดยเริ่มจากการพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรมในระดับโลกและอาเซียนทั้งในภาพรวม (เน้ือหาปรากฏ
ในบทที่ 2) และรายกลุ่มอุตสาหกรรม (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 8) รวมทั้งแบบอย่างนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตใน (กลุ่ม) ประเทศต้นแบบ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา (เน้ือหา
ปรากฏในบทที่ 2) ซึ่งบ่งช้ีว่า อุตสาหกรรมอนาคตพึงตอบสนองต่อแนวโน้มอุปสงค์ที่มีพลวัตสูง เช่น  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การหลอมรวมเทคโนโลยี เป็นต้น ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดังกล่าว ควรมุ่งเน้นต่อยอดฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ใน
ประเทศไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่อย่างกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวที่ตอบสนองแนวโน้มอุปสงค์โลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งเง่ือนไขตลาดภายในประเทศ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและ
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 3) พบว่า ไทยมีจุดอ่อนด้านทุนมนุษย์และ
ทุนทางปัญญา แต่มีจุดแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ี นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมูลนิธิ สวค. กําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 แล้ว รัฐต้องมีบทบาทเชิงรุกใน
การเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว ซึ่งรวมถึง
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนภายในประเทศ เช่น ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นต้น อันเป็นองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ 3 และในการแก้ไขจุดอ่อนของไทยทางด้านนวัตกรรม  
ด้วยการพัฒนาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จําเป็นต่อการพัฒนาสินค้าในกลุ่มวัสดุสีเขียว อันเป็น
องค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

 ทั้งน้ี ในการยกระดับฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในประเทศ เช่น สาขาพลาสติก กระดาษ สิ่งทอ วัสดุ
ก่อสร้าง ไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต คือ กลุ่มวัสดุสีเขียวตามยุทธศาสตร์ที่ 1-4 น้ัน กุญแจสําคัญประการหน่ึง 
คือ การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในรูปแบบคลัสเตอร์ มูลนิธิ สวค.  
จึงได้นําแนวคิดการพัฒนาคลัสเตอร์รูปแบบผังของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนผลสัมฤทธิในการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมในสาขายานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้เป็นอย่างดี (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 4)  มาใช้
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างจริงจัง กล่าวคือ แนวคิดดังกล่าวกําหนดให้ริเริ่ม
พัฒนาคลัสเตอร์จากการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม แล้วจึงสร้างปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เพ่ือดึงดูดบริษัทช้ันนํา 
ให้มาลงหลักปักฐาน เมื่อบริษัทดังกล่าวตัดสินใจเข้ามาลงทุน บริษัทอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่าวัสดุ 
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สีเขียว (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 9) จะขยับขยายย้ายฐานการผลิตตามมาหากเล็งเห็นประโยชน์จากผลกระทบ
ภายนอกหรือสินค้าก่ึงสาธารณะร่วมกัน ดังน้ัน เพ่ือให้การพัฒนาคลัสเตอร์สร้างประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่าง
ทั่วถึง จึงจําเป็นต้องมีกลไกในการประสานงานและบูรณาการ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของไทยและโอกาส
ในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน ลดจุดอ่อนของไทย รวมท้ังบรรเทาอุปสรรคหรือภัยคุกคามต่างๆ  
จากภายนอก (เน้ือหาปรากฏตามผลการวิเคราะห์ SWOT และ Diamond Model ในบทที่ 12) 
 

 ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้า การลงทุน และ
การเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังน้ัน เพ่ือต่อยอดจากยุทธศาสตร์ที่ 5 
ภาครัฐจึงควรหันมาสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน (เน้ือหาปรากฏ
ในบทที่ 5) อย่างจริงจัง อันเป็นหัวข้อหลักของยุทธศาสตร์ที่ 6 ซึ่งในกรณีของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 
บทวิเคราะห์ของมูลนิธิ สวค. สะท้อนว่ากัมพูชาและลาวมีขีดความสามารถสูงสุดในขั้นตอนการผลิตที่ไทยขาด
ศักยภาพ (เน้ือหาปรากฏในบทที่ 10) ส่วนในทางปฏิบัติ จักต้องประสานงานกับหน่วยงานใดบ้างน้ัน มูลนิธิ สวค. 
ได้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวทั้งในไทยและประเทศเพ่ือนบ้านทั้งสอง (เน้ือหา
ปรากฏในบทท่ี 11) จึงสามารถเสนอแนะแนวทางการเช่ือมโยงดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 ทั้งน้ี ในการกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินงานในแผนปฏิบัติการภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์น้ัน 
มูลนิธิ สวค. ได้ทบทวนจากเน้ือหาในทุกบท โดยนําบทสรุปการวิเคราะห์ SWOT และ Diamond Model  
ในบทที่ 12 มาแปลงเป็นเมตริกซ์ TOWS และนํารายละเอียดจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นกลยุทธ์
ปลีกย่อยต่อไป โดยมีการกําหนดทั้งหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานในต่างประเทศ 
ระยะเวลาดําเนินงาน ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย ด้วยการระดมสมองของคณะวิจัย ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระดับมหภาคและรายสาขา  
 

สําหรับการติดตามและประเมินผลของการดําเนินแผนปฏิบัติการฯ น้ัน มูลนิธิ สวค. กําหนดวิธีการ 2 
รูปแบบ คือ (1) การกําหนดเป้าหมาย โดยคํานึงถึงสถานะการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวของไทย 
ในปัจจุบัน และในอนาคต อาจปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้มีการสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตมากย่ิงขึ้น และ (2) การเปรียบเทียบกับคู่เทียบ (Benchmark) ซึ่งหมายความว่า เป้าหมายจะไม่ได้ถูก
กําหนดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง แต่พึงอ้างอิงกับประเทศที่เป็นต้นแบบการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุ
สีเขียว ซึ่งในที่น้ี มูลนิธิ สวค. ได้เลือก 2 ประเทศ/กลุ่มประเทศ คือ สหภาพยุโรป และเกาหลี เป็นเป้าหมาย
เทียบเคียงกับไทย 

 

อน่ึง ในด้านคู่เทียบน้ัน มี 2 ประเด็นที่ควรทําความเข้าใจ กล่าวคือ (1) คู่เทียบทั้ง 2 น้ัน มีปรัชญา 
การส่งเสริมและการกําหนดเป้าหมายที่ต่างกัน กล่าวคือ สหภาพยุโรปจะเน้นที่กระบวนการ ในขณะท่ีเกาหลี
จะเน้นที่เป้าหมายเป็นหลัก ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ มูลนิธิ สวค. นําเสนอน้ัน ให้ความสําคัญกับทั้ง 2 ด้าน จึงได้หยิบ
ยกทั้ง 2 ประเทศ/กลุ่มประเทศ มาเป็นคู่เทียบ และ (2) คู่เทียบทั้ง 2 มีระดับการพัฒนาที่เหนือกว่าไทยมาก 
จึงอาจสังเกตได้ว่า มีเป้าหมายที่สูงกว่าไทยมากตามไปด้วย ดังน้ัน คู่เทียบทั้ง 2 จึงเหมาะสมเพียงเพ่ือ
เทียบเคียงมากกว่าเปรียบเทียบ หรือใช้เป็นเป้าหมาย 
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13.2  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและ 
การเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน 

 

 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง คือ 
กลุ่มวัสดุสีเขียว) และการเช่ือมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียนประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การต่อยอดอุตสาหกรรมด้ังเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว (2) การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่ห่วงโซ่มูลค่ากลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว (3) การสร้างโอกาสและ
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว (4) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว (5) การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวของไทย 
และ (6) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการผลิตข้ามแดนรองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว
ของไทย ซึ่งมีกลยุทธ์ กรอบแนวทางการดําเนินงาน หน่วยงานหลัก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัด (KPI) และเป้าหมาย ปรากฏตามตารางที่ 13.1  
 

รูปภาพท่ี 13.1 : ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทย  
(กลุ่มวัสดุสเีขยีว) 

และการเช่ือมโยงในรูปแบบคลสัเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน 

 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
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ตารางที่ 13.1 : ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตัิการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทย (กลุ่มวัสดุสเีขียว) 
และการเชื่อมโยงในรูปแบบคลสัเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การต่อยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 

กลยุทธ ์ สาขาอุตฯ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
EU-Green Action 

Plan 
Green Growth 

Korea 2558 2559 2560 2561 2562 
1.1 ติดตามผลกระทบจาก
แนวโน้มโลกและอาเซียนต่อ
กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 
 ติ ด ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน
สินค้า บรรจุภัณฑ์และสิ่งทอ
ของตลาดส่งออกหลักของไทย 
และ พิ จ า รณามาต รก า รที่
เหมาะสมสําหรับไทย
ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เช่น เทคโนโลยีการผลิตแบบ
เพิ่ม ต่อโครงสร้างอุตสาหกรรม
วั ส ดุ สี เ ขี ย ว ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ
อาเซียน 

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. สศช. 
สอท. 
พณ. 
วท 

            รายงานสรุปกฎระเบียบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน
สินค้าบรรจุภัณฑ์และสิ่งทอ 
และรายงานศึกษาผลกระทบ

จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี 

รายงานดังกล่าวอย่างละ 1 
ฉบับต่อปี 

รายงานประจําปี และ
อบรมทุก 3 เดือน 

ไม่ได้ระบุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การต่อยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 

กลยุทธ ์ สาขาอุตฯ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
EU-Green Action 

Plan 
Green Growth 

Korea 2558 2559 2560 2561 2562 
1.2 จัดทําฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคต และเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการ  
 จัดทําฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวทั้งด้าน
การผลิตการส่งออก การนําเข้า 
และการบริโภค ในเชิงปริมาณ
และราคา
 จัดกิจกรรมสร้างความรู้แก่
ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับ
ทิ ศ ท า ง อ น า ค ต ข อ ง
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 

บรรจุภัณฑ์
และสิ่งทอ 

สศอ. สศช. 
สศก. 
สอท. 
พณ. 

-      เว็บไซต์และ/หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook และ

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

เว็บไซต์ 1 เว็บไซต์และ/หรือ
สื่อสังคมออนไลน์ 1 ช่องทาง
สําหรับทั้งกลุ่มวัสดุสีเขียว โดย
มีจํานวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
อย่างน้อย 5,000 ครั้งต่อปี 
จํานวนไลค์ในเพจอย่างน้อย 
1,000 คนต่อปี และจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ อย่างน้อย 

1,000 คนต่อปี 

เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ และการ
นําเสนอใน event 
สําคัญ (แต่ไม่ได้ระบุ
จํานวนผู้เข้าร่วม และ

จํานวนครั้ง) 

ไม่ได้ระบุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การต่อยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 

กลยุทธ ์ สาขาอุตฯ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
EU-Green Action 

Plan 
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1.3 กําหนดวิสัยทัศน์ให้ไทย
เป็นศนูย์กลางการผลิตของ
ภูมิภาคในกลุ่มอุตสาหกรรม
วัสดุสีเขียว 
 ประกาศให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต เช่น กลุ่ม
วัสดุสีเขียว เป็นเป้าหมายหลัก
ของการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย
 คิดค้นกรอบความร่วมมือ/
กลุ่มงานภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงผู้นํา 
(First-move advantage) 
ให้กับไทย  

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. สศช. 
สอท. 

อาเซียน           การกําหนดให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมกลุ่มวัสดุสีเขียว

เป็นเป้าหมายหลักใน
ยุทธศาสตร์ประเทศและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 และการ
กําหนดกรอบความร่วมมือกับ

อาเซียน 

การกําหนดดังกล่าวในแผน
ยุทธศาสตร์ของไทยและความ

ร่วมมือกับอาเซียน 

กําหนดเป็นเป้าหมาย
และมี action plan 

ชัดเจน 

กําหนดเป็นวิสัยทัศน์
ประเทศ 
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1.4 ประเมินศักยภาพการ
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
วั ส ดุ สี เ ขี ย ว ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ
อาเซียน  
 คาดการณ์อุปสงค์ของสินค้า
บรรจุภัณฑ์ชีวภาพและสิ่งทอสี
เขียวในไทยและประเทศเพื่อน
บ้านอาเซียน  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ดังกล่าวกับตัวแปรต่างๆ เช่น 
รายได้
 คาดการณ์อุปทานของ
วั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรและของเหลือใช้ใน
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียน และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยดังกล่าวกับตัว
แปรต่างๆ เช่น ราคาพลังงาน
 วิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและ
ความคุ้มค่าของการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัสดุ
สีเขียว เปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรม ดั้ ง เ ดิ ม  และ   
ก า ร แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรเป็นอาหารและ
พลังงาน

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. สศช. 
สศก. 
สอท. 
TBIA 
THTI 

UNDP 
ADB 

 

          รายงานประเมินศักยภาพการ
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

วัสดุสีเขียวของไทยและ
อาเซียนในแง่อุปสงค์ อุปทาน 
มูลค่าเพิ่ม และความคุ้มค่า  

รายงานดังกล่าว 1 ฉบับ โดย
สามารถ (1) ระบุตัวแปรที่มีผล

ต่ออุปสงค์และอุปทานที่มี
นัยสําคัญ อย่างน้อยอย่างละ 3 
ตัวแปร และ (2) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของมูลค่าเพิ่มใน

การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรระหว่างวัสดุสีเขียว
กับอาหารและพลังงานในเชิง

ปริมาณได้ 

รายงาน 2 ระยะ 
(phases) ระยะแรก
ศึกษาความเป็นไปได้ 
(feasibility) ของการ
ทํา green industry 

ระยะ 2 ศึกษา
แนวทางการเพิ่ม
อัตราผลตอบแทน

การลงทุน (ROI) ที่ได้
จากการศึกษาใน

ระยะที่ 1 

ระบุเป้าหมายสําคัญ 
อาทิ สัดส่วนการ

ส่งออกสินค้าสีเขียว  
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1.5 กําหนดตัวชี้วัดและ
เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการพัฒนาคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว
ของไทยเชื่อมโยงกับอาเซียน 
 กําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และคุณภาพ และเป้าหมาย
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
 วิเคราะห์ความสําเร็จของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสี
เ ขี ย ว โ ด ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ระยะห่างและความเป็นไปได้
กับเป้าหมาย  

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. สศช. 
สสช. 

-           รายงานสรุปตัวชี้วัดและ
รายงานติดตามประเมินผล 

(1) รายงานสรุปตัวชี้วัด 1 
ฉบับในปีแรก และ (2) รายงาน
ติดตามประเมินผล 1 ฉบับต่อ
ปีในปีถัดๆ ไป โดยกําหนด

ตัวชี้วัดทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 20    

ตัวแปร 

กําหนดให้เป็นภารกิจ
ประจําของหน่วยงาน
ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาค
ลัสเตอร์สีเขียวของ 

EU 

มีตัวชี้วัด (เช่น 
จํานวนผู้เชี่ยวชาญ

ต่างชาติ) แล้ว และมี
การประเมินผลงาน

ไปบ้างแล้ว 
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2.1 เพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ให้สามารถเติบโตได้อย่าง
มี คุณภาพ ใน ห่ ว ง โ ซ่ มู ล ค่ า
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 
 จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ
ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ในสาขาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพและ   
สิ่งทอสีเขียว
 ส่งเสริมบทบาทของผู้ผลิต
ไทยในห่วงโซ่มูลค่าบรรจุภัณฑ์
สี เ ขี ย ว แ ล ะ สิ่ ง ท อ สี เ ขี ย ว 
โดย เฉพาะ ใน กิจกรรมที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูง 
 สนับสนุนการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ผลิตตั้งแต่ขั้นต้นน้ํา 
กล า งน้ํ า  ถึ ง ป ล า ย น้ํ า  ซึ่ ง
ครอบคลุมถึง SMEs และ
เกษตรกรด้วย

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

กสอ. 
สสว. 

สศอ. 
สนช. 

ISMED 
TBIA 
THTI 

-           การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ 
และจํานวนผู้ประกอบการใหม่

ในห่วงโซ่มูลค่าวัสดุสีเขียว 

(1) หน่วยงานเฉพาะกิจ 1 
หน่วยงาน และ (2) จํานวน
ผู้ประกอบการใหม่อย่างน้อย 

100 รายต่อปี 

จัดตั้งอย่างน้อย 2 
หน่วยงาน คือ 
European 
Resource 
Efficiency 

Excellence Centre 
และ Network of 
Eco-Innovation 

financiers 

ตั้งเป้าเพิ่ม
ผู้ประกอบการใหม่ 
2,200 รายใน 10 ปี 
หรือ ปีละ 220 ราย 
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2.2 สร้างโอกาสในการเข้าถึง
แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น ข อ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 
  จัดตั้งกองทุนอุตสาหกรรม
สีเขียวเพื่อการลงทุนในการ
ผ ลิตวั ส ดุ สี เ ขี ย ว ด้ วย อัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ
 สนับสนุนการลงทุนเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนสายธารการผลิต 
การวิจัยและพัฒนา และการ
พัฒนาทักษะ รวมถึงธุรกิจเงิน
ร่วมลงทุน (Venture capital)  

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สสว. ธพว. 
กรุงไทย 

-           มูลค่าการอนุมัติสินเชื่อและ
มูลค่าการลงทุนใน

อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 

(1) มูลค่าสินเชื่อโดยรวมอย่าง
น้อย 50 ล้านบาทต่อปี และมี
อัตราหนี้เสียไม่เกินที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนด และ 
(2) มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 

ไม่ได้กําหนดวงเงิน
รวม แต่ให้ SMEs กู้
ได้สูงถึงรายละ 2.5 

ล้านยูโร 

จาก 2 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 
6.4 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ใน 11 ปี คดิ
เป็นปีละ 14,400 

ล้านบาท 

2.3 ส่งเสริมการลงทนุจาก
ต่างประเทศและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรม
วัสดุสีเขียว 
 จัดทํามาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนและเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในสาขาธุรกิจสีเขียว 
 มอบสิทธิประโยชน์แก่การ
นําเข้าเครือ่งจักรกลที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว  

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สกท. สศอ. -           จํานวนบัตรส่งเสริมและมูลค่า
การลงทุนในสาขาวัสดุสีเขียว 

(1) จํานวนบัตรส่งเสริมและ 
(2) มูลค่าการลงทุนในสาขา

วัสดุสีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 5 
ของทั้งหมดต่อปี 

โครงการวิจัยร่วม
ระหว่างสถาบันชั้นนํา
กับเอกชน อย่างน้อย 

150 งานวิจัย  

ส่วนแบ่งตลาดโลก
เทคโนโลนีสีเขียวเพิ่ม
จากร้อยละ 2 เป็น
ร้อยละ 8 ใน 5 ปี 
และร้อยละ 10 ใน 

10 ปี 
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2.4 เพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยการ
สร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์ด้วยจุดแข็งทาง
ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญา
และความคิดสร้างสรรค ์
 สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากฐานชีวภาพและภูมิ
ปัญญาไทยในการออกแบบ
สินค้าบรรจุภัณฑ์และสิ่งทอสี
เขียวที่มีความประณีตและเป็น
ที่ต้องการของตลาดโลก
 กระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้
ประโยชน์จากการปกป้อง
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

กสอ. สค. 
สพภ. 
TCDC 

-           มูลค่าเพิ่มที่ได้จากการใช้
ประโยชน์จากฐานชีวภาพ      
ภูมิปัญญา และความคิด

สร้างสรรค์ 

มูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นใน
อัตราส่วนที่กําหนดร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ได้กําหนด สัดส่วนการส่งออก
สินค้าสีเขียวเพิ่มจาก
ร้อยละ 10 เป็นร้อย
ละ 15 ใน 5 ปี และ
ร้อยละ 22 ใน 10 ปี 
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ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
EU-Green Action 

Plan 
Green Growth 

Korea 2558 2559 2560 2561 2562 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
พลั ง งานและ สัด ส่วนการ ใช้
พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรม
วัสดุสีเขียว 
 สนับส นุนการ ใช้พลั ง งาน
ทดแทนและตั้งเป้าหมายสัดส่วน
ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ดั ง ก ล่ า ว ใ น
ภาคอุตสาหกรรม 
 ส่ ง เ ส ริมการ ใช้มาตรฐาน
อาคารเขียวและวัสดุก่อสร้างสี
เขียวในภาคอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

กรอ. พพ. -           สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนใน
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว จํานวน
ผู้ประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตร
รับรองมาตรฐานโรงงานสีเขียว 
และจํานวนผู้ประกอบการที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานอาคารเขียว 

(1) สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนตามที่ พพ. 
กําหนด (2) จํานวน

ผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ประเมินอุตสาหกรรม      

สีเขียวอย่างน้อย 1,000 
ราย และ (3) จํานวน

ผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ประเมินอาคารเขียวอย่าง
น้อย 100 รายภายในปี 

2562  

ไม่ได้กําหนด  (1) ตั้งเป้าเพิ่ม
ผู้ประกอบการใหม่ 
2,200 รายใน 10 ปี 
หรือ ปีละ 220 ราย  

(2) เพิ่ม green 
industrial complex 
อีก 5 แห่งใน 5 ปี  
(3) ผู้ประกอบการ 

Green Social 
Enterprise 300 ราย

ใน 5 ปี 
(4) พลังงานทดแทน
ร้อยละ 6.08 ในปี 

2020 
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กลยุทธ ์ สาขาอุตฯ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ
เพื่อนบ้าน 
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ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
EU-Green Action 

Plan 
Green Growth 
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3.2 สร้างแรงจูงใจแก่
ภาคเอกชนให้ผลิตสินค้าและ/
หรือใช้กระบวนการการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 เพิ่มประสิทธิภาพการแยกขยะ 
โดยเฉพาะที่สามารถนํากลับมาใช้
เป็นวัตถุ ดิบในการผลิตวัสดุ สี
เขียว ในภาคอุตสาหกรรม
 พิจารณาใช้ค่าปรับ
ผู้ประกอบการที่ไม่แยกขยะ
 พิจารณาการใช้มาตรการทาง
ภาษีและอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้การ
ป รั บ ตั ว ข อ ง ผู้ ป ร ะ กอบก า ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ดั้ ง เ ดิ ม สู่
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 
 มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี
แก่ผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าวัสดุสี
เขียว 

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สสพ. 
TEI 

กสอ. -           การประกาศใช้มาตรการดังกล่าว การประกาศใช้ดังกล่าว
ภายใน 5 ปี 

ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุ แต่ตั้งเป้า
อัตรารีไซเคิลที่ร้อยละ 

17 
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EU-Green Action 

Plan 
Green Growth 
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3.3 กระตุ้นอุปสงค์ของสินค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวด้วย
การสร้างความรู้แก่ประชาชนและ
การบังคับใช้กฎระเบียบ 
 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุสี
เขียวแก่ผู้บริโภค
 ร่วมมือกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ในการ
สนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์และสิ่ง
ทอสีเขียว
 จัดตั้งทูตวัสดุสีเขียวที่เป็นผู้มี
ชื่อเสียง
 จัดทําบัตรเครดิตสีเขียวที่
คํานวณแต้มสะสมจากการบริโภค
สินค้าบริการสีเขียว
 บังคับใช้กฎระเบียบหรือ
มาตรฐานใหม่ๆ เช่น ยกเลิกการใช้
พลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายเอง
ได้ แต่พึงระวังว่าค่าใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคอาจเพิ่มขึ้น 
 พิจารณาแก้ไขกฎระเบียบการ
คัดแยกขยะพลาสติก เช่น ภาษี
ขยะในอัตราที่แตกต่างระหว่าง
ผู้บริโภคที่แยกขยะกับที่ไม่แยกขยะ
 กําหนดหลักสูตรเกี่ยวกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การแยก
ข ย ะ  ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
วัสดุสีเขียว 

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

กสอ. 
สมอ. 

คน. 
กปส. 
อปท. 
สพฐ. 
TEI 

TGBI 
 

-           สัดส่วนครัวเรือนที่ใช้บรรจุภัณฑ์
และ  สิ่งทอสีเขียวและ    ที่แยก

ขยะ 

สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 ภายในปี 

2562 

ไม่ได้ระบุ (1) เพิ่มครัวเรือนสี
เขียวจาก 16,000 
ครัวเรือน เป็น 

30,000 ครัวเรือน
ใน 5 ปี  

(2) หมู่บ้านสีเขียว 
500 หมู่บ้านใน 

10 ปี 
(3) มีตราคาร์บอน
ฟุตปรินต์สําหรับ
สินค้า 500 ชนิด

ใน 5 ปี 
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3.4 กระตุ้นการบริโภคสินค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวด้วย
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ส่งเสริมการใช้วัสดุสีเขียวใน
หน่วยงานราชการ
 ระบุเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อม
ใ น ก า ร จั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ดย รั ฐ 
รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันและ
เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการราย
ใหม่ 

บรรจุภัณฑ์ สงป. 
บก. 

กสอ. - 2560
-

2561 

        สัดส่วนการใช้วัสดุสีเขียวใน
หน่วยงานภาครัฐ 

สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 

2562 

ไม่มีนโยบายด้านนี้ แต่มี
การกําหนดกฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมใน 

EU 

เพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อ
จัดจ้างวัสดุสีเขียวอีก
ร้อยละ 60 ของเดิม 

(จาก 7 หมื่นล้านบาท 
เป็น 1.2 แสนล้าน

บาท) ใน 5 ปี 

3.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 
 จัดทําหลักสูตรสายวิชาชีพที่
ตรงกับความต้องการกับภาค
ธุรกิจสาขาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ
และสิ่งทอสีเขียว
 พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวและ
นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
ฝึกอบรมแรงงานฝีมือ
 สร้างสภาพแวดล้อมรองรับ
การเติบโตของเหล่าเยาวชนที่ใฝ่
รู้และใฝ่สร้างสรรค์  

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สอศ. กพร. 
สศอ. 

- 2558
-

2559 

        จํานวนแรงงานฝีมือเช่น วิศวกร 
นักวิทยาศาสตร์   ช่างกล ในสาขา

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ 
ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น
และเพียงพอต่อความต้องการของ

ภาคเอกชน 

จํานวนแรงงานฝีมือใน
สาขาดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20 ภายในปี 2562 

อบรมปีละ 4 ครั้ง มีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
ทํางานด้านเทคโนโลยี
สีเขียว 250 คนใน
เกาหลี ปี 2020 
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กลยุทธ ์ สาขาอุตฯ 
หน่วยงา
นเจ้าภาพ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ
เพื่อนบ้าน 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
EU-Green Action 

Plan 
Green Growth 

Korea 2558 2559 2560 2561 2562 
4.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และสถาบันวิชาการที่เกี่ยวข้องใน
การกําหนดเทคโนโลยีเป้าหมาย
สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
วัสดุสีเขียว 
 จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
กระทรว งวิ ทยาศาสต ร์ และ
เทคโนโลยีในการคาดการณ์
เทคโนโลยี
 กําหนดเทคโนโลยีเป้าหมายที่
จํ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว
 สนับสนุนบทบาทของ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ ต้
กระทรวง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนา
ในสาขาดังกล่าว
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป้าหมายออก
สู่สาธารณะเพื่อให้ผู้ประกอบการ
และประชาชนทั่วไปสามารถใช้
ป ร ะ โ ยช น์ จ าก เทค โน โ ลยี ที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุสีเขียวได้  

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สนช. 
สวทน. 

