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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรม 4.0 เป็ นแนวนโยบายทีท่ า้ ทายและชีเ้ ป้ าทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศจากอุตสาหกรรม
ทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นและเทคโนโลยีอย่างง่ายเพื่อผลิตสินค้าและบริการทีไ่ ม่ซบั ซ้อนและมีมูลค่าเพิม่ ตํ่า ไปสู่อุตสาหกรรมที่ขบั เคลื่อนด้วย
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีขนั ้ สูง ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา รวมทัง้ นวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการทีซ่ บั ซ้อนและมีมลู ค่าเพิม่ สูง
อุตสาหกรรม 4.0 จะผลักดันให้ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงเพียงพอทีจ่ ะก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเชิงลึกถึงโอกาสและศักยภาพของอุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย 10 สาขา และคัดเลือก 3
อุตสาหกรรมเป้ าหมายทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุด งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ ประกอบกับการ
เก็บข้อมูลปฐมภูมทิ ไ่ี ด้จากการจัดการสัมมนากลุ่มย่อย โดยพบว่าอุตสาหกรรมเป้ าหมาย 3 สาขาที่มศี กั ยภาพสูงสุดทีจ่ ะเป็ นอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารสําหรับอนาคต อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ และอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอากาศยานและซ่อมบํารุง
คําสําคัญ: อุตสาหกรรม 4.0 อาหารสําหรับอนาคต เทคโนโลยีชวี ภาพ ชิน้ ส่วนอากาศยานและซ่อมบํารุง

Abstract

Industry 4.0 is the challenging and flagship policy to restructure the industrial sector of Thailand from labor intensive
and basic technology in producing non-sophisticated and low value-added products and services to the industries driven by
knowledge and advanced technologies, creativity and development as well as innovation in producing sophisticated and high
value-added products and services. Industry 4.0 will result in higher income and higher economic growth that can make
Thailand overcome the middle income trap. The research objective is to study and compare opportunities and potential of 10
target industries and to select the most highly potential 3 target industries. This qualitative research is based on analysis of
secondary data and conduct of focus groups to collect additional primary data. Three highly potential industries include food for
the future, biotechnology, as well as parts and spare parts, maintenance, repair and overhaul for aerospace. All of them can be
regarded as future industries of Thailand.
Key Words: Industry 4.0, food for the future, biotechnology, aerospace parts and maintenance
Paper Type: Research

WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.7 No.3 (Sep–Dec 2018): หน้ า 52-64
หน้ า 52-65

53
อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย…

1. บทนํา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จดั ทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยกําหนดตัวชี้วดั เชิงเศรษฐกิจที่สําคัญ
2 ตัว คือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อปี
และรายได้ต่อหัวไม่ต่าํ กว่า 8,200 เหรียญ สรอ. ณ สิน้
แผน พั ฒ น าฯ ฉบั บ ที่ 12 ในเดื อ น กั น ยายน 2564 ใน ช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-11 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อย
ละ 3.1 และมีความชัดเจนว่าประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ทก่ี าํ ลัง
สู ญ เสีย ความได้ เปรีย บอย่ า งชัด เจนมากขึ้น ทัง้ ในด้ า นต้ น ทุ น
แรงงานและยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศทีม่ คี วามก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ได้ ซึ่งจะเป็ นอุปสรรคสําคัญต่ อการพัฒนาประเทศเป็ นประเทศที่
พั ฒ นาแล้ ว ได้ (Office of The National Economic and Social
Development Board, The 12th National Economic and Social
Development Plan, 2016, 10) จากการศึก ษาของ World Bank
(2015) พบว่ า ในปี 2554 ประเทศไทยมีร ายได้ต่ อ หัว ประมาณ
7,633 เหรียญ สรอ. และหากสามารถรักษาระดับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จ ได้ ท่ี ร้ อ ยละ 5.4 ต่ อ ปี ประเทศไทยจํ า เป็ นต้ อ งใช้
ระยะเวลาอีก 50 ปี จึงจะหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ไทยแลนด์ 4.0 เป็ น วิส ยั ทัศ น์ เชิงนโยบายของรัฐบาล
พลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา เป็ นการพัฒ นาที่เกิด จากการผนึ ก
กําลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Office of
The National Economic and Social Development Board, The
12th National Economic and Social Development Plan, 2016,
3) ทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยสินค้าและบริการที่มนี วัตกรรม ถือเป็ น
แนวทางปฎิรปู เศรษฐกิจใหม่ ทีเ่ ปลีย่ นจากแนวความคิดเดิมที่ “ทํา
มาก ได้น้อย” เป็ น “ทําน้อย ได้มาก” และเปลีย่ นจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ไปสู่สนิ ค้าเชิงนวัตกรรม โดยเน้นการขับเคลื่อนประเทศ
ด้ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และนวัต กรรม โดยทุ ก
กระทรวงรับนโยบายมาปฏิบตั ิ เช่น นโยบายการศึกษา 4.0 ของ
กระทรวง ศึกษาธิก าร นโยบายอุ ต สาหกรรม 4.0 ของกระทรวง
อุ ต ส าห ก รร ม ก ารศึ ก ษ า 4.0 (Paitoon Sinlarat, 2016, 2)
หมายถึง การศึก ษาที่สามารถสร้างหรือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
สร้างผลผลิต (Products) ที่สะท้อ นความคิดใหม่ ระบบใหม่ การ
กระทําใหม่ ปรากฏชัด เจนอย่ างที่เรีย กว่ านวัต กรรม ในขณะที่
อุตสาหกรรม 4.0 (Somchai Harnhirun, 2016) ให้ความสําคัญกับ
การนํานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในกระบวนการผลิต
การให้บ ริก ารตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าเพิม่ สูงได้หลากหลายตาม
ความต้องการเฉพาะของผูบ้ ริโภค โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
เครือ่ งมือสําคัญ

พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ แก้วตา โรหิตรัตนะ
ประเด็ น ปั ญ หาที่น่ า สนใจคือ อุ ต สาหกรรมใดจะเป็ น
อุ ต สาหกรรมแห่ งอนาคตของไทย ที่ข บั เคลื่อ นด้ว ยความรู้แ ละ
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา รวมทัง้ นวัตกรรม
เพื่อผลิตสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง ผลักดันให้ประเทศไทย
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงเพียงพอทีจ่ ะก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางได้เหมือนญีป่ ่ นุ เกาหลีใต้ และไต้หวัน ทีม่ ี
ความก้ า วหน้ า และนวัต กรรมขัน้ สู ง ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ
ตามลําดับ

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรีย บเที ย บเชิ ง ลึ ก ถึ ง โอกาสและ
ศัก ยภาพของอุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย 10 สาขา และคัด เลือ ก 3
อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายที่มศี กั ยภาพสูงสุ ดที่จะเป็ น อุ ต สาหกรรม
แห่งอนาคตของไทย

