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คํานาํ 
 

นับแต่อดีตที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และ
มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2552 พบว่า สัดส่วนมูลค่าผลผลิต
อุตสาหกรรมต่อ GDP อยู่ที่ประมาณร้อยละ 39 หรือคิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 3.09 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ GDP ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออกของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยสินค้าที่เป็นสินค้าหลักในการส่งออกนั้น กระจุกตัวอยู่เพียงไม่ก่ีรายการ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับกลางและสูง พ่ึงพาการนําเข้าช้ินส่วน เครื่องจักร เทคโนโลยี และทุน
จากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัตน์มีความรวดเร็ว และซับซ้อน
มากข้ึน ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง และอุปสรรค
ต่างๆ จึงมีความจําเป็นอย่างมากในการกําหนดทิศทางการพัฒนา ระบบสนับสนุน รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมไปถึงคุณภาพของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2555-2574 ขึ้น เพื่อเป็นเข็มทิศในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดยเนื้อหาของแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วย ภาพรวมของการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมโลก ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อตอบสนองต่อมิติการพัฒนาใหม่ 
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่ออุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ ยังเน้นถึงเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ทั้งในภาพรวม และในอุตสาหกรรมรายสาขาที่สําคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อ
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และสร้างงานให้แก่ประชาชน 
ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมดุล เป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศไปสู่ความย่ังยืนต่อไป 
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NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT MASTER PLAN  1 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสัดส่วนมูลค่า
ผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการ
ส่งออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยี
ระดับกลางและสูง อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการพ่ึงพาการนําเข้า ช้ินส่วน องค์ประกอบ ทุนและเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ยังต้องอาศัยความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบจากขั้นตอนการใช้แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่ําและทุนเป็นหลัก 

การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นไปในลักษณะของการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ใน
กระบวนการผลิตมากกว่าการสร้างคุณค่า (Value Creation) ความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
ของประเทศไทยเพื่อนําไปสู่การสร้างคุณค่ายังมีน้อยมาก เนื่องจากขาดการสั่งสมองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ภายในให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้มา (Endogenous Efforts) ขาดการยกระดับห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value 
Chain) รวมถึงขาดการประสานความร่วมมือกัน (Synergy) ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีการปรับตัว จากการแข่งขันที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่ําและทุนเป็นหลัก เป็นการสร้าง
คุณค่า ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับความท้าทาย ความเสี่ยง 
โอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการยกระดับการสร้างความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันระดับ
โลกต่อไป 

นอกจากนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีต เป็นการมุ่งพัฒนาไปที่คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐกิจ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความม่ังคั่งในเชิงเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตาม พบว่าสังคมไทยโดยรวมยังคงเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม รวมถึงขาดการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศอย่างไม่
สมดุล อาจกล่าวได้ว่า การมุ่งเน้นการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ไม่สามารถ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ จึงจําเป็นที่จะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น โดยเร่งพัฒนาและยกระดับคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมในมิติอ่ืนๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อันประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมในมิติเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมในมิติเชิงพัฒนาสังคม และอุตสาหกรรมในมิติเชิงพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เพื่อสร้างการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ และเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งสี่ส่วนนี้ มี
ความเชื่อมโยง และเกื้อหนุนกัน ดังนั้นการพัฒนาจําเป็นที่จะต้องบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมใน
ภาพรวม โดยจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ที่นอกเหนือจากคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ในมิติเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศที่มีความสมดุลเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมทั้ง 4 มิติ และเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาในมิติอ่ืนๆ ของประเทศ อันจะนําไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นจะต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ 
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ทั้งศักยภาพของอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวโน้มและกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใช้ในการจัด
กลุ่มอุตสาหกรรม และกําหนดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์นําร่อง เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการพัฒนาทั้งในสาขาที่มี
ศักยภาพภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละมิติ (Potential Industries) และต่อยอดไปสู่แนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ ที่มีความสําคัญสําหรับประเทศไทย  

 กล่าวโดยสรุป ในอนาคตภาคอุตสาหกรรมก็จะยังคงมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  
เนื่องจากเป็นภาคที่สําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการกําหนดกระบวนทัศน์และ     
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวม และรายสาขา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
กระแสโลก (Global Context) อันประกอบไปด้วยการสร้างคุณค่า ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี 
รวมถึงปรับศักยภาพหลักของไทย (Core Competency) ให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับโลก เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังต้องสร้างความสมดุล และความเกื้อหนุนของการ
พัฒนาใน 4 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม และมิติทางด้านทุนมนุษย์ 
อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว  

2. กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย 

กระแสการเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น
ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากระบบการค้าและการลงทุนอย่างเสรี โดยเฉพาะจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ส่งผลให้ประเทศที่กําลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย และกลุ่มประเทศในอาเซียน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความท้าทาย และอุปสรรคต่างๆ ประกอบกับประเด็นด้านมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล เช่น การ
ตระหนักถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ที่
เป็นปัจจัยเร่งให้ประเทศกําลังพัฒนาต้องให้ความสนใจในการปรับปรุงศักยภาพและคุณภาพของผลผลิตและสินค้า
ของประเทศ นอกจากนี้การแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีความหลากหลาย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงและรวดเร็ว ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมใน
ทุกระดับ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ ระบบโครงสร้าง
สนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และแรงงาน อีกด้วย ซึ่งมีความจําเป็นอย่างมากในการที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรม ทั้งโครงสร้าง ระบบสนับสนุน รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

ภายใต้บริบทของอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ประเทศไทยจําเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมและปรับนโยบายของ
อุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อนําไปสู่แผนการดําเนินงานที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยการ
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พร้อมเปิดรับต่อผลกระทบทางด้านบวก รวมถึงการผ่อนปรนและบรรเทาผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัตน์ และระบบการค้าเสรี 

สําหรับประเทศไทย นับว่ามีศักยภาพทางด้านการผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
บริการ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการจ้างงานจํานวนมากให้แก่ประชาชน
ในประเทศ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีปริมาณ คุณภาพเพียงพอและเหมาะสม
กับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อให้
อุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การค้า ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศต่อไป 

การวางกรอบแนวคิดในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย นอกจากจะต้อง
คํานึงถึงกระแสโลกาภิ วัตน์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภูมิประชากรศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์               
ภูมิเศรษฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในองค์รวม
แล้ว ยังต้องคํานึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรายสาขาที่สําคัญ รวมถึงข้อจํากัดและเงื่อนไขใน
ด้านอื่นๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ภาพของโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรม โดยบริบทหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ปรากฏตามรายละเอียดในหัวข้อต่อไป  

3. บริบท/ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

3.1 บริบท/ปัจจัยของอุตสาหกรรมระดับโลก 

 บริบทของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ได้แก่
การให้ความสําคัญกับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC:ASEAN Economic Community) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร
โลก ซึ่งส่งผลให้ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ประชากรวัยทํางานมีจํานวนลดลง และ ปัญหาการวิกฤตพลังงานและ
อาหารที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ อาทิ รูปแบบของตลาด การ
แข่งขัน การสร้างความร่วมมือ ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบกฎระเบียบ การพัฒนาทางเทคโนโลยี และ 
สภาวะแวดล้อมของสังคม ซึ่งรูปแบบต่างๆ สามารถจัดกลุ่มเป็น 4 ด้านคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ 
ภูมิเศรษฐศาสตร์ ภูมิประชากรศาสตร์ และ สภาพภูมิอากาศ 

(1)  ภูมิเศรษฐศาสตร์ จะเกิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ เช่น ในภูมิภาคอาเซียน มีการย้าย
ศูนย์กลางการพัฒนาในกลุ่มประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (BRICs - Brazil, Russia, India, and China) การ
ลดลงของกําลังซื้อในกลุ่มประเทศอเมริกา และยุโรป ผลกระทบจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน
นโยบายเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของบทบาทของภูมิภาคเอเชียมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก 
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(2)  ภูมิรัฐศาสตร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางการเมืองมาสู่ เอเชีย จีน อินเดีย ผลกระทบจาก
เสถียรภาพทางการเมืองจะมีบทบาททําให้โลกเปลี่ยนแปลง บทบาทของกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกําไร NGO กลุ่มพลัง
ประชาชน  จะมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกเพิ่มขึ้น 

(3)  ภูมิประชากรศาสตร์ จํานวนประชากรในแต่ละช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างไม่สมดุล โดยจะมี
ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายขึ้น ประชากรวัยทํางานที่ลดลง ส่งผลให้แรงงานลดลงในประเทศที่
พัฒนาแล้ว จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศมุสลิม ทวีปแอฟริกา  ฐานแรงงานต้นทุนต่ําที่เพิ่มขึ้นในกลุ่ม
ประเทศมุสลิม และจํานวนกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นใน เอเชีย ยุโรปกลาง ลาตินอเมริกา 

(4)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะวิกฤตปริมาณมลภาวะ และอุณหภูมิของบรรยากาศที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาวะวิกฤตการขาดแคลนน้ํา พลังงาน และอาหาร ตลอดจนความเสี่ยงต่อโรคระบาดใหม่ๆ ที่
เพิ่มขึ้น 

 
ตารางที่ 1 กระแสโลกาภิวัตน์และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย 

กระแสโลกาภวัิตน์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 

1. ภูมิรัฐศาสตร์ 1.1  ผลกระทบของการก่อการร้ายข้ามชาติ 
1.2  ผลกระทบจากเสถียรภาพทางการเมือง 

2. ภูมิเศรษฐศาสตร์ 2.1  การย้ายศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีมายัง บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน 
2.2  การเพิ่มขึน้ของอัตราการว่างงาน และการลดลงของกําลังซื้อในกลุม่ประเทศอเมริกา 

และยุโรป 
2.3  ผลกระทบจากข้อตกลงระหว่างประเทศ (เช่น กรอบข้อตกลงทางการค้า) มีผลต่อการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายเพิ่มขึ้น 
2.4  บทบาทมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เพิ่มขึ้น 
2.5  การเพิ่มขึน้ของบทบาทของภูมิภาคเอเชียมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก และการ

รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (AEC) 
2.6  การรวมฐานการผลิตเข้ามาสู่ตลาดเดียวภายในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
2.7  การกีดกันทางการค้าภายในภูมิภาคอาเซียนที่ลดลง 
2.8  ปริมาณการค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มขึ้น 
2.9  การลดลงของความแตกต่างด้านขีดความสามารถในการผลิตของประเทศต่างๆ 

3. ภูมิประชากรศาสตร์ 3.1  ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มคี่าใช้จ่ายในการดูแลกลุม่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
3.2  ประชากรวัยทํางานที่ลดลง ส่งผลให้แรงงานลดลงในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
3.3  การเคลื่อนย้ายฐานบุคลากรระดับมันสมองไปยังกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
3.4  การเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบทเข้าสู่สังคมเมือง 
3.5  การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภาคเกษตรกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 
3.6  จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในกลุม่ประเทศมุสลิม ทวีปแอฟริกา 

        3.6.1 ฐานแรงงานต้นทุนตํ่าที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศมุสลมิ ทวีปแอฟริกา 
        3.6.2 ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นของประชากรในกลุ่มประเทศมุสลิม 
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กระแสโลกาภวัิตน์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 
        3.6.3 การขยายฐานการผลิตด้านเกษตร/อุตสาหกรรมไปยังกลุ่ม 
               ประเทศที่สาม 

3.7  การเพิ่มขึน้ของกําลังซึ้อจากจํานวนกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นใน เอเชีย  
 ยุโรปกลาง ลาตินอเมริกา 
3.8  ความตระหนักถึงความสําคัญด้านความปลอดภัยของอาหาร และสุขภาพเพิ่มขึ้น 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4.1  ภาวะวิกฤตปริมาณมลภาวะ และอุณหภูมิของบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 4.1.1 ภาวะวิกฤตการขาดแคลนน้ําที่เพิ่มขึ้น  
        4.1.2 ภาวะวิกฤตการขาดแคลนพลังงานที่เพิ่มขึ้น  
        4.1.3 ภาวะการขาดแคลนอาหารที่เพิ่มขึ้น  
        4.1.4 ภาวะวิกฤตความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น 

4.2  ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมทําใหล้ดการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.3  ข้อเรียกรอ้งขององค์กรสิทธิต่างๆ (เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน) มีผลต่อการปรับเปลี่ยน
นโยบายเพิ่มขึ้น 