สศอ. -           เทคโนโลยีเป้าหมายสําหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุ    สี
เขียว และผลงานวิจัยในหัวข้อ

ดังกล่าว รวมทั้งกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้สู่สาธารณชน 

(1) เทคโนโลยีเป้าหมาย 
(2) ผลงานวิจัยในหัวข้อ
ดังกล่าวอย่างน้อย 10 
โครงการต่อปี และ (3) 
จํานวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 200 รายต่อปี 

โครงการวิจัยร่วม
ระหว่างสถาบันชั้นนํา
กับเอกชน อย่างน้อย 

150 งานวิจัย  

ส่วนแบ่งตลาดโลก
เทคโนโลนีสีเขียวเพิ่ม
จากร้อยละ 2 เป็น
ร้อยละ 8 ใน 5 ปี 
และร้อยละ 10 ใน 

10 ปี 
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4.2 นําผลวิจัยเทคโนโลยี
เ ป้ า ห ม า ย ม า ส นั บ ส นุ น   
การถ่ายโอนเทคโนโลยีเฉพาะ
ทางที่เป็นพื้นฐานของขั้นต้นน้ําใน
กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวจาก
ภาควิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม  
 พัฒนาความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทยในการแปรรูป
ของเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก 
เป็นสิ่งทอสีเขียว
 พัฒนาความสามารถของไทย
ในการแปรรูปเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเพื่อใช้
เป็นบรรจุภัณฑ์และสิ่งทอ 

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สนช. 
สวทน. 

สศอ. 
สอท. 
TBIA 
THTI 

-           จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับการผลิตวัสดุสีเขียว 

จํานวนผู้ประกอบการ
อย่างน้อย 50 รายต่อปี 

ร้อยละ 75 ของงานวิจัย
ต้องนํามาใช้ได้จริง 

ไม่ได้ระบุ 
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4.3 จัดทําโครงการความร่วมมือ
ที่เกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุสี
เขียวและขยายผลงานวิชาการสู่
ตลาด 
 ส่งเสริมการทําวิจัยร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
 ต่อยอดผลการศึกษาจาก
โครงการวิจัย เช่น โครงการแปร
รูปมันสําปะหลังด้วยนวัตกรรม
พลาสติกชีวภาพเ พื่อทดแทน
พลาสติกสังเคราะห์
 จัดทําโครงการความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค วิ ช า ก า ร กั บ
ภาคเอกชน ทั้งด้านการวิจัยและ
พัฒนา การทดสอบคุณสมบัติ
สินค้า และการยกระดับทักษะ
บุคลากร เช่น สนับสนุนการให้
นั ก ศึ กษ า ฝึ ก ง าน ใน โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมสี เ ขี ยว  และใ ห้
บุ ค ล า ก ร ท า ง วิ ช า ก า ร ใ ห้
คําปรึกษาเ พื่อบูรณาการองค์
ความรู้และเทคโนโลยี ระหว่าง
ขั้นตอนก่อนการผลิตกับขั้นตอน
การผลิต 
 สนับสนุนการผลิตสินค้าออก
จําหน่ายและการจดสิทธิบัตร

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. สนช. 
สวทน. 
สอท. 
กพร. 
สอศ. 
TBIA 
THTI 

TCELS 

-           จํานวนโครงการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
ระหว่างภาครัฐกับภาควิชาการ 
และระหว่างภาคเอกชนกับภาค
วิชาการ ทั้งที่เป็นการวิจัยและ
พัฒนา การทดสอบคุณสมบัติ

สินค้า      การยกระดับบุคลากร
ที่เกี่ยวกับวัสดุสีเขียว 

จํานวนโครงการความ
ร่วมมือดังกล่าวอย่างน้อย 

30 โครงการต่อปี 

ร้อยละ 75 ของงานวิจัย
ต้องนํามาใช้ได้จริง 

มีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
ทํางานด้านเทคโนโลยี
สีเขียว 250 คนใน
เกาหลี ปี 2020 
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4.4 วางตําแหน่งให้ไทยเป็น
ศู น ย์ กล า งอ งค์ ค ว ามรู้และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อนาคตในระดับอนุภูมิภาค  
 เรียนรู้จากประสบการณ์ของ
ประเทศผู้นําในอาเซียน/เอเชีย 
เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 
 คิดค้นกรอบความร่วมมือ/
กลุ่มงานในสาขาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุสีเขียว เช่น 
เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว เ ค มี  ภ า ย ใ ต้
ประชาคมสังคมอาเซียน 
 ริเริ่มวารสารวัสดุสีเขียว
อาเซียนรายไตรมาส (ASEAN 
Green Materials Quaterly 
Journal)
 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
(International conference) 
รายปี 

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สนช. 
สวทน. 

สศอ. 
สอท. 
สกท. 
TBIA 
THTI 

อาเซียน           จํานวนโครงการวิจัยร่วมและ
โครงการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิคระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน จํานวนการตีพิมพ์
วารสาร และจํานวนครั้งในการ
จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

(1) จํานวนโครงการวิจัย
ร่วมและโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคอย่าง
น้อย 10 โครงการต่อปี (2) 

ความถี่ในการตีพิมพ์
วารสาร 4 ครั้งต่อปี และ 

(3) ความถี่ในการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ 
1 ครั้งต่อปี โดยมีผู้เข้าร่วม
จากทุกประเทศสมาชิก
อาเซียนรวมอย่างน้อย  

200 คน 

(1) ถ่ายทอดความรู้ไป
ยังภูมิภาคที่ด้อยกว่า 

(2) มีวารสารระดับโลก 
และการประชุม
นานาชาติด้าน

อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสีเขียวอยู่

แล้วมากมาย 

ร้อยละ 30 ของเงิน
ช่วยเหลือที่เกาหลี

ให้แก่ต่างประเทศ จะ
เป็นด้าน green ในปี 

2020  
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5.1 กําหนดขอบเขตและที่ตั้ง
ของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุสี
เขียว และประเมินโอกาสและ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา  
 กําหนดวิสัยทัศน์และ
จุดประสงค์ของการพัฒนาคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมอนาคต
 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายใน
ระดับภาคหรือจังหวัดจากข้อมูล
ส ถิ ติ แ ล ะ ร ะบบส า ร สน เ ท ศ
ภูมิศาสตร์
 วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของคลัสเตอร์และความพร้อมใน
การพัฒนาพื้นที่นั้นๆ 
 วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างนโยบายคลัสเตอร์ของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจ   
แน วท า ง ก า ร สนั บ สนุ น ก า ร
พัฒนาคลัสเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเฉพาะ
พื้นที่ 

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. 
สกท. 
กนอ. 

สศช. 
สอท. 
มท. 
สสช. 
TBIA 
THTI 

-           รายงานศึกษาขอบเขตและที่ตั้ง 
คลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์สีเขียวและ
สิ่งทอสีเขียว ซึ่งประกอบด้วย

วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ ที่ตั้ง และ
องค์ประกอบของคลัสเตอร์ 

(1) รายงานศึกษาขอบเขต
และที่ตั้งคลัสเตอร์บรรจุ
ภัณฑ์สีเขียว 1 ฉบับ และ 
(2) รายงานศึกษาขอบเขต
และที่ตั้งคลัสเตอร์   สิ่ง
ทอสีเขียว 1 ฉบับ โดยมี
วิสัยทัศน์และจุดประสงค์
ของคลัสเตอร์ที่ชัดเจน 
ที่ตั้งในระดับภูมิภาค/

จังหวัดอย่างน้อย 1 แห่ง 
และองค์ประกอบอย่าง

น้อยใน 4 ภาคส่วน ได้แก่ 
รัฐ เอกชน สมาคม และ

วิชาการ 

รายงานการศึกษาระบุ 
ที่ตั้งที่เหมาะสม/คลัส

เตอร์ที่มีอยู่ แนว
ทางการพัฒนา ลง
รายละเอียดถึงการ
ปฏิบัติ เช่น วิธีการ
กําจัดของเสีย การรี

ไซเคิลที่เหมาะสม ของ
แต่ละประเภทคลัสเตอร์ 

ไม่ได้ระบุแต่คาดว่า
ต้องมี 
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5.2 คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม
ของการพัฒนาคลัสเตอร์วัสดุสี
เขียว (ขับเคลื่อนโดยรัฐหรือเชิง
พาณิชย์) 
 วิเคราะห์ผลดีผลเสียของการ
จัดตั้งคลัสเตอร์วัสดุ สีเขียวใน
รูปแบบที่มีตัวตนทางกฎหมาย 
และพิจารณาจัด ตั้งนิ ติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อเป็นผู้จัดการคลัส
เตอร์ ทําหน้าที่ดําเนินนโยบาย
พัฒนาคลัสเตอร์ 

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. 
กนอ. 

สศช. 
TBIA 
THTI 

-           รายงานการศึกษารูปแบบการ
พัฒนา   คลัสเตอร์ 

รายงานดังกล่าว 1 ฉบับ 
โดยระบุรูปแบบ 

โครงสร้าง และผู้จัดการ   
คลัสเตอร์ที่ชัดเจน 

รายงานการศึกษาระบุ 
ที่ตั้งที่เหมาะสม/คลัส

เตอร์ที่มีอยู่ แนว
ทางการพัฒนา ลง
รายละเอียดถึงการ
ปฏิบัติ เช่น วิธีการ
กําจัดของเสีย การรี

ไซเคิลที่เหมาะสม ของ
แต่ละประเภทคลัสเตอร์ 

ไม่ได้ระบุแต่คาดว่า
ต้องมี 
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ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
EU-Green Action 

Plan 
Green Growth 

Korea 2558 2559 2560 2561 2562 
5.3 ขยายเครือข่าย/พันธมิตร 
รวมทั้ งส ร้างกลไกเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในคลัส
เตอร์  
 กระจายความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่
มูลค่าวัสดุสีเขียวและประโยชน์
ต่อเกษตรกรและ SMEs เพื่อ
สร้างพันธมิตรของคลัส เตอร์
ดังกล่าว 
 เสริมสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคการผลิตกับภาค
บริการ เช่น ระหว่างผู้ให้บริการรี
ไซเคิล โลจิสติกส์ และสุขภาพ 
กับผู้ผลิตวัสดุสีเขียว 
 ระดมความคิดเห็นของผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ต่ อ ก า ร
ขับเคลื่อนคลัสเตอร์ และกําหนด
เป้าหมายร่วมของการพัฒนาคลัส
เตอร์อย่างสมดุลและยั่งยืน  

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. 
กสอ. 

สศช. 
สอท. 
TBIA 
THTI 

-           จํานวนเครือข่ายสมาชิกคลัส
เตอร์จากแต่ละภาคส่วน  

จํานวนเครือข่าย
สมาชิกคลัสเตอร์ครบทุก

ภาคส่วน  

รายงานการศึกษาระบุ 
ที่ตั้งที่เหมาะสม/คลัส

เตอร์ที่มีอยู่ แนว
ทางการพัฒนา ลง
รายละเอียดถึงการ
ปฏิบัติ เช่น วิธีการ
กําจัดของเสีย การรี

ไซเคิลที่เหมาะสม ของ
แต่ละประเภทคลัสเตอร์ 

ไม่ได้ระบุแต่คาดว่า
ต้องมี 
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ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
EU-Green Action 

Plan 
Green Growth 

Korea 2558 2559 2560 2561 2562 
5.4 จัดทํานโยบายและ
แผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่สําหรับ
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
วัสดุสีเขียว  
 จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงลึก
สําหรับการบริหารจัดการคลัส
เตอร์วัสดุ สี เขียวในพื้นที่นั้นๆ 
โดยเฉพาะ 
 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ดั ง ก ล่ า ว ไ ป สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. สศช. -           แผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่สําหรับ
สาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียวและสิ่งทอ

สีเขียว 

แผนปฏิบัติการดังกล่าวใน
สาขาบรรจุภัณฑ์สีเขียว 1 
แผนและในสาขาสิ่งทอสี

เขียว 1 แผน 

กําหนดการประชุมร่วม 
และแนวทางการ

พัฒนาคลัสเตอร์สีเขียว
ของแต่ละประเทศ

สมาชิก 

ไม่ได้ระบุแต่คาดว่า
ต้องมี 

5.5 ส่งเสริมบทบาทของ
หน่วยงานในระดับภู มิภาค/
ท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาชน ใน
ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น
แ ผน ปฏิ บั ติ ก า ร ก า ร พั ฒน า
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว  
 สนับสนุนบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรนอก
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาค
ประชาชนทั่วไป ในการแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ก า ร
ขับเคลื่อนคลัสเตอร์ในพื้นที่นั้นๆ

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

อปท. 
มท. 

สศอ. 
กนอ. 

-           จํานวนหน่วยงานในระดับ
ภูมิภาค/ท้องถิ่น องค์กรนอก

ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เข้าร่วมเป็นภาคีในการ
ขับเคลื่อนคลัสเตอร์ 

(1) จํานวนหน่วยงาน
ระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น
อย่างน้อย 10 แห่ง (2) 
องค์กรนอกภาครัฐอย่าง
น้อย 10 องค์กร และ (3) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

น้อย 1,000 คน 

กําหนดการประชุมร่วม 
และแนวทางการ

พัฒนาคลัสเตอร์สีเขียว
ของแต่ละประเทศ

สมาชิก 

กําหนดเป้า 20 
green industrial 
complex ใน ปี 

2020 
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EU-Green Action 

Plan 
Green Growth 

Korea 2558 2559 2560 2561 2562 
5.6 ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
วัสดุสีเขียวตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่กําหนด  
 เปรียบเทียบระยะห่างและ
ความเป็นไปได้กับเป้าหมายที่
กําหนดไว้เป็นรายปี

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. สศช. 
อปท. 

-           รายงานประจําปีของคลัสเตอร์ที่
ระบุสถานะการดําเนินงานชัดเจน 

รายงานดังกล่าวปีละ 1 
ฉบับ เผยแพร่สู่สาธารณะ
ทั้งทางเว็บไซต์และรูปเล่ม
อย่างน้อย 1,000 เล่ม 

กําหนดการประชุมร่วม 
และแนวทางการ

พัฒนาคลัสเตอร์สีเขียว
ของแต่ละประเทศ

สมาชิก 

ไม่ได้ระบุ 
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EU-Green 

Action Plan 
Green Growth 

Korea 2558 2559 2560 2561 2562 
6.1 คัดเลือกและพัฒนาพื้นที่ในประเทศ
เพื่อนบ้านที่เหมาะสมต่อการเชื่อมโยง
เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ผ ลิ ต กั บ ค ลั ส เ ต อ ร์
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวไทย 
 สํารวจศักยภาพของพื้นที่พิเศษ 
โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาและลาว 
รวมทั้งเส้นทางตามระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ 
ที่ เ อื้อประโยชน์ ต่อการเชื่ อมโยงของ
เครือข่ายการผลิตข้ามแดน
 สํารวจพื้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจ
ที่เป็นวัตถุดิบของสินค้าวัสดุชีวภาพ เช่น 
มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ในประเทศ
เพื่อนบ้าน
 เปรียบเทียบสถานะการพัฒนาของคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน และพิจารณาความ
เป็นไปได้ใน     การสถาปนาความร่วมมือ
ในรูปแบบคลัสเตอร์คู่แฝด
 จัดทําแผนที่คลัสเตอร์ร่วมกันระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. สศช. 
สกท. 
สศก. 
กรม

อาเซียน 
TBIA 
THTI 

UNDP 
ADB  

CIB (KH) 
CSEB (KH) 
MoIP (LA) 

          รายงานสรุปผล 
การคัดเลือกพื้นที่ในประเทศ
เพื่อนบ้านในระดับจังหวัดหรือ
เทียบเท่า และ    แผนที่คลัส
เตอร์ระหว่างไทยกับพื้นที่นั้นๆ 

(1) รายงานดังกล่าว 1 
ฉบับ ซึ่งระบุพื้นที่ที่ผ่าน
การคัดเลือกอย่างน้อย 1 
พื้นที่ และ (2) แผนที่      

คลัสเตอร์ 

ไม่มีนโยบายด้านนี้ ไม่มีนโยบาย 
ด้านนี้ 
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ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
EU-Green 

Action Plan 
Green Growth 

Korea 2558 2559 2560 2561 2562 
6.2 ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการผลิต
และแนวโน้มการเคลื่อนย้ายการผลิตของ
ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ ใน
พื้นที่ภูมิภาค/ระเบียงเศรษฐกิจในประเทศ
เพื่อนบ้านอาเซียน โดยเฉพาะกัมพูชาและ
ลาว  และลดปัญหา อุปสรรค ต่อการ
ยกระดับคลัสเตอร์ข้ามแดน  
 ใช้ประโยชน์จากการกําจัดภาษี
ศุลกากรของประเทศเพื่อนบ้าน ในการ
ขยายการส่งออกสินค้าวัสดุสีเขียวขั้นปลาย
น้ํา
 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการตลาดและ
ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวใน
ประเทศเพื่อนบ้าน
 สนับสนุนด้านข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ
ไทยที่ต้องการเข้าไปลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศเพื่อนบ้าน
 ใช้สื่อกลางซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศ
เพื่อนบ้านสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้า
รูปแบบใหม่ของไทย
 ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียนทางด้านโลจิสติกส์ 
 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการ
ยกระดับคลัสเตอร์ข้ามแดน/คู่แฝด เพื่อ
ออกแบบกลยุทธ์การยกระดับคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิต
ข้ามแดน  

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. กรม
อาเซียน 
สพพ. 
ADB 

UNESCAP 

CIB (KH) 
MoC (KH) 
MoPI (LA) 
MoIC (LA) 

          มูลค่าการนําเข้าวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตวัสดุสีเขียวจากประเทศ
เพื่อนบ้าน และมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์วัสดุสีเขียวไปประเทศ

เพื่อนบ้าน 

(1) มูลค่าการนําเข้า
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 20 ต่อปี และ (2) 
มูลค่าการส่งออกดังกล่าว
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 

20 ต่อปี 

ไม่มีนโยบายด้านนี้ ไม่มีนโยบาย 
ด้านนี้ 
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6.3 ติดตามนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและ
นโยบายอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อน
บ้ า น ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวของไทย และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ
ของประเทศเพื่อนบ้าน 
 ติดตามแผนและนโยบายใหม่ๆ ใน
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง เช่น 
นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมกัมพูชา 
(2557-2567)
 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานของ ไทย กับหน่ วยงานใน
ต่างประเทศ ด้วยการแบ่งปันข้อมูล 
แลก เ ป ลี่ ย นบุ ค ล า ก ร  จั ด ฝึ ก อบ รม 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ/หรือให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 
(ในกรณีที่ ไทยให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินหรือทางเทคนิค อาจตั้งเงื่อนไข
มาตรฐานวัสดุสีเขียวของประเทศไทย)

บรรจุภัณฑ์ 
และสิ่งทอ 

สศอ. สกท. 
สพพ. 
สอท. 

MoP (KH) 
MoIH (KH) 
MoPI (LA) 
MoIC (LA) 

          รายงานติดตามนโยบายเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศเพื่อน
บ้าน และจํานวนบุคลากรของ
ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วม

กิจกรรมในไทยและบุคลากรไทย
ที่เข้าไปทํากิจกรรมในประเทศ

เพื่อนบ้าน 

(1) รายงานดังกล่าวอย่าง
น้อยปีละ 1ฉบับ และ (2) 
จํานวนบุคลากรดังกล่าว
ของไทยและประเทศ

เพื่อนบ้านอย่างละอย่าง
น้อย 25 คนต่อป ี

ไม่มีนโยบายด้านนี้ ไม่มีนโยบาย 
ด้านนี้ 



 

บทที่ 13: ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาเซียน 13-28 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการผลิตข้ามแดน รองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวของไทย 

กลยุทธ ์ สาขาอุตฯ 
หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
ในประเทศ
เพื่อนบ้าน 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย 
EU-Green 

Action Plan 
Green Growth 

Korea 2558 2559 2560 2561 2562 
6.4 แสวงหาปัจจัยการผลิตจากประเทศ
เ พื่ อ น บ้ า น เ พื่ อ ใ ช้ พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด
อุตสาหกรรมอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
 สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
เพื่อนบ้าน
 ขยายการผลิตวัตถุดิบในรูปแบบเกษตร
แบบพันธสัญญา (Contract farming)
 สนับสนุนโครงการความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่เกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น ในรูปแบบกองทุนหมู่บ้าน
 ส่งเสริมการควบคุมคุณภาพการผลิต
วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว
 สนับสนุนการจัดระเบียบแรงงานต่าง
ด้าวในพื้นที่คลัสเตอร์ข้ามแดน 

บรรจุภัณฑ์ สศอ. สศก. MoE (KH) 
MAFF (KH) 
CCDA (KH) 

MoNRE 
(LA) 

MAF (LA) 

          มูลค่าการลงทุนทางเกษตรขั้นต้น
น้ําในประเทศเพื่อนบ้าน 

มูลค่าการลงทุนดังกล่าว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 

ไม่มีนโยบายด้านนี้ ไม่มีนโยบาย 
ด้านนี้ 

 

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 



 

บทท่ี 13: ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอาเซียน 13-29 

 

ตารางที่ 13.2 : รายชื่อหน่วยงานซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมสร้างความร่วมมือ 
เพื่อบรูณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ชื่อยอ่ หน่วยงาน 
กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
กปส. กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี 
กพร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กสอ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
คน. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
จร. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ธพว. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
บก. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
พณ. กระทรวงพาณิชย์ 
พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
มท. กระทรวงมหาดไทย 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศลทช. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สกท. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี 
สกอ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สค. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
สงป. สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
สนช. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สป. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
สพพ. สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) กระทรวงการคลัง 
สพภ. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สมอ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

สวทน. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สสช. สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สสพ. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
สสว. สํานักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สศก. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
สศอ. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สอท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สอศ. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
อปท. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ADB ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 
CCDA (KH) Cambodia Cassava Development Association (กัมพูชา) 
CIB (KH) Cambodian Investment Board (กัมพูชา) 



 

บทท่ี 13: ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไทยและการเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอาเซียน 13-30 

 

ชื่อยอ่ หน่วยงาน 
CSEZ (KH) Cambodian Special Economic Zone Board (กัมพูชา) 
ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
MAF (LA) Ministry of Agriculture and Forestry (ลาว) 
MAFF (KH) Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (กัมพูชา) 
MoE (KH) Ministry of Environment (กัมพูชา) 
MoIC (LA) Ministry of Industry and Commerce (ลาว) 
MoIH (KH) Ministry of Industry and Handicrafts (กัมพูชา) 
MoNRE (LA) Ministry of Natural Resources and Environment (ลาว) 
MoP (KH) Ministry of Planning (กัมพูชา) 
MoPI (LA) Ministry of Planning and Investment (ลาว) 
TBIA สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 
TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
TEI สถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย 
TGBI สถาบันอาคารเขียวไทย 
THTI สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  

ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 
 

 

 



ภาคผนวก ก: สรุปการสํารวจภาคสนามในประเทศออสเตรีย ก-1 
 

ภาคผนวก ก 
สรุปการสํารวจภาคสนามในประเทศออสเตรีย 

วันที่ 10-14 มิถุนายน 2557 
 

การสํารวจภาคสนามในประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 28 รัฐสมาชิกสหภาพยุโรป มีจุดประสงค์เพ่ือ
เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในประเทศหรือกลุ่มประเทศต้นแบบ โดยออสเตรียมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่จําแนกโดยมูลนิธิ สวค. ทั้งกลุ่มพลังงาน
ทดแทน เช่น มอเตอร์ของกังหันพลังงานลม กลุ่มวัสดุสีเขียว เช่น วัสดุก่อสร้างสีเขียว อาทิ แก้วรีไซเคิล  
กลุ่มสุขภาพ เช่น เครื่องมือแพทย์ กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
และกลุ่มยานพาหนะ เช่น ช้ินส่วนยานยนต์ที่ใช้นวัตกรรมขั้นสูง โดยในการสํารวจภาคสนามดังกล่าว คณะของ
มูลนิธิ สวค. และ สศอ. ได้พบปะหารือกับตัวแทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น Federal Ministry of 
Science, Research and Economy หน่วยงานภาควิชาการ เช่น Austrian Council for Research and 
Technology Development องค์การระหว่างประเทศ เช่น United Nations Industrial Development 
Organisation และบริษัทเอกชนที่เป็นผู้จัดการคลัสเตอร์ ได้แก่ Ecoplus และ Eco World Styria นอกจากน้ี 
ยังได้เข้าหารือหน่วยงานท้องถิ่นที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านภายในสหภาพ
ยุโรป เช่น Maribor Development Agency ทําให้คณะเดินทางได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในบริบทของไทยเช่ือมโยงกับอาเซียน  

 
1) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-11.30 น. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Mr. Philippe Scholtes, Officer-in-Charge, Programme Development and Technical 

Cooperation Division 
- Mr. Michele Clara, Programme Coordinator, Research and Policy Advice Group 
- Dr. Nobuya Haraguchi, Industrial Research Officer, Development Policy, Statistics and 

Research Branch 
- Dr. Ludovico Alcorta, Director, Development Policy, Statistics and Strategic Research 

Branch 
- Dr. Dong Guo, Statistician, Statistics Unit 

 

ภาพรวมนโยบายอุตสาหกรรมและเคร่ืองมือการวิเคราะห์ 
 UNIDO ให้ความเห็นว่านโยบายอุตสาหกรรมรายสาขานั้นอาจเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนา

ในช่วงยุคก่อนการก่อต้ังองค์การการค้าโลก (World Trade Organisation: WTO) แต่อาจไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

 UNIDO ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต ในการสนับสนุนการจัดทํานโยบายอุตสาหกรรมฉบับแรก (First 
Master Plan) ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นพ้ืนฐาน (Resource-based industry) เช่น นํ้ามันปาล์ม และสนับสนุน



ภาคผนวก ก: สรุปการสํารวจภาคสนามในประเทศออสเตรีย ก-2 
 

อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export oriented industry) เช่น ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม
ในยุคปัจจุบัน เมื่อมาเลเซียมีความพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น มาเลเซียก็เริ่มหันหลังให้กับการทํานโยบาย
ดังกล่าว 

 นโยบายในลักษณะดังกล่าวอาจเหมาะสมกับประเทศที่มีรายได้ต่อหัวตํ่าและระดับการพัฒนาไม่สูงนัก 
แต่เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ระดับรายได้ปานกลาง ไม่ควรดําเนินนโยบายในลักษณะน้ัน โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในยุคที่บริบทโลกเปลี่ยนแปลงไปเช่นในปัจจุบัน ทําให้การดําเนินนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา
เพ่ือกระตุ้นการส่งออกไม่สามารถทําได้โดยตรง ดังน้ัน UNIDO จึงไม่สนับสนุนให้ดําเนินนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา แต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีบางประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ ที่ดําเนินนโยบายใน
ลักษณะน้ีอยู่ 

 ในการจัดทํานโยบาย UNIDO ใช้วิธีวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่เรียกว่า 
“Growth Identification and Facilitation Framework” โดยใช้แบบจําลองคํานวณดุลยภาพ
ทั่วไป (Computational General Equilibrium: CGE) ในการวิเคราะห์แนวโน้มอดีตเพ่ือคาดการณ์
การเติบโตในอนาคตในภาพรวมและแต่ละสาขาอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) 
และผลทวีคูณ (Multiplier) ของปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาใช้
แบบจําลองคํานวณดุลยภาพบางส่วน (Partial Equilibrium: PE) แทนในการเสนอแนะนโยบาย 