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด
3.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย
เศ รษ ฐกิ จ ข อ งป ระเท ศ ไท ย ถู ก ขั บ เค ลื่ อ น ด้ ว ย
ภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น หลัก ดังเห็น ได้จากสัด ส่ ว นมูล ค่ าผลผลิต
อุ ต สาหกรรมต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ มวลรวมภายใน ประเทศ (GDP) ใน
ภาคอุ ตสาหกรรมที่มสี ดั ส่วนร้อยละ 32.55 ในปี 2557 ซึ่งคิดเป็ น
มูล ค่ า 3.95 ล้านล้านบาท ขณะที่ภ าคเกษตรกรรมมีมูล ค่ า 1.41
ล้านล้านบาท ทัง้ นี้ มูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ GDP ส่วนใหญ่
มาจากอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ การส่งออก ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่
ต้องใช้เทคโนโลยีระดับกลางถึงสูง มีการพึ่งพาการนํ าเข้าชิ้นส่วน
เครือ่ งจักรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยสินค้าทีม่ กี ารส่งออก
สูงสุ ด 10 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ รถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ
เครื่อ งคอมพิวเตอร์แ ละส่ว นประกอบ อัญ มณี แ ละเครื่อ งประดับ
เม็ด พลาสติ ก นํ้ า มัน สํ าเร็จ รูป แผงวงจรไฟฟ้ า ผลิต ภัณ ฑ์ ย าง
เครือ่ งจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภณ
ั ฑ์ และเหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ (Ministry of Commerce, 2015)
สําหรับ การวางแผนพัฒ นาอุ ต สาหกรรมของประเทศ
ไทยในอนาคตพบว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้จดั ทําแผนแม่บทการ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (National Industrial
Development Master Plan) ซึ่ งเป็ นแผนที่ไ ด้ กํ า หนดเป้ า หมาย
และแนวทางการพัฒนาอุ ต สาหกรรมของไทยในอนาคต ทัง้ นี้ ใน
แผนดังกล่าวได้กําหนดอุตสาหกรรมนํ าร่อง ซึ่งเป็ นอุ ตสาหกรรม
สําคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทัง้ หมด 8 อุ ต สาหกรรม ได้แ ก่
อุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่อ งดื่ ม อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่ งห่ม อุตสาหกรรมยาง อุ ตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุ ต ส าห ก รรม อั ญ ม ณี อุ ต ส าห ก รรม เค รื่ อ งใช้ ไ ฟ ฟ้ าแ ล ะ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรมเครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ (แม่ พ ิม พ์ )
อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน เช่นเดียวกับสํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ซึง่ เป็ นหน่ วยงานทีก่ าํ หนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้กํ า หนดอุ ต สาหกรรมเป้ าหมายในการพัฒ นาประเทศไว้ใ น
ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศไทย 11 อุ ต สาหกรรม ประกอบ ด้ ว ย 6
อุตสาหกรรมเดิมที่เป็ นฐานรายได้ของประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ยาง อาหาร ปิ โตรเคมี/พลาสติก ไบโอดีเซล/เอทานอล ยานยนต์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 5 อุตสาหกรรมแห่ง

Panuwong Kumpirarusk and Kaewta Rohitratana
อนาคต ได้แก่ พลังงานสะอาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
ไบโอเคมี /พลาสติ ก ชี ว ภาพ/วัส ดุ ช ี ว ภาพ อากาศยาน และ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คณะทํางานส่งเสริมการลงทุนเอกชน
กระทรวงการคลัง ได้ นํ าเสนอคณะรัฐ มนตรีให้ ค วามเห็ น ชอบ
ข้อเสนอ “ต่ อยอด 5 อุ ตสาหกรรมเดิม เติม 5 อุ ตสาหกรรมใหม่”
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม เติม 5 อุตสาหกรรมใหม่
ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม
เติม 5 อุตสาหกรรมใหม่
(First S-curve)
(New S-curve)
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
(Next Generation Automotive)
(Robotics)
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
อุตสาหกรรมการบิน
(Smart Electronics)
(Aviation)
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วกลุ่มรายได้ดแี ละท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuels and
(Affluent, Medical and Wellness Tourism)
Biochemical)
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
(Agriculture and Biotechnology)
(Digital)
อุตสาหกรรมอาหารสําหรับอนาคต
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Food for the future)
(Medical Hub)
ที่มา: Working Group on Private Investment Promotion under the Ministry of Finance, 2015
อย่างไรก็ต ามพบว่า อุ ต สาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีช ีวภาพ
(Agricultural and Biotechnology Industry) และอุ ต ส าห ก รรม
เชื้อเพลิงและเคมีชวี ภาพ (Biofuels and Bio-Chemical Industry)
เป็ นอุตสาห กรรมทีม่ คี วามทับซ้อนทางวิชาการระหว่างกัน ดังนัน้
เพื่ อ ให้เกิด ความชัด เจนในการรวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ ใน
ขัน้ ตอนการวิจยั ต่ อไป จึงได้นําส่วนทับซ้อนทางวิชาการดังกล่าว
มาจําแนกให้ช ัด เจนตามหลัก การศึก ษาองค์ ค วามรู้ท างชีว เคมี
(Bio-Chemistry) ซึ่งเป็ นศาสตร์เริม่ ต้นในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ โด ย ร ว ม อุ ต ส าห ก ร ร ม เก ษ ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีช ีว ภาพ และอุ ต สาหกรรมเชื้อ เพลิงชีว ภาพและเคมี
ชีวภาพ เข้าไว้เป็ น อุ ตสาหกรรมเดียวกัน เรีย กว่า “อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีชวี ภาพ” (Biotechnology Industry)
3.2 การก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) คือ ช่วง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per
Capita) ประมาณ 1,045 – 12,736 เหรียญ สรอ. ต่อคนต่อปี (The
World Bank, 2015) ซึง่ เป็ นสภาพของประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ
ประเทศทีเ่ ริม่ ถีบตัวจากความยากจน

