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บทสรุปผู	บริหาร 
 
หลักการและเหตุผล 
 

 ด�วยการแข�งขันในตลาดโลกท่ีทวีความรุนแรงข้ึน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมในมิติ
ต�างๆ ทั้งที่เป$นแนวโน�มระดับโลกและภูมิภาค ไทยจึงจําเป$นต�องช�วงชิงความได�เปรียบในเวทีโลกด�วยการสรรค+
สร�างสินค�าอุตสาหกรรมให�สอดรับกับป-จจัยภายนอก ยกตัวอย�างในด�านเทคโนโลยี การพัฒนาสมาร+ตโฟนและ
แท็บเล็ตให�มีคุณสมบัติเทียบเท�าคอมพิวเตอร+ ทําให�สินค�าทดแทนดังกล�าวได�รับความนิยมจากผู�บริโภคมากข้ึน 
และเร่ิมกระทบต�อมูลค�าการส�งออกสินค�าฮาร+ดดิสก+ไดรฟ5ท่ีข้ึนชื่อว�าเป$นดาวเด�นของไทยในตลาดประเทศ
พัฒนาแล�ว โจทย+สําคัญในการรักษาฐานการผลิตจึงเป$นการยกระดับผู�ประกอบการไทยไปสู�อุตสาหกรรมที่ใช�
นวัตกรรมเข�มข�นและสอดรับกับพลวัตโลก ซ่ึงต�องอาศัยการปรับเปลี่ยนแนวคิดการจําแนกอุตสาหกรรม
แบบเดิมๆ ตามวัตถุดิบข้ันต	นนํ้า มาเป2นการบูรณาการนโยบายสนับสนุนกลุ#มอุตสาหกรรมใหม#ที่มีอนาคต
สดใสในระดับโลกและภูมิภาคอย#างจริงจัง  
 

 หลักฐานเชิงประจักษ+บ�งชี้ว�า ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส�วนในมูลค�าเพิ่มและกําลังแรงงานโลกลดลง โดย
เหลือเพียงร�อยละ 10-12 จากผลิตภัณฑ+มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ใน 
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาในปR 2553 แต�ส�วนแบ�งดังกล�าวในกําลังแรงงานลดลงมากกว�า ซ่ึง
สะท�อนให�เห็นว�าภาคการผลิตสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีลดการพึ่งพาแรงงานได� ดังนั้น นัยต#อ
ประเทศผู	รับจ	างผลิตที่มีบทบาทตรงกลางโค	งย้ิม (Smile Curve) คือ การปรับตัวเพ่ิมบทบาทในขั้นตอน
ก#อนและหลังการผลิตที่มีมูลค#าเพ่ิมสูงขึ้น การผลิตสินค	าสําหรับตลาดเฉพาะทางมากขึ้น รวมทั้งการปรับ
กระบวนทัศน�หรือต#อยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู#กลุ#มอุตสาหกรรมใหม#ที่เชื่อมโยงระหว#างภาคการผลิตกับ
ภาคเกษตรและภาคบริการ เพ่ือให	ไทยหลุดพ	นจากกับดักรายได	ปานกลาง โดยป:จจัยสู#ความสําเร็จ คือ 
นวัตกรรม เพราะผลการศึกษาจากหลายแห#งช้ีชัดว#า นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมสร	างผลพลอยได	ต#อ
ภาคส#วนอ่ืนๆ 
 

 ด�วยเหตุน้ี การบูรณาการยุทธศาสตร+ประเทศโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ (สศช.) ได�กําหนดกรอบการสร�างฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข�งขันของประเทศ โดยมอบหมายให�กระทรวงอุตสาหกรรมเป$นหน�วยงานรับผิดชอบในประเด็น 
การกําหนดและส#งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต ซ่ึง สศช. ได�กําหนดกลุ�มอุตสาหกรรมเป[าหมายไว� 5 กลุ�ม ได�แก� 
(1) กลุ�มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด (2) กลุ�มอุตสาหกรรมสุขภาพ (3) กลุ�มอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ 
(Biomaterials) (4) กลุ�มอุตสาหกรรมอากาศยาน และ (5) กลุ�มอุตสาหกรรมสร�างสรรค+ ด�วยเล็งเห็น 
ความจําเป$นเร�งด�วนในการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให�มีความเข�มแข็งและภูมิคุ�มกันต�อการผันผวน
ภายนอก โดยให�ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาและความคิดสร�างสรรค+มากยิ่งข้ึน 
 