 Dr. Nobuya เจ้าหน้าที่จาก Global Green Growth Institute (GGGI) ประเทศเกาหลีใต้ ได้อธิบาย 
Growth Identification and Facilitation Framework เพ่ิมเติมว่าเป็นการวิเคราะห์ 
การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง 3 ด้านเป็นอย่างน้อย ได้แก่ (1) ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(Competitive Advantage) (2) ตัวแปรหรือเง่ือนไขเฉพาะของประเทศน้ัน (Country-specific 
Condition) และ (3) ผลกระทบจากเวลา (Time effect) แล้วนํามาคาดการณ์ทิศทางอุตสาหกรรมใน
อนาคต ด้วยเครื่องมือ CGE และ PE  

 นอกเหนือจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาเบ้ืองต้น UNIDO ได้จัดทําและเผยแพร่สถิติมูลค่าเพ่ิมของภาค
การผลิต โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานมาจาก ISIC ในระดับ 4 หลัก ซึ่งสมการดังกล่าว คือ มูลค่าเพ่ิม = สินค้า
ขั้นปลาย (Output) ลบด้วยสินค้าขั้นกลาง (Intermediate input) 

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและนโยบายที่เหมาะสม 
 ในปัจจุบัน UNIDO ยังได้ใช้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงและย่ังยืน (Inclusive and 

Sustainable Industrial Development: ISID) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่ได้พิจารณาจากตัว
แปรเชิงปริมาณเพียงลําพัง แต่จะใช้ตัวแปรเชิงคุณภาพประกอบด้วย โดยแต่ละประเทศให้คํานิยาม
และแนวทางของการพัฒนาที่ย่ังยืนแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ประเทศลาวยังไม่มีคํานิยามและ
แนวทางที่แน่นอน เจ้าหน้าที่ UNIDO จึงได้ขอเอกสารเก่ียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนของไทยจากทาง 
สวค. เพราะประเทศลาวมองประเทศไทยเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ด้านน้ี 

 โครงการภายใต้กรอบ ISID น้ี UNIDO แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่มีบทบาทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการ
ขยะ (Waste Management) การจัดการนํ้า (Water Management) การนํากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycling) การนํากลับมาผลิตใหม่ (Remanufacturing) และ (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมด้ังเดิม
ไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Greening of Industry) เป็นการเน้นกระบวนการทําให้อุตสาหกรรมที่มีอยู่
แล้วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพทางพลังงาน (Energy resource efficiency) มากขึ้น 
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 ในการเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมปัจจุบันไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวน้ัน UNIDO เห็นว่าทําได้โดย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) โดยเฉพาะพลังงาน เพราะเน่ืองจาก
ในปัจจุบันมีความล้มเหลวของตลาดเงิน (Financial market failure) กล่าวคือ ผู้ประกอบการใน
ประเทศกําลังพัฒนาประสบความยากลําบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 UNIDO มองว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงานทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้ผู้ผลิตมีกําไร
มากข้ึน และสามารถนํากําไรท่ีเพ่ิมขึ้นน้ีไปลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว แต่จักต้องได้รับการ
สนับสนุนของรัฐบาล โดยรัฐควรดําเนินนโยบายใน 2 รูปแบบ คือ (1) ในระดับสมัครใจ (Voluntary) 
หมายถึงการสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์
ของอุตสาหกรรมสีเขียว และ (2) ในระดับบังคับใช้กฎหมาย (Mandatory) หมายถึง การออก
กฎระเบียบโดยอ้างอิงจากพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) และพิธีสารมอนทรีอัล (Montreal 
Protocol) มาปรับใช้กับกฎหมายในประเทศ 

 ผู้เช่ียวชาญจากมูลนิธิ สวค. กล่าวว่าการดําเนินนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวน้ันประสบ
ปัญหาและอุปสรรคทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน ในด้านอุปสงค์ เช่น ผู้บริโภคในประเทศกําลังพัฒนา
ไม่มีความต่ืนตัวในเรื่องสินค้า/บริการสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และราคาของสินค้าสีเขียวสูง
กว่าสินค้าอุตสาหกรรมด้ังเดิม ดังน้ันอุปสงค์ของสินค้าสีเขียวจึงตํ่า ส่วนในด้านอุปทาน มีกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลต่อนโยบายรัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุตสาหกรรมซึ่งห่วงโซ่มูลค่าถูกขับเคลื่อน
โดยบรรษัทข้ามชาติ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ สนับสนุนนโยบายที่ตรงข้ามกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งผลให้การเปลี่ยนอุตสาหกรรมเดิมไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวทําได้ยาก 

 ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว UNIDO เห็นว่าเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือระบบราคา (Price 
system) ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริการถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco Car) ไม่ได้รับความนิยมเท่า
ในทวีปยุโรปเน่ืองจากว่าราคาน้ํามันในสหรัฐฯ ถูกกว่ายุโรปเป็นเท่าตัว 

 มาตรการส่งเสริมในด้านอุปสงค์ที่สําคัญ ได้แก่ กระบวนการสร้างความรู้และการตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการระบุสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Identification of 
win-win situation) เช่น สินค้าสีเขียวที่มีราคาถูก ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
พลังงานดังที่กลา่วไปแล้ว ดังน้ัน รัฐบาลอาจจําเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงด้านราคา 

 ส่วนในด้านอุปทาน ภาครัฐควรมีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 
UNIDO มองว่าบางครั้งกฎระเบียบต่างๆ อาจจะถูกขับเคล่ือนโดยภาคเอกชนก็เป็นได้หากได้รับแรง
กดดันจากผู้บริโภค ในกรณีดังกล่าว แม้กระทั่งผู้รับจ้างผลิตก็สามารถปรับตัวเองได้ 

 

การพัฒนาคลัสเตอร์และคลัสเตอร์ข้ามแดน 
 แนวคิดการพัฒนาคลัสเตอร์ของ UNIDO ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การคัดเลือกคลัสเตอร์ 

(2) การวินิจฉัยคลัสเตอร์ (3) การสร้างความไว้วางใจ (4) การนําเสนอนโยบาย (5) การลงมือปฏิบัติ
ตามแผนงาน และ (6) การติดตามและประเมินผลงาน 

 ในขั้นตอนของการพัฒนาคลัสเตอร์ทั้งหมด UNIDO ให้ความสําคัญกับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นส่วนเช่ือมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ ซึ่งแนวคิดน้ีมีความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนเพราะเป็นการช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: 
SMEs) ให้มีการแบ่งปันทรัพยากร องค์ความรู้ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ 

 ในตลาดที่มีผู้ค้าปลายนํ้าน้อยราย (Oligopolistic) แต่ระดับต้นนํ้ามีการแข่งขันแบบสมบูรณ์ (Perfect 
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competition) เช่น ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย แนวคิดการพัฒนาคลัสเตอร์ 
ก็สามารถเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยได้ โดย UNIDO ได้ยกตัวอย่างประเทศอียิปต์ซึ่งมี
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารคล้ายประเทศไทย การแนะนําผู้ผลิตอาหารรายย่อยในขั้นต้นนํ้าให้ผลิต
สินค้าตามมาตรฐานสหภาพยุโรป ทําให้ผู้ผลิตอาหารรายย่อยสามารถส่งออกไปขายในตลาด
ต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องง้อผู้ค้าในระดับกลางน้ําหรือผู้ผลิตอาหารแปรรูปในระดับปลายนํ้ารายใหญ่
ในประเทศ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจในระดับกลางน้ําและปลายนํ้าก็ได้ทั้งสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และสอดรับกับกฎระเบียบของต่างประเทศ ทําให้ขายสินค้าได้ในราคาและปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้น สิ่งสําคัญ คือ มวลวิกฤต (Critical Mass) ที่จะส่งผลให้เกิดการรวมตัวง่ายมากข้ึน และสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Identification) 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหน่วยงานท่ี UNIDO ทําโครงการด้วย ส่วนใหญ่เป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานใน
ประเทศใดประเทศหน่ึง บทบาทของ UNIDO ในการสนับสนุนการเช่ือมโยงข้ามแดนจึงมีอยู่อย่าง
จํากัด แต่มีโครงการคลัสเตอร์คู่แฝด (Twinning of Clusters) จับคู่ระหว่างอินเดียกับเวียดนาม 
นอกจากน้ี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ (Lacquerware) ในประเทศเมียนมาร์ ได้รับเงิน
สนับสนุนจากประเทศอิตาลี 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์ของออสเตรีย 
 ออสเตรียเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้มแข็ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว

(GDP per capita) สูงกว่าค่าเฉล่ียของสหภาพยุโรปร้อยละ 30 โดยภาคการผลิตมีสัดส่วนต่อ GDP 
ประมาณร้อยละ 29 ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ออสเตรียได้เปรียบประเทศอ่ืนๆ คือ การเป็นประเทศแรกๆ  
ที่มีการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศยุโรปตะวันออก เน่ืองจากที่ต้ังทางภูมิศาสตร์อยู่ที่ศูนย์กลางของ
ทวีปยุโรป ส่งผลให้ออสเตรียมีข้อได้เปรียบในฐานะผู้ก้าวนําประเทศอ่ืนๆ 

 ด้วยข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ออสเตรียเป็นประเทศผู้นําด้านนโยบายคลัสเตอร์ โดยปัจจุบันมี 
คลัสเตอร์ 61 แห่ง สมาชิกคลัสเตอร์ 7,100 ราย ซึ่งรวมทั้งภาคเอกชนและภาควิชาการ และพนักงาน
ทั้งหมดราว 81,500 คน ทั้งน้ี คลัสเตอร์ถูกบริหารโดยรัฐบาลท้องถิ่นและมีตัวตนในทางกฎหมาย 
(Formal Entities) 

 ในปัจจุบันรัฐบาลออสเตรียให้ความสําคัญกับคลัสเตอร์และนโยบายคลัสเตอร์ใน 5 สาขา ได้แก่ 
 (1) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2) สุขภาพ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (4) ยานพาหนะและการคมนาคม
ขนส่ง (Mobility) และ (5) วัสดุ 
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 เครื่องมือในการสนับสนุนคลัสเตอร์ คือ National Cluster Platform (NCP) โดยเป้าหมายของ NCP 
เป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการคลัสเตอร์ ด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย การสนับสนุนให้คลัสเตอร์มีบทบาทในการสร้างนโยบาย
เชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการติดตามประเมินผล โดยคลัสเตอร์ในประเทศออสเตรียได้รับรางวัล เช่น 
European Cluster Excellence Level เป็นต้น 

 คลัสเตอร์ต้องมีกลไลมาสนับสนุน เพ่ือป้องกันการถูกครอบงําโดยบริษัทใหญ่ สิ่งที่ควรทําคือการสร้าง
ความไว้วางใจระหว่างกัน การทําสัญญาที่รอบคอบรัดกุม การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา  
โดยผู้จัดการคลัสเตอร์จะช่วยจัดการเ ร่ืองเหล่า น้ี รวมถึงการแปลงเทคโนโลยี เข้าสู่ตลาด 
(Commercialization) ด้วย 

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันคลัสเตอร์ข้ามแดนยังไม่แพร่หลายมากนัก เน่ืองจากสัดส่วนของ SMEs  
ในออสเตรียมีมาก ไม่เหมือนภาคเอกชนในเยอรมันที่เป็นบริษัทใหญ่ ด้วยเหตุน้ี ผู้ประกอบการจึงนิยม
ลงทุนในประเทศมากกว่านอกประเทศ  

 

คลัสเตอร์สีเขียว 
 คลัสเตอร์สีเขียวในปัจจุบันมีทั้งหมด 11 แห่ง ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 950 ราย โดยหัวข้อที่ 

Federal Ministry of Science Research and Economy ให้ความสําคัญมากที่สุด คือ 
ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) เช่นเดียวกับ UNIDO 

 จากฐานข้อมูลของ EuroStat กลุ่มสินค้าที่จัดว่าเป็นสินค้ารักษ์โลกในออสเตรีย มีสัดส่วนถึงประมาณ
ร้อยละ 11 ของ GDP  

 นโยบายในการสนับสนุนคลัสเตอร์ประกอบไปด้วยทั้งฝั่งอุปทานและอุปสงค์ โดยในฝั่งอุปทาน ได้แก่ 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การจัดอบรม การสร้าง
เครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ และการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ในฝั่งอุปสงค์ ออสเตรียมีการใช้นโยบาย ไล่ต้ังแต่การบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับ เช่น การสร้างตึก
ใหม่ต้องได้มาตรฐานตามสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีอีกข้อหน่ึงสําหรับต่างชาติ 
เน่ืองจากมาตรฐานมีความละเอียดซับซ้อน แต่ในอีกแง่หน่ึง กฎหมายและข้อบังคับเหล่าน้ีเป็นกลไก
ช่วยกระตุ้นทั้งอุปสงค์และอุปทานของสินค้าสีเขียว นอกจากน้ี การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและการสร้าง
อุปสงค์ในภาคเอกชน (Support of private demand) เช่น โครงการของรัฐบาล “Thermal 
Renovation of Buildings” เป็นอีกวิธีหน่ึงในการสร้างตลาดให้สินค้าสีเขียว 

 

การวิจัยและพัฒนา 
 ในปัจจุบัน ออสเตรียมีแผนวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมสีเขียว 3 แผน ได้แก่ (1) Master 

Plan Environmental Technology (2007-2017) (2) Export Initiative Environmental 
Technology และ (3) Electro Mobility 

 ในภาพรวม สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของออสเตรียสูงเป็นลําดับที่ 5 ของสหภาพยุโรป
เทียบเท่ากับร้อยละ 2.81 ของ GDP อย่างไรก็ตาม จากการจัดลําดับของ Innovation Union 
Scoreboard ออสเตรียถูกจัดให้เป็น “ผู้ตามด้านนวัตกรรม” (Innovation followers) หรืออยู่ใน
ระดับ 2 (Tier 2) ดังรูปภาพที่ ก.1 
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รูปภาพท่ี ก.1 : Innovation Union Scoreboard 

 
ที่มา : Enterprise and Industry on EUROPA (2557) 

 
 โครงการความร่วมมือในปัจจุบัน มีทั้งโครงการภายในประเทศ เช่น Competent Centers for 

Excellence Technology (COMET) (https://www.ffg.at/en/comet-competence-centers-
excellent-technologies) และในระดับภูมิภาค/นานาชาติ เช่น (1) Christian Doppler 
Laboratories Model ซึ่งเป็นการวิจัยที่เน้นการใช้งานจริง และเน้นการสนับสนุนการร่วมมือกับ
เอกชน (2) Eureka เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาในเชิงประยุกต์ข้ามแดน 
โดยมีสมาชิก 41 ประเทศ 

 

3)  Ecoplus 
 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 15.30-17.15 น. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Mr. Claus Zeppelzauer, Division Head Companies and Technology, Department Head 

Technopols 
 

ภาพรวมองค์กร 
 Ecoplus เป็นบริษัทภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลท้องถิ่น Lower Austria ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่

ที่สุดของออสเตรีย โดยมีบทบาทหน้าที่ ได้แก่ การให้บริการคําปรึกษาแก่นักลงทุน การสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการสวนธุรกิจ (Business Park) คลัสเตอร์ และเทคโนโพล 
(Technopol) ทั้งน้ี Ecoplus สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง เน่ืองจากมีความสามารถในการทํา
กําไรจากส่วนธุรกิจ ทําให้ให้บริการต่อสาธารณะในส่วนอ่ืนได้ 

 ในภาคส่วนธุรกิจ Ecoplus เป็นผู้ให้บริการเรื่องสถานที่สําหรับทําธุรกิจในอันดับต้นๆ โดยมีศูนย์
เทคโนโลยี 4 แห่ง และ Business Park ทั้งหมด 17 แห่ง (เป็นของ Ecoplus 9 แห่ง อีก 9 แห่ง 
Ecoplus เป็นผู้ถือหุ้น) เช่น Access Industrial Park (AIPA), Hospodarsky Park Ceske 
Velenice, Marchegg เป็นต้น นอกจากน้ี Ecoplus ยังมีบริการให้คําปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ อีกด้วย 

  



ภาคผนวก ก: สรุปการสํารวจภาคสนามในประเทศออสเตรีย ก-7 
 

 Ecoplus ช่วยสมาชิกในการหาตลาดส่งออก โดยเฉพาะตลาดในยุโรปตะวันออก รัสเซีย และตุรกี  
แต่ไม่ได้มีบทบาทสนับสนุนคลัสเตอร์หรือเครือข่ายการผลิตข้ามแดนโดยตรง เน่ืองจากการสร้าง 
คลัสเตอร์ข้ามแดนเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมาก ถึงแม้ในปัจจุบันกําลังมีความพยายามสร้างความ
ร่วมมือระหว่างออสเตรีย สโลวาเกีย สโลวาเกีย และสโลวีเนีย แต่โครงการน้ียังอยู่ในระดับต้ังต้น 

 

คลัสเตอร์และคลัสเตอร์สีเขียว 
 คลัสเตอร์ของ Ecoplus จัดต้ังขึ้นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน มีตัวตนในทางกฎหมาย 

และมีผู้จัดการคลัสเตอร์ที่เป็นพนักงานบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านน้ันๆ และมี
การประเมินผลผู้จัดการโดยใช้ Balanced Scorecard ในอดีตเคยมีคลัสเตอร์สุขภาพ แต่เน่ืองจาก
สมาชิกในคลัสเตอร์ไม่ค่อยมีความร่วมมือและความเช่ือมโยงกัน จึงทําให้คลัสเตอร์สุขภาพถูกล้มเลิก
ไปในที่สุด 

 ในปัจจุบัน Ecoplus มี 6 คลัสเตอร์ ได้แก่ (1) คลัสเตอร์การก่อสร้างสีเขียว (2) คลัสเตอร์พลาสติก 
(3) คลัสเตอร์อาหาร (4) คลัสเตอร์การขนส่ง (5) คลัสเตอร์เครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ และ 
 (6) คลัสเตอร์อีโมบิลิต้ี (E-mobility) 

 คลัสเตอร์การก่อสร้างสีเขียวมีโครงการ 295 โครงการ และสมาชิก 665 บริษัท ความสนใจหลัก คือ
การนําของเก่ากลับมาใช้ใหม่ สร้างมาตรฐานการสร้างบ้าน/อาคาร เน้นการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนและประสิทธิภาพพลังงาน โดยมีตัวอย่างโครงการ คือ ความย่ังยืนในร้านสรรพาหาร 
(Sustainability in the supermarket) ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือลดการใช้พลังงานในร้านค้า หรือแผ่น
กระดานจากฝักข้าวโพด ซึ่งเป็นการนําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้ทําวัสดุ เป็นต้น 

 

รูปภาพท่ี ก.2 : โครงสร้างคลัสเตอร์ของ Ecoplus 

 
ท่ีมา : Ecoplus (2557) 

 

เทคโนโพล 
 การจัดต้ังเทคโนโพลมีขึ้นในปี 2547 โดยได้รับเงินสนับสนุนครึ่งหน่ึงจาก European Regional 

Development Fund (EFRE) และอีกคร่ึงหน่ึงจากรัฐบาลท้องถิ่นของ Lower Austria 
 เทคโนโพลเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น ให้บริการด้านการวิจัย การ

จัดอบรม และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยแต่ละศูนย์จะมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของตนเอง ได้แก่  
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(1) Krem เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (2) Tulln เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม (3) Wiener Neustadt เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และเคร่ืองมือ และ 
(4) Wieselburg เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ การเกษตร และอาหาร 

 

รูปภาพท่ี ก.3 : หน้าที่ของเทคโนโพล 

 
ที่มา : Ecoplus (2557) 

สรุป 
 

รูปภาพท่ี ก.4 : Lower Austria Innovation Pyramid 

 
ท่ีมา : Ecoplus (2557) 

 

 Business park (Individualistic Approach) จัดเป็นการให้บริการข้ันพ้ืนฐานที่สุด ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ร่วมกัน 

 คลัสเตอร์ (Corporate Approach) เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบริษัทสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องจ่าย
ค่าสมาชิก แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี สิ่งที่สมาชิกจะได้รับเพ่ิมจาก Business Park คือ
การบริการด้านข้อมูลและให้คําปรึกษา 

 เทคโนโพล (R&D Approach) จัดเป็นการให้บริการที่ดีที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายแพงที่สุด สมาชิก
จําเป็นต้องเป็นบริษัทที่มีการสร้างเทคโนโลยีและทําการวิจัย โดยส่ิงที่สมาชิกจะได้รับเพ่ิมขึ้นจาก 
คลัสเตอร์ เช่น ห้องปฎิบัติการสําหรับการทําวิจัย และข้อมูลในเชิงลึก เป็นต้น 
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4)  Austrian Council for Research and Technology Development 
 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-11.30 น. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Dr. Gerhard Reitschuler, Secretariat General 

 

ภาพรวมขององค์กร 
 Austrian Council หรือ Rat für Forschung und Technologieentwicklung: RAT-FTE) ก่อต้ัง

ขึ้นในปี 2543 โดยมีโครงสร้างองค์กรที่ประกอบด้วยผู้จัดการ 3 ท่านจาก 3 บริษัท อาจารย์
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 ท่าน โดยขณะน้ี 2 ใน 5 เป็นนักวิจัยในต่างประเทศ คือ สวิสเซอร์แลนด์และ
เกาหลีใต้ เพ่ือให้ได้รับและเข้าใจมุมมองของคนต่างชาติในประเด็นต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งของชาติน้ันๆ 

 บทบาทหลักของ Austrian Council ได้แก่ การให้คําปรึกษาในด้านการวิจัยและพัฒนารวมไปถึง
นโยบายนวัตกรรมต่างๆ การตรวจสอบการจัดทําเครื่องมือ สาระสําคัญ และพ้ืนที่ในการปฏิบัติการ
ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เทคโนโลยี การพัฒนา และนวัตกรรมของรัฐบาลออสเตรีย  
การเสนอโครงร่างงานวิจัยสําหรับโครงการระดับประเทศต่างๆ ในด้านการวิจัยและพัฒนา โดยการ
ดําเนินงานของ Austrian Council น้ันยึดตามแผนยุทธศาสตร์ 2020 (Strategy 2020) 

 จุดอ่อนของระบบนวัตกรรมแห่งชาติอยู่ที่การเปลี่ยนสิ่งที่ถูกป้อนเข้า (Input) เป็นผลผลิต (Output) 
กล่าวคือ ออสเตรียได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นอันดับ 5 ของสหภาพยุโรป แต่ผลผลิตออกมา
ได้ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย รวมไปถึงจํานวนประชากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและจํานวน
นักศึกษาที่จบด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย ทั้งหมดน้ี มีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากธุรกิจ
เงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่ไม่เข้มแข็งพอ สําหรับข้อด้อยอ่ืนๆ น้ัน ทาง Council กําลัง
ทําการศึกษาอยู่ ซึ่งสามารถค้นควาเพ่ิมเติมได้จากเอกสาร “Report on Austria’s Scientific and 
Technological Performance Capability” (2556) (http://www.rat-fte.at/tl_files/uploads/ 
Leistungsberichte/1308_Leistungsbericht_EN.pdf) และ “Austria 2050-Fit for the Future 
(http://www.androsch.at/media/artikel/Austria.2050.Contents.pdf) 

 ถึงแม้ว่านวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาของออสเตรียกําลังพัฒนาอย่างแข็งขัน แต่ผู้นําด้าน
นวัตกรรมรายอ่ืนๆ เช่น เยอรมนี มีข้อได้เปรียบเหนือออสเตรีย เน่ืองจากประเทศผู้นํานวัตกรรม
เหล่าน้ันมีสัดส่วนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนสูงกว่าออสเตรีย ยกตัวอย่าง
เช่น สัดส่วนการมีส่วนร่วมของภาครัฐต่อภาคเอกชนในด้านการวิจัยและพัฒนานั้นอยู่ที่ 40:60 
เปรียบเทียบกับอัตราส่วน 30:70 ในประเทศผู้นํานวัตกรรม ออสเตรียจึงต้ังเป้าหมายสัดส่วนการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐต่อภาคเอกชนในด้านการวิจัยและพัฒนาในอนาคตอยู่ที่ 30:70 

 ด้วยเหตุน้ี ออสเตรียต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งในความเช่ือมโยงระหว่างการวิจัย/วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม โดยแนวโน้มประการหน่ึง คือ นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าเรียนอาชีวศึกษาที่เน้นมุ่งเน้น
ทางวิชาชีพ หลังจากเรียนจบก็เข้าทํางานช่วงระยะเวลาหน่ึง ก่อนจะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง
ในรั้วมหาวิทยาลัย 

 

การติดตามประเมินผล 
 แนวทางการประเมินผลของ Austrian Council พิจารณาจาก 2 แกนหลัก ได้แก่ (1) ระยะทางสู่เส้น

ชัยที่ต้ังไว้ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตามจริง (Actual Value) ของออสเตรียกับมูลค่าตาม
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จริงของประเทศผู้นําด้านนวัตกรรม และ (2) โอกาส/ความเป็นไปได้ในการบรรลุผลสําเร็จ หมายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตในอดีตและอัตราการเติบโตที่จําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้สําหรับปี 2563 เพ่ือให้เกิดแนวโน้มการเติบโตตามผู้นําด้านนวัตกรรมรายอ่ืนๆ โดยสามารถสรุป
ออกมาเป็นรูปภาพ ดังน้ี 

 

รูปภาพท่ี ก.5 : ตารางความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพ ณ ปัจจุบนักับการบรรลเุป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 

สมรรถภาพสูง 
 
 

สมรรถภาพตํ่า 

 
 เป้าหมายไม่บรรลุผล  เป้าหมายบรรลุผล 

 
5)  Styrian Business Promotion Agency and Eco World Styria – Green Tech Valley 

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 08.15-10.10 น. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Mr. Gerald Fasching, Programme Manager 
- Ms. Sabine Seiler, Project Manager 

 

ภาพรวมขององค์กร 
 Styrian Business Promotion Agency (SFG) ทําหน้าที่คล้าย BOI ของไทย โดยผู้ครอบครอง

กรรมสิทธ์ิคือจังหวัด Styria ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ เมืองหลวงของ 
Styria คือ Graz ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศด้วยเช่นกัน โดย Graz น้ันเพ่ิง
ได้รับรางวัลด้านเมืองแห่งการออกแบบจาก UNESCO ในปี 2556 

 7 ใน 10 บริษัทสัญชาติออสเตรียที่มีอัตราการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดต้ังอยู่ใน Styria 
 SFG มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ สนับสนุนทางการเงินให้กับการ

วิจัยและพัฒนา ลงทุนในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานของพนักงาน 
จัดทําโครงการระหว่างประเทศ ฯลฯ 

 นอกจากน้ี SFG ยังทําหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์คลัสเตอร์ ก่อต้ังศูนย์กระตุ้น (Impulse Centers) 
เพ่ือบ่มเพาะธุรกิจเกิดใหม่ และศูนย์เทคโนโลยี โดยศูนย์กลางเหล่าน้ี 15 แห่งจาก 33 แห่งอยู่ภายใต้
การครอบครองของ SFG นอกจากน้ี SFG ยังการให้บริการนักลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