สร้างรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออก
จนทําให้ประชาชนในประเทศมีค วามกิน ดีอยู่ดีในระดับหนึ่ ง แต่
กลับไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้ เพราะยังมี
ขีดจํากัดในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิม่ ประสิทธิผลใน
การผลิตและเพิม่ มูลค่าของสินค้าได้ อย่างไรก็ตามประเทศยากจน
ทีพ่ ฒ
ั นามาเป็ นประเทศรายได้ปานกลางมีจํานวนมาก แต่ประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาจากระดับรายได้ปานกลางมาเป็ นประเทศรํ่ารวยมีไม่มาก
รวมถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากติดกับดักนี้ ประเทศในเอเชียที่
สามารถยกฐานะจากประเทศรายได้ปานกลางขึ้นมาเป็ นประเทศ
รํ่ารวย สามารถหลุ ดพ้ น จากกับ ดักประเทศรายได้ป านกลางได้
สําเร็จ เช่น ญีป่ ่ นุ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไต้หวัน
จากการศึกษาของ Im and Rosenblatt (2013) พบว่า
ในปี 2503 มีป ระเทศที่อ ยู่ ในกลุ่ ม รายได้ป านกลางจํา นวน 101
ประเทศ แต่มเี พียง 13 ประเทศเท่านัน้ ทีส่ ามารถพัฒนาขึน้ มาเป็ น
ประเทศกลุ่มรายได้สงู ในปี 2551 ส่วนประเทศทีเ่ หลือนัน้ ยังคงเป็ น
ประเทศที่ ม ี ร ายได้ ป านกลางต่ อ ไป ซึ่ ง แม้ ว่ า จะมี อ ั ต ราการ
เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่ างต่ อ เนื่อ ง แต่ ต ัว เลขการ
พัฒนาดังกล่าวเป็ นไปในอัตราทีช่ ้าลง หรือเกิดการอิม่ ตัวของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากการจัดสรรปั จจัยการผลิตทีผ่ ดิ พลาด
และการขาดการพัฒนาเชิงนวัตกรรม กระบวนการทีท่ ําให้เกิดจาก
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เจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจก็ไม่ส ามารถทํ าได้ด้วยการเปลี่ย น
แรงงานจากภาคเกษ ตรกรรมสู่ ภ าคอุ ต สาห กรรม และ
ความสามารถในการใช้ป ระโยชน์ จากเทคโนโลยีนํ าเข้าจาก
ต่างประเทศมีอตั ราที่ถ ดถอยลงอย่างเห็น ได้ช ดั (Agenor and
Canuto, 2012) โดยเรีย กปรากฏการณ์ น้ี ว่ า “การติ ด กับ ดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)”
การพัฒ นาเทคโนโลยีข นั ้ สูง และอุ ต สาหกรรมที่ใช้
ค ว า ม รู้ เ ข้ ม ข้ น (Knowledge-Intensive Industries) เป็ น
จุดเริม่ ต้นทีส่ ําคัญมากสําหรับการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Zhang, Weiss, and Lall, 2005) เช่นเดียวกับหลาย
ประเทศในเอเชีย ตะวัน ออกที่แ ม้จ ะเริ่ม ต้ น อุ ต สาหกรรมใน
ประเทศที่ เน้ น การผลิต ที่ไ ม่ ซ ั บ ซ้ อ น เช่ น การผลิต เสื้ อ ผ้ า
อุ ป กรณ์ กีฬ า ของเล่ น และอาหารแปรรูป แต่ ต่ อ มาได้ม ีก าร
ปฏิรูปอุ ต สาห กรรมในประเทศจากอุ ต สาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น (Labor Intensive) ไปสู่อุตสาหกรรมทีเ่ น้นทุน (Capital
Intensive) ซึ่งรวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทซ่ี บั ซ้อน
ขึน้ ด้วย ทัง้ นี้ Ohno (2009) ได้อธิบายระยะของการเปลีย่ นผ่าน
จากอุ ต สาหกรรมที่ใช้แ รงงานเข้ม ข้น (Labor Intensive) เป็ น
อุ ต สาหกรรมที่ เน้ น ทุ น (Capital Intensive) เพื่ อ ให้ ป ระเทศ
พัฒนาไปสู่ประเทศรายได้สูง ประกอบด้วย 4 ระยะ โดยระยะที่
1 - เน้ นการดึงดูดนักลงทุ นจากต่ างประเทศเข้ามาทําสายการ
ประกอบง่ายๆ หรืออุตสาหกรรมเบาเพือ่ การส่งออก เช่น เสือ้ ผ้า
รองเท้า อาหาร ระยะที่ 2 - เน้ นการขยายกําลังการผลิต ซึ่งมี
การใช้วตั ถุดบิ และชิน้ ส่วนในประเทศมากยิง่ ขึน้ มีการเติบโตใน
เชิ ง ป ริ ม าณ ก ารผ ลิ ต ข อ งโรงงาน วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะชิ้ น ส่ ว น
ภายในประเทศ และผูผ้ ลิตกลุ่มนี้มคี วามสามารถในการแข่งขัน
เพิม่ สูงขึน้ ทําให้มมี ูลค่าเพิม่ จากการผลิตตกสู่ผผู้ ลิตในประเทศ
เพิม่ มากขึน้ ระยะที่ 3 – เน้นการจัดการความรูแ้ ละทักษะให้กบั
แรงงานในประเทศและลดสัดส่วนการพึง่ พาแรงงานฝี มอื ชํานาญ
การ (Professional) จากต่ างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผ ลิต ภาพ
ของประเทศเพิ่ม สูงมากขึ้น และมีค วามพร้อ มที่จะแข่งขัน กับ
คู่ แ ข่ ง ในระดับ ที่ สู ง ขึ้น (More Advanced Competitors) และ
ระยะที่ 4 - ประเทศสามารถเป็ นผูผ้ ลิตทีเ่ น้นนวัตกรรมและเป็ น
ผูน้ ําในการผลิตในตลาดโลก โดยในขัน้ นี้อาจกล่าวได้ว่าประเทศ
ได้ ก้ า วผ่ า นจากอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ แ รงงานเข้ ม ข้ น (Labor
Intensive) เป็ น อุ ต สาหกรรมที่เน้ น ทุ น (Capital Intensive) ได้
อย่างสมบูรณ์
การผลักดันให้ประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลางเป็ นประเทศที่ ม ีร ายได้ สู ง ต้ อ งกํ า หนดแผนการ
ดําเนินงานในระยะยาว ซึ่งหากพิจารณาถึงบริบทของประเทศ
ไท ย ใน ปั จจุ บ ั น แล้ ว จะพ บ ว่ า โค รงสร้ า งเศ รษ ฐกิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรมของไทยอยู่ในช่วงรอยต่ อของระยะที่ 2 และ
ระยะที่ 3 คือ มีการใช้ประโยชน์จากวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนประกอบ
อุต สาหกรรมภายในประเทศมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒ นา

พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ แก้วตา โรหิตรัตนะ
ฝี มอื แรงงาน เพื่อความพร้อ มสําหรับการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในอนาคต
การปฏิรูปโครงสร้างการผลิต ถือเป็ น หัวใจของการ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ Fortunato and Razo (2014) กล่าวว่า
ประเทศกําลังพัฒนาทีส่ ามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) ได้ นั ้น จํ า เป็ นต้ อ งมี ก าร
เปลี่ย นแปลงโครงสร้า งการผลิต จากการผลิต สิน ค้า ปฐมภู ม ิ
(Primary Product) และสิ น ค้ า ที่ ม ีมู ล ค่ า เพิ่ ม ตํ่ า (Low-Value
Added Product) โดยส่ ว นมากเป็ นสิน ค้าเกษตรที่ใช้แ รงงาน
เข้มข้น (Labor Intensive) และพึง่ พิงการส่งออกจากสินค้าไม่ก่ี
ประเภทมาเป็ นสิน ค้ า ที่ ม ีมู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง (High-Value Added
Product) และเป็ นสินค้าทีม่ คี ุณลักษณะทีโ่ ดดเด่นหรือเป็ นสินค้า
ทีม่ กี ระบวนการผลิตทีซ่ บั ซ้อน (Sophisticated Product)
3.3 คุณลักษณะของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
Hausman et al. (2007) กล่ าวถึงแนวคิดในการพัฒนา
หรื อ การดั ด แปลงเทคโนโลยี แ ละการสร้ างนวั ต กรรมว่ าเป็ น
กระบวนการที่ไม่ ได้ เกิดขึ้นเฉพาะจากประสบการณ์ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมเพียงเท่านัน้ องค์ความรู้ท่เี กิดขึ้นจากภาคการศึกษา
จะเป็ นรากฐานสําคัญของการเพิ่มสมรรถนะ (Capability) ของภาค
การผลิต ซึ่งจะนํ าไปสู่ความสําเร็จในการปฏิรูปภาคการผลิต หาก
พิจารณาจากประสบการณ์ ของประเทศที่ก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางได้นั น้ จะพบว่ าประเทศเหล่ านี้ เริ่มต้ นจากการ
ปฏิรูปภาคการศึกษาเพื่อเป็ นรากฐานในการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสําหรับสินค้าที่เป็ นเป้ าหมายของประเทศ เรียกว่าเป็ น
การผลิ ต สิ น ค้ าที่ ใช้ ค วามรู้ เข้ ม ข้ น (Knowledge-Intensive) ซึ่ ง
ความสํ าเร็จในการผลิตสินค้าที่ซ ับซ้ อนนี้ จะเป็ นเครื่องมือในการ
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศกําลังพัฒนาทีไ่ ด้เปรียบ
จากการมีค่ าจ้างแรงงานตํ่ า ทัง้ นี้ ADB โดย Zhang, Weiss, and
Lall (2005) ได้จําแนกปั จจัยทีส่ ่งผลต่อสินค้าส่งออกที่ซบั ซ้อนไว้ 7
ด้าน คือ 1) เทคโนโลยีข นั ้ สู ง (Advance Technology) ครอบคลุ ม
ตัง้ แต่สนิ ค้าเทคโนโลยี กระบวนการผลิต ความ สามารถในการผลิต
2)โลจิ ส ติ กส์ และต้ น ทุ น การขนส่ งมีผ ลต่ อ การเลื อ กทํ าเลที่ ต ั ง้
โรงงานผลิตสินค้าเพื่อส่งออก เนื่องจากประเทศรายได้สูงส่วนมาก
เป็ นตลาดสําหรับการส่งออกของหลายๆ ประเทศ ดังนัน้ ทําเลที่ตงั ้
ของโรงงานจึงสะท้อนประโยชน์ จากระยะทางได้ 3) การแบ่ งส่ วน
กระบวนการผลิต (Fragmentability) อุ ตสาหกรรมหรือกิจกรรมการ
ผลิตทีไ่ ม่สามารถแบ่งกระบวนการผลิต หรือแบ่งกระบวนการผลิต
ได้ต่าํ นัน้ จะสะท้อนว่ากิจกรรมดังกล่าวมีความซับซ้อนสูง ในขณะ
ทีก่ จิ กรรมทีส่ ามารถแบ่งกระบวนการผลิตได้ในระดับสูง
เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามซับซ้อนตํ่า
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4) ข้อมูลสารสนเทศ: ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศที่ ม ี ค วามจํ า เป็ นต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ สะท้ อ นถึ ง
ความสามารถในการผลิต ในแต่ ล ะประเทศ เช่ น ระบบธุรกิจและ
ก ระบ ว น ก ารท างธุ รกิ จ ภ าษ า ห รื อ ระบ บ ก ฎ ห ม าย 5)
ทรัพ ยากรธรรมชาติ : ประเทศที่ เ น้ น การส่ ง ออกสิ น ค้ า จาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ จะพึ่งพิงทรัพยากรภายในประเทศ
ประเทศรายได้สูงจะเป็ นผู้ส่ งออกที่สําคัญ ในกรณี ท่ีม ีท รัพ ยากร
จํานวนมาก หรือสามารถใช้เทคโนโลยีในการเพิม่ ประสิทธิภาพของ
การใช้ ท รัพ ยากรนั ้น ๆ ได้ ดีก ว่ า ประเทศที่ม ีร ายได้ ต่ํ า กว่ า 6)
โครงสร้างพื้นฐาน: ประเทศที่มคี วามพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จะมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าประเทศอื่น และ 7) ห่วง
โซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain): ผู้ นํ า ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain
Leaders) มีการพิจารณาปั จจัยทัง้ 6 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมถึง
สถานการณ์ เฉพาะของกิจการที่มผี ลต่ อ การเลือกซัพ พลายเออร์
และทํ า เลที่ ต ั ้ง ของบริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ สาขา โดยสามารถเห็ น
ความสัมพันธ์ของระดับเทคโนโลยีและระดับความซับซ้อนของการ
ผลิตเพือ่ การส่งออกดังตารางที่ 2