 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันด�วยการกําหนดและส�งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต
ดังกล�าวสะท�อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร+การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ จากในอดีตท่ีมุ�ง
ส�งเสริมป-จจัยแวดล�อมในการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial enabling factors) เป$นการพิจารณา
อุตสาหกรรมใหม�ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาให�มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization) สามารถสร�าง
มูลค�าเพิ่มท่ีสูงข้ึนให�กับประเทศ  
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 ภายใต�สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)  หากรัฐปล�อยให�กลไกตลาดทํางานโดยไม�จําเป$นต�อง
กําหนดนโยบายอุตสาหกรรมท่ีชัดเจนเฉกเช�นสหรัฐฯ มือท่ีมองไม�เห็นจะกระตุ�นให�ภาคธุรกิจปรับตัวตาม
วิวัฒนาการ บางสาขาท่ีใช�แรงงานเข�มข�นอาจจําต�องขยับขยายย�ายฐานการผลิตไปสู�บ�านใกล�เรือนเคียง ในทาง
ตรงข�าม ภายใต�สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) หากผู	ประกอบการสามารถยกระดับพ้ืนฐานทาง
นวัตกรรม ก็จะสามารถไต#ข้ึนบันไดห#วงโซ#มูลค#าอย#างเข	มแข็ง และปรับสถานะของตนเองจากแค#ผู	รับจ	าง
ผลิตไปเป2นผู	ออกแบบและ/หรือเจ	าของตราสินค	าได	 ฐานการผลิตในประเทศจึงไม#ได	ล	มหายตายจาก 
เพียงแต#ว#าขั้นตอนที่ใช	แรงงานเข	มข	นจะถูกส#งต#อไปสู#พ้ืนที่ที่มีต	นทุนการผลิตต่ํากว#า  
 

 ดังนั้น ส�วนนโยบายและยุทธศาสตร+อุตสาหกรรม สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู�กําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ จึงดําเนิน “โครงการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน�ใหม#สู# AEC” 
เพื่อนํายุทธศาสตร+และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีได�จากการดําเนินโครงการฯ มาใช�เป$น
กรอบแนวทางในการชี้นําและขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอนาคตในรูปแบบคลัสเตอร+ระดับภูมิภาคสู�     
การปฏิบัติและบูรณาการระหว�างทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องอย�างเป$นรูปธรรม อันเป$นการเสริมสร�างขีด
ความสามารถในการแข�งขันโดยรวมให�แก�ภาคอุตสาหกรรมไทยและเตรียมความพร�อมสู� AEC ได�อย�างเป$น
เอกภาพและยั่งยืน สอดคล�องกับเป[าหมายหลักในยุทธศาสตร+ประเทศและแผนแม�บทการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย (2555-2574) ซ่ึงได�กําหนดให�ไทยก�าวข้ึนเป$นศูนย+กลางการผลิตและจัดการเครือข�ายการผลิตของอาเซียน 
 

 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ในฐานะสถาบันวิจัยท่ีมีพันธกิจใน
การศึกษาโอกาสและผลกระทบจาก AEC ต�อเศรษฐกิจมหภาคและรายสาขา พร�อมทั้งการจัดทํายุทธศาสตร+ 
นโยบาย และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมด�วยเครื่องมือเชิงห�วงโซ�มูลค�าและคลัสเตอร+ จึงเล็งเห็น
ประโยชน+และความจําเป$นเร�งด�วนในการจัดทํายุทธศาสตร+และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในระดับโลกและภูมิภาค รวมถึงยกระดับรายได�ของประเทศให�หลุดพ�นจากกับดัก
รายได�ปานกลาง 
 
นิยามและการจัดกลุ#มอุตสาหกรรมอนาคต 
 

 จากการประมวลแนวโน�มโลก มูลนิธิ สวค. จําแนกป-จจัยภายนอกดังกล�าวออกเป$น 5 มิติ ได�แก� (1) 
มิติเศรษฐกิจ เช�น โลกาภิวัตน+ (2) มิติสังคม เช�น สังคมผู�สูงอายุ (3) มิติสิ่งแวดล�อม เช�น ผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (4) มิติความม่ันคง เช�น ความเสี่ยงต�อประชาคมโลกในรูปแบบการก�อการร�าย 
และ (5) มิติเทคโนโลยี เช�น การหลอมรวมเทคโนโลยี อาทิ การพิมพ+สามมิติ ซ่ึงอาจพลิกโฉมภาคการผลิต 
โดยเฉพาะบทบาทของผู�รับจ�างผลิตได� (รายละเอียดปรากฏตามรูปภาพท่ี 1) 
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รูปภาพที่ 1: แนวโน	มโลกที่ส#งผลต#อภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต 

 
ท่ีมา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

 

 ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ประเทศต�นแบบ ได�แก� จีน เกาหลีใต� ญี่ปุoน อินเดีย 
สหรัฐอเมริกา และกลุ�มสหภาพยุโรป ดําเนินยุทธศาสตร+ท่ีแตกต�างกัน โดยแบ�งเป$น 3 แนวทางหลักตาม
รูปภาพที่ 2 คือ (1) รัฐชี้นํา หมายถึงบทบาทของรัฐในการคัดเลือกสาขาและกําหนดนโยบายอุตสาหกรรม
โดยตรง อย�างในประเทศจีน (คัดเลือก 9 อุตสาหกรรมพื้นฐาน และ 7 อุตสาหกรรมอนาคต) และเกาหลีใต� 
(คัดเลือก 7 อุตสาหกรรมพื้นฐาน และ 17 อุตสาหกรรมอนาคตใน 3 กลุ�มใหญ� คือ กลุ�มเทคโนโลยีสีเขียว กลุ�ม
หลอมรวมเทคโนโลยี และกลุ�มบริการมูลค�าเพิ่มสูง) ซ่ึงท้ังสองประเทศต�างมุ�งสนองแนวโน�มโลกในมิติ
สิ่งแวดล�อมและเทคโนโลยี (2) รัฐส�งเสริม หมายถึงการใช�นโยบายแนวนอน สร�างสภาวะแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวย
ต�อการเติบโตของอุตสาหกรรมต�างๆ โดยหลีกเลี่ยงการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรม เช�นในประเทศอินเดีย และ 
(3) รัฐขับเคลื่อนนวัตกรรม หมายถึงการปฏิเสธการใช�นโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา โดยรัฐสนับสนุนการสร�าง
ป-จจัยด�านนวัตกรรม อย�างในประเทศญี่ปุoน สหรัฐฯ (คัดเลือก 5 เทคโนโลยี) และสหภาพยุโรป (คัดเลือก 6 
เทคโนโลยี) เช�น เทคโนโลยีข้ันสูงอย�างการพิมพ+สามมิติ เทคโนโลยีก�อกําเนิดอย�างเทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยี
การผลิตสีเขียวอย�างการก�อสร�างสีเขียว เป$นต�น ตัวแปรน้ีเองที่ประเทศเหล�านี้ให�ความสําคัญเป$นพิเศษเพราะ
มองว�าเป$นป-จจัยต�นนํ้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต จึงมีการกําหนดเทคโนโลยีเป[าหมาย โดยเน�นให�
ภาคเอกชนเป$นแรงขับเคลื่อนหลัก หากไทยซ่ึงมีจุดอ#อนทางด	านนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตยังไม#ชัดเจน เปล่ียนแปลงไปตามความไม#แน#นอนทางนโยบายและการเมือง ต	องการ
หลีกหนีจากกับดักรายได	ปานกลาง สมควรเรียนรู	จากบทเรียนของประเทศเหล#าน้ี ในการสร	าง 
ความร#วมมือระหว#างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาควิชาการในการวิจัยและพัฒนา  
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รูปภาพที่ 2: ต	นแบบการดําเนินนโยบาย (พัฒนา) อุตสาหกรรมอนาคต 

 
ท่ีมา: มูลนิธิ สวค. (2557) 

 

 โดยสรุป ในป:จจุบัน ยังไม#มีองค�การระหว#างประเทศใดให	คําจํากัดความของคําว#า “อุตสาหกรรม
อนาคต” ที่ชัดเจน ดังน้ัน การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตจึงข้ึนอยู#กับเปGาหมายและบริบทการพัฒนาของ
แต#ละประเทศ แต#สิ่งที่ทุกประเทศพิจารณาเหมือนกัน คือ ไม#ว#า “อุตสาหกรรมอนาคต” จะมีนิยามอย#าง
เป2นทางการหรือไม# แต#การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตจะต	องคํานึงถึงป:จจัยภายนอก ซ่ึงประเด็น
ทางด	านสิ่งแวดล	อมและสังคมได	รับการกล#าวขานมากที่สุด การพัฒนาอุตสาหกรรมจึงต	องตอบสนองต#อ 
เมกะเทรนด�เหล#าน้ี มูลนิธิ สวค. จึงได�กําหนดคํานิยามของอุตสาหกรรมอนาคตว�าเป$น “การต#อยอดฐาน
อุตสาหกรรมภายในประเทศด	วยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู#กับการใช	
ประโยชน�จากทุนในประเทศ เพ่ือนําไปสู#การผลิตกลุ#มสินค	า/ผลิตภัณฑ�ใหม#ๆ ที่ตอบสนองทิศทางอุปสงค�
ในระดับโลกและภูมิภาคได	มากย่ิงขึ้น อันเป2นการยกระดับขีดความสามารถของผู	ผลิตในห#วงโซ#มูลค#า
ภาคอุตสาหกรรมไทย และส#งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย#างสมดุลและย่ังยืน”  
 

-    

 ทั้งนี้ มูลนิธิ สวค. ได�จําแนกอุตสาหกรรมอนาคตเป$น 5 กลุ�ม ได�แก� (1) กลุ�มพลังงานทดแทน เช�น 
พลังงานแสงอาทิตย+ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล (2) กลุ�มวัสดุสีเขียว อาทิ พลาสติกและบรรจุภัณฑ+
ชีวภาพ สิ่งทอสีเขียว วัสดุก�อสร�าง ซ่ึงใช�วัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือใช�/รีไซเคิลเหมือนกัน (3) กลุ�ม
สุขภาพ ได�แก� เภสัชภัณฑ+ เคร่ืองมือแพทย+ เครื่องสําอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ+สมุนไพร (4) กลุ�มหลอมรวม
เทคโนโลยี เช�น การผลิตแบบเพิ่ม หุ�นยนต+อัจฉริยะ ไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส+ การป[องกันประเทศ และ 
(5) กลุ�มยานพาหนะ อาทิ ยานยนต+สะอาด ระบบราง อากาศยาน การต�อเรือ ตามท่ีปรากฏในรูปภาพท่ี 3 ซ่ึง
หลายกลุ�มสามารถใช�ประโยชน+จากฐานการผลิตเกษตรแปรรูปของไทย และพึงอาศัยการเชื่อมโยงระหว�าง
วิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเป$นจุดอ�อนของไทย (ได�รับการจัดอันดับต่ํากว�าท้ัง 6 ประเทศ/กลุ�ม
ประเทศต�นแบบข�างต�น ซ่ึงรวมถึงอินเดียด�วย) กับทุนทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเป$นข�อได�เปรียบ
ภายในประเทศ 
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รูปภาพที่ 3: องค�ประกอบของกลุ#มอุตสาหกรรมอนาคต 