กิจกรรมขององค์กร 
 กิจกรรมของ SFG น้ันยึดตามแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ Styria 2020 (Economic Strategy Styria 

2020) ซึ่งสังเกตได้จากรูปภาพที่ ก.6 SFG ส่งเสริมการเติบโตผ่านนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 
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(1) การตระหนักรับรู้ (2) การพัฒนา และ (3) การสนันสนุนทางการเงิน ภายใต้องค์ประกอบทั้งสาม 
กิจกรรมต่างๆ ของ SFG ได้แก่  

 การพัฒนาและการบริหารในระดับภูมิภาค  
 การส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและการพัฒนา 
  การปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการและการเติบโตของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  

 การปลูกฝังจิตสาธารณะสีเขียวให้กับผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
 การปลูกฝังแนวคิดด้านอุตสาหกรรมลงในโครงการต่างๆ ในร้ัวโรงเรียน 

 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
  อาชีพสีเขียว (Styria ขยายตัวไปถึงสเปนและโครเอเชียเพ่ือหาการจ้างงาน

ดังกล่าว) 
 การขยายภูมิภาคและธุรกิจออกสู่ตลาดโลก 

 มุ่งเน้นไปที่การส่งออกไปยังตลาดโลกแต่ไม่ได้เน้นการเช่ือมโยงคลัสเตอร์/
เครือข่ายการผลิตกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

รูปภาพท่ี ก.6 : ยุทธศาสตรห์ลักภายใต้ Styria 2020 

 
ที่มา : SFG (2557) 

 

ภาคอุตสาหกรรมรายสาขา 
 มีการลดภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นจาก 11 สาขา เหลือ 3 สาขา 
 การประเมินเกณฑ์บรรทัดฐานน้ันยึดตามสาระสําคัญต่างของแผน Styria 2020 ที่ประกอบด้วย 

ยานยนต์/คมนาคมขนส่ง (Mobility) เทคโนโลยีสะอาด (Eco-Tech) และเทคโนโลยีสุขภาพ 
(Health-Tech) โดยนําสาระสําคัญเหล่าน้ีมาประเมินความสามารถหลักทางเทคโนโลยีและทรัพย์สิน
ในภูมิภาคในสาขาดังต่อไปน้ี  
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o เทคโนโลยีไฟฟ้า การใช้เครื่องมือ และการควบคุม (Electronics, Instrumentation and 
Control Technology) 

o วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมโรงงาน (Mechanical and Plant Engineering) 
o วัสดุและเทคโนโลยีวัสดุ (Materials & Materials Technology) 
o วิศวกรรมเคมีและการแปรรูป เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (Chemical and Process 

Engineering incl. Biotech) 
o อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) 

 ศูนย์วิจัยหลายๆแห่งใช้เกณฑ์ต่างๆท่ีแตกต่างกันในการประเมิน เช่น จํานวนบริษัท/พนักงาน อัตรา
การวิจัยและการพัฒนา อัตราการส่งออก ฐานวิทยาศาสตร์ (เช่น การที่ “เทคโนโลยีไม้” ถูกบูรณา
การเข้ากับ “เทคโนโลยีสะอาด”)  
 

คลัสเตอร์ใน Styria 
 Graz ถูกถือว่าเป็นศูนย์กลางด้านธนาคารเก็บดีเอ็นเอในยุโรป (มีตัวอย่างดีเอ็นเอมนุษย์ประมาณ  

4 ล้านคน) และยังเป็นศูนย์กลางด้านความรู้และการถ่ายโอนเทคโนโลยีทางการแพทย์  
 แต่ละบริษัทสามารถเข้าร่วมได้มากกว่าหน่ึงคลัสเตอร์ โดยปัจจุบันมีคลัสเตอร์อยู่ประมาณ 7 แห่งใน 

Styria ตามท่ีระบุไว้ในรูปภาพที่ ก.7 
 

รูปภาพท่ี ก.7 : เครือขา่ยคลัสเตอร์ใน Styria 

 
ที่มา : SFG (2557) 

 

 ACstyria คือคลัสเตอร์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งแรกในยุโรป 
 Eco World Styria มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสีเขียว 
 ในปี 2556 เงินทุนประมาณ 42 ล้านยูโรถูกอัดฉีดเข้าโครงการทั้งหมด 1,468 โครงการ 
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แผนพัฒนาคลัสเตอร์ 
 

รูปภาพท่ี ก.8 : แผนพัฒนาคลสัเตอร ์

 
ท่ีมา : SFG (2557) 

 ระยะที่ 1 การระบุ (4-6 เดือน) 
o ประเด็นใหม่ๆ ความสามารถต่างๆ 
o อุปสงค์ 
o ความเข้มแข็งของการรวมตัวกัน 

 ระยะที่ 2 การติดตามผล (6 เดือน) 
o การวางโครงสร้างของประเด็นต่างๆ 
o สาระสําคัญด้านเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์ 
o บริบทในระดับชาติและนานาชาติ 

 ระยะที่ 3 การพัฒนายุทธศาสตร์ (4-6 เดือน) 
o การกําหนดวิสัยทัศน์ การจัดวางตําแหน่ง เพ่ือกําหนดกลุ่มเป้าหมายและตัวบ่งช้ี 
o การวางแผนงบประมาณและกระจายทุนตามหลกัการจัดอันดับความสําคัญของ EU 

 กําหนดหน้าที่รับผิดชอบ  ระยะเวลาการดําเนินงาน โครงการหลัก กิจกรรมหลัก 
ฯลฯ 

 ระยะที่ 4 การก่อต้ัง (1-3 ปี) 
o ในช่วงสามปีแรก เป็นของภาครัฐ 100% เพ่ือให้ภาครัฐสนับสนุนในระยะก่อตัวได้อย่างเต็มที่ 

จากน้ันจึงค่อยๆลดลงเหลือ 25.1-51% เพ่ือให้ภาคเอกชนได้เข้าร่วมการพัฒนาและขยายตัว
ต่อไป 

o การถ่วงดุลผลประโยชน์ (Balance of Interests) 
 ระยะที่ 5 การปฏิบัติการ (3-7 ปี) 

o สร้างทัศนวิสัย (Visibility) เพ่ือความชัดเจน 
 ระยะที่ 6 การจัดตําแหน่งใหม่ (1 ปี) 

o เพ่ือปรับให้เข้าแผนยุทธศาสตร์ใหม่ๆ 
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ศูนย์กลางสมรรถภาพสําหรับเทคโนโลยีที่ดีเลิศ (Competence Centers for Excellent Technologies) 
 ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Austrian Research Promotion Agency (FFG) และ SFG 
 เน้นการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์กับอุตสาหกรรม 
 จุดแข็งคือ ในปัจจุบันมี Competence Centers ประมาณ 50 แห่งภายใต้การดูแล SFG 

 

การขยายตัวสู่ต่างประเทศ  
 กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย และตุรกี อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยน

กลุ่มเป้าหมายไปเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น หากประเทศไทยมีการพัฒนาและมีความดึงดูดในด้านที่
ออสเตรียสนใจมากขึ้น ก็อาจมีสร้างเครือข่ายระหว่างกันได้ในอนาคต 

 ดําเนินงานหลักๆโดย Internationalization Center Styria (ICS)  
 

สรุป 
 SFG อยู่ภายใต้รัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัด Styria 100% ทําให้สังเกตได้ว่า ECO Plus และ ECO 

World น้ันต่างกันตรงที่ผ่ายหน่ึงถูกควบคุมโดยตรงกับอีกฝ่ายที่ปกครองตนเอง 
 

6)  Chamber of Commerce and Industry of Štajerska 
 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00-17.00 น. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Ms. Vesna Herženjak, Senior Consultant 

 

ภาพรวมขององค์กร 
 Štajerska ในอดีตคือฐานผลิต/อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่ ทําให้หลังจากนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว

ล้มตัวลง อัตราการว่างงานในพ้ืนที่ดังกล่าวจึงขึ้นสูงถึง 18% 
 สมาชิกในสภาหอการค้าในสโลวีเนียมีเพียง 400-500 บริษัท จากจํานวนที่มีอยู่ 7,000 ราย ทําให้มี

ความสําคัญค่อนข้างน้อย ตรงกันข้ามกับเยอรมันที่สภาหอการค้าส่วนใหญ่จะมีแนวทางเป็นของ
ตนเองและทุกบริษัทจะต้องเข้าร่วมสภาหอการค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจ   

 ในส่วนของกิจกรรมหลักน้ัน การให้ความร่วมมือไม่ได้จํากัดอยู่แค่ที่การค้า แต่ยังร่วมไปถึงการขยายตัว
ออกสู่ตลาดต่างประเทศของ SMEs (ซึ่งจะมุ่งเน้นไปท่ีการค้าเสียส่วนใหญ่) โดยมีวิธีการต่างๆ ได้แก่ 
การส่งคณะผู้แทนไปยังต่างประเทศ การติดต่อสัมพันธ์ และการประชุมร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การ
ขยายตัวไปยังเยอรมัน ออสเตรีย และยุโรปตะวันออก  

 มีเจ้าหน้าที่พนักงานประจําอยู่ทั้งหมดหกคน แต่มีการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญภายนอกทางด้านกฎหมาย 
ด้านการเงิน ด้านโครงการ EU และอ่ืนๆ  

 

ภาคอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์และการซ่อมบํารุงที่มีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ใน

ประเทศออสเตรีย (ยกตัวอย่างเช่น หนังสําหรับเบาะหนังรถยนต์) อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ในการยก
สิ่งของ และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า โดยเฉพาะอาหาร   

 ทั้งน้ี การส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆจะมุ่งเน้นไปที่การส่งออกเสียส่วนใหญ่ 
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อุตสาหกรรมสีเขียว 
 สภาหอการค้าไม่ได้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมสีเขียวโดยตรง แต่ให้ความ

ช่วยเหลือบริษัทต่างๆในการติดต่อสัมพันธ์กับสมัชชาต่างๆเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่าย
หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

 ถึงแม้ว่ามาริบอร์จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สําคัญ แต่ไม่ได้รับการใช้งานอย่างเต็มที่นัก 
 

7)  Maribor Development Agency (MRA) 
 วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-10.00 น. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Mr. Bozidar Pucnik, Managing Director 
- Mr. Vladimir Rudl, Head of Unit and Manager of Cluster Energy Optimized Construction 

 

ภาพรวมขององค์กร 
 MRA คือองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่ทํางานภายใต้การดูแลของจังหวัด Podravje ประเทศสโลวีเนีย 
 MRA ให้ความสําคัญกับการสรรสร้างนวัตกรรมและแนวทางในการบริหารจัดการใหม่ๆมาเป็นอันดับ

หน่ึง ซึ่งน่ียังรวมไปถึงสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆอีกด้วย  
 ภายใต้ MRA มีโครงการต่างๆไม่น้อยกว่า 100 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการ

ยุโรป (European Commission) กระทรวงต่างๆในประเทศ เช่นเดียวกับภาคเอกชน 
 

กิจกรรมของ MRA 
 ครอบคลุมเทศบาลท้ังหมด 41 แห่ง 
 กิจกรรมต่างๆมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ดึงดูดการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เข้ามายังภูมิภาค 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนและการพัฒนาชนบท ประสานงานกับเครือข่ายการพัฒนาออสเตรีย-
สโลวีเนียแบบทวิภาคี (EU-REGIA) และทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้กับโครงการระหว่างประเทศ
ต่างๆ เช่น โครงการระหว่างออสเตรียกับโครเอเชีย 

 MRA เป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการในยุโรป (Enterprise Europe Network) ที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่บริษัทต่างๆในการขยายตัวสู่นานาชาติ การสรรสร้างนวัตกรรม และการถ่ายโอนทาง
ความรู้และเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้า มหาวิทยาลัยมาริบอร์ (University of 
Maribor) และศูนย์กลางทางเทคโนโลยี/สวนเทคโนโลยีต่างๆ เช่นเดียวกับความร่วมมือกับโครงการ
ต่างๆของ EU โดยเฉพาะคลัสเตอร์ด้านการก่อสร้างที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency Construction) เช่น การสร้าง Passive House ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 โครงการต่างๆระหว่างประเทศ (โดยหลักคือ ระหว่างสโลวีเนียกับออสเตรีย) มีโครงสร้างแบบจากล่าง
ขึ้นบน (Bottom-up Model) ซึ่งเปิดโอกาสให้กับการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และความคิดเห็น
ต่างๆ โครงการเหล่าน้ีจะผ่านการคัดเลือกว่ามีประโยชน์ต่อหรือตรงตามความต้องการของสาธารณะ
มากน้อยแค่ไหน เพ่ือจัดอันดับความสําคัญในการลงมือปฏิบัติจริง โดยการจัดอันดับความสําคัญ
ดังกล่าวจะต้องสัมพันธ์ควบคู่ไปกับฝั่งออสเตรียอยู่เสมอ โครงการต่างๆ ได้แก่ 
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o ClusterPoliSEE 
o HEALTH4GROWTH 

 ตัวสํานักงานทําหน้าที่ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) สําหรับนักลงทุน 
 ทั้งน้ี กิจกรรมต่างๆภายใต้การดําเนินงานของ MRA จะสอดคล้องไปกับมาตรฐานทั่วไปของ EU  
 ในส่วนของคลัสเตอร์น้ัน จะดําเนินงานภายใต้โครงการระหว่างประเทศต่างๆของ EU เช่น โครงการ

ต่างๆภายใต้ CENTRAL EUROPE  
 

จุดอ่อนขององค์กร  
 ความแตกต่างระหว่างสโลวีเนียกับออสเตรียในเร่ืองของระดับการพัฒนาและระบอบการปกครอง 

(โดยสโลวีเนียมีการรวมอํานาจอยู่ที่ศูนย์กลางมากกว่า) ซึ่งทําให้การบริหารจัดการและการจัดหา
เงินทุนในสโลวีเนียเป็นไปอย่างยากลําบากมากกว่า  

 ระยะเวลาในการสะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ของสโลวีเนียและออสเตรียก็ไม่เท่า
เทียบกันนัก (โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ในสโลวีเนียเริ่มต้นในปี 2002 แต่ต่อมาการพัฒนาแผนนโยบาย
เทคโนโลยีกลับได้รับความสําคัญมากกว่าในช่วงปี 2007-2008)  

 นอกจากน้ี ฝั่งออสเตรียยังได้รับเงินทุนมากกว่าเน่ืองจากโครงการต่างๆสามารถได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลในระดับมลรัฐ 

 

การจัดอันดับความสําคัญ 
 ในสโลวีเนีย โครงการด้านคลัสเตอร์จะไม่ได้รับความสําคัญภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศเท่าใดนัก 

จึงจําเป็นต้องมีเจตจํานงทางการเมืองเพ่ือพัฒนาโครงการดังกล่าว 
 

อุปสรรค 
 บริษัทต่างๆในสโลวีเนียไม่ได้มีส่วนร่วมในลัสเตอร์เท่าใดนัก แต่มีความเช่ือมโยงกับฝั่งออสเตรียในแง่

ของห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกอยู่ในระดับที่สูง เน่ืองจากบริษัทต่างๆในสโลวีเนียจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ
จํานวนมากให้กับออสเตรีย ยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หลายๆบริษัทได้จัดส่งสินค้าไป
ยัง Magna Steyr ผู้ผลิตสินค้ายานยนต์รายใหญ่ใน Graz หากแต่กําไรจากมูลค่าเพ่ิมส่วนใหญ่น้ันไม่ได้
ตกสู่มือของบริษัทในสโลวีเนีย 

 ฝ่ายสโลวีเนียนับว่าสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอันเป็นผลมาจากความได้เปรียบจากการเดิน
นําหน้าหน่ึงก้าว (First Mover Advantage) ของออสเตรีย (ที่ได้มาจากการเป็นจุดดึงดูดแรงโน้มถ่วง 
[Gravity Point] หรือก็คือการสร้างเครือข่ายที่ช้ีนําโดยนวัตกรรม ทักษะ และสิ่งแวดล้อมในการ
ทํางานที่ดี) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้างและพลังงาน ทําให้ขาดความม่ันใจในการแข่งขันและ 
ไม่ต้องการเข้าร่วมคลัสเตอร์ หากแต่ต้องการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันที่แข็งแกร่ง 
เสียมากกว่า เช่น การถ่ายโอนทางความรู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา หรือการศึกษานําร่อง พูดในอีก
ทางหน่ึงคือ มีความต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์ฝ่ายเดียวเสียมากกว่า (One-way Benefits) 

 นอกจากน้ี ยังมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างแต่ละภาค (Sectors) เช่น บางภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ในสโลวีเนียมีทักษะทางเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าออสเตรีย ทําให้มีประสิทธิผลที่ตํ่ากว่าและนําไปสู่ข้อเสีย
เปรียบในการแข่งขัน 
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 อุปสรรคทางการค้าอ่ืนๆที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) ได้แก่ มาตรฐานต่างๆท่ีสูงกว่าของ
ออสเตรียเมื่อนํามาใช้กับสโลวีเนีย ความแตกต่างในเร่ืองของกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศออสเตรียในระดับเทศบาลน้ัน สภาหอการค้าแต่ละแห่งจะออกใบอนุญาตที่
จําเป็นสําหรับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ โดยแต่ละที่จะมีมาตรฐานและข้อบังคับที่แตกต่างกัน ทํา
ให้เป็นเรื่องยากสําหรับบริษัทต่างๆในสโลวีเนียที่จะเข้าถึงตลาดในออสเตรีย    

 โดยสรุป การก้าวนําหน้าของออสเตรียได้สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างออสเตรียและ
สโลวีเนีย 
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ที่มา : ภัทร สริยาภรณ์ (2557) 

 

บทบาทของคณะเลขาธิการการเติบโตสีเขียว  
 ดร. เคน โรธา เจ้าหน้าที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นรองเลขาธิการ คณะ

เลขาธิการการเติบโตสีเขียว (General Secretariat for Green Growth: GSGG) ที่อยู่ในกํากับดูแล
ของคณะกรรมการเพ่ือการเติบโตสีเขียวแห่งชาติ (National Council for Green Growth: NCGG) 
ได้บรรยายถึงขอบเขตการดําเนินงานของ GSGG ว่า มีหน้าที่อํานวยความสะดวกในการประสานงาน
ระหว่างกระทรวง รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ 
การเติบโตสีเขียวและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างย่ังยืนในกัมพูชา 

 ในการประสานงานภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวในประเทศ จะไม่มีการบังคับให้แต่ละ
หน่วยงานปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามโครงสร้างแบบบนลงล่าง (Top-down) แต่จะสร้าง
ความไว้วางใจให้แต่ละหน่วยงานมีความเป็นเจ้าของ (Ownership) ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าวตามแบบฉบับของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือจุดประสงค์ในระดับชาติ มิใช่ผลสําเร็จขององค์กรใด
องค์กรหน่ึง ดังน้ัน แนวทางการดําเนินงานของ GSGG จะเน้นความสมัครใจและอิสระในการทํางาน
ของแต่ละหน่วยงาน มากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย  

 ในการประสานงานดังกล่าวน้ัน มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช 
ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้นําผลักดันแนวคิดการเติบโตสีเขียว จึงทํา
ให้การขับเคลื่อนนโยบายทําได้สะดวกข้ึน 

 นอกเหนือจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างๆ แล้ว GSGG ยังประสานงานกับองค์การนอก
ภาครัฐ (Non-governmental organisations: NGOs) และบริษัทภาคเอกชน เช่น ผู้ผลิต
เครื่องนุ่งห่ม ในการพัฒนาธุรกิจสีเขียว 
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 อย่างไรก็ตาม GSGG กําลังพิจารณาปรับเปล่ียนโครงสร้างและช่ือของหน่วยงาน เป็นคณะเลขาธิการ
การเติบโตอย่างย่ังยืน (General Secretariat for Sustainable Growth) เน่ืองจากมองว่าขอบเขต
ของคําว่าการเติบโตสีเขียวน้ันแคบไป และเช่ือว่าการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานจะสามารถครอบคลุม
ภารกิจของแต่ละกระทรวงได้มากกว่า โดยอาจพิจารณาจัดต้ังกรมเศรษฐกิจสีเขียว (Department for 
Green Economy) กรมพลังงานสีเขียว (Department for Green Energy) และกรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสีเขียว (Department for Green Science and Technology) ขึ้นในอนาคต 
 

นโยบายของคณะเลขาธิการการเติบโตสีเขียว 
 GSGG มีนโยบายและแผนการพัฒนาการเติบโตสีเขียวตามยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมระยะที่ 3 ระหว่างปี 

2556-2561 (Rectangular Strategy Phase III 2013-2018) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกัมพูชาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้เน้ือหาในด้านที่ 4 ว่าด่วยการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน (Sustainable management of natural resources)  

 GSGG ได้ประกาศใช้นโยบายเก่ียวกับการเติบโตสีเขียวหลัก โดยเร่ิมจากการประกาศนโยบายการ
เติบโตสีเขียวแห่งชาติ (National Policy for Green Growth) ในปี 2556 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 5 ข้อ 
ประกอบด้วย (1) การประสานงานและความร่วมมือในระดับชาติและระหว่างประเทศ (International 
and National Collaboration and Coordination) (2) การศึกษา การวิจัย และ การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Study, Research and Data Analysis) (3) การประสานกันของการเติบโตสีเขียวในทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (Harmonization of Green Growth in the Economy, Society and Culture)  
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) และ (5) การพัฒนาเทคโนโลยีสี
เขียวอย่างย่ังยืน (Sustainable Green Technology Development) 

 ยุทธศาสตร์ถัดมา คือ แผนยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติ ปี 2556-2573 (National Strategy 
Plan on Green Growth 2013-2030) ซึ่งมียุทธศาสตร์หลักๆ 9 ข้อ ประกอบด้วย (1) การลงทุนสี
เขียวและการสร้างงานสีเขียว (Green Investment and Green Jobs Creation) (2) การจัดการ
เศรษฐกิจสีเขียวที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy Management in balance with 
Environment) (3) การพัฒนาเศรษฐกิจสีฟ้าอย่างย่ังยืน (Blue Economy Development with 
Sustainability) (4) สิ่งแวดล้อมสีเขียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Green Environment 
and Natural Resources Management) (5) การพัฒนาทุนมนุษย์และการศึกษาสีเขียว (Human 
Resources Development and Green Education) (6) การบริหารเทคโนโลยีสีเขียวอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective Green Technology Management) (7) การส่งเสริมระบบสวัสดิการ 
สีเขียว (Promotion of Green Social Safety System) (8) การคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมสีเขียว
และเอกลักษณ์ของชาติ (Uphold and Protection of Green Culture Heritage and National 
Identity) และ (9) การจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance on Green Growth) 

 นโยบายของ GSGG คํานึงทั้งปัจจัยอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งในด้านแรก อุปสรรคหลัก คือ ทัศนคติของ
ประชาชนในประเทศท่ียังไม่ตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร ดังน้ัน จึงอยู่ในขั้นตอน
การดําเนินโครงการแบบสมัครใจ เช่น การใช้ฉลากเขียว (Eco-Labeling) เพ่ือสนับสนุนให้คนบริโภค
สินค้าสีเขียวมากขึ้น หรือแม้กระทั่งกระตุ้นให้เกิดการบริโภคของภาครัฐ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 
โดยตัวอย่างที่มีให้เห็นแล้วในกัมพูชา คือ อาคารเขียว (Green Building) และวัสดุก่อสร้างสีเขียว 
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(Green Construction Materials) เช่น สีทาบ้าน ซีเมนต์ หลอดไฟ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่ือง
กระบวนการสีเขียวในบ้านและที่ทํางาน (Greening of Home and Workplace) 

 อย่างไรก็ตาม GSGG ยอมรับว่าในปัจจุบันยังไม่ได้สนับสนุนการลงทุนสีเขียวเท่าที่ควร เพราะ
ยุทธศาสตร์ประเทศเน้นสนันสนุนด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก GSGG จึงมองว่าจะต้องมีการสร้าง 
ความโดดเด่นให้กับสินค้าการเกษตรของกัมพูชาเสียก่อน ยกตัวอย่าง สินค้าข้าว ศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดโลกของกัมพูชายังตํ่ากว่าไทยและเวียดนามอยู่มาก ดังน้ัน จึงต้องมีการเพ่ิมผลิตภาพและ
ความเข้มแข็งในด้านเทคโนโลยีควบคู่กันไป โดย ดร. เคน ได้ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสี
เขียวที่เก่ียวข้องกับการรีไซเคิล (Recycle) และการจัดการของเสีย ซึ่ง GSGG ได้จัดต้ังกองทุนในกลุ่ม
ผู้ประกอบการเคร่ืองนุ่งห่มสําหรับจัดการเรื่องดังกล่าว เป็นจํานวนเงินสมทบ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

 

ความร่วมมือกับไทย 
 GSGG คาดหวังว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทําวิจัยร่วม (Join Research) เพ่ือเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศ โดย ดร. เคนกล่าวว่า ต้ังแต่เข้ามารับตําแหน่งรอง
เลขาธิการคณะเลขาธิการการเติบโตสีเขียว ยังไม่เคยเห็นหน่วยงานในไทยเข้ามาประสานงาน ซึ่งตรง
ข้ามกับเวียดนามท่ีมีการเข้ามาช่วยเหลือกัมพูชาในเรื่องของการบริหารจัดการนํ้าเสีย เป็นต้น 

 
2) Asian Development Bank (Cambodia Resident Mission) 
 วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 10:15-12:00 น. 
 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2557) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Mr. Poullang Doung, Senior Economics Officer 

- Mr. Jan Hansen, Senior Country Economist 
 

ภาพรวมอุตสาหกรรมของกัมพูชา 
 อุตสาหกรรมหลักของกัมพูชา คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งทาง ADB มองว่า แม้อุตสาหกรรมน้ี

จะต้ังรกรากมากว่า 15 ปี แต่ยังมีผลกระทบภายนอกเชิงบวก (Positive externality) หรือผลพลอย
ได้ทางเทคโนโลยี (Technology spillover)1 อย่างจํากัด 

 กลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวและวัสดุสีเขียวยังไม่ได้รับการพัฒนาในกัมพูชา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไร้
ศักยภาพในอนาคต เพราะ ADB ทราบว่ามีบางบริษัทอยู่ระห่างการพัฒนาการนําขวดพลาสติกเหลือ
ใช้มาผลิตเป็นสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งตัวช้ีวัดความสําเร็จด้านการลงทุนน้ันขึ้นอยู่กับการมีมวล
วิกฤติ (Critical mass) หรือกล่าวได้ว่า ต้องมีอุปสงค์เพียงพอที่จะทําให้เกิดการประหยัดด้วยขนาด 

 อย่างไรก็ตาม ADB คาดหวังว่าการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสามารถเสริมสร้างความ
ร่วมมือ การสร้างงาน และการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนได้มากขึ้น โดยการลงทุนจะนํามาซึ่ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ความเช่ียวชาญ ดังน้ัน หากรัฐบาลมีนโยบายที่ดี ก็จะกระตุ้นให้
เกิดผลพลอยได้ดังกล่าวได้ 
 

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของกัมพูชา 
 ปัจจุบันกัมพูชากําลังร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ ฉบับแรก ระหว่างปี 2557-2567 