Panuwong Kumpirarusk and Kaewta Rohitratana
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของระดับเทคโนโลยีและระดับความ
ซับซ้อนของการผลิตเพือ่ การส่งออก
ระดับ
ระดับความซับซ้อนของการผลิตเพือ่ การส่งออก
เทคโนโลยี
ตํ่า
สูง
ตํ่า
การผลิตเพือ่ การส่งออก การผลิตเพือ่ การ
สินค้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีการ ส่งออกสินค้าทีใ่ ช้
ผลิตอย่างง่ายจะ
เทคโนโลยีการผลิต
เคลือ่ นย้ายไปยังภูมภิ าค อย่างง่ายยังคง
ทีม่ คี ่าจ้างแรงงานตํ่า
ดําเนินการผลิตอยู่ใน
ภูมภิ าคทีม่ คี ่าจ้าง
แรงงานสูง เนื่องจาก
การบิดเบือนทาง
การค้า การมีอยู่ของ
ทรัพยากร ความ
จําเป็ นด้านการขนส่ง
เพือ่ ให้อยู่ใกล้ตลาด
หลัก
สูง
สินค้าทีใ่ ช้เทคโนโลยีการ สินค้าทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ผลิตขันสู
้ งและ
การผลิตขันสู
้ งและ
กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตไม่
สามารถแบ่งส่วนได้
สามารถแบ่งส่วนได้
(Fragmentable) จะ
ดําเนินการผลิตอยู่ใน
ดําเนินการผลิตแต่ละ
ประเทศทีม่ คี ่าจ้าง
ส่วนในภูมภิ าคทีม่ คี ่าจ้าง แรงงานสูงยังคงรักษา
แรงงานตํ่า
ความได้เปรียบในการ
แข่งขันได้อย่าง
เข้มแข็ง
หมายเหตุ: ระดับความซับซ้อนขึน้ อยูก่ บั รายได้เฉลีย่ ของผูส้ ่งออก
สินค้า ระดับความซับซ้อนสูงขึน้ ไปตามรายได้ ระดับเทคโนโลยี
ขึน้ อยู่กบั ความเข้มข้นของการวิจยั และพัฒนาในกระบวนการ
สําคัญ
ที่ มา: ปรับปรุงจาก Zhang, Weiss, and Lall (2005)
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อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย…
นอกจากนี้ Hausman et al. (2007) ได้ พ ั ฒ นาการ
คํานวณดัชนีช้วี ดั สินค้าส่งออกที่ซบั ซ้อน (Export Sophistication
Index: SI) ขึ้ น โ ด ย ใช้ ข้ อ มู ล มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ภายในประเทศต่ อ ประชากร (GDP per Capita) และมูล ค่ าการ
ส่งออกสินค้าตามพิกดั ศุลกากร (HS code – 6 digits) เพือ่ ประเมิน
ให้เห็นถึงคุณภาพในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสินค้าส่งออก
ของประเทศนัน้ ๆ
Krugman (2012) แล ะ Popesu and Bondoc (2015)
ได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญของอุ ตสาหกรรมที่ส่งเสริมให้ประเทศ
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางทีส่ อดคล้องกันไว้
4 ประเด็น คือ 1) เป็ นอุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง ซึ่งทําให้มกี าร
ย้ายแรงงานจากอุตสาหกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ ตํ่าไปสู่อุตสาหกรรมทีม่ ี
มูล ค่ าเพิ่ม สูง นํ าไปสู่ ก ารยกระดับ รายได้ป ระชาชาติ ทัง้ นี้ ต้ อ ง
พิจารณาความพร้อมของประเทศจากข้อ ได้เปรียบและข้อ จํากัด
ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ที่ ป ร ะ เท ศ มี อ ยู่ ด้ ว ย ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน ทุนมนุ ษย์ แรงงาน และเทคโนโลยี ที่
ประเทศมีค วามสามารถทํ าได้ 2) เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ม ีอุ ต สาห
กรรมเกี่ย วเนื่ อ งจํา นวนมาก เมื่อ กระทบทัง้ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ าของ
อุตสาหกรรม ทําให้มกี ารสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียจํานวนมาก 3) เป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถ
แข่งขัน ได้ในอนาคต มีการลงทุนในการวิจยั และพัฒนาเพื่อทําให้
อุตสาหกรรมนัน้ ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
และ 4) เป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถต่ อสู้กบั นโยบายอุตสาหกรรม
ของต่างประเทศได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือสามารถใช้อุตสาหกรรมนี้ใน
การตั ง้ รับ ได้ ง่ า ย และไม่ ค วรให้ น โยบายของต่ า งประเทศมา
บิดเบือนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศได้
ในขณะเดีย วกัน Cherif and Hasanov (2015) ก็ ไ ด้ ร ะบุ ปั จ จัย ที่
เกี่ย วกับ อุ ต สาหกรรมที่จ ะทํ า ให้ ก้ า วข้ามหรือ หลีก เลี่ย งกับ ดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ซึง่ ประกอบไปด้วย 1) การเจริญเติบโตที่
ถู ก ขับ เคลื่อ นด้ว ยนวัต กรรม (Innovation – Driven Growth) ไม่
พึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ และจะต้องเปลี่ย นจากกลยุ ทธ์บนฐาน
การลงทุน (Investment Based Strategy) มาเป็ น กลยุท ธ์บนฐาน
นวัต กรรม (Innovation Based Strategy) 2) การลงทุ น ในการ
พัฒ นาทัก ษะแรงงานที่ต้ อ งการเท่ านั น้ 3) การออกแบบที่เน้ น
ประสิท ธิภ าพ 4) การผลิต สิน ค้ า ใหม่ ๆ โดยการปรับ ปรุ งและ
พัฒ นาเทคโนโลยีใ หม่ และ 5) ความซับ ซ้ อ นของการส่ ง ออก
(Sophistication of Export) ซึ่ ง เป็ นการประมาณการระดับ ของ
ความซับซ้อนของเทคโนโลยีทใ่ี ช้และทีม่ อี ยูใ่ นสินค้าส่งออก

พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ แก้วตา โรหิตรัตนะ
จากรายงานการศึกษาขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO, 2013) พบว่าอุตสาหกรรทีม่ งุ่ เน้นการ
วิจ ัย และพัฒ นามี 5 อุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมยาและ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมอุ ป กรณ์ และเครื่อ งมือ ทาง
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมซอฟท์แวร์และบริการทางคอมพิวเตอร์
อุ ต สาหกรรมสิ น ค้ า เพื่ อ การพั ก ผ่ อ น (Leisure Goods) และ
อุตสาหกรรมอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ ทัง้ นี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
มีผลในการผลักดัน อุ ตสาหกรรมแห่งอนาคตประกอบด้วย นาโน
เทคโนโลยีและวัสดุนาโน เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคนิคการพิมพ์ 3
มิติ เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมและพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร วัสดุขนั ้ สูง และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขัน้ สูง
3.4 กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ าอุ ต สาห กรรมแห่ ง
อนาคตของประเทศไทยต้องสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ูลค่าเพิม่ สูง
เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ม ี ค วามซั บ ซ้ อ น พั ฒ นาต่ อ ยอดจากความคิ ด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี รวมทัง้ นวัตกรรม จึงได้กําหนดกรอบแนวคิดใน
การจัดลําดับศักยภาพของอุ ตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ โดย
ใช้กรอบนโยบายอุ ตสาหกรรม (Warwick, 2013) และกรอบแนวคิดใน
การคัดเลือกอุ ตสาหกรรมที่มมี ลู ค่าสูงของคณะกรรมการยุทธ ศาสตร์
เทคโนโลยี แ ห่ งสหราชอาณาจั ก ร (Technology Strategy Board,
2012) ซึ่งคํานึงถึงปั จจัยทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมทีจ่ ะทําให้ประเทศก้าว
ข้ามกับดักประเทศรายได้ ปานกลางของ Krugman (2012) Popesu
and Bondoc (2015) และ Cherif and Hasanov (2015) ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตของประเทศไทยโดยพิจารณาจากความต้องการของ
ตลาด (World Demand) ซึ่ง ในการวิจ ัย นี้ จ ะพิจ ารณาจากดัช นี
ความต้ อ งการสิน ค้า ในตลาดโลก (World Demand Index) เป็ น
ดัชนีทแ่ี สดงถึงโอกาสของการส่งออกสินค้าในอนาคต คํานวณจาก
ตัวแปรมูลค่าและอัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ 5 ปี (ปี 2553-2557)
ของการนํ าเข้าสินค้าในตลาดโลก ซึง่ จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 โดย
ค่าดัชนี ท่มี คี ่าสูงกว่าแสดงถึงระดับศักยภาพที่สูงกว่า ควบคู่ก บั
การพิจารณาระดับ ความเข้ม ข้น ของการวิจ ัย และพัฒ นา (R&D
Intensity) ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้จะพิจารณาจากการลงทุนวิจยั และ
พั ฒ น า ข อ ง ภ า ค เอ ก ช น ไ ท ย ร ว ม ทั ้ ง พิ จ า ร ณ า จ า ก
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กลาง

อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง

(HIGH VALUE

(HIGH VALUE

MANUFACTURING)

MANUFACTURING)

ดัชนีความต้องการสินค้าในตลาดโลก

อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง

กลาง

ตํ่า

ตํ่า

ดัชนีความต้องการสินค้าในตลาดโลก
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สูง

สูง

Industry 4.0: Future Industries of Thailand…

ตํ่า

กลาง

สูง

ดัชนีความสามารถในการส่งออก

สูง

กลาง

ตํ่า

ระดับความเข้มข้นของการวิจยั และพัฒนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดลําดับศักยภาพของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ที่มา: ปรับปรุงจาก Warwick (2013), Technology Strategy Board (2012), Krugman (2012), Popesu and Bondoc (2015) และ
Cherif and Hasanov (2015)
ดัชนีความสามารถในการส่งออก (Export Performance Index) ซึง่ เป็ น
ดัชนี ท่ีแสดงถึงความสามารถในการแข่ งขันของสินค้าส่ งออกของ
ประเทศไทยเมื่อเทียบกับตลาดโลก โดยคํานวณจากตัวแปรมูลค่าและ
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2553-2557) ของสินค้ าส่ งออก
สัดส่วนของการส่งออกของประเทศไทยต่อการส่งออกในตลาดโลก และ
ดุ ลการค้าโดยเปรียบเทียบ (Relative Trade Balance)เพื่อพิ จารณา
ความพร้อมของอุปทาน (Supply) ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมนัน้

4. วิ ธีวิจยั

งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้การเก็บข้อมูล
ระดับทุติยภูม ิ รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ เปรีย บเทีย บโอกาส ศัก ยภาพ และเป้ า หมายในการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ข้อมูลตัวชี้วดั
ทางเศรษฐกิจเพื่อนํ าไปใช้ในการคํานวณดัชนี ความต้องการของ
ตลาดโลก (World Demand Index) ระดับ ความเข้ม ข้น ของการ
วิจยั และพัฒนา (R&D Intensity)
ดัช นี ค วามสามารถในการส่ งออก (Export Performance Index)
เพื่ อ กํ า หนดตํ า แหน่ ง ของอุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย ตามกรอบ
แนวคิด ในการ วิจ ัย ขอบเขตของการวิจ ัย คื อ อุ ต สาหกรรม
เป้ า หมาย 10 สาขา ตามข้อ เสนอของคณะทํา งานส่ ง เสริม การ
ลงทุ น เอกชน กระทรวงการคลัง ที่ ไ ด้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ในส่ ว นของวิ ธีว ิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู้ ว ิ จ ัย ได้ นํ า ผลการ
วิเ คราะห์ เบื้ อ งต้ น ไปหารือ และระดมสมองกับ ผู้ บ ริห ารและ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในระดับ
นโยบาย แผนงาน และมาตรการในการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมของ
ประเทศ โดยกําหนดองค์ประกอบผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาให้มคี วามสมดุล
ระหว่างส่วนราชการ สมาคมวิชาชีพ สมาคมผู้ประกอบการ และ
สถาบันการศึกษา โดยมีการเก็บข้อมูลระดับปฐมภูม ิ ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) จํานวน
4 ครัง้ ๆละประมาณ 20 คน การสัมมนากลุ่มย่อยครัง้ ที่ 1 เป็ นการ
ชี้แ จงผลการศึก ษาและเปรีย บเทีย บ พร้อ มกับ การรับ ฟั งความ
คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ผลการจั ด ลํ า ดั บ ศั ก ยภาพ ของ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยเบือ้ งต้น
ส่วนการจัดสัมมนากลุ่มย่อยในครัง้ ที่ 2-4 เป็ นการระดม
สมองของผู้เชี่ย วชาญและผู้ประกอบการรายสาขาอุ ต สาหกรรม
เพื่อให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกําหนดมาตรการพัฒนา
และส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรม 3 สาขาที่ ม ี ศ ั ก ยภาพสู ง ที่ จ ะเป็ น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ

WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.7 No.3 (Sep–Dec 2018)

59
อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย…

5. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
5.1 ผลการวิจยั
จากตัว แบบกรอบแนวคิด ในการวิจ ัย (ภาพที่ 1) ซึ่ ง
พิจารณาศักยภาพของอุ ตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยจากดัชนี
ความต้องการของตลาดโลก ดัชนีความสามารถในการส่งออก และ
ระดับความเข้มข้นในการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนของไทย มี
ผลการ ศึกษา ดังนี้
5.1.1 ความต้องการของตลาดโลกและความสามารถใน
การส่งออกของอุตสาหกรรมไทย
ก ารพิ จารณ าค ว าม ต้ อ งก ารข อ งต ล าด โล ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศไทย ซึง่ พิจารณาจากดัชนีความ
ต้องการสินค้าในตลาดโลก คํานวณโดยอ้างอิงจากผลรวมของดัชนี
ความต้อ งการสิน ค้า ในตลาดโลกตามพิก ัด สิน ค้าศุ ล กากร (HS
Code) ในอุตสาหกรรมนัน้ Hausman et al. (2007) ได้พฒ
ั นา การ
คํานวณดัชนีช้วี ดั สินค้าส่งออกที่ซบั ซ้อน (Export Sophistication
Index: SI) โดยใช้สตู รการคํานวณ 3 ขัน้ ตอน คือ
การเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าส่งออกทีซ่ บั ซ้อนกับ GDP
per Capita ซึ่งผลลัพ ธ์จะบอกให้ท ราบถึงประสิท ธิภ าพทางการ
ผลิต (PRODYk ) จากนั น้ นํ า ค่ า ที่ไ ด้ม าถ่ ว งนํ้ า หนั ก ด้ว ยรายได้
ประชาชาติต่อหัว (GNI per Capita) โดยมีสตู รการคํานวณดังนี้
𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑋𝑋𝑗𝑗
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘 = �
𝑌𝑌
𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑗𝑗
𝑗𝑗
∑𝑗𝑗
𝑋𝑋𝑗𝑗