พลวตัรของโลกใหม 
NEW GLOBAL CONTEXT

กระแสโลกาภิวตัน 
GLOBAL DYNAMIC

Geo-Politics
ภมูิรัฐศาสตร

Geo-Economics
ภมิูเศรษฐศาสตร

Geo-Demographics
ภมูิประชากรศาสตร

Climate Change
ภมูิอากาศเปล่ียนแปลง

Global 
Market

Global 
Collaboration

Global 
Standard

Global 
Risk

Global 
WarmingGl
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1. มีกระบวนการผลิตท่ีคํานงึถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
(ENVIRONMENTAL FRIENDLY - GREEN AND CLEAN) 

2. แขงขนับนการผลิตภายใตมาตรฐานสากลและจริยธรรม (ADOPT 
GLOBAL STANDARD /BUSINESS ETHIC)

3. มุงเนนประยกุตใชเทคโนโลยีและฐานความรู ในการเพิม่มลูคาสินคา 
(APPLY TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE)

4. สร างเครือขายการผลิตผานความรวมมือภายในและระหวาง
อตุสาหกรรม (COLLABORATIVE NETWORK / CLUSTER) 

5. การผลิตท่ีเป็นสวนหนึง่ของหวงโซอปุทานของโลกโดยมีรูปแบบการ
ผลิตแบบใหม (NEW MODE OF PRODUCTION THROUGH GLOBAL 
VALUE CHAIN) 

6. เนนการสร างความสามารถหลกัเฉพาะดานท่ีมีขีดความสามารถ
สงูสดุ (FOCUS ON SPECIALIZED CORE COMPETENCY)

7. เนนการบริหารจดัการภาวะความเสี่ยงในรูปแบบใหม (MANAGED 
THROUGH GLOBAL RISK) 

8. สร างรูปแบบการเขาถึงตลาดใหม (NEW MARKET ACCESS)

บริบทของอตุสาหกรรมระดบัโลก
NEW INDUSTRY CHARACTERISTICS

 
รูปท่ี 1 พลวัตรของโลกใบใหม่และแนวโน้มอุตสาหกรรมในมิติใหม่ 

การเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้านดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดพลวัตรของโลกใหม่คือ เกิดการรวมตัวกันของตลาดที่มี
การกระจายตัวในแต่ละพื้นที่มาเป็นตลาดกลาง และ มีการรวมมือกันระหว่างนานาประเทศในด้านการผลิต บริการ
และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิดการสร้างมาตรฐานของโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และ มีมาตรการป้องกัน
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ความเสี่ยงร่วมกัน พร้อมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามบริบทใหม่ของโลก ดังนี้ 

(1)  การผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยการพัฒนากระบวนการผลิตจะคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมและความสะอาด (Environmental Friendly - Green and Clean) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการคํานึงถึง
ประเด็นเหล่านี้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสังคมและอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการปล่อยคาร์บอน
ตํ่า (Low carbon society) การสร้างสังคมที่มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(Climate resilience society) และอุตสาหกรรมที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Green growth industry)  

(2)  การแข่งขันของอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความยอมรับในเรื่องมาตรฐาน โดยยึดหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Adopt Global Standard / Business Ethic) ด้วยความแตกต่างทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในนานาประเทศส่งผลให้แต่ละ
ประเทศมีการกําหนดเงื่อนไขกฎระเบียบที่แตกต่างกันไป ทั้งในการนําเข้าและส่งออกสินค้า อย่างไรก็ตาม ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทใหม่ ที่สินค้าและบริการสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยอิสระ และไม่จําเป็นต้อง
คํานึงถึงขอบเขตของประเทศ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการต่างๆในแต่ละประเทศมีความคล้ายคลึง และ
เป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น ดังนั้น นโยบายและการพัฒนาด้านมาตรฐานของประเทศ จําเป็นต้องกําหนดให้
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมากขึ้น  

(3)  การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยเน้นการสร้างความสามารถ
ของประเทศผู้ผลิตแต่ละประเทศ  โดยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี และฐานความรู้ (Apply 
Technology/Knowledge Based) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม โดยอาศัยองค์
ความรู้ที่มีอยู่เดิมในแต่ละอุตสาหกรรม มาบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ทําให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และรองรับความเปลี่ยนแปลงตามกระแสความต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป 

(4)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Network/ Cluster) ในแต่ละอุตสาหกรรม 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการช่วยเหลือและพัฒนาของแต่ละอุตสาหกรรม โดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือนี้จะเน้นการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที่มีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายดังกล่าวไม่เพียงแต่การผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตร่วมกันของเครือข่ายผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน
กันยกระดับศักยภาพของแต่ละสถานประกอบการ ให้ทัดเทียมกับสถานประกอบการอื่นๆใน เครือข่ายซึ่งจะ
สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป 

(5)  เชื่อมโยงการผลิตเป็นเครือข่ายภายในอุตสาหกรรมและระหว่างอุตสาหกรรม ให้มีการผนึกพลัง
ในการผลิตผลิตโดยใช้ห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ภายใต้รูปแบบการผลิตใหม่ (New Mode of 
Production Through Global Value Chain)  การตอบสนองต่อบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่า
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ในภาพรวมของอุตสาหกรรมของโลก (Global Value Chain) ภายใต้บริบทใหม่ในการเปลี่ยนแปลงของโลกจาก
รูปแบบการผลิตเดิมที่เน้นการสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ ไปสู่รูปแบบการผลิตใหม่ที่เน้นการสร้างฐานการ
ผลิตร่วมกันในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งการผลิตแต่ละส่วนที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ
นั้น จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการต่างๆได้ บนพื้นฐานการบริหารจัดการเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบ
หรือแหล่งผลิตที่มีราคาตํ่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(6)  การสร้างความสามารถหลักเฉพาะด้านที่มีความสามารถสูงสุด (Focus on Specialized Core 
Competency) โดยการปรับเปลี่ยนจากการจ้างผลิตที่ขึ้นอยู่กับกําลังการผลิตของผู้ประกอบการแต่ละรายไปสู่การ
จ้างผลิตที่พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการเป็นสําคัญ ดังนั้นความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงขึ้นอยู่
กับความสามารถในการปรับตัว (Economic for flexibility) และการกําหนดมาตรฐานการผลิตจะขึ้นอยู่กับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ตารางที่ 2 ลักษณะสําคัญของรูปแบบการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม ่