(Industrial Development Plan 2014-2024: IDP) ซึ่งยังไม่ได้รับการเห็นชอบ แต่สามารถสรุป
สาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นปัญหาหลักที่แผนพัฒนาอุตสาหกรรมฉบับน้ีต้องการแก้ไข คือ  
(1) ภาคอุตสาหกรรมในประเทศยังมีเฉพาะสาขาเครื่องนุ่งห่ม จึงจําเป็นต้องสร้างความหลากหลาย

เพ่ิมขึ้น  
(2)  ร้อยละ 98 ของธุรกิจในประเทศเป็นวิสาหกิจระดับย่อย (Micro) ซึ่งมีการดําเนินการจัดต้ังอย่าง

ไม่เป็นทางการ จึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ภาครัฐจึง
ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้วิสาหกิจเหล่าน้ีเติบโตขึ้นเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม ซึ่งยังมีอยู่น้อยมากในกัมพูชา หรือกล่าวได้ว่าตรงกลางขาดหาย (Missing Middle)  

(3) จากประเด็นปัญหาข้อที่ 1 และ 2 ความเป็นผู้ประกอบการตํ่า ทําให้มูลค่าเพ่ิมและประสิทธิภาพ
การผลิตตํ่า รัฐจึงต้องสนับสนุนการสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเติบโตของ
ผู้ประกอบการ 

(4) โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางกายภาพและไม่ใช่กายภาพยังเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน จึงจําเป็นต้อง
วางแผนในยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศอย่างจริงจัง 

(5) โครงสร้างทางสถาบัน กล่าวคือ องค์กรภายในประเทศขาดความความร่วมมือระหว่างกัน จึงต้อง
บูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 จากประเด็นปัญหา 5 ข้อข้างต้นน้ัน แผนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 
ดังต่อไปน้ี 

                                                            
1 โดยส่วนใหญ่ Spillover หรือ ผลพลอยได้จากการผลิต ในทางเศรษฐศาสตร์จะมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า Externality หรือ ผลกระทบ
ภายนอก แต่ในบริบทนี้ Spillover จะถูกใช้ในความหมายในแง่ของส่วนเกินเชิงบวกจากการผลิตที่มีผลต่อการพัฒนาในด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ทั้งทุน
มนุษย์ ทุนทางกายภาพ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางปัญญา และทุนทางการเงิน 
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(1) ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ โดยเฉพาะในสาขาอุปกรณ์การขนส่ง อิเล็กทรอนิกส์ ยา 
หัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ พลังงาน และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานสีเขียว 
(Green-based industry) เพ่ือมุ่งเน้นการส่งออกและทดแทนการนําเข้า 

(2) จัดต้ังเขตอุตสาหกรรมพิเศษ (Special Industry Zone) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zone) โดย ADB มองว่าเขตเศรษฐกิจที่ประสบความสําเร็จสูงสุด คือ พนมเปญ 
เมืองท่าสีหนุวิลล์ และพ้ืนที่ที่มีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม เช่น จังหวัดสวายเรียง 

(3) พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดย่อยในประเทศ 
(4) ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 

 ADB ได้วิพากษ์วิจารณ์เป้าหมายการส่งออกข้าว 1 ล้านตันในปี 2558 ว่ามีข้อดีคือทําให้แต่ละ
หน่วยงานทํางานอย่างหนักเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยจัดต้ังหน่วยงานกํากับดูแลด้านราคา
โดยเฉพาะ แต่ภาครัฐแก้ปัญหาไม่ตรงจุด เพราะปัญหาไม่ได้เกิดจากราคาแต่สืบเน่ืองจากต้นทุน 
โลจิสติกส์ โดย ADB วิเคราะห์ว่า ราคาข้าวของกัมพูชาแข่งขันได้ดีกว่าไทยและเวียดนาม แต่ต้นทุน
ขนส่งน้ันสูงกว่ามาก ทําให้ข้าวของกัมพูชาไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ในขณะเดียวกัน กัมพูชา
ยังขาดนโยบายในสินค้าเกษตรรายการอ่ืน เช่น อ้อย มันสําปะหลัง เป็นต้น ที่ล้วนเป็นพืชเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกับข้าว  

 ด้วยเหตุน้ี กัมพูชายังไม่มีนโยบายพัฒนาวัสดุสีเขียวโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ แม้ว่า ADB และต่างชาติ
จะมองเห็นศักยภาพ เช่น การแปรรูปแกลบเป็นพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

 

บทบาทของ ADB 
 กิจกรรมและโครงการของ ADB เน้นการช่วยเหลือภาครัฐในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา

เมือง การขนส่ง และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ADB ได้จัดต้ังกองทุนภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลทางด้านภูมิอากาศ (Climate Change Immunity 

Fund) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่คํานึงถึงขนาด
กิจการ ดังน้ัน ภาคเอกชนจึงสามารถเข้าถึงเงินทุนดังกล่าวได้ในอัตราดอกเบ้ียตํ่าเพียงร้อยละ 1.5 ต่อ
ปี ตัวอย่างโครงการท่ีผ่านเกณฑ์ดังกล่าว คือ โครงการห่วงโซ่มูลค่าเคร่ืองเทศของนักลงทุนชาวอินเดีย 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับขมิ้นในฟาร์มตัวอย่าง (Model Farm) ที่มีการบริหารจัดการลด     
การปล่อยคาร์บอนต้ังแต่ขั้นต้นนํ้าจนถึงขั้นปลายนํ้า 

 
3)  TTY Agricultural Plant Development (TTY-APD) 
 วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.30-14.30 น.  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- H.E. Na Mardy, Chief Executive Officer, TTY Agricultural Plant Development (TTY-APD) 
 

ภาพรวมของบริษัท 
 TTY-Agricultural Plant Development (TTY-APD) ประกอบธุรกิจในสองส่วนหลัก คือ การแปรรูป

มันสําปะหลังและการเพาะปลูกยางพารา 
 ประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบัน คือ คุณนา มาร์ดี ในอดีตเคยเป็นข้าราชการประจํากระทรวง

เกษตร ปัจจุบันนอกจากประกอบธุรกิจแล้ว ยังเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฮุน เซน 
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ที่มา : ภัทร สริยาภรณ์ (2557) 

 

 TTY-APD ก่อต้ังในปี 2539 และเริ่มผลิตแป้งมันสําปะหลังในปี 2542 โดยปัจจุบันมีกําลังการผลิต
สูงสุดในกัมพูชา จากทั้งหมดประมาณ 15 โรงงานที่แปรรูปมันสําปะหลัง ซึ่งรวมถึงโรงงานของนัก
ลงทุนชาวไทย เวียดนาม และเกาหลีใต้  

 ธุรกิจมันสําปะหลังของ TTY-APD จําแนกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง 
(2) การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากมัน (3) การผลิตปุ๋ยจากกากมันและนํ้าเสีย และ (4) การผลิตอาหาร
สัตว์จากกากมันเพ่ือป้อนให้กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 

 กิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในโรงงานใกล้กับชายแดนเวียดนาม เน่ืองจากเป็นตลาดส่งออกหลักและ
สามารถใช้ประโยชน์จากท่าเรือ 
 

การแปรรูปมันสําปะหลัง 
 บริษัทมีกําลังการผลิตแป้งมัน 220-250 ตันต่อวัน ซึ่งต้องใช้หัวมันสําปะหลัง 1,000-1,200 ตันต่อวัน 

โดยในอนาคตหากเพ่ิมปริมาณการผลิตแป้งมันเป็น 300 ตันต่อวัน จะต้องใช้หัวมันสําปะหลังเพ่ิมเป็น 
1,500 ตันต่อวัน เพ่ือขยายกําลังการผลิต ส่งออกไปยังจีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย วัตถุดิบเหล่าน้ีถูกส่งมา
จากทั่วทุกพ้ืนที่ของกัมพูชา โดยคุณนา มาร์ดี ให้ความเห็นว่า เน่ืองจากมันสําปะหลังของกัมพูชาเพ่ิง
ปลูกได้ไม่นาน พ้ืนที่เพาะปลูกจึงเป็นดินใหม่ที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ คุณภาพวัตถุดิบจึงดีกว่าของไทย
และเวียดนาม 

 เครื่องจักรที่ใช้ส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศไทย คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด บางนา สตีล เวิร์คส์ และ
บางส่วนนําเข้าจากประเทศเยอรมนี  

 ทั้งนี้ต้ังแต่ปี 2547 TTY-APD ได้แตกสาขาธุรกิจไปผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพจากกากมันสําปะหลังและ
นํ้าเสีย ปัจจุบันมีกําลังผลิตไฟฟ้า 5.2 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถเป็นแหล่งพลังงานของสายธารการผลิต
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ของโรงงานได้ทั้งหมด นอกจากน้ัน TTY-APD ได้ขายกากมันสําปะหลังเป็นอาหารสัตว์ส่งไปยังบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) โดยการตัดสินใจแตกสาขาธุรกิตดังกล่าวเป็นแนวคิดจาก
ประสบการณ์ส่วนตัวของท่านผู้นํา โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงวัสดุสีเขียว เช่น พลาสติกชีวภาพ คุณนาขอศึกษาข้อมูลดูก่อน แต่หากทาง
ไทยต้องการนําแป้งมันสําปะหลังไปแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ บริษัทก็ยินดีที่จะป้อนวัตถุดิบให้  

 กลยุทธ์การแตกสาขาธุรกิจทําให้ TTY-APD ทํากําไรเพ่ิมมากขึ้นถึงร้อยละ 30 และยังเพ่ิมความ
ได้เปรียบในฐานะผู้นําให้กับบริษัท TTY-APD  

 เมื่อกล่าวถึงการจัดต้ังโรงงานบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา คุณนามองว่าที่ต้ังด้ังเดิมมีความ
ได้เปรียบด้านการส่งออกอยู่แล้ว จึงยังไม่มีแนวคิดดังกล่าว แต่มีนักลงทุนจากไทยไปลงทุนในจังหวัด
ไพลินด้วยเงินทุนจากธนาคาร ANZ Royal2 

 ในสาขาพลังงานทดแทน บริษัทของเกาหลีใต้ได้แปรรูปมันเส้นเพ่ือผลิตเอทานอล ส่วน TTY-APD 
ได้รับการทาบทามจากบริษัทไต้หวัน ติดต่อเพ่ือทําการแปรรูปเอทานอลจากกากมัน โดยคุณนามองว่า
การผลิตเอทานอลจากมันเส้นถูกกว่าการผลิตจากอ้อย โดยมันเส้น 2.5-2.7 กิโลกรัม สามารถผลิตเอ
ทานอลได้ 1 ลิตร  
 

ความร่วมมือกับไทย 
 TTY-APD มีความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับสมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย (Thai Tapioca Starch 

Association: TTSA) ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน 
 นอกจากน้ี TTY-APD มีความร่วมมือกับเวียดนามพอสมควรเน่ืองจากโรงงานอยู่ติดจังหวัดไตหนิน  

ซึ่งมีโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังจํานวนมาก  
 
4)  Ministry of Planning (MOP) 
 วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 15.00-16.30 น. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- H.E. Poch Sovanndy, Deputy Director General, General Directorate of Planning 
 

ภาพรวมแผนและนโยบาย 
 กระทรวงการวางแผน (Ministry of Planning: MOP) ทําหน้าที่ในการวางนโยบายและแผนรวมทั้ง

ติดตามและประเมินผล โดยในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ (National Strategic 
Development Plan: NSDP) ปี 2557-2561 ซึ่งยึดตามกรอบของยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม 3 
(Rectangular Strategy 3) และใช้ตัวช้ีวัดถึง 100 ตัว เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินนโยบายของแต่
ละกระทรวง โดยที่กระทรวงการวางแผนไม่ได้มีหน้าที่ในการนําแผนไปปฏิบัติโดยตรง ในปัจจุบัน 
กระทรวงการวางแผนกําลังดําเนินการประกาศใช้ NSDP ฉบับล่าสุด โดยอยู่ในระหว่างการลงนามของ
กษัตริย์  

 

                                                            
2 ธนาคาร ANZ Royal ถือหุ้นโดย กลุ่มธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australia and New Zealand Banking Group Limited: ANZ) 
ร้อยละ 55 และกลุ่ม Royal Group of Companies (RGC) ร้อยละ 45 
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ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2557) 

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมของกัมพูชา 
 ภาคอุตสาหกรรมของกัมพูชายังจํากัดอยู่ในสาขาส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มและยังไม่มีแผนการผลิต

อุตสาหกรรมหนัก ดังน้ัน ภาครัฐจึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เช่น อาหารแปรรูป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และการจ้างงาน  

 เมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมสีเขียว รัฐบาลไม่ได้ให้คํานิยามหรือคัดเลือกสาขาที่ต้องการสนับสนุนจริงจัง 
แต่ยึดตาม 2 กรอบหลัก คือ การเติบโตสีเขียว และการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมมีตัวช้ีวัดในด้านน้ี เช่น สัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงจากไม้ ด้วยเหตุน้ี 
กระทรวงการวางแผนจึงมองว่า ก่อนสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว จําเป็นต้องสร้างฐานความรู้ 
ทัศนคติ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกัมพูชาในฐานะประเทศกําลังพัฒนา
ยังขาดปัจจัยเหล่าน้ี ทําให้อุปสงค์ของสินค้าสีเขียวตํ่า  

 อย่างไรก็ตาม หลายสาขาของกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต เช่น พลังงาน
สะอาด ได้แก่ พลังงานนํ้า (กัมพูชากําลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 3 แห่ง) พลังงานแสงอาทิตย์ 
(รัฐบาลกําลังจะประกาศแผนแม่บท ซึ่งจะช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารได้มาก) พลังงาน
ลม (กัมพูชามีหน่ึงแห่งที่สีหนุวิลล์)  

 ในการเสริมสร้างศักยภาพของภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐมีศูนย์ฝึกอบรมของตนเอง และได้มี 
การประสานความร่วมมือกับภาควิชาการและองค์การไม่แสวงหากําไร เช่น ในการเสริมสร้างทักษะ
การซ่อมรถ เป็นต้น 
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ความร่วมมือกับไทย 
 ภายใต้ประชาคมอาเซียน กัมพูชามีความคาดหวังว่าจะเพ่ิมความร่วมมืออย่างน้อยใน 3 ด้าน ได้แก่ 

(1) การเพ่ิมรายได้ต่อหัวของประชากรให้หลุดพ้นจากประเทศพัฒนาน้อยสุด (Least Developing 
Countries: LDC) (2) การพัฒนาทักษะ และ (3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะจากประเทศไทย
ในสาขาเกษตร 

 
5)  Cambodia Investment Board (CIB) และ Cambodia Special Economic Zone Board (CSEZB)  
 วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 08.00-09.30 น. 
 

 
ที่มา : ภัทร สริยาภรณ์ (2557) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Mr. Chea Vuthy, Deputy Secretary General 

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมของกัมพูชา 
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา (Cambodia Investment Board: CIB) เป็นหน่วยงาน

ภายใต้สภาเพ่ือการพัฒนากัมพูชา (Council of the Development of Cambodia: CDC) ที่มี
หน้าที่พิจารณาอนุมัติส่งเสริมโครงการลงทุนทั้งหมดในประเทศ ทั้งน้ี กฎหมายกัมพูชากําหนดให้ CDC 
ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จแก่นักลงทุน คล้ายคลึงกับสํานักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ
ประเทศไทย  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมของกัมพูชาน้ันยังอยู่ในระยะแรกเริ่ม โดยร้อยละ 90 ของสินค้าส่งออกของ
กัมพูชาเป็นสินค้าประเภทเคร่ืองนุ่งห่ม โดยมีจํานวนโรงงานในประเทศมากกว่า 500 โรงงาน แต่ยังคง
ต้องนําเข้าวัตถุดิบในการผลิตเกือบทั้งหมด รองลงไปเป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปวัตถุดิบทาง
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การเกษตร ซึ่งมีนักลงทุนรายใหญ่ คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ในสาขา 
การผลิตอาหารสัตว์และธุรกิจโรงสีข้าว โดยมีเงินทุนหมุนเวียน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 อุตสาหกรรมหนักยังไม่มีการลงหลักปักฐานอย่างจริงจังในกัมพูชา เน่ืองจากต้องการแรงงานฝีมือสูง 
เว้นแต่การลงทุนของบริษัทญี่ ปุ่นที่เริ่มกระจายฐานการผลิตจากประเทศไทย อาทิ Minebea 
(Cambodia) Co., Ltd. บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์มอเตอร์ ช้ินส่วนที่ใช้ในการผลิตยานยนต์ Yazaki 
(Cambodia) Products Co., Ltd บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สายไฟรถยนต์สําเร็จรูป และ SC Wado 
Component (Cambodia) Co., Ltd. (Nidec Corporation) บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนอะลูมิเนียม
ประกอบฮาร์ดดิสก์ ซึ่งบริษัทแม่เหล่าน้ีจะนําช้ินส่วนดังกล่าวกลับไปประกอบในประเทศไทย แสดงให้
เห็นถึงความเช่ือโยงเครือข่ายการผลิตกับไทย ดังน้ัน CIB จึงสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาคลัสเตอร์และ
ความร่วมมือภายในภูมิภาค 

 

รูปภาพท่ี ข.2 : สถานที่ต้ังชองเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา  

 
ที่มา: Cambodia Investment Guidebook (2556) 

 

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของกัมพูชา 
 CIB แจ้งว่ารัฐบาลกัมพูชากําลังจะประกาศใช้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติฉบับแรก ระหว่างปี 

2557-2567 โดยการพัฒนาคลัสเตอร์เป็นหน่ึงในเป้าประสงค์หลักในนโยบายดังกล่าว ซึ่งแนวทางการ
พัฒนา คือ การจัดต้ังศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Skill Development Center) ในรูปแบบของ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) รวมถึงการสนับสนุน/
เพ่ิมบทบาทของ SMEs ส่วนแรงจูงใจเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรมยังไม่ได้มีการระบุ  

 นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว รัฐบาลกัมพูชากําลังอยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายเฉพาะของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เน่ืองจากปัจจุบันมีเฉพาะนโยบายการลงทุนที่เป็นภาพรวมและข้อบังคับย่อยเก่ียวกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเท่าน้ัน เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ก็จะทําให้ทราบถึงแรงจูงใจต่อแต่
ละคลัสเตอร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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 ในด้านภาษี ปัจจุบันทางกัมพูชาได้มีนโยบายระยะปลอดภาษี (Tax holiday) สําหรับแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยเน้นให้กับกลุ่มการเกษตรและกลุ่มการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะได้ละหย่อนภาษี
มากที่สุดถึง 9 ปี มากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

 ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมสีเขียวจะยังไม่ปรากฏอยู่ในนโยบายของกัมพูชา แต่ CIB ตระหนักถึงอุปสรรค
ภายในประเทศ คือ การห้ามนําเข้าของเหลือใช้/วัสดุรีไซเคิลจากประเทศอ่ืน ทําให้นักลงทุนที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้/วัสดุรีไซเคิลสามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศเท่าน้ัน ซึ่งสัดส่วนที่มีอยู่ไม่
เพียงพอที่จะทําให้การลงทุนคุ้มทุน ดังน้ัน CIB จึงได้ปรึกษากระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวง
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ในการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการนําเข้าของเหลือ/วัสดุรี
ไซเคิลมาผลิตสินค้ารักษ์โลก โดย CIB ได้ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่
เน้นการใช้เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงเพ่ือผลิตสิ่งทอสีเขียว ซึ่ง CIB เช่ือว่ากัมพูชาก็สามารถพัฒนา
ไปสู่จุดน้ันได้  

 

ความร่วมมือกับไทย 
 CIB ช้ีให้เห็นว่ายังมีอุปสรรค์ต่อการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยประเด็นหลักคือ ด้าน

ขนส่งและศุลกากร ทาง CIB จึงได้ร่วมกับ BOI และ สศช. ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น โควตา
รถบรรทุกสําหรับขนส่งสินค้าข้ามแดน ความแออัดของด่านพรมแดนระหว่างประเทศปอยเปต-อรัญ
ประเทศ เห็นควรเปิดจุดผ่านแดนเพ่ิมและขยายเส้นทางที่มีอยู่เดิมเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้ามากขึ้น 
ด้วยเหตุน้ี ความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนจึงเป็นบริบทที่สําคัญมาก โดย 
CIB ให้ความสําคัญกับระเบียงเศรษฐกิจใต้มากที่สุด 

 นอกเหนือจากการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กัมพูชาคาดหวังว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางน้ําของไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) เพราะปัจจุบัน กัมพูชามองว่าไทยยังมีข้อจํากัดเรื่อง 
การขนส่งสินค้าข้ามแดนอยู่มาก ดังน้ัน สินค้าที่กัมพูชาส่งออกส่วนใหญ่จึงจะต้องขนส่งผ่านท่าเรือ 
สีหนุวิลล์กับท่าเรือโฮจิมินห์ซีต้ีในเวียดนามเป็นหลัก ซึ่งถ้าหากผ่านทางสีหนุวิลล์ จะต้องมีการขนส่งไป
สิงคโปร์ก่อน ทําให้ต้นทุนในการขนส่งเพ่ิมขึ้น   

 
6)  Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) 
 วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Dr. Ken Loo, Secretary General 
 

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งหุ่มของกัมพูชา 
 สมาคมมีสมาชิกในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 510 บริษัท และในอุตสาหกรรมรองเท้า 50 บริษัท  

รวมประมาณ 560 บริษัท ส่วนผู้ประกอบการเคร่ืองนุ่งห่มที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมอาจสูงกว่า 200 
บริษัท แต่ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ เพราะผู้ผลิตเพ่ือส่งออกต้องเป็นสมาชิกของ GMAC เท่าน้ัน 

 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมีการจ้างงานอยู่ทั้งหมด 600,000-750,000 คน  
 ด้านการส่งออก ในปี 2556 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ท่ 5,500 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (รวมรองเท้าด้วย) ซึ่งเติบโตจากปีก่อนถึงร้อยละ 25 โดยจุดหมายปลายทางหลัก คือ สหรัฐฯ 
และสหภาพยุโรปในสัดส่วนที่ไล่เลี่ยกัน จากเดิมที่พ่ึงพาสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกกว่าร้อยละ 50  
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ที่มา : ภัทร สริยาภรณ์ (2557) 

 

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 คาดว่าอัตราการเติบโตจะลดเหลือร้อยละ 15 เพราะมีสัญญาณความไม่
แน่นอนหลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายในประเทศ เช่น บทบาทอันเข้มแข็งของสหภาพ
แรงงานที่ได้ก่อหวอดประท้วงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และทําให้ผลิตภาพของการผลิตลดลง  
เกิดการทุจริตคอรัปช่ัน และต้นทุนไฟฟ้าที่สูงขึ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12 ของค่าใช้จ่ายในการผลิต  

 ขณะเดียวกัน ข้อได้เปรียบของกัมพูชาในอดีต ได้แก่ ต้นทุนแรงงาน และการเข้าถึงตลาด กําลังเลือน
หายไป เน่ืองจากปัจจุบันค่าแรงขั้นตํ่าใกล้เคียงกับเวียดนาม ประกอบกับเวียดนามเจรจาความตกลง
การค้าเสรีกับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ รวมท้ังกําลังเข้าเป็นส่วนหน่ึงของความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึ่งจะสร้าง
ความได้เปรียบแก่เวียดนามเป็นอย่างมากในการเข้าถึงตลาดยุโรปและอเมริกา  

 ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมด ทําให้ ดร.เคน ลู คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มเข้าสู่ภาวะขาลง
ในช่วงคร่ึงปีแรกของ 2557 แม้ว่าจะมีจํานวนโรงงานเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 15 แต่มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น
จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเพียงร้อยละ 2 แสดงให้เห็นว่าผลผลิตต่อโรงงานลดลง ด้วยเหตุน้ี ในระยะ
ยาว ดร.เคน ลู จึงมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่กัมพูชาจะพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างในไทยหรือเวียดนาม 
แต่อาจมีการขยายธุรกิจไปสู่ช้ินส่วนของเคร่ืองนุ่งห่ม เช่น กระดุม ช้ินส่วนบางประเภท ได้มีการผลิต
ในกัมพูชาแล้ว แต่ซิปของ YKK ต้องนําเข้าจากเวียดนาม  
 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสีเขียว 
 ดร.เคน ลู มองว่า การผลิตสีเขียวในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเกิดขึ้นยาก เพราะแนวคิดน้ี

เป็นการลงทุนระยะยาว แต่วิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการสั้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้พลังงานทดแทน 
ดร.เคน ลู ได้ประมาณการว่าหากลงทุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะคุ้มทุนภายใน 3 ปี แต่บริษัทส่วน
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ใหญ่ไม่ได้มีแผนธุรกิจไปถึงระยะ 3 ปี จึงทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจกับกระบวนการ
ผลิตสีเขียว 

 หากแนวคิดดังกล่าวถูกนําไปปฏิบัติ น่าจะเกิดกับกระบวนการมากกว่าที่ตัวผลิตภัณฑ์ เช่น ในเรื่อง
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การบริหารจัดการของเสีย การก่อสร้างอาคาร โดยในปัจจุบันมีหลาย
โรงงานในกัมพูชาที่ผ่านการประเมิน ISO 14000 และมีโรงงานแห่งหน่ึงที่ได้รับมาตรฐาน LEED  
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ดร.เคน ลู ได้เน้นยํ้าอีกว่า อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแทบไม่ปล่อย
ของเสียอยู่แล้ว มีเพียงอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองเช่น เรซิน พลาสติก เท่าน้ัน 

 นอกจากน้ี ในการคัดเลือกวัตถุดิบ บรรษัทข้ามชาติไม่ได้ระบุว่าวัตถุดิบจะต้องเป็นสิ่งทอสีเขียว 
อาจจะมีบ้างก็เฉพาะกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา แต่ในกัมพูชาสินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบ
จากฝ้ายจึงไม่ก่อมลพิษ โดยวัตถุดิบดังกล่าวร้อยละ 60 มาจากจีน สําหรับเส้นใยสังเคราะห์ กัมพูชา
เริ่มนําเข้าจากไทย จากที่เคยนําเข้าจากเกาหลีใต้และไต้หวัน ดังน้ัน ดร.เคน ลู จึงคาดว่า AEC  
จะนํามาซึ่งประโยชน์ในการลดต้นทุนของวัตถุดิบเหล่าน้ี รวมท้ังการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะแรงงานฝีมือจากไทยและเวียดนามสู่กัมพูชา  

 ในการพัฒนาฝีมือแรงงานภายในประเทศ ดร.เคน ลู ได้ช้ีให้เห็นว่า บริษัทต่างชาติและบริษัทท้องถิ่นมี
ผลประโยชน์ที่ต่างกัน โดยนักลงทุนต่างชาติอาจไม่ต้องการลงทุนฝึกอบรมแรงงานท้องถิ่น เพราะเกรง
กลัวว่าเขาจะย้ายไปอยู่บริษัทอ่ืน ในทางตรงกันข้าม หากพัฒนาฝีมือของชาวต่างชาติ เช่น แรงงาน
ชาวจีน จะมีความผูกพันและทํางานให้กับบริษัทนานกว่า 