โดยที่
𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 หมายถึ ง มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า kโดยประเทศ j, 𝑋𝑋𝑗𝑗
หมายถึง มูลค่ารวมการส่งออกสินค้าโดยประเทศ j,
𝑌𝑌𝑗𝑗 หมายถึง GNI per Capita ของประเทศ j,
การคํานวณระดับ รายได้ข องสิน ค้าที่ส่ งออก(EXPYjt )
ของประเทศ j ในปี ท่ี t โดยการคํานวณค่าของ (PRODYk ) จากนัน้
ถ่วงนํ้ าหนักด้วยสัดส่วนของมูลค่ารวมของการส่งออก โดยมีสูตร
การคํานวณดังนี้
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗 = �
𝑘𝑘

พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ แก้วตา โรหิตรัตนะ
โดยที่
𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 หมายถึง มูลค่าการส่งออกสินค้า kโดยประเทศ j
ในปีท ี ่ t,
𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗 หมายถึง มูลค่ารวมการส่งออกสินค้าโดยประเทศ j
ในปี ท่ี t
การคํานวณดัชนีช้วี ดั สินค้าส่งออกที่ซบั ซ้อน (SI) โดย
การจัดเรียงข้อมูล 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗 จาก 0 ถึง 100 ของทุกๆปี
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗 =
∗ 100
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 (𝑀𝑀in)
ซึง่ ได้ผลการคํานวณดังทีป่ รากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ดัชนีความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมไทย
และดัชนีความต้องการสินค้าในตลาดโลก
ดัชนีความสามารถ
ดัชนีความ
อุตสาหกรรม
ในการส่งออกของ
ต้องการสินค้า
อุตสาหกรรมไทย
ในตลาดโลก
ยานยนต์
83.89
86.36
ชิน้ ส่วนอากาศยาน
70.39
100
อาหาร
69.53
66.57
เทคโนโลยีเกษตร
57.09
72.95
ชีวภาพ
อิเล็กทรอนิกส์
49.86
37.69
ยา
48.33
68.18
เชือ้ เพลิงชีวภาพและ
41.69
39.20
เคมีชวี ภาพ
ที่ มา: จากการคํานวณโดยผูว้ จิ ยั

𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘
𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗
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5.1.2 ระดับความเข้มข้นในการวิจยั และพัฒนา
ผลการพิจ ารณาระดับ ความเข้ม ข้น ในการวิจ ัย และ
พัฒนาของอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจาก
มูลค่าการลงทุนวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนรายอุตสาหกรรมใน
ปี 2556 พบว่ามีการ

Panuwong Kumpirarusk and Kaewta Rohitratana
ลงทุ น วิจยั และพัฒ นาของภาคเอกชนไทยตํ่ ากว่ าร้อ ยละ 1 ของ
GDP โดยอุ ต สาหกรรมที่มกี ารลงทุน จากภาคเอกชนสูงสุ ดได้แ ก่
อุ ต สาหกรรมเคมี ภ ั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรม
ปิ โตรเลีย ม อุ ต สาหกรรมเครื่อ งจัก รกล อุ ต สาหกรรมยางและ
พลาสติก และอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนไทย
ลําดับ

อุตสาหกรรม

1
2
3
4
5
6

เคมีภณ
ั ฑ์
อาหาร
ปิ โตรเลียม
เครือ่ งจักรกล
ยางและพลาสติก
บริการด้านกระแสไฟฟ้ า ก๊าซ
และนํ้า

มูลค่าการลงทุน
(พันล้านบาท)
3,630
2,375
1,553
1,361
1,125
970

ที่มา: ปรับปรุงจาก R&D Survey, National Science Technology
and Innovation Policy Office, 2013
5.1.3 อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพสูง
เมื่ อ พิ จ ารณ าอุ ต สาหกรรมเป้ าหมายที่ ผ่ า นความ
เห็น ชอบโดยมติค ณะรัฐมนตรีเมื่อ วัน ที่ 17 พฤศจิก ายน 2558
ประกอบกับแนวทางสากลในการกําหนดอุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย
ของประเทศ รวมถึงปั จจัยที่จําเป็ นในการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางข้างต้น ภายใต้ตวั แบบในการจัดลําดับศักยภาพ
ของอุต สาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง พบว่าสามารถจัดกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย
ได้ดงั ภาพที่ 2 ทัง้ นี้ไม่ได้รวมอุ ตสาหกรรมดิจทิ ลั เนื่องจากเป็ น
อุตสาหกรรมสนับสนุ นของทุกๆ อุตสาหกรรมและไม่ปรากฎมูลค่า
การส่ ง ออก จึง ไม่ ส ามารถหาความต้ อ งการของโลกได้ ส่ ว น
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วถือเป็ นอุตสาหกรรมบริการจึงไม่นํามารวม
ไว้ในงานวิจยั นี้

ลําดับ
7
8
9
10
11
12

อุตสาหกรรม
ยานยนต์
เหมืองแร่
อิเล็กทรอนิกส์
การขนส่งและลอจิสติกส์
สิง่ ทอ
อื่นๆ

มูลค่าการลงทุน
(พันล้านบาท)
920
794
722
499
423
1,862

ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพมาก
ที่สุ ด คือ อุ ต สาหกรรมที่ประเทศไทยมีการทําวิจยั และพัฒ นาใน
ภาคเอกชนสู ง มีค วาม สามารถในการส่ งออกสู งและมีค วาม
ต้อ งการในตลาดโลกสูง ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมอาหาร(เน้ น อุ ต สาห
กรรมอาหารสําหรับอนาคต) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ และ
อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอากาศยานและการซ่อมบํารุง
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
อุ ต สาหกรรมอาหารเป็ นหนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมที่ ม ี
ศักยภาพมากที่สุ ดอุ ต สาหกรรมหนึ่ งของประเทศไทย เนื่อ งจาก
ประเทศไทยมีท รัพ ยากรทางธรรมชาติอ ัน อุ ด มสมบู รณ์ ซึ่งเป็ น
พื้นฐานที่สําคัญของการทําการเกษตร ทําให้สามารถผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรได้ในปริมาณมาก ซึ่งได้ถูกนํ ามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ใน
อุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการผลิต ที่มคี วามทัน สมัย สามารถเพิ่มมูลค่ าผลผลิต
ทางการเกษตร และเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตรวมทัง้ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุ ณภาพของแรงงานภายในประเทศมี
ทัก ษะและความสามารถสู ง กว่ า เมื่อ เปรีย บเที ย บกับ ประเทศ
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สูง