- การจ้างผลิตโดยพิจารณาจากกําลังการผลิต - การจ้างผลิตโดยพิจารณาจากทักษะความ
ชํานาญของผู้รับจ้างผลิต 

- ความไ ด้ เปรี ยบขึ้ นอยู่ กั บความคุ้ มค่ า ราคา
(Economic of scales) 

- ความได้เปรียบขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การปรับตัว (Economic for flexibility) 

- ผลิตภายใต้มาตรฐานของแหล่งผลิต - ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ จะต้องให้ความสําคัญเพิ่มเติมกับศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small/Smart Enterprise) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่ ที่มีการกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดย
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ จะเป็นการพัฒนารากฐานที่สําคัญของอุตสาหกรรม ทั้งส่วนของ
วัตถุดิบ การผลิต และการตลาด ให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

(7)  การให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ คํานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ภาวะความเสี่ยง 
และสภาวะความมั่นคงของโลกในรูปแบบใหม่ (Manage Through Global Risk) เพื่อรองรับต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะทางด้านความมั่นคง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายฐานการผลิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ส่งผลให้รูปแบบและโครงสร้างการผลิตต้องมีการปรับตัว และมีการวางแผน
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมมากนัก 

(8)  สร้างรูปแบบการเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางใหม่ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (New Market 
Access) จากแนวโน้มการรวมประเทศต่างๆของโลกในบริบทใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆมีการ
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ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้เหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น รวมถึงประเทศเกดิ
ใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มจํานวนขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างตลาดใหม่ โดยการเข้าถึงตลาดเหล่านี้จําเป็นต้อง
อาศัยความรวดเร็ว ภาพลักษณ์ ในการสร้างตลาด รวมไปถึงช่องทางในการกระจายสินค้า ทั้งนี้เพื่อการสร้างฐาน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมให้มีความเติบโตมากย่ิงขึ้น 

3.2 บริบท/ปัจจัยของอุตสาหกรรมไทย 

 
รูปท่ี 2 บริบท/ปัจจัยของอุตสาหกรรมไทย 

นอกเหนือจากบริบทภายนอกที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยแล้ว ยังมีบริบทและปัจจัยภายใน
ที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 

(1) นโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปัจจุบันได้ให้ความสําคัญต่อ
เรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาที่สมดุลย่ังยืน เป็นต้น 

(2) คุณภาพมาตรฐาน ของสินค้าอุตสาหกรรม รวมไปถึงระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็น
การดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค จากสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อม 

(3) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อาทิ รัฐธรรมนูญปี 50 ในมาตรา 57 และ 67 ว่าด้วย 
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นก่อนการดําเนินโครงการของภาครัฐ และ สิทธิในการมี
ส่วนร่วม บํารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการดําเนินโครงการที่มีผลกระทบต้องได้รับการรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียก่อน หรือ แนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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(4) ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการดูแล
และการบริหารจัดการกากของเสียที่เกิดจากภาคการผลิต เพื่อมิให้การดําเนินการใดๆ ของภาคการผลิตสร้างความ
เดือดร้อนให้กับภาคส่วนอื่นๆ 

(5) เศรษฐกิจชุมชน ที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องส่งเสริมให้มีความแข็งแกร่ง และเชื่อมโยงกับภาค
การผลิต โดยต้นน้ํา คือ ภาคเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน กลางน้ําคือภาคการผลิต และปลายน้ําคือการบริการและ
การค้า เป็นต้น 

(6) ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่วนนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต และ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย หากภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจร่วมกันปรับปรุง
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ทั้งระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงาน เช่น การบริหารจัดการกระบวนการผลิต และ
ระบบโลจิสติกส์ภายนอกโรงาน เช่น การจัดการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

4. กรอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

 
รูปท่ี 3 กรอบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 4 มิติ 

จากบริบท/ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้างต้น นําไปสู่กรอบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainability Development) โดยนโยบายภาครัฐจากนี้ควรให้สร้างความ
สมดุลการพัฒนาทั้ง 4 มิติ คือ  

(1) ด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) เป็นการสร้างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต และการพัฒนาไปสู่รูปแบบการเชื่อมโยงการ
ผลิตแบบห่วงโซ่อุปทาน เชื่อมโยงการผลิตการตลาด ระหว่างประเทศโดยสร้างรูปแบบการเข้าถึงตลาดใหม่   
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(2) ด้านการใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ (Human Wisdom) โดยการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างให้เกิด
นวัตกรรม (Innovation) และมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) เป็นการสร้างการเติบโตจากฐานของภูมิปัญญา ความรู้ 
นวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(3) ด้านสังคมการเป็นอยู่ที่ดี (Social Well-Being) เน้นการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการผลิต
เชื่อมโยงกับ ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

(4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อกํากับภาคการผลิต มิให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการ
ภาพลักษณสินคา
ไทยในตลาดโลก

บริหารจัดการระบบ
การผลิต ตลาด 

และบริการ และสราง
ภาพลักษณในตลาด
อาเซียนและภูมภิาค

พัฒนาคลัสเตอร และ 
อุตสาหกรรมใหม พรอมการ
เชื่อมโยงฐานการผลิต และ
บริการในกลุมอาเชียน

ระยะ 20 ประยะ 10 ประยะ 5 ป

 
รูปท่ี 4 เป้าหมายสําหรับการวางนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสู่มิติใหม่ 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย คือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการ
กําหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ ในช่วงเวลา 20 ปี ดังนี้ 