 
7)  Sustainable Green Fuel Enterprise (SGFE) 
 วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 08.20-10.10 น. 
 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2557) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Mr. Carlo Figà Talamanca, Manager 

- Mr. Chom Vichet, Product Manager 
 

ภาพรวมขององค์กร 
 Sustainable Green Fuel Enterprise (SGFE) เป็นวิสาหกิจสังคม ซึ่งก่อต้ังโดยองค์กรไม่แสวงหา

กําไรของต่างชาติ 2 แห่ง ได้แก่ GERES Cambodia และ PSE (Pour un Sourire d’Enfant) ซึ่งมี
เป้าหมายหลัก คือ การดําเนินธุรกิจเพ่ือสังคมอย่างแท้จริง เน้นการจ้างงานในระยะยาว เพ่ือให้คนงาน
มีรายได้ประจําที่มีความปลอดภัยและเป็นธรรม แต่เน่ืองจากการดําเนินกิจการใน 2 ปีแรกมีผล
ประกอบการขาดทุน ทําให้ NGOs ปฏิเสธการสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติม Mr. Carlo Talamanca 
ผู้จัดการบริษัทในปัจจุบัน จึงเข้ามาซื้อกิจการเพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการช่วยเหลือกลุ่มคนด้อย
โอกาส 

 SGFE เป็นผู้ผลิตก้อนถ่านจากวัสดุชีวภาพเหลือใช้ (Sustainable charcoal) โดยถ่านที่ผลิตได้จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ถ่านระดับพรีเมียม (Premium charcoal) ที่ใช้วัตถุดิบจากเศษกะลาและ
เปลือกมะพร้าวผสมกับเศษไม้ไผ่ เศษเปลือกทุเรียน และของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
คาร์บอนเป็นพ้ืนฐาน อาทิ เศษขี้เถ้า เศษเหลือใช้จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในโรงงาน ผลผลิตที่ได้จะ
เป็นก้อนถ่านจากวัสดุชีวภาพที่สามารถใช้งานได้ 1-1.5 ช่ัวโมง (2) ถ่านระดับเพชร (Diamond 
charcoal) ซึ่งจะใช้เฉพาะกะลามะพร้าวเป็นวัตถุดิบ โดยผลผลิตที่ได้จะสามารถใช้งานได้นานถึง 4-5 
ช่ัวโมง 

 ถ่านระดับเพชรมีราคาสูงกว่าถ่านทั่วไปตามท้องตลาดถึง 3 เท่า แต่ด้วยคุณภาพท่ดีกว่า จึงได้รับความ
นิยมจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มแม่ค้า โดยรวม SGFE ผลิตถ่านทั้ง 2 ประเภทในปริมาณ 
3-4 ตันต่อเดือน และกําลังอยู่ระหว่างการขยายกําลังการผลิตเพ่ิม 

 กิจการดังกล่าวสามารถทํากําไร สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
ได้พร้อมๆ กัน เพราะใช้แรงงานที่เคยเป็นคนเร่ร่อนเก็บขยะมาก่อน โดนแรงงานเหล่าน้ีจะได้รับ
สวัสดิการต่างๆ อาทิ ประกันสุขภาพ ค่าเล่าเรียนของบุตร ที่พักอาศัย เป็นต้น ดังน้ันจึงถือว่าเป็น
ตัวอย่างความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างสมดุลและย่ังยืน  

 SGFE เป็นสมาชิกของเครือข่ายพันธมิตรโลกเพ่ือเตาพลังงานสะอาดสะอาด (Global Alliance for 
Clean Cookstoves) ภายใต้สหประชาชาติ และคณะอนุกรรมการธุรกิจสีเขียว (Green Business 
Sub-committee) ภายใต้สภาหอการค้ายุโรป-กัมพูชา และได้รับรางวัลจากอังกฤษมาแล้ว  

 ในปัจจุบันมีบริษัทท้องถิ่น 1 แห่งที่ประกอบกิจการผลิตถ่านชีวภาพในลักษณะเดียวกันแล้ว โดย Mr. 
Carlo มองว่าแรงจูงใจหลักน่าจะเป็นการแสวงหากําไร แต่ก็ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม 

 

กระบวนการผลิต 
 การผลิตถ่านจากวัสดุชีวภาพเหลือใช้ของ SGFE เริ่มต้นด้วยการเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์ในพ้ืนที่รอบๆ 

โรงงานอุตสาหกรรมในกรุงพนมเปญ ทั้งจากการรับซื้อโดยตรงและผ่านเครือข่ายซัพพลายเออร์ เช่น 
ร้านรีไซเคิล เป็นต้น 
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 หลังจากผ่านการบด วัตถุดิบจะถูกนํามาอบแห้ง/เผาในเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบอากาศไหลขึ้น 
(Top-lit Updraft Gasifier: TLUD) ซึ่งจะสามารถใส่วัตถุดิบได้ครั้งละ 46 กิโลกรัม ใช้เวลาเผา
ประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง  

 

รูปภาพท่ี ข.3 : เตาผลิตก๊าซเช้ือเพลิงแบบอากาศไหลขึน้ (TLUD)  

 
ท่ีมา : SGFE Website (2557) 

 

รูปภาพท่ี ข.4 : กระบวนการผลิตก้อนถ่านจากวัสดุชีวภาพเหลือใช ้

 
ท่ีมา : SGFE Website (2557) 

 

 ในแต่ละขั้นตอนการผลิต ต้ังแต่การเผา/อบแห้ง ไปจนถึงการผสมวัตถุดิบ การอัดเป็นก้อน และการ
ขึ้นรูปเป็นก้อนถ่านชีวภาพสําเร็จรูป ใช้พลังงานเช้ือเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การใช้พลังงาน
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ความร้อนจากการเผาไหม้ขยะอินทรีย์ในเครื่อง T-LUD เป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการทําให้แห้งของ
ก้อนถ่านชีวภาพ ซึ่งจะช่วยลดกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศ 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและนัยเชิงนโยบาย 
 ในกัมพูชา การผลิตพลังงานชีวมวลส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ ทําให้ไม่

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ประกอบกับประชาชนและผู้ประกอบการยังขาดแรงจูงใจในการใช้
พลังงานทดแทนดังกล่าว ทั้งน้ี Mr. Carlo มีความคิดที่จะย่ืนข้อเสนอต่อรัฐบาลกัมพูชาเพ่ือขอยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในกิจการดังกล่าว อันจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและแรงจูงใจในการ
ผลิตพลังงานชีวมวลต่อไปในอนาคต  

 อย่างไรก็ตาม Mr. Carlo เห็นว่ายังมีปัญหาหลักอย่างน้อย 2 ประการต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ประกอบด้วย (1) นักลงทุนส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในระยะสั้น จึงไม่ต้องการลงทุนในอะไรก็
ตามท่ีให้ผลตอบแทนซ่ึงมีระยะเวลาเกิน 2 ปีในการคืนทุน เช่น การลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้
เวลาคืนทุนมากถึง 6-7 ปี (แต่จากโครงการของ UNIDO ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของพลังงานในโรงสี
ข้าวด้วยการใช้พลังงานจากฟางข้าว สามารถคืนทุนได้ภายใน 1-2 ปี) และ (2) การจัดการของเสีย 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยังขาดประสิทธิภาพ แม้ว่าโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่จะมี
มาตรฐานส่ิงแวดล้อมที่เข้มงวดข้ึน แต่โรงงานขนาดเล็ก รวมถึงภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ยังไม่สนใจใน
ประเด็นดังกล่าวเท่าที่ควร  

 ถึงแม้กัมพูชาจะเผชิญประเด็นปัญหาดังกล่าว แต่ Mr. Carlo ยังมองว่ากัมพูชามีศักยภาพใน 
การพัฒนาพลังงานและวัสดุสีเขียวอยู่มาก เพราะต้นทุนพลังงานไฟฟ้าสูง ทําให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจ
บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยไม่จําเป็นต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม แต่การบริโภคดังกล่าวส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม  

 

ความร่วมมือกับไทย 
 Mr. Carlo มองว่า ณ ปัจจุบัน กระดาษและพลาสติกถูกนําไปรีไซเคิลในประเทศไทย และส่งกลับมา

ขายที่กัมพูชา ซึ่งสะท้อนว่าไทยมีศักยภาพในการผลิตและการลงทุนดังกล่าวในประเทศกัมพูชา 
 
8)  United Nations Development Programme (UNDP) 
 วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Ms. Claire Van der Vaeren, United Nations Resident Coordination 

- Mr. Napoleon Navarro, Deputy Country-Programme 

- Ms. Dinravy Khorn, Policy and Research Coordinator 

- Dr. Russinarith Phim, National Development Economist 
 

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของกัมพูชา 
 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติฉบับแรก ระหว่างปี 2557-2567 ให้ความสําคัญกับการสร้าง 

คลัสเตอร์ ซึ่ง UNDP เสนอให้ใช้ศรีลังกาเป็นประเทศต้นแบบความสําเร็จในการสร้างความลึกใน
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial deepening)  
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ที่มา : ภัทร สริยาภรณ์ (2557) 

 

 ตัวอย่างกิจกรรมของ UNDP ในการเสริมสร้างความเช่ือมโยงแนวนอน (Horizontal Linkage) และ 
แนวต้ัง (Vertical Linkage) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคอุตสาหกรรม คือ ความ
ร่วมมือกับจังหวัดกวางสี ประเทศจีน ในอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง เพ่ือให้กัมพูชาสามารถส่งออกมัน
แท่งไปจีนได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านไทย  

 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงาน เน่ืองจาก
กัมพูชามีทางเลือกด้านพลังงานไม่มาก เช่น หากพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้า จะส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและการประมง ทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศ ดังน้ัน รัฐบาลกัมพูชาจึง
พยายามส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตสะอาด  

 อย่างไรก็ตาม UNDP มองว่ากัมพูชายังมีจุดอ่อนอีกหลายประการ ได้แก่ (1) ระดับการศึกษาและ
ประสิทธิภาพตํ่า โดยอัตราการสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เยาวชนส่วนใหญ่
ไม่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ทําให้ร้อยละ 75 ของกําลังแรงงานมีระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากสงครามกลางเมืองในอดีต (2) ต้นทุนแรงงานที่เพ่ิมขึ้น 
(3) ศักยภาพอันอ่อนแอของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ และ (4) โครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 

 

ความร่วมมือกับไทย 
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียนในมุมหน่ึงอาจจะย่ิงทําให้กัมพูชาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 

เพราะแรงงานฝีมือในประเทศสามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานในประเทศที่ค่าแรงสูงกว่า ในขณะที่
ประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็นคู่แข่งที่กําลังไล่ตามมา Mr. Napoleon Navarro จึงมองว่าแสงสว่างที่ปลาย
อุโมงค์ คือ ผลพลอยได้ (Spillover) จากฝั่งไทย เพราะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มใน
ประเทศส่วนใหญ่แข่งขันกันในเชิงราคา จึงขาดความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ในขณะที่การลงทุนของ



ภาคผนวก ข: สรุปการสํารวจภาคสนามในประเทศกัมพูชา ข-19 
 

บริษัทญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมหนัก อาจจะถ่ายทอดทักษะความรู้/เทคโนโลยีให้กับแรงงานในประเทศได้
ถ้ามีการลงทุนในกัมพูชามากข้ึน 

 UNDP ได้เสนอให้ไทยและกัมพูชาร่วมกันจัดทํา Supply Chain Mapping Exercise ซึ่งทางมูลนิธิ 
สวค. เห็นว่ามีความเป็นไปได้เพราะ สศช. ได้จัดทําแผนที่คลัสเตอร์ไว้แล้ว หน่วยงานภาครัฐของไทย
จึงสมควรร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาและองค์กรระหว่างประเทศในการจัดทําแผนที่ดังกล่าว 

 อย่างไรก็ตาม การเช่ือมโยงในอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว เช่น สิ่งทอสีเขียว ยังคงห่างไกลจากความฝัน 
เพราะทัศนคติของผู้ประกอบการในประเทศมุ่งหวังสร้างกําไรในระยะสั้นมากกว่าลงทุนในระยะยาว 
ดังน้ัน อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวจะสามารถเกิดขึ้นได้ในกัมพูชาหรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับแรงขับเคล่ือนจาก
บรรษัทข้ามชาติ เช่น ไนก้ี อาดิดาส เป็นหลัก 

 
9)  Cambodia Cassava Development Association (CCDA) 
 วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 13.00-14.15 น. 
 

 
ที่มา : ภัทร สริยาภรณ์ (2557) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- Mr. Sem Sithisak, President 
 

ภาพรวมขององค์กร 
 ปัจจุบันสมาคมการพัฒนามันสําปะหลังกัมพูชา (Cambodia Cassava Development 

Association: CCDA) มีสมาชิกจํานวน 12 บริษัท โดย 2 บริษัท ในน้ันเป็นนักลงทุนชาวญี่ปุ่น  
ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ผลิตมันแท่ง บางรายเพาะปลูกมันสําปะหลังเอง โดยมันแท่งเกือบทั้งหมดจะส่งออกไป
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ไทยและเวียดนาม ส่วนภายในประเทศยังไม่มีอุตสาหกรรมแปรรูปในข้ันปลายน้ําจึงขายให้กับบริษัท 
MH ของเกาหลีใต้เพ่ือใช้ผลิตเอทานอล  

 บริษัทของคุณเสม สิทธิศักด์ิ เป็นบริษัทแรกที่สามารถส่งออกโดยตรงไปยังประเทศจีน โดยมีโรงงาน
อยู่สองแห่งที่จังหวัดกัมปงจามและกัมปงธม  

 อุปสรรคหลักต่อการส่งออกไปจีน คือ ระบบการชําระเงินและต้นทุนโลจิสติกส์ โดยในปัจจุบัน บริษัท
ของคุณเสมจะส่งออกจากท่าเรือพนมเปญโดยใช้เรือท้องแบนขนาดเล็ก (Barge) ไปยังท่าเรือโฮจิมินห์ 
ซิต้ี ก่อนจะส่งออกไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางทางบกเพราะเผชิญ
อุปสรรคด้านกฎระเบียบการขนส่งข้ามแดน  
 

กระบวนการผลิต 
 ราคามันสด (เก็บไว้ได้ 4 วัน) ในกัมพูชาอยู่ที่ 2.2-2.4 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิตมีคุณภาพดีกว่า

ของไทยและเวียดนามเพราะพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่มีดินดีกว่า โดยคุณเสมอ้างว่าแม้แต่ประเทศจีน
ยังรับรองคุณภาพ 

 CCDA ได้นําหลักการผลิตมันสําปะหลังอย่างย่ังยืน (Sustainable cassava production) มาใช้เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพ เช่น มูลสัตว์ การสนับสนุนเกษตรกร
ให้ปลูกมันสําปะหลัง 2-5 ปี แล้วหันไปปลูกพืชอย่างอ่ืนเพ่ือให้ดินได้ฟ้ืนตัวและมีแร่ธาตุต่างๆ กลับมา
ดังเดิมแล้วจึงกลับมาปลูกมันใหม่ และการลดบทบาทของพ่อค้าคนกลาง เน่ืองจากในปัจจุบัน
เกษตรกรรายย่อยบางส่วนปลูกได้ 1-2 ปี แล้วล้มเลิก 

 ในการผลิตมันแท่ง โรงงานจํานวนหน่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน เช่น จังหวัดไพลิน (50 แห่ง) ซึ่งรวมถึง
กิจการของนักลงทุนชาวไทย เพราะร้อยละ 60 ของมันแท่งของกัมพูชาส่งออกมายังประเทศไทย  

 ราคามันแท่งอยู่ที่ 6.2-6.8 บาทต่อกิโลกรัม โดยมันแท่งเก็บไว้ได้นาน 8-10 เดือน แต่ย่ิงเก็บนานย่ิง
ราคาตก 

 

ความร่วมมือกับไทย  
 CCDA มองว่าการส่งออกมายังไทยมีอุปสรรคน้อยกว่าเวียดนาม เพราะในประเทศเวียดนามติดปัญหา

กฏระเบียบการขนส่งผ่านแดน อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังคงมีการจํากัดจํานวนรถบรรทุกและ
การทุจริตของข้าราชการตํารวจและศุลกากร โดยให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่ตนเองรู้จัก 

 CCDA คาดหวังในการลงทุนผลิตแป้งมันในกัมพูชา และความร่วมมือด้านเทคนิคกับไทยเพื่อร่วมกัน
ทําวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก อันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร โดยท่ีผ่านมา องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้มีบทบาท
สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพของเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสําปะหลัง 

 ส่วนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่น่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจมันสําปะหลังในกัมพูชาเท่าใดนัก โดย 
คุณเสมมองว่า อาจเพ่ิมต้นทุนและขั้นตอนทางราชการได้ 
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10)Royal University of Phnom Penh (RUPP) 
 วันที 5 กันยายน 2557 เวลา 15.30-17.00 น.  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
- Dr. Seak Sophat, Head Researcher, Department of Natural Resource Management and 

Development, Faculty of Development Studies 
- Dr. Ngov Penghuy, Lecturer, Department of Natural Resource Management and 

Development, Faculty of Development Studies 
- Mr. Choeun Kimseng, Lecturer/Researcher, Department of Natural Resource 

Management and Development, Faculty of Development Studies 
 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2557) 

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวในกัมพูชา 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวได้รับความสนับสนุนอย่างจริงจังโดยองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง

รัฐบาลกัมพูชาซึ่งได้นํากลไกการพัฒนาสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)  
มาประยุกต์ใช้ แต่ทัศนคติของภาคเอกชน รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี  
ยังเป็นอุปสรรคหลักต่อการพัฒนาดังกล่าว  

 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้รับการลงทุนโดยตรงส่วนใหญ่จากประเทศจีน และร้อยละ 80-90 ของ
วัตถุดิบต้องนําเข้ามาจากจีนและมาเลเซีย จึงเป็นไปได้ยากท่ีจะเกิดอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างสิ่งทอ 
สีเขียวในปัจจุบัน 

 RUPP คาดหวังว่าประเทศไทยที่มีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีสีเขียว เช่น การจัดการนํ้า จะร่วมมือ
กับกัมพูชามากข้ึน โดยไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในกัมพูชา 
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 ตัวอย่างการลงทุนสีเขียวของประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ การแปรรูปอ้อยเพ่ือผลิตไฟฟ้าจากเอทานอลโดย 
นักลงทุนชาวอินเดียในจังหวัดกระแจะ (Kratie) 

 โดยสรุป เน่ืองจากกัมพูชายังเป็นประเทศยากจน RUPP เห็นว่าความม่ันคงทางอาหารจะต้องเป็น
เป้าหมายหลักของการแปรรูปสินค้าเกษตร หากมีผลผลิตส่วนเกิน/ของเหลือใช้จึงค่อยนําไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

 

นโยบายคลัสเตอร์ของกัมพูชา 
 การพัฒนาคลัสเตอร์ข้ามแดนยังมีความท้าทายอยู่มาก เน่ืองจากกัมพูชาไม่มีนโยบายคลัสเตอร์ที่

ชัดเจน รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้ายังเป็นปัญหาหลัก ทําให้
โรงงานต้องมีเครื่องป่ันไฟเป็นของตนเอง ส่วนในภาคชนบท รัฐบาลได้สนับสนุนการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์และชีวมวล 

 ทิศทางการพัฒนาคลัสเตอร์จึงน่าจะเป็นไปแนวขนานกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้มีการจัดต้ังมาต้ังแต่
ปี 2549 ปัจจุบันมี 30 แห่ง แต่ดําเนินการแล้ว 10 แห่ง  

 นอกจากน้ีกัมพูชาต้องการสนับสนุนการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึน (Targeted FDI) เพ่ือส่งเสริม
ความเช่ือมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ผลิตท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับแก้ไขกฎหมายการลงทุน คาดว่า
น่าจะเป็นภายในปี 2558  

 

ความร่วมมือกับไทย 
 ดร. เพงฮุย ได้ทําการวิจัยหลายโครงการเก่ียวกับการค้าเสรีและการลงทุน โดยเรียกการลงทุนของ

ญี่ปุ่นในกัมพูชาว่าเป็นรูปแบบไทยบวก 1 (Thai+1) กล่าวคือ เมื่อฐานการผลิตในประเทศไทยผลิต
สินค้าที่มีมูลค่าสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนในไทยจึงกระจายกิจกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นมายัง
ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างกัมพูชา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสายธารการผลิตและลดต้นทุนจากการผลิต 

 ด้วยเหตุน้ี จากการวิเคราะห์ของ ดร.เพงฮุย เห็นว่า การค้าการลงทุนของไทยและกัมพูชาจึงมีรูปแบบ
ที่เก้ือหนุนกันมากกว่าการทดแทนกัน ต่างจากระหว่างกัมพูชาและเวียดนามท่ีการแข่งขันระหว่างกัน
สูงกว่า 

 



ภาคผนวก ค : สรุปสัมมนาระดมความคิดเห็น ค-1 
 

ภาคผนวก ค 
สรุปสัมมนาระดมความคิดเหน็ 

“ทิศทางอุตสาหกรรมอนาคตไทยในอาเซียน: จุดเปลี่ยนบทบาทรัฐและเอกชน” 
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30-13.00 น. 

ณ โรงแรมเซน็จูร่ี พาร์ค ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 
 การสัมมนาระดมความคิดเห็นเร่ือง “ทิศทางอุตสาหกรรมอนาคตไทยในอาเซียน: จุดเปลี่ยนบทบาท
รัฐและเอกชน” มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ สนใจเข้าร่วมงานมากถึง 77 คน สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ 50 คน โดยประกอบด้วยตัวแทนจากสาขาอาชีพดังต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ ค.1 : สรุปจํานวนผูเ้ข้าร่วมสัมมนาระดมความคดิเห็น 
ภาคส่วน จํานวน (คน) 

รัฐและรัฐวิสาหกิจ 25 
เอกชนและสมาคม 28 
วิชาการและอ่ืนๆ 14 

รวม 67 
สศอ. 6 
สวค. 4 

รวมทั้งหมด 77 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

 
1. การนําเสนอ “ศักยภาพการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน” โดย คุณธานินทร์ ผะเอม 
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ข้อได้เปรียบของไทย คือ การต้ังอยู่บนจุดศูนย์กลางของภูมิภาค จึงควรใช้ประโยชน์จากประเด็น
ดังกล่าว ต่อยอดจุดแข็งของไทยท่ีมีอยู่ เช่น ในสาขาอาหารแปรรูป ยานยนต์ อัญมณี ผลิตภัณฑ์ยาง 
ซึ่งไทยผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน รวมถึงในสาขาที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ เช่น พลังงาน
ทดแทน  

 มูลค่าการค้าชายแดนไทยมีแนวโน้มขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี ตํ่ากว่าเป้าหมายภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 คือ ร้อยละ 15 ต่อปีเล็กน้อย การค้าชายแดนและ
การค้าผ่านแดนจะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้ว
ยังชะลอตัว จนทําให้ภาคเอกชนคาดการณ์ว่าในปี 2558 มูลค่าการส่งออกของไทยจะลดลง 

 อีกประเด็นหน่ึงซึ่งมีความจําเป็นมาก คือ การวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นจุดอ่อนเรื้อรังของไทย โดย
อาจจะให้ภาคเอกชนเป็นผู้นําส่วนรัฐควรปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงระบบการศึกษาของ
ประเทศ 

 

 
  



ภาคผนวก ค : สรุปสัมมนาระดมความคิดเห็น ค-2 
 

รูปภาพท่ี ค.1 : แนวโน้มและสัดส่วนการคา้ชายแดนของไทย 

 
ที่มา : ธานินทร์ ผะเอม (2557) 

 
2. การนําเสนอผลงานวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย : นยัจากบริบทโลกและอาเซียน” 
โดยคณะวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนในมูลค่าเพ่ิมและกําลังแรงงานโลกลดลง ซึ่งเป็นไปตามรูปยูควํ่า แต่ส่วน
แบ่งดังกล่าวในกําลังแรงงานลดลงมากกว่า สะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ลดการพ่ึงพาแรงงานได้ ดังน้ัน นัยต่อประเทศผู้รับจ้างผลิตที่มีบทบาทตรงกลางโค้งย้ิม 
คือ การปรับตัวเพ่ิมบทบาทในขั้นตอนก่อนและหลังการผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น การผลิตสินค้าสําหรับ
ตลาดเฉพาะทางมากขึ้น รวมทั้งการเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตกับภาคเกษตรและภาคบริการ 
เพ่ือให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยปัจจัยสู่ความสําเร็จ คือ นวัตกรรม เพราะหลักฐาน
เชิงประจักษ์ช้ีว่า นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมสร้างผลพลอยได้ต่อภาคส่วนอ่ืนๆ 
 

รูปภาพท่ี ค.2 : แนวโน้มโลกที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2557) 



ภาคผนวก ค : สรุปสัมมนาระดมความคิดเห็น ค-3 
 

 จากการประมวลแนวโน้มโลกจากเอกสาร 5 ช้ิน มูลนิธิ สวค. จําแนกปัจจัยภายนอกดังกล่าวออกเป็น 
5 มิติ ได้แก่ (1) มิติเศรษฐกิจ เช่น โลกาภิวัตน์ (2) มิติสังคม เช่น สังคมผู้สูงอายุ (3) มิติสิ่งแวดล้อม 
เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (4) มิติความมั่นคง เช่น ความเสี่ยงต่อประชาคม
โลกในรูปแบบการก่อการร้าย และ (5) มิติเทคโนโลยี เช่น การหลอมรวมเทคโนโลยี อาทิ การพิมพ์
สามมิติ ซึ่งอาจพลิกโฉมภาคการผลิต โดยเฉพาะบทบาทของผู้รับจ้างผลิตได้ (รายละเอียดปรากฏตาม
รูปภาพที่ ค.2) 

 ในการตอบสนองการเปล่ียนแปลงในระดับโลก ประเทศต้นแบบ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย 
สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ดําเนินยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยสรุป มูลนิธิ สวค. แบ่งเป็น 3 แนวทาง 
คือ (1) รัฐช้ีนําหมายถึงบทบาทของรัฐในการคัดเลือกสาขาและกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมโดยตรง 
เช่น ในประเทศจีน (คัดเลือก 9อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และ 7 อุตสาหกรรมอนาคต) และเกาหลีใต้ 
(คัดเลือก 7อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และ 17 อุตสาหกรรมอนาคตใน 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเทคโนโลยีสี
เขียว กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี และกลุ่มบริการมูลค่าเพ่ิมสูง) ทั้งน้ี จะสังเกตุได้ว่าทั้งจีนและเกาหลีใต้
มุ่งสนองแนวโน้มโลกในมิติสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (2) รัฐส่งเสริมหมายถึง การใช้นโยบายแนวนอน 
สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยหลีกเลี่ยงการคัดเลือก
สาขาอุตสาหกรรม เช่น ในประเทศอินเดีย และ (3) รัฐขับเคลื่อนนวัตกรรมหมายถึงการปฏิเสธการใช้
นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขาเช่นเดียวกับอินเดีย โดยรัฐสนับสนุนการสร้างปัจจัยด้านนวัตกรรม เช่น 
ในประเทศญี่ปุ่น สมาชิกสหภาพยุโรป (คัดเลือก 6 เทคโนโลยี) และสหรัฐฯ (คัดเลือก 5 เทคโนโลยี) 
ส่วนประเทศไทยจะไปทางไหนน้ัน ยังไม่ชัดเจนคล้ายลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมา เพราะความไม่แน่นอน
ทางนโยบายและการเมือง 