 
ท่ีมา: มูลนิธิ สวค. (2557) 

 
การประเมินศักยภาพการพัฒนาคลัสเตอร�อุตสาหกรรมอนาคต 
 

 ในการเปรียบเทียบศักยภาพของแต�ละกลุ�มอุตสาหกรรมอนาคต มูลนิธิ สวค. ประเมินจาก 5 มิติ โดย 
2 มิติเป$นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ ได�แก� มิติขีดความสามารถในการแข�งขันของไทย และมิติศักยภาพใน
การเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ�าน 6 ประเทศที่มีพรมแดนทางบกและน้ํากับไทย ได�แก� เมียนมาร+ ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซ่ึงจากการประเมินดังกล�าวพบว�า ไทยแข�งขันได�ดีในหลายกลุ�ม
อุตสาหกรรมอนาคต ได�แก� กลุ�มวัสดุสีเขียว (พลาสติก) กลุ�มหลอมรวมเทคโนโลยี (เครื่องจักรกลและ
อิเล็กทรอนิกส+) และกลุ�มยานพาหนะ (ยานยนต+) แม�ว�าจะเริ่มสูญเสียความได�เปรียบให�ประเทศเพื่อนบ�านใน
บางสาขาอุตสาหกรรม เช�น สิ่งทอ และเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ�าน พบว�ามาเลเซียแข�งขันได�ดีใน
กลุ�มพลังงานสะอาด (เซลล+แสงอาทิตย+) ส�วนเมียนมาร+ ลาว กัมพูชา และเวียดนามแข�งขันได�ดีในข้ันปลายน้ํา
ของวัสดุสีเขียวบางประเภท (เครื่องนุ�งห�ม) ดังนั้น สรุปได�ว�าไทยและประเทศเพื่อนบ�านเก�งกันคนละทิศ       
คนละทาง การผลิตจึงน#าจะมีลักษณะของการเก้ือหนุนมากกว#าการทดแทนกัน มีแต�เพียงในสาขา
อิเล็กทรอนิกส+ ท่ีไทยแข�งขันได�ดีและมีมาเลเซียกับเวียดนามเป$นคู�แข�งโดยตรง (รายละเอียดปรากฏตาม
รูปภาพท่ี 4) ผลปรากฏว�า กลุ#มวัสดุชีวภาพได	รับการประเมินสูงสุดเพราะทั้งไทยและประเทศเพ่ือนบ	าน
แข#งขันได	ดี ไทยเป2นผู	ส#งออกสุทธิ และไทยมีสัดส#วนการนําเข	าจากภายในอาเซียนค#อนข	างสูง และเม่ือนํา
ผลการประเมินเชิงปริมาณดังกล�าวไปประกอบกับการวิเคราะห+ป-จจัยเชิงคุณภาพอีก 3 มิติ ได�แก� มิติ        
การสนับสนุนนโยบาย มิตินัยต�อการพัฒนาประเทศ และมิติการใช�ประโยชน+จากการเปuดตลาดประชาคม
อาเซียน กลุ�มวัสดุชีวภาพก็ยังได�รับการประเมินสูงสุดเช�นกัน เพราะมีความสําคัญในทุกมิติเป$นลําดับที่ 1-2 
ขณะที่กลุ�มพลังงานสะอาดและกลุ�มสุขภาพ ถึงแม�ว�ามีนัยสําคัญในเชิงนโยบายมากกว�า แต�ไทยยังขาด        
ขีดความสามารถในการแข�งขัน ต�างจากกลุ�มวัสดุสีเขียวที่มีรากฐานจากวัตถุดิบในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
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รูปภาพที่ 4: ศักยภาพของไทยและประเทศเพ่ือนบ	านในกลุ#มอุตสาหกรรมอนาคต 

 
ท่ีมา : มูลนิธิ สวค. (2557) 

 
การพัฒนากลุ#มอุตสาหกรรมนําร#องในเชิงคลัสเตอร�ข	ามแดน 
 

 ในการวิเคราะห+ห�วงโซ�มูลค�าและคลัสเตอร+กลุ�มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว ซ่ึงประกอบด�วย 3 สาขาได�แก� 
บรรจุภัณฑ+ชีวภาพ สิ่งทอสีเขียว และวัสดุก�อสร�างสีเขียวนั้น มูลนิธิ สวค. แบ�งแยกกระบวนการเป$น             
3 ข้ันตอนหลัก ได�แก� (1) ข้ันตอนก�อนการผลิต (การวิจัยและพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ+) (2) ข้ันตอน
การผลิต (การผลิตข้ันต�นนํ้าซ่ึงหมายถึงการเพาะปลูกพืชท่ีเป$นวัตถุดิบของวัสดุสีเขียวและการรวบรวมของ
เหลือใช�/รีไซเคิล การผลิตข้ันกลางน้ําซ่ึงหมายถึงการแปรรูปวัตถุดิบดังกล�าว และการผลิตข้ันปลายน้ําซ่ึง
หมายถึงการผลิตผลิตภัณฑ+สู�มือผู�บริโภค) และ (3) ข้ันตอนหลังการผลิต (การตลาด การกระจายสินค�า      
การให�บริการหลังการขาย และการนํากลับมาใช�ใหม�) ตามรูปภาพที่ 5 
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รูปภาพที่ 5: ห#วงโซ#มูลค#ากลุ#มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว 