(1) เป้าหมายในระยะที่ 1 เป็นการสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทยในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตใน
ระดับภูมิภาค เตรียมความพร้อมสู่ AEC (ASEAN Economic Community) โดยเริ่มจากการสร้างความพร้อมโดย
การปรับ แก้ไขกฎระเบียบ ปัญหาคอขวดเพื่ออํานวยความสะดวก และลดอุปสรรคที่มีพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับ (แรงงาน วัตถุดิบ ดึงดูดเทคโนโลยีใหม่  มาตรฐาน วิจัยและพัฒนา จัดเขตพื้นที่ พัฒนาและจัดเขตพื้นที่ 
ศูนย์ทดสอบ ฯลฯ) พัฒนาคลัสเตอร์ และ การเข้าไปสู่การเป็นผู้ผลิตในภูมิภาคจากการสร้าง ASEAN Supply 
Chain และพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(2) เป้าหมายระยะที่ 2 เป็นช่วงเวลาของการมุ่งเน้นการพัฒนาต่อจากการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนํามา
ต่อยอดในการพัฒนาภาคการผลิตและสินค้า เน้นการผลิตสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับบทบาท
ประเทศไทยให้เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ ห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและ
ภูมิภาค โดยการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า และบริหารจัดการการผลิตและจัดการเครือข่ายในภูมิภาคยกระดับ
การผลิตวัตถุดิบ เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มพร้อมไปถึงการสร้างนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา และภาพลักษณ์ตรา
สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียน/ภูมิภาค 
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(3) เป้าหมายในระยะที่ 3 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านตราสินค้าไทยที่ก้าวไกลใน
ตลาดโลก เป็นผู้บริหารจัดการตราสินค้าที่มีเครือข่ายการผลิตจากในภูมิภาคท่ีเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และ
อุตสาหกรรมไทยเป็นที่ยอมรับ โดยมีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์ 

 

• มีฐานการผลิตและบริการในภูมิภาคอาเซยีน 
(ASEAN SUPPLY CHAIN) โดยมีระบบการ
ผลิตกับฐานการผลิตตางๆ ในภูมิภาค

• เปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม ที่มี
นวัตกรรมใหมของโลก (GLOBAL 
PRODUCTION HUB) 

• คลัสเตอรมีผูประกอบการ SMEs ที่มี
มาตรฐานการผลิตที่มีเชีย่วชาญเฉพาะดาน

• มีหนวยงานหลักที่บริหารจดัการบูรณาการใน
แตละอุตสาหกรรมที่เปนเอกภาพโดยมีเอกชน
เปนผูนํา

• มีระบบการผลิตบุคลากรเพยีงพอในการ
รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

• มีกฎระเบียบที่ผอนคลายรับรองกับ
อุตสาหกรรม

• มีโครงสรางสนับสนุนพืน้ฐานในการวิจยั 
พฒันาอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง เชน ศูนย
การทดสอบมาตรฐานสินคา

• เปนศูนยกลางการผลิตและจดัการ
เครือขายการผลิตและบริการใน
กลุมอาเซยีน 

• มีฐานการผลิตและบริการใน
ภูมิภาค (REGIONAL SUPPLY 
CHAIN)

• มีตราสินคาที่มีเครือขายการจดั
จําหนายในภูมิภาค

• ผูประกอบการขนาดกลางมีการ
เชือ่มโยงการผลิตรวมบริษัทขนาด
ใหญ

• ผูประกอบการ SMEs มีการสราง
ทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม
ไทย

• มีฐานการวิจยัและพฒันาสินคาใน
อาเซยีนมีการสรางและกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับ
ของสากล

• มี Industrial zone ที่รองรับการผลิต
ที่รักษาสภาพแวดลอม

• เปนผูบริหารจดัการตราสินคาและมี
สรางเครือขายการผลิตและบริการ
ในภูมิภาคตางๆ ของโลก

• มีผูประกอบการไทยเริ่มกาวเขาสู
การเปนบริษัทชัน้นําในโลก 

• มีตราสินคาที่เปนที่รูจกัและมี
เครือขายการจดัจําหนายในประเทศ
ตางๆ

• เปนแหลงการคาการลงทุนดานการ
ผลิตและบริการ ที่เปนที่ยอมรับใน
ภูมิภาค

• สงออกการดานการบริการใน
ภูมิภาคตางๆ ของโลก

• มีแรงงานระดับมันสมอง สงออก
ไปสูภูมภิาคตางๆ

• มีฐานการผลิตและบริการในภูมิภาคอาเซยีน 
(ASEAN SUPPLY CHAIN) โดยมีระบบการ
ผลิตกับฐานการผลิตตางๆ ในภูมิภาค

• เปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม ที่มี
นวัตกรรมใหมของโลก (GLOBAL 
PRODUCTION HUB) 

• คลัสเตอรมีผูประกอบการ SMEs ที่มี
มาตรฐานการผลิตที่มีเชีย่วชาญเฉพาะดาน

• มีหนวยงานหลักที่บริหารจดัการบูรณาการใน
แตละอุตสาหกรรมที่เปนเอกภาพโดยมีเอกชน
เปนผูนํา

• มีระบบการผลิตบุคลากรเพยีงพอในการ
รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

• มีกฎระเบียบที่ผอนคลายรับรองกับ
อุตสาหกรรม

• มีโครงสรางสนับสนุนพืน้ฐานในการวิจยั 
พฒันาอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง เชน ศูนย
การทดสอบมาตรฐานสินคา

• เปนศูนยกลางการผลิตและจดัการ
เครือขายการผลิตและบริการใน
กลุมอาเซยีน 

• มีฐานการผลิตและบริการใน
ภูมิภาค (REGIONAL SUPPLY 
CHAIN)

• มีตราสินคาที่มีเครือขายการจดั
จําหนายในภูมิภาค

• ผูประกอบการขนาดกลางมีการ
เชือ่มโยงการผลิตรวมบริษัทขนาด
ใหญ

• ผูประกอบการ SMEs มีการสราง
ทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม
ไทย

• มีฐานการวิจยัและพฒันาสินคาใน
อาเซยีนมีการสรางและกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับ
ของสากล

• มี Industrial zone ที่รองรับการผลิต
ที่รักษาสภาพแวดลอม

• เปนผูบริหารจดัการตราสินคาและมี
สรางเครือขายการผลิตและบริการ
ในภูมิภาคตางๆ ของโลก

• มีผูประกอบการไทยเริ่มกาวเขาสู
การเปนบริษัทชัน้นําในโลก 

• มีตราสินคาที่เปนที่รูจกัและมี
เครือขายการจดัจําหนายในประเทศ
ตางๆ

• เปนแหลงการคาการลงทุนดานการ
ผลิตและบริการ ที่เปนที่ยอมรับใน
ภูมิภาค

• สงออกการดานการบริการใน
ภูมิภาคตางๆ ของโลก

• มีแรงงานระดับมันสมอง สงออก
ไปสูภูมภิาคตางๆ

ระยะ 20 ประยะ 10 ประยะ 5 ป

 
รูปท่ี 5 รายละเอียดเป้าหมายใน 3 ช่วงระยะเวลาของการวางนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมสู่มิติใหม่ 