สูง

สูง
กลาง
ตํ่า

ดัชนีความต้องการสินค้าในตลาดโลก

การแพทย์ครบวงจร

หุ่นยนต์

ดัชนีความต้องการสินค้าในตลาดโลก

ตํ่า
กลาง
ดัชนีความสามารถในการส่งออก

อิเล็กทรอนิกส์

ตํ่า

หุ่นยนต์

อากาศยาน
ยานยนต์

กลาง

อิเล็กทรอนิกส์
การแพทย์ครบวงจร

อาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ

สูง

อากาศยาน
ยานยนต์
อาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ

พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ แก้วตา โรหิตรัตนะ

กลาง
ตํ่า
ระดับความเข้มข้นของการวิจยั และพัฒนา

ภาพที่ 2 ศักยภาพของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย
ที่มา : จากการวิเคราะห์โดยผูว้ จิ ยั
เพื่อนบ้านใกล้เคียง จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยสนับสนุ นต่างๆ ที่ช่วยให้
อุตสาหกรรมอาหารสามารถเป็ นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จากการ
สัมมนากลุ่มย่อ ย เรื่อ ง การวางแผนพัฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหาร
สํ า หรับ อนาคต เมื่อ วัน ที่ 22 เมษายน 2559 พบว่ า ในปี 2558
อุต สาหกรรมอาหารของไทยมีผู้ประกอบการประมาณ 110,000
ราย คิดเป็ น ร้อยละ 25 ของจํานวนสถานประกอบการทัง้ หมด มี
การจ้างงานประมาณ 800,000 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 ของการจ้าง
งานของทุกประเภทกิจการ มีมลู ค่าการผลิตโดยรวมประมาณ 2.57
ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็ นมูลค่าการบริโภคภายในประเทศ 1.49
ล้านล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 58 และเป็ น มูล ค่ าการส่ งออก 1.08
ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42 ปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคให้ความสนใจกับ
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารมากขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ มีน วัต กรรมด้ า นการผลิต อาหาร ได้ แ ก่
อาหารฟั งก์ ช ัน่ (Functional Food) เช่ น ผลิต ภัณ ฑ์ สํ า หรับ ผู้ ท่ี
ต้อ งการควบคุ ม คอเรสเตอรอล หรือ นํ้ าตาล ผลิต ภัณ ฑ์ สํ าหรับ
ความสวยความงามของผิวพรรณ และผลิตภัณฑ์บาํ รุงสมอง หัวใจ
เป็ นต้น ที่ได้รบั การออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บ ริโ ภคเฉพาะกลุ่ ม ได้อ ย่ างเหมาะสม มีก ารแสดงข้อ มู ล
ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการและมาตรฐานการผลิต รวมทัง้ การ
เพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่ายเพือ่ ความสะดวกของผูบ้ ริโภค

สิง่ เหล่ านี้ ล้ว นแล้ว แต่ เป็ น ปั จจัย สนับ สนุ น ให้อ าหารเพื่อ สุ ข ภาพ
เติ บ โตขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากผลการสํ า รวจของ Euromonitor
(2015) พบว่ามูลค่าตลาดอาหารและเครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพของโลก
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ด้วยอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 6-7 ต่อปี และคาดว่าในปี
2560 มูลค่าตลาดจะสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญ สรอ. โดยมีตลาดที่
ใหญ่ ท่ีสุดได้แ ก่ จีน บราซิล และสหรัฐฯ ตามลําดับ มูลค่ าตลาด
อาหารสุขภาพของไทยจะอยู่ทอ่ี นั ดับ 19 ของโลก ทัง้ นี้คาดการณ์
ว่า มูลค่าตลาดอาหารเพือ่ สุขภาพของไทยระหว่างปี 2558 จะอยู่ท่ี
ประมาณ 161,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น ประมาณ ร้อ ยละ 6.1
และคาดการณ์ว่าตลาดดังกล่าวจะมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 6 ไปจนกระทังปี
่ 2560 ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในเอเชีย
รวมทัง้ ในประเทศไทยยัง เป็ นตลาดที่ ม ีศ ัก ยภาพเติ บ โตอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อง โดยจะเป็ น ตลาดอาหารฟั งก์ช นั ่ (Functional Food) คิด
เป็ นร้ อ ยละ 60 ของตลาดอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพทั ง้ หมด ตลาด
ผลิต ภัณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ (Natural Product) คิด เป็ น ร้อ ยละ 30
และตลาดอาหารสุขภาพเฉพาะกลุ่ม (Specific Group) คิดเป็ นร้อย
ละ 8 ตามลําดับ
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อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพเป็ นการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ใน
สาขาเคมี ชี ว วิท ยา จุ ล ชี ว วิ ท ยา และพั น ธุ ว ิศ วกรรม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อนํ ามาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุ ดบิ ทาง
ชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชวี ภาพทีม่ ปี ระโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ เช่น
กรดอิ น ทรี ย์ เอน ไซ ม์ วิ ต ามิ น กรดอะมิ โ น สารปฏิ ช ี ว น ะ
แอลกอฮอล์ เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ และการผลิ ต โปรตี น จาก
จุล ิน ทรีย์ เป็ นต้น ดังนัน้ อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีช ีว ภาพจึงเป็ น
เหมือนอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่อุตสาหกรรมอื่น ทัง้ นี้
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามเกีย่ วข้องในการใช้ผลผลิตจากอุตสาหกรรม
เท ค โน โล ยี ช ี ว ภ าพ โดย ต รง ได้ แ ก่ อุ ต ส าห ก รรม อ าห าร
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ อุ ต สาหกรรมผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อ สุ ข ภาพ
อุต สาหกรรมพลังงาน อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภ ณ
ั ฑ์ และวัส ดุ ศ าสตร์
เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร จ า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เทคโนโลยีชวี ภาพภายในประเทศส่วนใหญ่ ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ
ขันต้
้ น เช่น อาหาร พลังงานเชือ้ เพลิงชีวภาพ (Biofuel) ปุ๋ ยชีวภาพ
เทคโนโลยี ชีว ภาพเพื่อ การเกษตร และการผลิต บรรจุ ภ ัณ ฑ์
ประเภทพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เป็ นต้น ขณะที่สนิ ค้าและ
บริการทีใ่ ช้เทคโนโลยีชวี ภาพขัน้ สูงยังต้องนําเข้า เนื่องจากไทยยัง
ขาดความสามารถทางเทคโนโลยีและขาดเงินทุนในการพัฒนา ซึ่ง
การพัฒนาเทคโนโลยีขนั ้ สูงจําเป็ นต้องใช้เงินทุนสูง อย่างไรก็ตามมี
การคาดการณ์ ปริมาณความต้องการพลาสติกชีวภาพทัวโลกในปี
่
2563 ประมาณ 1.3 ล้านตัน อย่ างไรก็ต ามจากรายงานแนวโน้ ม
ตลาดของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติพบว่าในปี 2563 จะมีความ
ต้องการของพลาสติกชีวภาพ 2.49 ล้านตัน และเป็ นความต้องการ
ภายในเอเชีย 897,000 ตัน ซึ่งประเภทของพลาสติก ชีว ภาพที่
ได้รบั ความสนใจมากทีส่ ุดคือ Polylactic Acid หรือ PLA ทีส่ ามารถ
ผลิตได้จากอ้อยและมันสําปะหลัง คาดการณ์ ว่าในปี 2563 เอเชีย
จะมีสดั ส่วนการผลิตเป็ นร้อยละ 30 ของการผลิตทั ่วโลก จากเดิม
ร้อยละ 19 ซึ่งประเทศไทยจะมีส่วนแบ่งร้อยละ 73 ของกําลังการ
ผลิตในเอเชีย (National Innovation Agency, 2013)ประเทศญี่ป่ ุน
และเกาหลีใต้ ม ีน โยบายตัง้ ฐานการผลิต พลาสติก ชีว ภาพและ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วเนื่องในประเทศทีต่ น้ ทุนตํ่า และอุดมสมบูรณ์ดว้ ย
วัตถุดบิ ในเอเชีย ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย
ประเทศไทยมี ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ส ามารถสนั บ สนุ น
อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีช ีว ภาพได้ จึงเป็ น โอกาสที่จ ะพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมนี้ ภ ายในประเทศ อย่ า งไรก็ ต ามการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพของประเทศจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัย
ปั จจัยอื่นทีส่ าํ คัญ คือ รากฐานทางเทคโนโลยีทเ่ี ข้มแข็ง ฐานความรู้
ทรัพยากรมนุ ษย์ และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึง่ จะนํ าไปสู่
การเติบโตอย่างยังยื
่ นของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่
ต่ อ เนื่อ งจากอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีช ีว ภาพ นอกจากนี้ การหา
ตลาดและสิน ค้า หรือ บริก ารต่ อ เนื่ อ งที่ จํ า เพาะเจาะจง (Niche
Market) และเหมาะสมต่อการลงทุนในระยะแรกเป็ นเรือ่ งทีค่ วร
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ศึก ษาเพื่อ ให้เกิด การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีช ีว ภาพใน
ทิศทางทีช่ ดั เจน
จากการสัม มนากลุ่ ม ย่ อ ย เรื่อ ง การวางแผนพัฒ นา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2559 พบว่า
มีก ารก่อตัง้ สมาคมอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพไทยเพื่อเป็ น
องค์กรตัวแทนของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในการผลักดัน
ให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชวี ภาพ โดยทําหน้าที่เป็ นตัว
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิช าการ ซึ่ ง
สํ านั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมแห่งชาติให้ความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย เทคโนโลยี ชีวภาพด้านอาหารและเกษตร
เทคโนโลยี ชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีชวี ภาพ
ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม และ เทคโนโลยีชวี ภาพด้านทรัพยากร
ชีวภาพ
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ก้าวมาสู่การเป็ นศูนย์กลางการ
บิน ของภู ม ิภ าคเอเซี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ โดยมีท่ า อากาศยาน
นานาชาติจํานวน 6 แห่ง และท่าอากาศยานภายในประเทศอีก 31
แห่ ง จากการสั ม มน ากลุ่ ม ย่ อ ย เรื่ อ ง การวางแผนพั ฒ น า
อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นอากาศยานและซ่ อ มบํ า รุ ง เมื่อ วัน ที่ 22
เมษายน 2559 พบว่าในปี 2558 มีปริมาณผูโ้ ดยสารเครื่องบินผ่าน
ท่ าอากาศยานทัง้ 37 แห่ ง รวมมากกว่ า 61.3 ล้านคน ขยายตัว
สูงขึ้น จากปี 2557 คิดเป็ น ร้อยละ 19 มีจํานวนเที่ย วบิน 707,362
เทีย่ ว ขยายตัวสูงขึน้ จากปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 16 ภูมภิ าคเอเซีย
จะมีความต้องการเครื่องบินใหม่ระหว่างปี 2558 – 2577 มากกว่า
14,330 ลํา โดยเป็ นของภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 3,750 ลํา
คิดเป็ น กว่ าร้อ ยละ 26 ส่งผลให้ประเทศไทยมีค วามเหมาะสมจะ
เป็ นศูนย์กลางของภูมภิ าคในด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและ
ซ่อมบํารุง โดยได้รบั การสนับสนุ นอย่างมากจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์และอุ ตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่าน
มาประเทศไทยเป็ นเสมือนศูนย์ให้บริการและซ่อมบํารุงของภูมภิ าค
โดยให้ บ ริ ก ารในด้ า นการเติ ม เชื้ อ เพลิ ง การซ่ อ มแซม การ
บํารุงรักษา และการปรับปรุงใหม่ จากแนวโน้มการขนส่งสินค้าและ
ผู้ โ ดย ส ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ งผ ลให้ ก ารลงทุ น ใน
อุต สาหกรรมนี้มโี อกาสได้ผลกําไรสูง ในส่วนของการบํารุงรักษา
ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ให ม่ (Maintenance, Repair and
Overhaul: MRO) ของอากาศยาน นั ้น ประเท ศไท ยมี ค วาม
ได้เปรียบด้านทําเลทีต่ งั ้ เป็ นศูนย์กลางของภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ส่ งผลดีต่ อ โอกาสในการพัฒ นาคลัส เตอร์อุ ต สาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ส ก์ ท างการบิ น และอุ ป กรณ์ การสื่อ สาร ปั จจุ บ ั น
อุ ต สาหกรรม MRO ของไทยมีผู้ป ระกอบการรายใหญ่ จํานวน 5
ราย ได้ แ ก่ Thai Airways International, Scandinavian Aircraft
Maintenance Co., Ltd. (SAMTHAI), Thai Aviation Industries
(TAI), Triumph Aviation Services (TASA) และ Eurocopter
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อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย…