 

รูปภาพท่ี ค.3 : ต้นแบบการดําเนนินโยบาย (พัฒนา) อุตสาหกรรมอนาคต 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2557) 

 
 

  



ภาคผนวก ค : สรุปสัมมนาระดมความคิดเห็น ค-4 
 

 จากการประมวลเนื้อหาข้างต้น มูลนิธิ สวค. ให้คํานิยามของการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตว่าเป็น “การ
ต่อยอดฐานอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับ
การใช้ประโยชน์จากทุนในประเทศ เพ่ือนําไปสู่การผลิตกลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองทิศทาง
อุปสงค์ในระดับโลกและภูมิภาคได้มากย่ิงขึ้น อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถของผู้ผลิตในห่วงโซ่
มูลค่าภาคอุตสาหกรรมไทย และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน” 

 ทั้งน้ี สามารถจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพลังงานทดแทน เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล(2) กลุ่มวัสดุสีเขียว เช่น พลาสติกและบรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพ สิ่งทอสีเขียว วัสดุก่อสร้าง ซึ่งใช้วัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือใช้/รีไซเคิล
เหมือนกัน(3) กลุ่มสุขภาพ เช่น เภสัชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องสําอาง อาหารเสริม สมุนไพร (4) 
กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี เช่น การผลิตแบบเพ่ิม หุ่นยนต์อัจฉริยะ ไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 
การป้องกันประเทศ และ (5) กลุ่มยานพาหนะ เช่น ยานยนต์สะอาด อากาศยาน การต่อเรือ 

 หากประเมินจากดัชนี RCA พบว่าไทยแข่งขันได้ดีในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ กลุ่มวัสดุสีเขียว 
(พลาสติก) กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี (เครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์) และกลุ่มยานพาหนะ (ยานยนต์) 
แม้ว่าจะเริ่มสูญเสียความได้เปรียบให้ประเทศเพ่ือนบ้านในบางสาขาอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ 

 ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน พบว่ามาเลเซียแข่งขันได้ดีในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 
ส่วนเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนามแข่งขันได้ดีในสินค้าเคร่ืองนุ่งห่ม ดังน้ัน ไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้านเก่งกันคนละทิศคนละทาง การผลิตจึงน่าจะมีลักษณะของการเก้ือหนุนมากกว่าการทดแทน
กัน มีแต่เพียงในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไทยแข่งขันได้ดีและมีมาเลเซียกับเวียดนามเป็นคู่แข่งโดยตรง 
(รายละเอียดปรากฏตามรูปภาพที่ ค.4) 

 

รูปภาพท่ี ค.4 : ศักยภาพของไทยและประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2557)  



ภาคผนวก ค : สรุปสัมมนาระดมความคิดเห็น ค-5 
 

 โดยสรุป หากประเมินในมิติขีดความสามารถการแข่งขันของไทย และมิติศักยภาพในการเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มวัสดุชีวภาพได้รับการประเมินสูงสุดเพราะทั้งไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน
แข่งขันได้ดี ไทยเป็นผู้ส่งออกสุทธิ และไทยมีสัดส่วนการนําเข้าจากภายในอาเซียนค่อนข้างสูง 

 อย่างไรก็ตาม จากดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรมของไทยยังเป็นจุดอ่อนเร้ือรังของ
ไทย โดยไทยได้รับการจัดอันดับตํ่ากว่าทั้ง 6 ประเทศต้นแบบข้างต้น ซึ่งรวมถึงอินเดียด้วย จึงเป็น
กุญแจสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในทุกๆ กลุ่ม 

 หากพิจารณาในมิตินโยบาย พบว่ามีเพียงสภาอุตสาหกรรมที่มีการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (คลื่น
ลูกใหม่) และมีการกําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากอาเซียน กล่าวคือ ให้ไทยเป็นฐานการผลิตใน
กลุ่มเกษตรแปรรูปและคลื่นลูกใหม่ แต่ใช้ประโยชน์จากแรงงานและวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ง
หน่วยงานภาครัฐได้มีการศึกษาถึงสาขาที่มีศักยภาพในการเช่ือมโยงกับแต่ละประเทศ เช่น ประเทศ
เมียนมาร์ ได้แก่ กลุ่มวัสดุสีเขียว (สาขาพลาสติก สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาวัสดุก่อสร้าง) 
และกลุ่มยานพาหนะ (สาขายานยนต์และช้ินส่วน โดยเฉพาะยางรถยนต์) ประเทศลาว ได้แก่ กลุ่ม
วัสดุสีเขียว (เกษตรแปรรูป) และกลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) ประเทศกัมพูชา 
ได้แก่ กลุ่มวัสดุสีเขียว (สาขาสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เกษตรแปรรูป) กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี (สาขา
อิเล็กทรอนิกส์) และกลุ่มยานพาหนะ (ยานยนต์และชิ้นส่วน) และประเทศมาเลเซีย ได้แก่ กลุ่ม
สุขภาพ (ผลิตภัณฑ์ยาง) และกลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) 

 สําหรับแนวทางการเช่ือมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์น้ัน เป็นได้ทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ข้ามแดนและ 
คลัสเตอร์คู่แฝด แต่แบบหลังเหมาะสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรในคลัสเตอร์ที่มี
ความสามารถใกล้เคียงกันโดยไม่จําเป็นต้องมีพรมแดนติดกัน จึงได้รับความนิยมในสหภาพยุโรป  
ส่วนในอาเซียน เน้นแบบแรกมากกว่าถนัดในส่วนที่แตกต่างกันของห่วงโซ่มูลค่า  

 จากการศึกษาทั้งหมด มูลนิธิ สวค. นํามาจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศ
ทางการเช่ือมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การต่อยอด
อุตสาหกรรมด้ังเดิมสู่อุตสาหกรรมอนาคตไทย (2) การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอนาคตไทย (3) การสร้างโอกาสและ
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอนาคตไทย (4) การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอนาคตไทย (5) การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคตไทย และ (6) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการผลิตข้ามแดนรองรับคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอนาคตไทย 

 
3. การระดมความคิดเห็นช่วงที่ 1 “การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย” ดําเนินรายการโดย 
ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 

คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 แนวโน้มของเทคโนโลยีอนาคตจะอยู่ในรูปแบบของสินค้าที่มีความยืดหยุ่น (Flexible) มากกว่า 

การเน้นผลิตสินค้าในปริมาณมาก เช่น รถยนต์ที่สามารถสั่งประกอบได้ (Made to order) 
 อุตสาหกรรมไทยอยู่ไม่ได้เน่ืองจากมีแต่การนําเข้าเครื่องจักร ไม่มีการคิดค้น หรือสร้างเคร่ืองจักรเป็น

ของตนเอง ส่วนมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถสร้างวิศวกรได้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วได้ เพราะใช้
หลักสูตรสมัยสงครามโลก  
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 ดังน้ัน รัฐต้องหันมาพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล โดยเห็นด้วยกับการดําเนินนโยบายแบบที่ 3 คือ 
รัฐขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยไม่ต้องช้ีนําอุตสาหกรรม 
 

คุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล ประธานคณะกรรมการธุรกิจด้านบริการและนโยบายลงทุน สภาหอการค้าไทย 
 ไทยยังขาดความชัดเจนในการความคาดหวังจาก AECเป้าประสงค์ของอาเซียนคือการสร้างฐาน 

การผลิต ตลาด และขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น ดังน้ัน จึงควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือร่วมกําหนดทิศทางที่ชัดเจน 

 แม้ไทยจะส่งออกยานยนต์ได้มาก แต่จะไว้ใจอุปสงค์ที่ผันผวนได้อย่างไร  
 ไทยควรลงทุนในสาขาเคร่ืองจักรกล โดยยกตัวอย่างบทเรียนจากสาขาสิ่งทอ ไทยเคยเป็นผู้นําลําดับ

ต้นๆ แต่ไม่มีจักรเย็บผ้าที่ผลิตได้เองเลย ส่วนในอุตสาหกรรมพลาสติก ไทยไม่มีเครื่องฉีดพลาสติก
ขนาดใหญ่ ต้องนําเข้าในราคาที่สูงมาก 

 ภาคอุตสาหกรรมเช่ือมโยงกับภาคบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องบรรจุการพัฒนาด้านโลจิสติกส์
ไปในยุทธศาสตร์ด้วย โดยปัจจุบัน ภาคเอกชนกําลังพัฒนาการขนส่งตู้สินค้าทางท่อ 

 

คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกยังเป็นอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตอยู่ แต่สามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง 2 ล้านคันใน

ปีก่อน และจากแผนการดําเนินงานในปี 2560 ต้ังเป้าที่จะผลิตให้ได้ 3 ล้านคัน 
 ปัญหาของไทยอยู่ที่ว่าจะพัฒนาให้เกิดการคิดค้น วิจัยของตนเองได้อย่างไร ซึ่งเป็นไปได้ยากหากขาด

ความแน่นอนทางนโยบาย รัฐบาลจึงควรมีหน่วยงานท่ีนําตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนมาบูรณาการ 
เพ่ือกําหนดแผนระยะยาว อย่างน้อย 15 ปีล่วงหน้า 

 
4. การนําเสนอผลงานวิชาการ “ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว : องค์ประกอบ ศักยภาพ และ 
การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน”โดยคณะวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

 อุตสาหกรรมสี เขียวเ กิดจากแนวคิดการผลิตที่ รักษาสิ่ งแวดล้อม  โดยทิศทางสี เขียวของ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นบวก คือ มีการขอรองรับมาตรฐาน ISO 14001 มากขึ้นเรื่อยๆ สัดส่วนในระดับ
โลกทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 13 แต่สัดส่วนของไทยสูงถึงร้อยละ 21 เป็นอันดับหน่ึงในอาเซียน 

 ดัชนีสีเขียวที่จัดทําโดยมูลนิธิ สวค. ช้ีให้เห็นว่า สาขาอุตสาหกรรมที่มีการต่ืนตัวมากที่สุด ได้แก่ สิ่งทอ 
เครื่องไฟฟ้า อาหาร และบรรจุภัณฑ์ 
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รูปภาพท่ี ค.5 : ผลการวิเคราะห์ดัชนีสเีขียว ซ่ึงสาขาสิง่ทอได้รับคะแนนสูงสุด 

 
ที่มา : พิเศษพร วศวงศ ์(2557) 

 

 ห่วงโซ่มูลค่าของวัสดุสีเขียวมี 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต (ต้นนํ้า 
กลางนํ้า ปลายนํ้า) และขั้นตอนหลังการผลิต กล่าวคือ เริ่มจากการวิจัยและพัฒนาด้านการแปรรูป
เกษตรหรือการใช้ของรีไซเคิล แล้วคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก คือ ผลผลิตทาง
การเกษตรและของเหลือใช้ จากน้ันจึงผ่านกระบวนการผลิตขั้นกลาง และนํามาสู่การผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายนํ้าสู่มือผู้บริโภค 

 ในขั้นต้นนํ้าของการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ วัตถุดิบที่นํามาใช้ได้ ได้แก่ มันสําปะหลัง อ้อย 
และข้าวโพด ที่ไทยมีการผลิตและส่งออกมากกว่าประเทศอ่ืนโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ไทยแทบ
ไม่มีการผลิตพลาสติกธรรมชาติ 

 หากวัตถุดิบขั้นต้นนํ้าในประเทศไม่เพียงพอ ก็สามารถนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาเพื่อใช้ผลิตใน
ขั้นกลางน้ําได้ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาและลาว ซึ่งมูลนิธิ สวค. พบว่ามีขีดความสามารถใน 
การแข่งขันที่สะท้อนจากค่า RCA ในขั้นต้นนํ้าของสาขาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพและขั้นปลายนํ้าของสาขา
สิ่งทอสีเขียวสูงสุด 

 จากการวิเคราะห์ Diamond Model พบว่ารัฐยังไม่มีนโยบายเป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนด้านอุปทาน 
ปัจจัยการผลิตต้นนํ้ายังมีไม่เพียงพอเพราะวัตถุดิบของวัสดุสีเขียวเป็นทั้งพืชอาหาร อาหารสัตว์ และ
พลังงานด้วย ประกอบกับในปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตยังสูง เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าพอ และผู้ผลิตเอง
ขาดศักยภาพที่ปรับเปลี่ยนสายธารการผลิต นอกจากน้ี ในฝั่งอุปสงค์ ผู้บริโภคชาวไทยไม่ได้สนใจเรื่อง
สีเขียวมากมายนัก และอาจคํานึงถึงปัจจัยราคาเป็นหลักในการเลือกซื้อสินค้า 
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5.  การระดมความคิดเห็นช่วงที่ 2 “การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว : บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ และวัสดุก่อสร้าง” 
ดําเนินรายการโดย ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 

คุณสมศักด์ิ บริสุทธนะกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 
 เมื่อประเมินจากแนวโน้มของตลาดโลก ตลาดกลุ่มวัสดุสีเขียวในยุโรปมีแนวโน้มสดใส โดยในประเทศ

อิตาลีบังคับให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนการ
ทางธรรมชาติ ส่วนฝรั่งเศสกําลังดําเนินการตามอิตาลีในการบังคับใช้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งที่สามารถ
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเช่นกัน ในขณะที่รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา กําหนดว่าต้ังแต่วันที่  
1 กรกฎาคม ปี 2558 จะมีการบังคับซื้อถุงพลาสติกตามร้านสะดวกซื้อ 

 คุณสมศักด์ิเช่ือว่าไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ โดยแข่งขันเป็นที่หน่ึงของอาเซียน
กับมาเลเซียมาโดยตลอด ล่าสุดได้มีผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นผู้ริเริ่ม เช่น การร่วมทุนระหว่าง ปตท. 
กับ บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด และระหว่าง บริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เนเจอร์ส เวิร์ค ของสหรัฐฯ ในอัตราส่วนร้อยละ 
50 แต่ทั้งหมดน้ียังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 ในการผลิตแป้งผสมพลาสติกน้ัน ยังไม่มีมาตรฐานรองรับในไทย แม้ว่า สมอ. ได้ออกมาตรฐาน
พลาสติกชีวภาพ แต่เป็นเพียงการจัดกลุ่มวัตถุดิบต้นนํ้าเท่าน้ัน (ไม่ได้จัดคุณภาพการย่อยสลายโดย
ธรรมชาติ) ทั้งน้ี พลาสติกชีวภาพแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายไม่ได้ 
ซึ่งได้จากการนําอ้อยมาทําเอทานอลและแปรรูเป็นเอทิลีนและ (2) พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ 

 ในด้านของวัตถุดิบ ไทยมีเพียงพอโดยใช้ปริมาณนํ้าตาลและมันสําปะหลังเพียงร้อยละ 5-10 ของปริมาณ 
ในตลาดเท่าน้ัน 

 การดําเนินงานของรัฐควรมีความสะดวกต่อผู้ประกอบการมากกว่าน้ีรูปแบบของการช่วยเหลือ
อุตสาหกรรมสีเขียวอาจทําได้ในรูปแบบของการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมี
งบประมาณอุดหนุนอุตสาหกรรมสีเขียว 

 นอกจากภาคการผลิตแล้ว การรีไซเคิลของไทยเองยังไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบในยุโรปที่มี
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจัดการกับของเหลือใช้ แต่ในไทยทําได้เพียงกองเอาไว้
แล้วนําไปขายเท่าน้ัน โดยขยะพลาสติกส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังประเทศจีน ทําให้ยังแทบไม่มีการ
นํามาแปรรูปเป็นวัสดุสีเขียวภายในประเทศ 
 

ตัวแทนจาก กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ไทยมีการจัดการงบประมาณที่ ไม่ เหมาะสมเพราะงบประมาณอุดหนุนนักวิจัยควรอยู่กับ

ภาคอุตสาหกรรมซึ่งรู้จริงและมีความสามารถมากกว่า 
 

ตัวแทนจาก สวทน. 
 ในการทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนา หรือศึกษาอะไรก็ตาม ควรที่จะมีความโปร่งใสและไม่มีวาระซ่อนเร้น 

เช่น การเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ จนรายเล็กได้รับผลกระทบและไม่สามารถดําเนิน
กิจการของตนเองต่อไปได้ 
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 ในการสนับสนุนด้านอุปสงค์ของอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว ควรมีมาตรการเชิงบังคับมากกว่าแค่เพียง
การรณรงค์เท่าน้ัน เพราะการรณรงค์อาจเป็นเพียงแค่แฟช่ันซึ่งอยู่เพียงช่ัวคราวแล้วหายไป เช่น  
การใช้ถุงผ้า แต่บทบังคับจะช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสําคัญของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
 

ตัวแทนจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
 ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มมีความสนใจประเด็นสิ่งทอสีเขียวเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาคือต้นทุนที่มี

ราคาสูง หากจะใช้วัสดุภายในประเทศ ก็มีต้นทุนที่สูงและไม่ได้มาตรฐานตามต้องการ (ขนาดและ
ลักษณะของผ้าผืน) 

 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและการพัฒนาทัศนคติของบุคลากรภายในคลัสเตอร์มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 
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ภาคผนวก ง 
สรุปการสัมมนานําเสนอผลการศึกษา 

“อุตสาหกรรมอนาคตไทย: โอกาสใหม่และความท้าทายในอาเซียน” 
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-13.00 น. 

ณ โรงแรมเซน็จูร่ี พาร์ค ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 

การสัมมนานําเสนอผลการศึกษาเรื่อง “อุตสาหกรรมอนาคตไทย: โอกาสใหม่และความท้าทายใน
อาเซียน” มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ สนใจเข้าร่วมงานมากถึง 341 คน โดยประกอบด้วยตัวแทน
จากสาขาอาชีพดังต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ ง.1 : สรุปจํานวนผูเ้ข้าร่วมสัมมนานําเสนอผลการศึกษา 
ภาคส่วน จํานวน (คน) 

รัฐและรัฐวิสาหกิจ* 76 
เอกชนและสมาคม 160 
วิชาการและอ่ืนๆ** 105 

รวม 341 
ที่มา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

* รวมเจ้าหน้าที่ สศอ. จํานวน 15 คน 
** รวมบุคลากร สวค. จํานวน 15 คน 

 
1. การเปิดงานสัมมนานําเสนอผลการศึกษาหัวข้อ “อุตสาหกรรมอนาคตไทย: โอกาสใหม่และ 
ความท้าทายในอาเซียน” โดยคุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย์ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ไทยต้องปรับกระบวนทัศน์อุตสาหกรรมใหม่ของไทย เพราะโลกมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ดังเห็นได้จากความผันผวนของตลาด เช่น ในสหรัฐฯ ตลาดเร่ิมฟ้ืนตัว แต่ทางยุโรปและญี่ปุ่นยังอยู่
ในช่วงชะลอตัว ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าของไทยในฐานะประเทศที่เป็นศูนย์กลางการผลิต
อุตสาหกรรมหลายสาขา แต่ปัจจุบันในสาขาที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นพบว่าไทยไม่สามารถแข่งขัน
ปัจจัยด้านต้นทุนแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้าน และเมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แน่นอนว่าการแข่งขันย่อมรุนแรงขึ้น ดังน้ัน การเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าโลกในภูมิภาคน้ีโดยใช้ไทยเป็น
ศูนย์กลางจึงมีความสําคัญย่ิง ไทยจึงต้องปรับตัวหลีกหนีคู่แข่งด้วยสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง เพื่อตาม
ทิศทางการแข่งขันระดับโลกให้ทันและเพิ่มมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว 

 
2.  การนําเสนอผลการศึกษาช่วงที่ 1 “ทิศทางอุตสาหกรรมอนาคตไทยในอาเซียน: จุดเปลี่ยนบทบาทรฐั
และเอกชน” โดยคณะวิจัย มลูนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนในมูลค่าเพ่ิมและกําลังแรงงานโลกลดลง ซึ่งเป็นไปตามรูปยูควํ่า แต่ส่วน
แบ่งดังกล่าวในกําลังแรงงานลดลงมากกว่า สะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
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และนวัตกรรมที่ลดการพ่ึงพาแรงงานได้ ดังน้ัน นัยต่อประเทศผู้รับจ้างผลิตที่มีบทบาทตรงกลางโค้ง
ย้ิม คือ การปรับตัวเพิ่มบทบาทในขั้นตอนก่อนและหลังการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การผลิต
สินค้าสําหรับตลาดเฉพาะทางมากข้ึน รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตกับภาคเกษตร
และภาคบริการ เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยปัจจัยสู่ความสําเร็จ คือ 
นวัตกรรม เพราะหลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ว่า นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมสร้างผลพลอยได้ต่อ
ภาคส่วนอ่ืนๆ 

 จากการประมวลแนวโน้มโลกจากเอกสาร 5 ช้ิน มูลนิธิ สวค. จําแนกปัจจัยภายนอกดังกล่าวออกเป็น 
5 มิติ ได้แก่ (1) มิติเศรษฐกิจ เช่น โลกาภิวัตน์ (2) มิติสังคม เช่น สังคมผู้สูงอายุ (3) มิติสิ่งแวดล้อม 
เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (4) มิติความมั่นคง เช่น ความเสี่ยงต่อประชาคม
โลกในรูปแบบการก่อการร้าย และ (5) มิติเทคโนโลยี เช่น การหลอมรวมเทคโนโลยี อาทิ การพิมพ์
สามมิติ ซึ่งอาจพลิกโฉมภาคการผลิต โดยเฉพาะบทบาทของผู้รับจ้างผลิตได้ (รายละเอียดปรากฏตาม
รูปภาพที่ ง.1) 

 

รูปภาพท่ี ง.1 : แนวโน้มโลกที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2557) 

 

 ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ประเทศต้นแบบ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย 
สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ดําเนินยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันแบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก คือ (1) รัฐช้ีนํา
หมายถึงบทบาทของรัฐในการคัดเลือกสาขาและกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมโดยตรงอย่างในประเทศ
จีน (คัดเลือก 9อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และ 7 อุตสาหกรรมอนาคต) และเกาหลีใต้ (คัดเลือก 7
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และ 17 อุตสาหกรรมอนาคตใน 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเทคโนโลยีสีเขียว กลุ่ม
หลอมรวมเทคโนโลยี และกลุ่มบริการมูลค่าเพ่ิมสูง) ทั้งน้ี จะสังเกตุได้ว่าทั้งจีนและเกาหลีใต้มุ่งสนอง
แนวโน้มโลกในมิติสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (2) รัฐส่งเสริม หมายถึงการใช้นโยบายแนวนอน สร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยหลีกเลี่ยงการคัดเลือกสาขา
อุตสาหกรรม เช่นในประเทศอินเดีย และ (3) รัฐขับเคลื่อนนวัตกรรมหมายถึงการปฏิเสธการใช้
นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขาเช่นเดียวกับอินเดีย โดยรัฐสนับสนุนการสร้างปัจจัยด้านนวัตกรรม
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อย่างในประเทศญี่ปุ่น สมาชิกสหภาพยุโรป(คัดเลือก 6 เทคโนโลยี) และสหรัฐฯ (คัดเลือก 5 
เทคโนโลยี) ส่วนประเทศไทยจะไปทางใดน้ัน ยังไม่ชัดเจนคล้ายลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมา เพราะความไม่
แน่นอนทางนโยบายและการเมือง 

 

รูปภาพท่ี ง.2 : ต้นแบบการดําเนนินโยบาย (พัฒนา) อุตสาหกรรมอนาคต 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2557) 

 

 จากการประมวลเน้ือหาข้างต้น มูลนิธิ สวค. ให้คํานิยามของการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตว่าเป็น 
“การต่อยอดฐานอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากทุนในประเทศ เพื่อนําไปสู่การผลิตกลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่ตอบสนองทิศทางอุปสงค์ในระดับโลกและภูมิภาคได้มากย่ิงขึ้น อันเป็นการยกระดับขีด
ความสามารถของผู้ผลิตในห่วงโซ่มูลค่าภาคอุตสาหกรรมไทย และส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน” 

 ทั้งน้ี สามารถจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพลังงานทดแทน เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล(2) กลุ่มวัสดุสีเขียว เช่น พลาสติกและบรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพ สิ่งทอสีเขียว วัสดุก่อสร้าง ซึ่งใช้วัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือใช้/รีไซเคิล
เหมือนกัน(3) กลุ่มสุขภาพ เช่น เภสัชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องสําอาง อาหารเสริม สมุนไพร (4) 
กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี เช่น การผลิตแบบเพ่ิม หุ่นยนต์อัจฉริยะ ไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ 
การป้องกันประเทศ และ (5) กลุ่มยานพาหนะ เช่น ยานยนต์สะอาด ระบบราง อากาศยาน การต่อเรือ 

 หากประเมินจากดัชนี RCA พบว่าไทยแข่งขันได้ดีในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ กลุ่มวัสดุ 
สีเขียว (พลาสติก) กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี (เครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์) และกลุ่มยานพาหนะ 
(ยานยนต์) แม้ว่าจะเริ่มสูญเสียความได้เปรียบให้ประเทศเพ่ือนบ้านในบางสาขาอุตสาหกรรม เช่น 
สิ่งทอ 
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 ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน พบว่ามาเลเซียแข่งขันได้ดีในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 
ส่วนเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนามแข่งขันได้ดีในสินค้าเคร่ืองนุ่งห่ม ดังน้ัน ไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้านเก่งกันคนละทิศคนละทาง การผลิตจึงน่าจะมีลักษณะของการเกื้อหนุนมากกว่าการทดแทน
กัน มีแต่เพียงในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไทยแข่งขันได้ดีและมีมาเลเซียกับเวียดนามเป็นคู่แข่งโดยตรง 
(รายละเอียดปรากฏตามรูปภาพที่ ง.3) 

 

รูปภาพท่ี ง.3 : ศักยภาพของไทยและประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

 
ที่มา : ณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ (2557) 

 

 สรุป หากประเมินในมิติขีดความสามารถการแข่งขันของไทย และมิติศักยภาพในการเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มวัสดุชีวภาพได้รับการประเมินสูงสุดเพราะทั้งไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน
แข่งขันได้ดี ไทยเป็นผู้ส่งออกสุทธิ และไทยมีสัดส่วนการนําเข้าจากภายในอาเซียนค่อนข้างสูง 

 อย่างไรก็ตาม จากดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรมของไทยยังเป็นจุดอ่อนเร้ือรังของ
ไทย โดยไทยได้รับการจัดอันดับตํ่ากว่าทั้ง 6 ประเทศต้นแบบข้างต้น ซึ่งรวมถึงอินเดียด้วย จึงเป็น
กุญแจสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในทุกๆ กลุ่ม 