รายละเอียดของการปรับเปลี่ยนเป้าหมายสําหรับการวางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ไปสู่มิติใหม่ จะมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทั้ง 3 ระยะ ดังนี้ 

(1) ในระยะที่ 1 เน้นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตและบริการใน
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Supply Chain) โดยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่สําคัญในการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นฐานการผลิตที่สําคัญของโลก (Global Production Hub) ซึ่งกลุ่ม
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในระดับ SMEs มีการยกระดับมาตรฐานการผลิต และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อ
สร้างจุดแข็งในการผลิต โดยมีการรวมกลุ่มความร่วมมือกันเป็นคลัสเตอร์ ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
รวมไปถึงมีหน่วยงานหลัก ซึ่งนําโดยภาคเอกชนที่เข้ามาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละอุตสาหกรรม
อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการผลิตบุคลากร        
อย่างเพียงพอรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้ มีกฎระเบียบที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการมีโครงสร้างสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
อาทิเช่น ศูนย์การทดสอบมาตรฐานสินค้า เป็นต้น 
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(2) ในระยะที่ 2 จากเป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
จัดการเครือข่ายการผลิตและบริการในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทยจากระยะแรก 
ในช่วง 5 ปี จะมีการพัฒนาต่อยอดโดยเน้นการเป็นฐานการผลิตและบริการในระดับภูมิภาค (Regional Supply 
Chain) ซึ่งมีตราสินค้าที่มีเครือข่ายการจัดการกระจายสินค้าในภูมิภาคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
ของไทยจะมีการเชื่อมโยงการผลิตร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของประเทศให้มากขึ้น 
และกลุ่มผู้ประกอบการในระดับ SMEs จะมีการวิจัยและพัฒนาโดยสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่มีการ
พัฒนาต่อยอดในประเทศ โดยมีการสร้างฐานการวิจัยและพัฒนาสินค้าในอาเซียน ซึ่งมีการสร้างและกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์หลักของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของสากล นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาพ้ืนที่สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial zone) โดยเฉพาะเพื่อให้เป็นพื้นที่การผลิตที่มีการควบคุมการรักษาสภาพแวดล้อม
ได้อย่างทั่วถึงและเข้มงวด 

(3) ในระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้บริหารจัดการตราสินค้า โดยมีการสร้างเครือข่ายการ
ผลิตและบริการร่วมกับภูมิภาคต่างๆของโลก ซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการของประเทศไทย ให้เริ่มก้าวสู่
การเป็นบริษัทช้ันนําในโลก ผ่านการสร้างตราสินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จัก และมีเครือข่ายการจัดจําหน่ายสินค้า
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้จะมีการพัฒนาเป็นแหล่งการค้าการลงทุนใน
ด้านการผลิตและบริการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค มีผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ เข้ามาใช้บริการเป็นจํานวน
มาก โดยเฉพาะในด้านบริการ ซึ่งประเทศไทยจะมีการส่งออกด้านการบริการรวมไปถึงแรงงานในระดับมันสมอง
ไปสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคท่ัวโลก 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอุตสาหกรรม 

จากภาพรวมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทใหม่ และกรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยที่จะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม จําเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมโลกที่จะเกิดขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม
ไทย และนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคตได้ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมนั้นจะให้ความสําคัญกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
และโครงสร้างสนับสนุนสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงในการต่อยอดสําหรับการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมรายย่อยในแต่ละประเภทได้ บนบริบทความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาในด้านบุคลากร ผู้ประกอบการ การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของ
ลูกค้าในระดับสากล การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ ทั้งในเรื่องของแหล่งเงินทุน 
กฎระเบียบข้อบังคับในการนําเข้า ส่งออกสินค้า และการผลิต การส่งเสริมการใช้ทุนมนุษย์ผ่านการส่งเสริมการผลิต
บนฐานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้กระแสการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิตที่มีแนวโน้มการ
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เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นนั้น ยังเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้มีการพัฒนาคลัสเตอร์ของ
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับศักยภาพในการผลิตให้สูงขึ้นอีกด้วย โดยทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่จัดทําขึ้น ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

 
รูปท่ี 6 รายละเอียดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

5.1 ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศ (Internationalized 

Industrial structure and clusters to capture global opportunities) โดยใช้ศักยภาพของประเทศ
ต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในตลาดโลก การสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศผู้ผลิตนั้นจะทวีความสําคัญเพิ่มมาก
ขึ้น โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละประเทศร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านของ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและต้นทุนการผลิต เพื่อนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับตลาดโลก การร่วมมือกันระหว่างประเทศนั้นไม่เพียงแต่ประโยชน์ในด้านของเครือข่ายฐานการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการสร้างและขยายการบริการและการตลาดไปยังประเทศพันธมิตร
เหล่านั้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 ที่จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความ
ร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างชัดเจน ดังนั้นการยกระดับเครือข่ายฐานผลิต บริการและการตลาดร่วมกัน
กับประเทศพันธมิตรจึงเป็นแนวทางหนึ่งสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับสากลในอนาคต แนวทางการ
พัฒนานี้เป็นสิ่งที่จะดําเนินการพัฒนาระยะแรกก่อน เพื่อให้เกิดการยกระดับและการเริ่มต้นสร้างฐานการผลิตไปใน
อาเซียนสําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ส่วนในระยะกลางนั้นจะต้องสานต่อเครือข่ายการผลิต โดยเพิ่มบทบาทใน
เครือข่ายการผลิตไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตของอาเซียน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการดําเนินการตลาด
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อย่างต่อเนื่องทั้งการให้บริการและจําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าไทยในอาเซียน อย่างไรก็ดี การขยายฐานการ
ผลิตไปในอาเซียนอย่างเดียวคงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นในระยะยาว
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยจําเป็นต้องขยายฐานการผลิตไปสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในด้านของแรงงานและ
วัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศในกลุ่มแอฟริกา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการยกระดับเครือข่ายการผลิต
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายฐานตลาดสินค้าและบริการไปในกลุ่มประเทศดังกล่าว 