 
ท่ีมา: มูลนิธิ สวค. (2557) 

 

 ทั้งนี้ สาขาบรรจุภัณฑ+สีเขียวมีโอกาสใช�วัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรมากที่สุด ได�แก� มันสําปะหลัง 
อ�อย ข�าวโพด รองลงมาคือ สาขาสิ่งทอสีเขียว ได�แก� เส�นใยธรรมชาติ ส�วนสาขาวัสดุก�อสร�างสีเขียวใช�
ประโยชน+จากการแปรรูปสินค�าเกษตรน�อยกว�าสาขาอ่ืนๆ โดยผลิตภัณฑ+ส�วนใหญ�มาจากของเหลือใช�หรือนํา
กลับมาใช�ใหม� เช�น ตะกอน ข้ีเถ�า กระจกรีไซเคิล ดังนั้น ในการปลุกป:Lนกลุ#มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวของไทย
น้ัน อาจใช	ประโยชน�จากประเทศเพื่อนบ	านได	ไม#เท#าเทียมกัน โดยในสาขาบรรจุภัณฑ�สีเขียวสามารถ
นําเข	าวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือมาแปรรูปในไทยหรือออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ	าน โดยเฉพาะ
กัมพูชาและลาวที่มีขีดความสามารถในขั้นต	นนํ้าของแต#ละสาขาและขั้นปลายนํ้าของสาขาสิ่งทอได	มาก
ที่สุด ในขณะที่สาขาวัสดุก#อสร	างสีเขียวใช	วัตถุดิบในประเทศที่เป2นขยะของเสียในสัดส#วนสูงกว#า จึงใช	
ประโยชน�จากการค	าการลงทุนเสรีระหว#างไทยกับประเทศเพื่อนบ	านได	น	อยกว#า นอกจากนี้ กระบวนการ
ผลิตและมูลค#าเพ่ิมสาขาสิ่งทอสีเขียวมีเอกลักษณ�แตกต#างจากสาขาอ่ืนๆ ตรงที่การผลิตขั้นกลางนํ้า 
กล#าวคือ การผลิตสิ่งทอสีเขียว สร	างมูลค#าเพ่ิมได	มากกว#าขั้นปลายนํ้า ซ่ึงหมายถึงการผลิตเสื้อผ�า
เครื่องนุ�งห�มที่ผู�รับจ�างผลิตได�รับส�วนแบ�งในห�วงโซ�มูลค�าน�อย เนื่องจากการผลิตสิ่งทอสีเขียวอาศัยเทคโนโลยี
สูงกว�า ขณะที่การตัดเย็บเสื้อผ�าใช�แรงงานเข�มข�น แตกต�างจากกระบวนการผลิตในอีก 2 สาขา ซ่ึงในข้ัน    
ปลายนํ้าต�องใช�เงินลงทุน รวมทั้งทักษะและเทคโนโลยีสูง ในการผลิตสินค�าเดิมด�วยวัตถุดิบและกระบวนการ
ใหม�  
 

 สําหรับแนวทางการเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร+นั้น เป$นได�ท้ังในรูปแบบคลัสเตอร+ข�ามแดนและ       
คลัสเตอร+คู�แฝด แต�รูปแบบหลังเหมาะสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู�และทรัพยากรในคลัสเตอร+ที่ มี
ความสามารถใกล�เคียงกันโดยไม�จําเป$นต�องมีพรมแดนติดกัน จึงได�รับความนิยมในสหภาพยุโรป ส�วนใน
อาเซียน ควรเน�นแบบแรกมากกว�าเพราะถนัดในส�วนที่แตกต�างกันของห�วงโซ�มูลค�าและเน�นการประโยชน+ใน
การเชื่อมต�อระหว�างแต�ละข้ันตอนการผลิตระหว�างประเทศไทยกับพื้นท่ีชายแดนของประเทศเพื่อนบ�าน อนึ่ง 
ในการวิเคราะห+แบบจําลองรูปเพชร (Diamond Model) มูลนิธิ สวค. สรุปจุดแข็ง จุดอ�อน (ป-จจัย
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ภายในประเทศ) และโอกาส ภัยคุกคาม (ป-จจัยในประเทศเพื่อนบ�าน อาเซียน และโลก) ของแต�ละมิติได�ตาม
ตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1: สรุปศักยภาพการเช่ือมโยงคลัสเตอร�อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวระหว#างไทยกบัอาเซียน 

 

 
ท่ีมา: มูลนิธิ สวค. (2557) 

 
บทสรุปข	อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 ในการศึกษานี้ มูลนิธิ สวค. ได�ทําการวิเคราะห+เพื่อระบุอุตสาหกรรมอนาคตของไทยจํานวน 5 กลุ�ม 
และได�คัดเลือกอุตสาหกรรมอนาคตที่เหมาะสมกับไทยและเชื่อมโยงกับเพื่อนบ�านได�ดีท่ีสุด คือ “กลุ�ม
อุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว” มาทําการศึกษาเป$น “อุตสาหกรรมนําร�องในเชิงคลัสเตอร+ข�ามแดน” ของไทย 
 