6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารสําหรับ
อนาคต อุตสาหกรรมเทคโนโยลีชวี ภาพ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อากาศยานและซ่ อมบํารุงเป็ น อุ ต สาหกรรมที่มคี วามซับซ้อน ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้ สูงเพื่อนํ ามาผลิตสินค้าที่มมี ูลค่าเพิม่
สูง ทําให้ประเทศมีรายได้จากการส่งออกเพิม่ มากขึน้ ได้ในอนาคต
หากได้รบั การสนับสนุนอย่างเป็ นรูปธรรมจากรัฐบาลและหน่ วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อเป็ นหลักประกันให้ภาคเอกชนเพิม่ การลงทุนใน
ด้านการวิจยั และพัฒนา อันจะส่งผลดีทําให้ประเทศไทยมีโอกาส
ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางในห้วงเวลาต่อไป
6.2 ข้อเสนอแนะ
อุตสาหกรรมอาหารสําหรับอนาคตเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ ี
ศักยภาพสูงสุด เนื่ อ งจากประเทศไทยมีความเข้มแข็งทัง้ ในด้าน
วัต ถุ ดิบ และเทคโนโลยีในการแปรรูป มีผู้ป ระอบการในห่ ว งโซ่
อุ ป ทานจํา นวนมาก โดยควรมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาอาหารสํ า หรับ
อนาคต 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่มสุ ข ภาพ
(Functional Food) อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) อาหาร
อิ น ทรีย์ (Organic Food) และอาหารนวัต กรรมใหม่ (Novelty
Food) และส่งเสริมให้ผ ลิต ภัณ ฑ์ อ าหารเหล่ านัน้ เข้าสู่ต ลาดโลก
(Global Market) ให้เพิม่ มากขึน้ ควรส่งเสริมให้มกี ารใช้นวัตกรรม
ในการวิจยั พัฒนาสูตรอาหารใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ
และนาโนเทคโนโลยีในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ควรสร้างอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์และพัฒนาระเบียงอุตสาหกรรมอาหาร (Food Valley
Corridor) ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
และควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผปู้ ระกอบการอย่าง
เป็ นรูปธรรม
อุต สาหกรรมเทคโนโลยีช ีว ภาพจําเป็ น ต้อ งได้ร บั การ
สนับสนุ นอย่างจริงจังเพื่อเป็ นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอื่นๆ ควรส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาและการผลิตสินค้า
และบริการที่ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพขัน้ สูง อาทิ การผลิตจุลนิ ทรีย์
และสารเคมีชวี ภาพตัง้ ต้น เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่
ต่ อ เนื่ อ งชัน้ สู ง และผลัก ดัน สิน ค้ า และบริก ารเข้า สู่ ต ลาดโลก
(Global Market) ควรทบทวนปรับ ปรุ งระเบี ย บวิธีป ฏิบ ัติ และ
หลักเกณฑ์ในการนํ าผลงานวิจยั ของภาครัฐที่เอื้อให้ภ าคเอกชน
นํ า ไปสู่ ก ารผลิต เพื่ อ การพาณิ ช ย์ (Technology Licensing and
Commercialization) ได้ ง่ า ยขึ้น และควรพิ จ ารณาแนวทางและ
มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนพิจารณาความ
พอเพียงของแหล่งทุนและการร่วมทุน (Venture Capital)
อุ ต สาห กรรมชิ้ น ส่ ว น อากาศยานและซ่ อมบํ า รุ ง
จําเป็ น ต้อ งได้รบั การวางยุทธศาสตร์ท่เี หมาะสม เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถเป็ นศู น ย์ ก ลาง (Hub) ในการซ่ อ มบํ า รุ ง และผลิต
ชิ้น ส่ว นสําหรับอากาศยานลําตัวกว้าง โดยแสวงหาหุ้น ส่ วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) กับภาคเอกชนของประเทศที่

พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และ แก้วตา โรหิตรัตนะ
เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ ของโลกในการลงทุนหรือร่วมลงทุนในประเทศ
ไทย ควรส่งเสริมให้มเี ครือข่ายและคลัสเตอร์ผู้ประกอบการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน และประเทศไทยมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้อง
ขยายกําลังการผลิตแรงงานฝี มอื และวิศวกรในสาขาช่างอากาศยาน
และวิศวกรรมอากาศยานเพือ่ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
นี้
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