 
รูปท่ี 7 รายละเอียดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

5.2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน (Upgrade and create 

sustainable entrepreneur) จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นจําเป็นต้องเริ่มต้นจากการยกระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดยแนวโน้มของความ
ต้องการของผู้บริโภคในอนาคตมีแนวโน้มไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถตอบสนองต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายภายใต้การบริการและราคาที่มีความเหมาะสม ซึ่งการยกระดับศักยภาพ
ของผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมด จําเป็นต้อง
อาศัยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
การผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการจากผู้บริโภค ดังนั้นการยกระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมจึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ในระยะกลางจะก้าวสู่การพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์สินค้าที่เน้นการใช้
ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับสินค้า และขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการในห่วงโซ่
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คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่
บริษัทช้ันนําในโลกต่อไป เพื่อนําไปสู่การการยกระดับขีดความสามารถการผลิตไปสู่การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
สินค้าและตลาด รวมทั้งการก้าวเข้าสู่เจ้าของตราสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและสามารถควบคุม
มาตรฐานการผลิตในเวทีโลกได้ในระยะยาว 

 
รูปท่ี 8 รายละเอียดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

5.3 ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ 
(Enhance competitive industry platform) โครงสร้างสนับสนุนนับเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านของการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ โดยเฉพาะแนวโน้มของความร่วมมือทางการค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต  การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เท่าทันกับสถานการณ์ จะทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถช่วงชิงความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของตลาดโลกได้ รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในทุกระดับให้สามารถรองรับต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และการมีหน่วยงานกลางที่บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับสังคมให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต่อไป สิ่งเหล่านี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการ
ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรม แต่ในระยะถัดไปนั้นจําเป็นต้องพัฒนาสู่การสร้างการยอมรับในศูนย์วิจัย
และพัฒนาสินค้าของไทยในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําไปสู่การเป็นผู้กําหนดและมีบทบาทในการสร้างมาตรฐาน
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ของสินค้าให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดการรองรับการผลิตในรูปแบบคลัสเตอร์ต่อไปในอนาคตได้ ส่วนในระยะยาวจําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมร่วมกันทั้งเครือข่ายการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันในภูมิภาคและมีบทบาทในการ
บริหารจัดการเครือข่ายการผลิตและบริการ จนสามารถส่งออกไปบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตและบริการใน
ภูมิภาคต่างๆของโลกได้ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

ทั้งนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวม จะมีแนวคิดการพัฒนาในปัจจัยต่างๆ เพื่อสร้าง
ความพร้อมของผู้ประกอบการในการแข่งขันภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต โดยมีรายละเอียด
แนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

อุตสาหกรรม 

“มุ่งสู่

อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ท่ี

สมดุลและ

ยั่งยืน” 

ยกระดับคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและ
ขยายเครือข่ายการ
ผลิตสู่ต่างประเทศ 

ย ก ร ะ ดั บ

ศั ก ย ภ า พ

ผู้ประกอบการ

ให้ เกิ ดความ

เข้มแข็ งและ

ยั่งยืน 

ย ก ร ะ ดั บ

โ ค ร ง ส ร้ า ง

ส นั บ ส นุ น

อุตสาหกรรม

เ พื่ อ ก า ร

บริหารจัดการ

อุตสาหกรรม

สร้างความเข้มแข็งคลัสเตอร ์

ยกระดับคลัสเตอร์ 

สร้างความยั่งยืนคลัสเตอร ์

เพิ่มจํานวนผู้ประกอบการ SMEs 

สร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SMEs 

ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ 

สร้างความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย 

เตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสร ี

สร้างโอกาสในการขยายตลาดใหม่ๆ 

สร้างโอกาสจากความร่วมมือ AEC 

การบังคับใช้มาตรฐานการผลิตในด้านต่างๆ 

สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ยกระดับศักยภาพบุคลากร 

พัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม 

พัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับท่ีมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ส่งเสริมนวัตกรรม และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 

ส่งเสริมการบรหิารจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 

รูปท่ี 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีสมดุลและย่ังยืน” 
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1. การยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือขา่ยการผลิตสู่ต่างประเทศ (Internationalized 

Industrial structure and clusters to capture global opportunities) 

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน จําเป็นอย่างยิ่งที่นโยบายอุตสาหกรรมควรจะเน้นทางด้านการ
พัฒนา และยกระดับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมนั้นคือกลุ่มธุรกิจที่มี
ความเกี่ยวข้องกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือนี้จะทําให้ทุกฝ่าย
ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น ทั้งในการเพิ่มผลิตภาพทางด้านการผลิต การลดข้อจํากัดต่างๆ ในการดําเนินงาน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน ดังนั้นนโยบายอุตสาหกรรมภายใต้แนวความคิดใหม่ควรจะเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งคลัสเตอร์ ยกระดับคลัสเตอร์ และสร้างความยั่งยืนให้กับคลัสเตอร์ 

(1) สร้างความเข้มแข็งคลัสเตอร์ (Strengthen Cluster) นโยบายของภาครัฐในการพัฒนา
อุตสาหกรรมควรสนับสนุนและส่งเสริมการขยายการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต 
มากกว่าการจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งในการสร้างความเข้มแข็งนั้นภาครัฐควรมีแนวทางในการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

• สนับสนุนในการจัดต้ังกลุ่มคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเกิดใหม ่
• สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ

สมาชิกในกลุม่คลัสเตอร ์
• สร้างความเข้มแข็งของการบริหารงานภายในกลุ่มคลสัเตอร์ โดยควรมีการจัดต้ังหลายๆ กลุ่ม

แยกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
• สนับสนุนให้เกดิการลงทุนจากบริษัทต่างชาติที่หลากหลาย ในกลุม่อุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรมทีม่ีความเกี่ยวเนื่องกัน 

(2) ยกระดับคลัสเตอร์ (Upgrade Cluster) แนวทางในการยกระดับกลุ่มคลัสเตอร์ คือการขจัดข้อกีด
ขวางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนานวัตกรรม โดยการขจัดอุปสรรคกีดขวางทางการค้า การ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เหมาะสม ตลอดจนการขจัดข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ทําให้ประสิทธิภาพลดลง ซึ่งในการ
ยกระดับกลุ่มคลัสเตอร์นั้นภาครัฐควรมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