 จากการศึกษา พบว�า กลุ�มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียวของไทยมีจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค ใน
แต�ละประเด็นสําคัญใน Diamond Model หลายประการ (ปรากฏตามตารางท่ี 1) ที่สามารถนํามาจัดทําเป$น
ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร+ ได�ท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร+ ได�แก� (1) การต�อยอดอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู�อุตสาหกรรม
อนาคตไทย (2) การพัฒนาศักยภาพของผู�ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม สู�ห�วงโซ�มูลค�า
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อุตสาหกรรมอนาคตไทย (3) การสร�างโอกาสและป-จจัยแวดล�อมที่เอ้ืออํานวยต�อการเติบโตของอุตสาหกรรม
อนาคตไทย (4) การใช�ประโยชน+จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอนาคตไทย (5) การพัฒนา   
คลัสเตอร+อุตสาหกรรมอนาคตไทย และ (6) การเสริมสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายการผลิตข�ามแดน รอง
รับคลัสเตอร+อุตสาหกรรมอนาคตไทย 
  

 อนึ่ง ท้ัง 6 ยุทธศาสตร+มีความสัมพันธ+เก่ียวเน่ืองสนับสนุนกัน อาทิ ยุทธศาสตร+ที่ 3 (การสร�างโอกาส
และป-จจัยแวดล�อมฯ) ย�อมส�งเสริมยุทธศาสตร+ท่ี 5 (การพัฒนาคลัสเตอร+ของไทยฯ) โดยอัตโนมัติ โดย
ความสัมพันธ+ระหว�างทั้ง 6 ยุทธศาสตร+ปรากฏตามรูปภาพที่ 6 
 

รูปภาพที่ 6: ยุทธศาสตร�การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยฯ 

 
ท่ีมา: มูลนิธิ สวค. (2557) 

 
 ยุทธศาสตร+ทั้ง 6 สามารถขยายความออกเป$นข�อเสนอแนะเชิงกลยุทธ+ประกอบในแต�ละยุทธศาสตร+ได� 
รวมทั้งหมด 28 กลยุทธ+ แต�ละกลยุทธ+มีระยะเวลาดําเนินการ หน�วยงานเจ�าภาพ หน�วยงานที่เก่ียงข�องท้ังใน
ประเทศและต�างประเทศแตกต�างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2: ยุทธศาสตร�การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยฯ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1: การต#อยอดอุตสาหกรรมด้ังเดิมสู#อุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ� 
หน#วยงาน
เจ	าภาพ 

หน#วยงาน
ท่ีเกี่ยวข	อง 

หน#วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ	าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

1.1 ติดตามผลกระทบจากแนวโน	มโลกและอาเซียนต�อกลุ�ม
อุตสาหกรรมอนาคต 

สศอ. สศช. 
สอท. 
พณ. 
วท. 

- 
 

2558-2562 

1.2 จัดทําฐานข	อมูลและระบบสารสนเทศให�สอดคล�องกับการจัดกลุ�ม
อุตสาหกรรมอนาคต และเผยแพร�ข�อมูลดังกล�าวแก�ผู�ประกอบการ   

สศอ. สศช. 
สศก. 
สอท. 
พณ. 

- 2558-2562 

1.3 กําหนดวิสัยทัศน+ให�ไทยเป$นศูนย�กลางการผลิตของภูมิภาคในกลุ�ม
อุตสาหกรรมอนาคต  

สศอ. สศช. 
สอท. 

อาเซียน 2558 

1.4 ประเมินศักยภาพการพัฒนาคลัสเตอร+อุตสาหกรรมอนาคตของ
ไทยและอาเซียน  

สศอ. สศช. 
สอท. 

UNDP 
ADB 

2559 

1.5 กําหนดตัวชี้วัดและเคร่ืองมือการติดตามประเมินผลการพัฒนา   
คลัสเตอร+อุตสาหกรรมอนาคตของไทยเชื่อมโยงกับอาเซียน 

สศอ. สศช. 
สสช. 

- 2560 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2: การพัฒนาศักยภาพของผู	ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย#อม (SMEs) 
สู#ห#วงโซ#มูลค#าอุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ� 
หน#วยงาน
เจ	าภาพ 

หน#วยงาน
ท่ีเกี่ยวข	อง 

หน#วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ	าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

2.1 เพ่ิมศักยภาพของผู	ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม ให�สามารถเติบโตได�อย�างมีคุณภาพในห�วงโซ�มูลค�า
อุตสาหกรรมอนาคต  

กสอ. 
สสว. 

สศอ. 
ISMED 

 

- 2559-2562 

2.2 สร�างโอกาสในการเข�าถึงแหล#งเงินทุนของผู�ประกอบการในกลุ�ม
อุตสาหกรรมอนาคต 

สสว. ธพว. - 2559-2562 

2.3 ส�งเสริมการลงทุนจากต#างประเทศและการถ#ายทอดเทคโนโลยีใน
กลุ�มอุตสาหกรรมอนาคต  

สกท. สศอ. - 2560-2562 

2.4 เพ่ิมมูลค�าเพ่ิมด�วยการสร�างความแตกต�างให�กับผลิตภัณฑ+ด�วยจุด
แข็งทางทรัพยากรชีวภาพ ภูมิป:ญญาและความคิดสร	างสรรค� 

กสอ. สค. 
TCDC 
สพภ. 