 หากพิจารณาในมิตินโยบาย พบว่ามีเพียงสภาอุตสาหกรรมที่มีการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (คลื่น
ลูกใหม่) และมีการกําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากอาเซียน กล่าวคือ ให้ไทยเป็นฐานการผลิตใน
กลุ่มเกษตรแปรรูปและคลื่นลูกใหม่ แต่ใช้ประโยชน์จากแรงงานและวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน  
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้มีการศึกษาถึงสาขาที่มีศักยภาพในการเช่ือมโยงกับแต่ละประเทศ เช่น ประเทศ
เมียนมาร์ ได้แก่ กลุ่มวัสดุสีเขียว (สาขาพลาสติก สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาวัสดุก่อสร้าง) 
และกลุ่มยานพาหนะ (สาขายานยนต์และชิ้นส่วน โดยเฉพาะยางรถยนต์) ประเทศลาว ได้แก่  
กลุ่มวัสดุสีเขียว (เกษตรแปรรูป) และกลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) ประเทศกัมพูชา 
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ได้แก่ กลุ่มวัสดุสีเขียว (สาขาสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เกษตรแปรรูป) กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี (สาขา
อิเล็กทรอนิกส์) และกลุ่มยานพาหนะ (ยานยนต์และช้ินส่วน) และประเทศมาเลเซีย ได้แก่  
กลุ่มสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์ยาง) และกลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี (สาขาอิเล็กทรอนิกส์) 

 สําหรับแนวทางการเช่ือมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์น้ัน เป็นได้ทั้งในรูปแบบคลัสเตอร์ข้ามแดนและ 
คลัสเตอร์คู่แฝด แต่แบบหลังเหมาะสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรในคลัสเตอร์ที่มี
ความสามารถใกล้เคียงกันโดยไม่จําเป็นต้องมีพรมแดนติดกัน จึงได้รับความนิยมในสหภาพยุโรป  
ส่วนในอาเซียน เน้นแบบแรกมากกว่าถนัดในส่วนที่แตกต่างกันของห่วงโซ่มูลค่า  

 จากการศึกษาทั้งหมด มูลนิธิ สวค. นํามาจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยและทิศ
ทางการเช่ือมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การต่อยอด
อุตสาหกรรมด้ังเดิมสู่อุตสาหกรรมอนาคตไทย (2) การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอนาคตไทย (3) การสร้างโอกาสและ
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอนาคตไทย (4) การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอนาคตไทย (5) การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อนาคตไทย และ (6) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการผลิตข้ามแดนรองรับคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอนาคตไทย 

 
3.  การอภิปรายช่วงที่ 1“การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตไทย: กลุ่มพลังงานทดแทน สุขภาพ 
ยานพาหนะ และการผลิตขั้นสูง”ดําเนินรายการโดย ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 

ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศักด์ินักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
 ในอนาคตผู้ประกอบการในระดับกลางจะค่อยๆ ลดบทบาทลงไป ผู้ที่จะดํารงอยู่ได้ต้องเป็น

ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี กําลัง มีอํานาจในการควบคุมตลาดและฐานการผลิต หรือเป็น
ผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีในอนาคตที่มีความผันผวนสูง  

 ผู้ประกอบการรายใหญ่น้ันมีศักยภาพสูงในหลายด้าน เน่ืองจากอยู่ในตลาดกระแสหลักและมี
เทคโนโลยีเป็นของตนเอง ทําให้ผู้ประกอบการท่ีเล็กกว่าต้องว่ิงตาม อีกทั้งมีการประหยัดจากความ
หลากหลาย (Economy of scope) สามารถจ้างบุคลากร นักวิเคราะห์/วิจัยที่มีความสามารถใน
ระดับสูงได้ นอกจากน้ี ยังสามารถประหยัดด้วยขนาด (Economy of scale) จากการผลิตจํานวน
มาก (Mass production) ประกอบกับองค์กรใหญ่ๆมีโรงงานหรือสาขาอยู่ทั่วโลก ฉะน้ัน แนวโน้มใน
อนาคตจึงมีการรวมตัวกันมากขึ้น เพ่ือให้องค์กรมีขนาดใหญ่และความสามารถในการแข่งขันสูง 

 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายย่อยก็มีกลยุทธ์ของตนเองเพ่ือปรับตัวโต้ตอบกับการแข่งขันได้เป็น
อย่างดี ด้วยขนาดเล็กทําให้สามารถพบช่องทองตลาด (Niche market) ผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ได้
อย่างรวดเร็ว และมีความคล่องตัวต่อการปรับกระบวนทัศน์ขององค์กร (Economy of speed) แม้จะ
เป็นองค์กรขนาดเล็ก แต่สามารถดํารงอยู่ได้ท่ามกลางตลาดการแข่งขันของอุตสาหกรรมในอนาคต 

 สําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพไม่สูงเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ อีกทั้งขนาด
องค์กรของผู้ประกอบการขนาดกลางยังใหญ่เกินกว่าผู้ประกอบการรายย่อย ดังน้ัน ไม่ว่าในมิติของ
การแข่งขันที่สู้องค์กรขนาดใหญ่ไม่ได้ หรือมิติของความคล่องตัวก็ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ
รายย่อยได้ ผู้ประกอบการขนาดกลางจึงอยู่ได้ยากในตลาดการแข่งขันของอุตสาหกรรมในอนาคต 
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 เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge economy) หรือเศรษฐกิจฐานดิจิทัล (Digital economy)  
ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจไม่เพียงพอต่อการ
ปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตควรพัฒนาเป็นเศรษฐกิจฐานปัญญา (Wisdom economy) 
คือเศรษฐกิจที่ประยุกต์ใช้ฐานความรู้ การศึกษา และเทคโนโลยีอย่างมีศิลป์ มีวิจารณญาณท่ีดี  
และมีปัญญา (Wise application of knowledge) โดยไม่ละทิ้งมิติของเวลาทั้งการประเมินแนวโน้ม
โลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต อาจกล่าวสรุปได้ว่าเศรษฐกิจฐาน
ปัญญาเป็นการประยุกต์ บูรณาการและต่อยอดจากเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฐานความรู้
อย่างมีศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไปอย่างสอดคล้องและลงตัว 

 เมื่อเปรียบเทียบสถานภาพทางเศรษฐกิจของไทยและระดับโลกแล้ว เปรียบได้กับคลื่น 5 ลูกเมื่อสังคม
ก้าวไปข้างหน้าใครสามารถอยู่บนยอดคลื่นได้ก่อนจะเป็นผู้ที่ชนะ สําหรับไทยอยู่ในคลื่นลูกที่ 3 
เศรษฐกิจเชิงข้อมูลข่าวสาร และกําลังก้าวเข้าสู่คลื่นลูกที่ 4 เศรษฐกิจฐานความรู้ ขณะที่หลาย
ประเทศทั่วโลกอยู่ในคล่ืนลูกที่ 4 และกําลังก้าวเข้าสู่คลื่นลูกที่ 5 ซึ่งในระดับที่ 5 น้ันไม่ใช่เพียง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจฐานดิจิทัลที่กล่าวมาข้างต้นแต่ต้องเป็นเศรษฐกิจฐานปัญญา 

 

รูปภาพท่ี ง.4 : โครงสร้างของตลาดแรงงานโลก 

 
ที่มา : John Findlay (2554) 
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รูปภาพท่ี ง.5 : ตัวอย่างของอาชีพภายใต้เศรษฐกิจฐานปัญญาในอนาคต 

 
ที่มา : John Findlay and Abby Straus (2554) 

 

 เครื่องมือสําคัญในอนาคตไม่เพียงแต่เครือข่าย (Networking) และคลัสเตอร์เท่าน้ัน เพราะ
เครือข่ายคลัสเตอร์เป็นการรวมตัวกันเพ่ือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ผู้อ่ืนมี เป็นการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
จากการใช้ทรัพยากรของผู้อ่ืนแต่เครื่องมือสําคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคตคือการแบ่งปัน 
(Sharing) คือ การนําสิ่งที่ตนเองมีออกมาให้ผู้อ่ืนใช้ เป็นการพยายามใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจาก
ทรัพยากรของตนเอง เศรษฐกิจฐานการแบ่งปัน (Sharing economy) และการบริโภคร่วมกัน 
(Collaborative consumption) จะทําให้ฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่ถูกใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากทุกภาค
ส่วนครอบคลุมทั้ง (1) ระบบการผลิต เช่น นําช้ินส่วนเหลือจากการผลิตคอมพิวเตอร์มารวมและผลิต
สินค้าใหม่โดยไม่เสียทรัพยากรในการผลิต CPU ขนาดใหญ่ หรือการให้เช่าโรงงานหรือเครื่องจักรที่
ไม่ได้ใช้เพ่ือผลิตสินค้า เป็นต้น(2) สไตล์การใช้ชีวิต และ (3) การเปลี่ยนลักษณะของตลาด เช่น การ
แลกเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพ่ือท่องเที่ยวโดยไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านที่พัก หรือที่มีการบัญญัติศัพท์ใหม่
ว่า “Sharecations” คือ “Share” กับ “Vocations” ซึ่งมีการประมาณการว่า sharecations  
ของโลกมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตควบคู่ไปกับ
อํานาจการซื้อของชาวโลก 

 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) อาจไม่เพียงพอเช่นกัน แต่จะต้องไปถึงระดับเศรษฐกิจสีเขียว
(White Industry) เพราะว่าเศรษฐกิจสีเขียวให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีปัจจัยจาก (1) กระแสความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (2) สังคม
ผู้สูงอายุ (3) การบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยเช่น สมุดปกขาวของ 
สหภาพยุโรป มาตรฐานสุขอนามัยอาหารนําเข้ามาตรฐานด้านปริมาณสารตกค้างในอาหารทะเล
นําเข้า เป็นต้นแต่เศรษฐกิจสีขาว หมายถึงเศรษฐกิจที่มีธรรมาภิบาล โดยภาคธุรกิจมีความเป็น
บรรษัทภิบาล (Corporate governance) และความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ทั้งน้ี ปัจจัยผลักดัน
ไปสู่เศรษฐกิจสีขาวได้แก่ (1) ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคและองค์กรนอกภาครัฐ และ  
(2) ความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการทุจริตของผู้บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ฉะน้ันจึงเป็นวาระ
สําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจะต้องรับผิดชอบผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน 
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 สําหรับรูปแบบการสนับสนุนของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้ภาคอุตสาหกรรมดําเนินการผลิตไป
ตามกลไกตลาด หรือรัฐมีการผลักดันยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายล้วนมีข้อดีและข้อด้อย
แตกต่างกันไป แต่ในกรณีของประเทศไทยนั้นควรให้รัฐเลือกยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศด้วยจํานวนประชากรและขีดความสามารถของไทยมีจํากัด ฉะน้ันจึงไม่สามารถรอให้ภาค 
การผลิตลองผิดลองถูกเอง แต่รัฐต้องกําหนดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมบนฐานการวิจัยและวิเคราะห์
ปัจจัยอย่างรอบด้านโดย ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เห็นว่าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมอนาคตของไทย 
เช่นการท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และอาหารแปรรูป เป็นต้น 

 

ดร.พันธ์ุอาจ ชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวิสเคปคอนซัลต้ิงค์กรุ๊ป จํากัด 
 ต้ังแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง 4 ประการ คือ (1) การเคลื่อนตัวจากเศรษฐกิจ

ฐานความรู้เข้าสู่เศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (2) การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันไปสู่การพัฒนาอย่างทั่วถึง (3) บทบาทของเมืองและภูมิภาคท่ีมีมากกว่าระดับประเทศ และ 
(4) การเปลี่ยนแปลงจากความพยายามในการเพ่ิมผลิตภาพ ไปสู่การพัฒนาสินค้าที่มีความหลากหลาย 
(Diversity) หรือกล่าวได้ว่า โลกต้องการสิ่งที่เริ่มมีความเฉพาะเจาะจงลงไปในรายละเอียดมากกว่า
การเพ่ิมปริมาณสินค้าในตลาด จนในระยะหลัง เริ่มมีดัชนีช้ีวัดความหลากหลายของสินค้า 

 สําหรับไทยต้ังแต่ปี 2547-48 มาจนถึงปัจจุบันมีแผนที่นําทางเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงถึง 6
อุตสาหกรรมประกอบด้วย (1) เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง (Advance manufacturing technology) 
(2) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Automotive electronics technology) (3) เทคโนโลยี
ระบบฝังตัว (Embedded system technology) (4) เทคโนโลยีโภชนเภสัช (Nutraceutical 
technology) (5) เทคโนโลยีเช้ือเพลิงชีวภาพ (bio-fuel technology) และ (6) เทคโนโลยีเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar cell technology) แต่จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และ
เทคโนโลยีระบบฝังตัวได้ควบรวมกันเรียบร้อยแล้ว 

 ข้อแตกต่างของสมมติฐานในปี 2548 และปัจจุบัน คือ ในปี 2548 มีแนวคิดว่าวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
หดสั้น จึงได้มุ่งเน้นการเพ่ิมระดับความเข้มข้นของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในปัจจุบันเน้นความเฉพาะเจาะจงและความซับซ้อนของการออกแบบทาง
อุตสาหกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้น 

 ผู้ผลิตได้เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแต่ในปัจจุบันเริ่มขยายฐานการผลิตไปสู่ประเทศอ่ืนในภูมิภาค
หรือประเทศเศรษฐกิจอุบัติใหม่ และแน่นอนว่าปัจจัยทางด้านความมั่นคงและความไม่แน่นอนทาง
การเมืองยังคงเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในไทย 

 ความท้าทายในอนาคตประกอบด้วยสังคมผู้สูงอายุความเปิดกว้างของตลาดแรงงานความ
หลากหลายทางเพศ และนวัตกรรมเมือง ฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงต้องคาดการณ์และปรับทิศ
ทางการแข่งขันของตนอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

 

คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

 การพัฒนาพลังงานทดแทนไปสู่ตลาดอาเซียนต้องพิจารณาก่อนว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคมีรายได้ต่อ
หัวเท่าใด ไทยเป็นประเทศท่ีมีความเหมาะสมไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป ด้านศักยภาพในการผลิตของ
ไทยเป็นอันดับหน่ึงไม่ใช่เพราะว่าไทยเก่งแต่เป็นเพราะว่ายังไม่มี สําหรับประเทศเพ่ือนบ้านน้ันพบว่ามี
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แผนพลังงานทดแทนเฉพาะในเชิงสัญลักษณ์ ไม่ได้มีการปฏิบัติจริงจังฉะนั้นไทยจึงเป็นศูนย์กลาง
พลังงานทดแทนในภูมิภาค อีกทั้งไทยยังมีโรงงานเชิงพาณิชย์ (Commercial plant) ในทุกสาขา
ธุรกิจของพลังงานทดแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 พลังงานทดแทนในไทยมีอยู่ 7 ชนิด (ดังรูปภาพที่ ง.6) ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานชีวมวล ไบโอแก๊ส ไบโอดีเซล เอทานอล และพลังงานจากของเสีย (Waste to energy) 
พลังงานแสงอาทิตย์น้ันเป็นเพียงเกมการเงินโดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์คือผู้นําเข้าและผู้จําหน่ายเซลล์
แสงอาทิตย์ สําหรับพลังงานลม ไทยอยู่ในพ้ืนที่ลมอ่อนทําให้มีต้นทุนที่สูง ส่วนไบโอแก๊สไทยมีพ้ืนฐาน
ทรัพยากรที่ดีทั้งนํ้าเสียหรือการปลูกหญ้านีเปีย ซึ่งต้องอาศัยบทบาทรัฐในการให้ความรู้แก่เอกชน 
นอกจากน้ัน การเติบโตของไบโอดีเซลนับว่าน่าสนใจ ส่วนเอทานอลสามารถขายได้ถึง 3 ล้านลิตรต่อ
วันและมีกําลังการผลิตสูงถึง 10 ล้านลิตรต่อวัน 
 

รูปภาพท่ี ง.6 : 7 ธุรกิจพลงังานทดแทนในไทย 

 
ที่มา : กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2557) 

 

 ทั้งน้ีการหันมาใช้พลังงานทดแทนไม่ใช่ทางแก้ปัญหาของการขาดแคลนพลังงานอย่างย่ังยืนเพราะการ
ช่วยกันประหยัดพลังงานได้ผลดีมากกว่า สาเหตุที่ต้องพัฒนาพลังงานทดแทนจึงเน่ืองจากพลังงาน
ด้ังเดิมที่ใช้ในปัจจุบันมีการใช้แล้วหมดไปต่างกับพลังงานทดแทนที่ยังคงหมุนเวียนและใช้ได้สืบไปแม้
ประสิทธิภาพจะยังไม่เทียบเท่าก็ตาม 
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รูปภาพท่ี ง.7 : แผนพัฒนาพลังงานทดแทนเดิม ป ี2555-2564  

 
ที่มา : กระทรวงพลังงาน (2557) 

 

4.  การนําเสนอผลการศึกษาช่วงที่ 2 “การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว: องค์ประกอบ ศักยภาพ และ
การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน”โดยคณะวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

 อุตสาหกรรมสี เขียวเ กิดจากแนวคิดการผลิตที่ รักษาสิ่ งแวดล้อม  โดยทิศทางสี เขียวของ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นบวก คือมีการขอรองรับมาตรฐาน ISO 14001 มากขึ้นเรื่อยๆ สัดส่วนในระดับ
โลกทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 13 แต่สัดส่วนของไทยสูงถึงร้อยละ 21เป็นอันดับหน่ึงในอาเซียน 

 ดัชนีสีเขียวที่จัดทําโดยมูลนิธิ สวค. ช้ีให้เห็นว่า สาขาอุตสาหกรรมที่มีการต่ืนตัวมากที่สุด ได้แก่ สิ่งทอ 
เครื่องไฟฟ้า อาหาร และบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ภาคผนวก ง : สรุปการสัมมนานําเสนอผลการศึกษา	 ง-11	
 

รูปภาพท่ี ง.8 : ผลการวิเคราะห์ดัชนีสเีขียว ซ่ึงสาขาสิง่ทอได้รับคะแนนสูงสุด 

 
ที่มา : พิเศษพร วศวงศ์ (2557) 

 

 ห่วงโซ่มูลค่าของวัสดุสีเขียวมี 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต (ต้นนํ้า 
กลางนํ้า ปลายนํ้า) และขั้นตอนหลังการผลิต กล่าวคือ เริ่มจากการวิจัยและพัฒนาด้านการแปรรูป
เกษตรหรือการใช้ของรีไซเคิล แล้วคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก คือ ผลผลิตทาง
การเกษตรและของเหลือใช้ จากน้ันจึงผ่านกระบวนการผลิตขั้นกลาง และนํามาสู่การผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นปลายนํ้าสู่มือผู้บริโภค 

 ในขั้นต้นนํ้าของการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ วัตถุดิบที่นํามาใช้ได้ ได้แก่ มันสําปะหลัง อ้อย 
และข้าวโพด ที่ไทยมีการผลิตและส่งออกมากกว่าประเทศอ่ืนโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ไทยแทบ
ไม่มีการผลิตพลาสติกธรรมชาติ 

 หากวัตถุดิบขั้นต้นนํ้าในประเทศไม่เพียงพอ ก็สามารถนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาเพื่อใช้ผลิตใน
ขั้นกลางนํ้าได้ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาและลาว ซึ่งมูลนิธิ สวค. พบว่ามีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่สะท้อนจากค่า RCA ในขั้นต้นนํ้าของสาขาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพและข้ันปลายน้ําของสาขา 
สิ่งทอสีเขียวสูงสุด 

 จากการวิเคราะห์ Diamond Model พบว่ารัฐยังไม่มีนโยบายเป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนด้านอุปทาน 
ปัจจัยการผลิตต้นนํ้ายังมีไม่เพียงพอเพราะวัตถุดิบของวัสดุสีเขียวเป็นทั้งพืชอาหาร อาหารสัตว์ และ
พลังงานด้วยประกอบกับในปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตยังสูง เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าพอ และผู้ผลิตเอง
ขาดศักยภาพที่ปรับเปลี่ยนสายธารการผลิต นอกจากน้ี ในฝั่งอุปสงค์ ผู้บริโภคชาวไทยไม่ได้สนใจเรื่อง
สีเขียวมากมายนัก และอาจคํานึงถึงปัจจัยราคาเป็นหลักในการเลือกซื้อสินค้า 
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และกลุ่มผู้ประกอบการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ (Converter) แต่ยังขาดผู้แปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก  
ไทยจึงต้องนําความได้เปรียบด้านตลาดวัสดุชีวฐาน (Bio-based Materials) ในประเทศมาสร้างตรา
สินค้า มิใช่เป็นเพียงแค่ OEM หรือ ODM ซึ่งต้องอาศัยงานวิจัยของตนเองและนโยบายรัฐที่ชัดเจน 
 

คุณพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรรมสิ่งทอในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในช่วงขาลงอย่างที่หลายคนเข้าใจผิด เพราะบาง

ขั้นตอนใช้แรงงานเข้มข้น จําเป็นต้องย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีอัตราค่าแรงที่ตํ่ากว่าไทยและ
รักษาไว้แต่ขั้นตอนการผลิตที่เน้นใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง โดยผู้ประกอบการไทยได้พัฒนาแรงงาน
ฝีมือและยกระดับเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่างต่อเน่ืองและตอบโจทย์ความต้องการในระดับโลก
อย่างครบวงจร หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน พบว่ามีเพียงไทยและอินโดนีเซีย
เท่านั้นที่มีการผลิตสิ่งทอแบบครบวงจร โดยไทยมีจุดเด่นในสิ่งทอประเภทฝ้ายและทักษะฝีมือ
แรงงาน ส่วนอินโดนีเซียมีจุดเด่นในสิ่งทอประเภทใยสังเคราะห์เน่ืองจากมีตลาดที่ใหญ่ จํานวน
แรงงานที่มากกว่า รวมถึงมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ชัดเจน  

 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลโครงการจัดการน้ําอุตสาหกรรมปี 2551 พบว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้นํ้ามากที่สุดเป็นอันดับ 2 โดยมีปริมาณการใช้นํ้า 595,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
โดยเฉพาะฝ้ายที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งต้นนํ้า (การเพาะปลูก การใช้
ยาฆ่าแมลง) กลางนํ้า (การใช้นํ้าและพลังงานไฟฟ้า) และปลายน้ํา (การใส่สีย้อม/สารช่วยย้อม)  
ล้วนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ นอกจากน้ี จากข้อมูลปี 2551 พบว่าทั่วโลกมีการผลิต 
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 60 พันล้านกิโลกรัมต่อปี มีการใช้พลังงาน 1,074 พันล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง  
ใช้ถ่านหิน 132 ล้านเมตริกตันต่อปี ทําให้อุตสาหกรรมสิ่งทอต้องปรับตัวให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

 การวิจัยขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Oraganisation for Economic 
Co-operation and Development: OECD) และสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (World 
Business Council for Sustainable Development: WBCSD) ช้ีว่าสินค้ารักษ์โลกจะได้รับความ
นิยมมากขึ้น รวมท้ังหลายประเทศเช่น ฝรั่งเศส ได้บังคับใช้มาตรการการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life 
cycle assessment) ซึ่งแสดงระดับการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้า หรือการจัดต้ังกิจการ
ค้าร่วมความยั่งยืน (Sustainability Consortium) ของกลุ่ม Walmart และพันธมิตรผู้ค้ารายใหญ่
ของโลกที่บังคับให้กลุ่มผู้ค้าแสดงข้อมูลการใช้นํ้าและทรัพยากรอ่ืนในการผลิตสินค้า ส่วนในประเทศ
ไทยน้ัน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้สนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว อาทิ งานวิจัย
การพัฒนาขวด PET เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า การผลิตเส้นใย PLA การพัฒนาใยสับปะรดและใยบัวเป็น
ต้น แต่ยังประสบปัญหาด้านวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการนํามาแปรรูป รวมถึงปัญหาด้านการจัดการโล
จิสติกส์ โดยเฉพาะขวด PET ที่ในประเทศมีอยู่มากมายแต่ไม่มีการจัดการที่ดีพอ รวมถึงไม่มีผู้ที่
สามารถนํามาผลิตเป็นเส้นใยได้ จึงต้องนําเข้าจากประเทศไต้หวันและญี่ปุ่น 

 โดยสรุป ในอนาคตความต้องการสิ่งทอสีเขียวจะมีมากถึงร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้บริโภคในสหภาพ
ยุโรปจึงนับเป็นโอกาสทองของไทย ซ่ึงในปัจจุบันมีข้อได้เปรียบจากความพร้อมด้านระบบจัดการ
รอยเท้านิเวศ (Ecological footprint) และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านสิ่งทอสีเขียวที่เผยแพร่
ให้ผู้ที่สนใจ อีกทั้งในอนาคตหากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์สามารถเปลี่ยนแปลงจากการ
ปลูกฝ้ายแบบเดิมมาเป็นการปลูกฝ้ายอินทรีย์ จะทําให้ไทยมีวัตถุดิบแทนที่การนําเข้าจากสหรัฐฯ 
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คุณนินนนาท ไชยธีรภิญโญ กรรมการมูลนิธิอาคารเขียวไทย 
 จากวิกฤติการณ์ต่างๆทั้งด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน เศรษฐกิจ และการเมือง ทําให้ประเทศไทยต้องหัน

มาคํานึงประเด็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแม้แต่ในสิ่งก่อสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นหน่ึงใน
ปัจจัยสี่ที่จําเป็นในการดํารงชีวิต 

 มูลนิธิอาคารเขียวเป็นอีกหน่ึงองค์กรที่ให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์การอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากในสหภาพยุโรปไทยเองก็สามารถที่จะนํา
ตัวอย่างการพัฒนาดังกล่าวมาต่อยอดเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศได้ โดยเป้าหมายใน
อนาคตที่ภาครัฐและมูลนิธิอาคารเขียวไทยได้ร่วมกันกําหนดได้แก่ (1) โครงการลดการใช้พลังเหลือ
ศูนย์ภายในปี 2573 (Net Zero Energy 2030) (2) การประกาศใช้กฎหมายบังคับให้อาคารใหม่ต้อง
ประหยัดพลังงาน (3) การปรับปรุงอาคารเดิมของรัฐให้ประหยัดพลังงาน (4) การสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนโดยการผ่อนผันกฎเกณฑ์ต่างๆ (5) การลดภาษีผู้ซื้อวัสดุที่ประหยัดพลังงาน (6) การ
ต่อยอดนโยบายส่งเสริมอาคารเขียวของกรุงเทพมหานคร และ (7) การใช้ฉลากอาคารประหยัด
พลังงาน แสดงการใช้พลังงานแต่ละพลังงานเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ กับมาตรฐานของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งคุณนินนาทมองว่า ภาครัฐจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีให้
สังคมสามารถก้าวไปสู่สังคมสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งน้ี จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของภาคเอกชน เช่น ตัวแทนผู้จําหน่ายรถยนต์ พบว่า การใช้
มาตรฐานอาคารเขียวและ/หรือวัสดุก่อสร้างสีเขียว ถึงแม้จะเพ่ิมต้นทุนของผู้ประกอบการ แต่ในระยะ
ยาวมีส่วนสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์และรายได้ขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น การนํายางรถยนต์ไป
บดละเอียดด้วยตะปูเพ่ือนํามาทําเป็นทางเดินเท้ารอบบริเวณอาคาร สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค
ว่าทางบริษัทจะไม่นํายางเก่ากลับมาใช้อีก และการใช้เศษกระจกไปใช้ผลิตเป็นอะคริลิคเคลือบผิว
กระเบ้ืองภายในอาคารให้มีความสวยงาม เป็นต้น 
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