- 2560-2562 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 3: การสร	างโอกาสและป:จจัยแวดล	อมท่ีเอ้ืออํานวยต#อการเติบโตของอุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ� 
หน#วยงาน
เจ	าภาพ 

หน#วยงานท่ี
เก่ียวข	อง 

หน#วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ	าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช	ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานและ
สัดส�วนการใช�พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมอนาคต 

กรอ. 
 

พพ. - 2559-2562 

3.2 สร�างแรงจูงใจแก#ภาคเอกชนให�ผลิตสินค�าและ/หรือใช�
กระบวนการการผลิตท่ีเป$นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม  

สสพ. 
TEI 

 

กสอ. - 2559-2562 

3.3 กระตุ�นอุปสงค�ของสินค	าในกลุ�มอุตสาหกรรมอนาคตด�วยการสร�าง
ความรู�แก�ประชาชนและการบังคับใช�กฎระเบียบ 

กสอ. 
สมอ. 

 
 

คน. 
กปส. 
TEI 

TGBI 

- 2559-2562 

3.4 กระตุ�นการบริโภคสินค�าในกลุ�มอุตสาหกรรมอนาคตด�วยนโยบาย
การจัดซ้ือจัดจ	างภาครัฐ  

สงป. 
บก. 

กสอ. - 2560-2562 

3.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต  

สอศ. 
 

กพร. 
สศอ. 

- 2560-2562 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4: การใช	ประโยชน�จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต 

กลยุทธ� 
หน#วยงาน
เจ	าภาพ 

หน#วยงานท่ี
เก่ียวข	อง 

หน#วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ	าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

4.1 ร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐและสถาบันวิชาการท่ีเก่ียวข�องใน   
การกําหนดเทคโนโลยีเปGาหมายสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต  

สนช. 
สวทน. 

สศอ. - 2559-2562 

4.2 นําผลวิจัยเทคโนโลยีเป[าหมายมาสนับสนุนการถ#ายโอนเทคโนโลยี
เฉพาะทางท่ีเป$นพ้ืนฐานของขั้นต�นนํ้าในกลุ�มอุตสาหกรรมอนาคตจาก
ภาควิชาการสู�ภาคอุตสาหกรรม 

สนช. 
สวทน. 

 

สศอ. 
 

- 2560-2562 

4.3 จัดทําโครงการความร#วมมือท่ีเก่ียวกับกลุ�มอุตสาหกรรมอนาคต
และขยายผลงานวิชาการสู�ตลาด 
 

สศอ. สนช. 
สวทน. 
สอท. 
กพร. 
สอศ. 

TCELS 

- 2561-2562 

4.4 วางตําแหน�งให�ไทยเป$นศูนย�กลางองค�ความรู	และเทคโนโลยี
เก่ียวกับอุตสาหกรรมอนาคตในระดับอนุภูมิภาค   

สนช. 
สวทน. 

สศอ. อาเซียน 2561-2562 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 5: การพัฒนาคลัสเตอร�อุตสาหกรรมอนาคตของไทย 

กลยุทธ� 
หน#วยงาน
เจ	าภาพ 

หน#วยงาน
ท่ีเกี่ยวข	อง 

หน#วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ	าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

5.1 กําหนดขอบเขตและท่ีตั้งของคลัสเตอร+อุตสาหกรรมอนาคต และ
ประเมินโอกาสและความเป$นไปได�ในการพัฒนา   

สศอ. 
กนอ. 

สศช. 
สอท. 
มท. 
สสช. 

- 2559 

5.2 คัดเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมของการพัฒนาคลัสเตอร+อนาคต 
(ขับเคลื่อนโดยรัฐหรือเชิงพาณิชย+) 

สศอ. 
กนอ. 

สศช. 
 

- 2560 

5.3 ขยาย เค รือข#าย/พันธมิตร รวม ท้ังสร� า งกล ไกเส ริมสร� า ง
ความสัมพันธ+และความไว�วางใจระหว�างภาคส�วนต�างๆ ในคลัสเตอร+   

สศอ. 
กสอ. 

สศช. 
สอท. 

- 2560-2562 

5.4 จัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ีสําหรับการพัฒนา     
คลัสเตอร+อุตสาหกรรมอนาคต  

สศอ. 
 

สศช. 
 

- 2560 

5.5 ส�งเสริมบทบาทของหน#วยงานในระดับภูมิภาค/ท	องถ่ิน รวมถึง
ภาคประชาชน ในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคต  

อปท. 
มท. 

 

สศอ. 
กนอ. 

 

- 2561-2562 

5.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอร+อุตสาหกรรมอนาคตตาม
เป[าหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนด  

สศอ. 
 

สศช. 
 

- 2561-2562 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6: การเสริมสร	างความเข	มแข็งของเครือข#ายการผลิตข	ามแดน 
รองรับคลัสเตอร�อุตสาหกรรมอนาคตของไทย 

กลยุทธ� 
หน#วยงาน
เจ	าภาพ 

หน#วยงาน
ท่ีเกี่ยวข	อง 

หน#วยงาน
ในประเทศ 
เพ่ือนบ	าน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

6.1 คัดเลือกและพัฒนาพ้ืนท่ีในประเทศเพ่ือนบ	านท่ีเหมาะสมต�อการ
เชื่อมโยงเครือข�ายการผลิตกับคลัสเตอร+อุตสาหกรรมอนาคตไทย 

สศอ. 
 

สศช. 
กรม

อาเซียน 
 

UNESCAP 
ADB

หน�วยงาน
เทียบเท�า 

สกท.  

2559-2561 

6.2 ใช�ประโยชน+จากเครือข#ายการผลิตและแนวโน	มการเคลื่อนย	าย
การผลิตของภาคเอกชนท้ังไทยและต�างประเทศ ในพ้ืนท่ีภูมิภาค/
ระเบียงเศรษฐกิจในประเทศเพ่ือนบ�านอาเซียน และแก�ป-ญหาอุปสรรค
ต�อการยกระดับคลัสเตอร+ข�ามแดน 

สศอ. 
 

กรม
อาเซียน 
สพพ. 
สอท. 

 

ADB 
UNESCAP 
หน�วยงาน
เทียบเท�า 

สกท. 

2560-2562 

6.3 ติดตามนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายอุตสาหกรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ	านท่ีมีนัยสําคัญต�อการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของ
ไทย และเสริมสร�างความสัมพันธ+กับหน�วยงานรัฐของประเทศ      
เพ่ือนบ�าน 

สศอ. 
 

 หน�วยงาน
เทียบเท�า 

สศช. 

2560-2562 

6.4 แสวงหาป:จจัยการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ�านเพ่ือใช�พัฒนา       
ต�อยอดอุตสาหกรรมอนาคต และสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับท้ังไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ�าน   

สศอ. 
 

สศก. - 2560-2562 

ท่ีมา: มูลนิธิ สวค. (2557) 
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ตารางที่ 3: รายชื่อหน#วยงานซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมควรสร	างความร#วมมือ 
เพ่ือบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยฯ 

ชื่อย#อ หน#วยงาน 
กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
กปส. กรมประชาสัมพันธ+ สํานักนายกรัฐมนตรี 
กพร. กรมพัฒนาฝRมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
กรม
อาเซียน 

กรมอาเซียน กระทรวงการต�างประเทศ 
 

กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กสอ. กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
คน. กรมการค�าภายใน กระทรวงพาณิชย+ 
จร. กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ กระทรวงพาณิชย+ 
ธพว. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย 
บก. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
พณ. กระทรวงพาณิชย+ 
พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ+พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
มท. กระทรวงมหาดไทย 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี
ศลทช. ศูนย+ความเป$นเลิศด�านชีววิทยาศาสตร+ของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
สกท. สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี 
สกอ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สค. กรมส�งเสริมการค�าระหว�างประเทศ กระทรวงพาณิชย+ 
สงป. สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
สนช. สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
สป. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
สพพ. สํานักงานความร�วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ�าน (องค+กรมหาชน) กระทรวงการคลัง 
สพภ. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค+กรมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
สมอ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ+อตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สวทน. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลย ี
สสช. สํานักงานสถิติแห�งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สสพ. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
สสว. สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สศก. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ+ 
สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สาํนักนายกรัฐมนตรี 
สศอ. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สอท. สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  
สอศ. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
อปท. องค+กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
ADB ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
TCDC ศูนย+สร�างสรรค+งานออกแบบ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค+ความรู� 
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ชื่อย#อ หน#วยงาน 
TCELS ศูนย+ความเป$นเลิศด�านชีววิทยาศาสตร+ของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
TEI สถาบันสิ่งแวดล�อมไทย 
TGBI สถาบันอาคารเขียวไทย 
UNDP United Nations Development Programme 
UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific  

ท่ีมา: มูลนิธิ สวค. (2557) 
 

 จากการศึกษาภายใต� “โครงการจัดทํายุทธศาสตร+การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน+ใหม�สู� 
AEC” หากมีการผลักดัน 6 ยุทธศาสตร�ไปสู#การปฏิบัติอย#างเป2นรูปธรรม โดยบูรณาการระหว#างหน#วยงาน
ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมกับหน#วยงานอ่ืนภายในประเทศและต#างประเทศที่เก่ียวข	องอย#างจริงจัง     
จะสามารถส#งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยที่รองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและ
ภูมิภาคได	ในภาพรวม อันมีส�วนสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข�งขันของประเทศให�หลุดพ�นกับ
ดักรายได�ปานกลาง นอกจากนี้ หากดําเนินงานตามกลยุทธ�ของแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมนําร#อง      
(กลุ#มอุตสาหกรรมวัสดุสีเขียว) จะสามารถเช่ือมโยงอุตสาหกรรมดังกล#าวในรูปแบบคลัสเตอร� กล�าวคือ 
เสริมสร�างการเชื่อมโยงทั้งแนวนอนและแนวตั้งของผู�ผลิตในข้ันตอนต�างๆ ของห�วงโซ�มูลค�า โดยใช�ประโยชน+
จากข�อได�เปรียบทางทรัพยากรของประเทศเพื่อนบ�านอย�างเหมาะสม เพื่อปรับบทบาทของผู�ประกอบการไทย
จากผู�รับจ�างผลิตเป$นผู�ออกแบบและเจ�าของตราสินค�า และใช�เป$นแบบอย�างในการกําหนดแผนปฏิบัติการ
สําหรับอีก 4 กลุ�มอุตสาหกรรมอนาคตต�อไป 
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