• ลดอุปสรรคกีดขวางทางการค้า 
• พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการบรหิาร 
• สนับสนุนการศึกษาอบรมและการฝึกฝนบุคลากร 
• สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

(3) สร้างความยั่งยืนคลัสเตอร์ (Sustainable Cluster) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์ที่ย่ังยืน
นอกจากการเชื่อมโยงภายในประเทศแล้ว ยังควรสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นในแต่ละขั้นของห่วงโซ่การผลิต มี
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การเชื่อมโยงแหล่งผลิตอ่ืนๆ กับผู้ผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้กลุ่มคลัสเตอร์ไทยเป็นที่รู้จักใน
โลก โดยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มคลัสเตอร์ไทย และสร้างพันธมิตรด้านการถ่ายโอนความรู้ และทรัพยากรใน
ระดับโลก 

2. การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน (Upgrade and create 

sustainable entrepreneur) 

แนวคิดในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพ และความเข้มแข็งนั้น มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาทั้งในด้านการเพิ่มจํานวน และสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ของผู้ประกอบการที่ เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ตลอดจนการยกระดับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จึงนํามาซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาผู้ประกอบการไทยใน  
4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

(1) เพิ่มจํานวนผู้ประกอบการ SME (Build SME) โดยดึงดูดให้ประชาชนให้ความสนใจในการพัฒนา
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการไทยในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับสินค้าและบริการ 

(2) สร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SME (Strengthen SME) ในกลุ่มผู้ประกอบการที่เริ่มต้น
ดําเนินงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้อง
พัฒนาให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวให้สามารถพึ่งพาตนเอง และมีความพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น
ได้ 

(3) ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ (Upgrade Entrepreneur) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
ผู้ประกอบการไทยที่มีความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันจากตลาดภายในประเทศไปสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

(4) สร้างความย่ังยืนของผู้ประกอบการไทย (Sustain Entrepreneur) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสากลให้สามารถรักษาระดับศักยภาพและความสามารถใน
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากลน้ัน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมไทยเพื่อเข้าสู่การเปิดการค้าเสรีระดับสากล รวมทั้งต้องมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสร้างโอกาสใน
การขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรสร้างโอกาสจากความร่วมมือในระดับอาเซียน ซึ่งมีแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ 
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(5) เตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรี (Undertaking Progressive Liberalization) ในส่วนของ
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจําเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมในการ
เปิดการค้าเสรี รวมทั้งต้องสร้างกลไกเพื่อป้องกันตลาดภายในประเทศจากผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(6) สร้างโอกาสในการขยายตลาดใหม่ๆ (Access to Global Market Opportunities) ในการเปิด
การค้าเสรีจะทําให้ประเทศไทยเห็นถึงความต้องการที่หลากหลายและมีอยู่จํานวนมาก จึงควรสร้างโอกาสในการหา
ช่องทางที่จะเข้าถึงตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะในตลาดประเทศเกิดใหม่ รวมถึงตลาดของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีแนวโน้ม
การขยายจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

(7) สร้างโอกาสจากความร่วมมือ (Access to Global Network Collaboration) ในการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (AEC) เน้นให้ความสําคัญในการยกระดับความร่วมมือจากการประชาคมดังกล่าว
โดยมุ่งเน้นการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นสําคัญ 

3. การยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ 
(Enhance competitive industry platform) 

แนวคิดการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเป็นการกําหนดนโยบาย
สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสําหรับภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมให้สามารถรองรับ
การขยายตัวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นประเด็นหลักของประเทศ อาทิเช่น การสนับสนุนการผลิตที่มีความแม่นยําสูง (Precision 
manufacture) หรือการผ่อนปรนกฎระเบียบในระยะยาว เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้มี
โอกาสในการทําตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องการการสนับสนุนในด้าน
เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งการวางแผนอย่างครอบคลุมในการรองรับสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในระยะยาว 
ผ่านแนวคิดการบูรณาการการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการผลิตและฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ 
ความสามารถตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในภาคการผลิต 

(1) การบังคับใช้มาตรฐานการผลิตในด้านต่างๆ (Safety and Standards) มุ่งเน้นไปที่การสร้างการ
รับรู้ของตลาดต่างประเทศถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 
และมีการพัฒนาจากการส่งออกในรูปวัตถุดิบไปสู่การส่งออกในรูปของสินค้าสําเร็จรูป (Finished goods) ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง อย่างไรก็ดี การบังคับใช้มาตรฐานการผลิตสินค้านั้น จะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศด้วย 

(2) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access to Capital) มุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของกลุ่มผู้ประกอบการ สําหรับสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสร้าง
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โอกาสในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น การลงทุนพัฒนานวัตกรรม การลงทุนขยายกิจการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการลงทุนที่สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้สําหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

(3) ยกระดับศักยภาพบุคลากร (Industry Specific Training Development Program) มุ่งเน้นไป
ที่การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ และปริมาณที่เพียงพอต่อการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 
ร่วมกับภาคการศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะฝีมือในการทํางานที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งมี
ปัจจัยในการพัฒนาที่แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทํางานจริง 
ในสถานประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่ตรงกับความต้องการสําหรับผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง  

(4) พัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Training) สําหรับบุคลากรเฉพาะด้านโดยความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน และสร้างความเชื่อมโยง
ความต้องการด้านทักษะฝีมอืแรงงานเฉพาะด้านของสถานประกอบการเข้ากับหลักสูตรอาชีวศึกษา 

(5) พัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (Relaxing constraints) 
มุ่งเน้นไปท่ี การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
กฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ รวมไปถึงกฎระเบียบใน
การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน 

(6) ส่งเสริมนวัตกรรม และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Innovation and IP) มุ่งเน้นไปที่การ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ซึ่งอาจทําได้โดยการ
สนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถผลิตได้จริงในเชิง
อุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนากลไกการบริหาร และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยให้สิทธ์ิ
ของผลงานกับนักวิจัย เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยพัฒนาผลงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

(7) ส่งเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ (Industrail Administration) และ
สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ เอกชน และชุมชน โดยการกระจายอํานาจ
จากส่วนกลางให้มีหน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมในพื้นที่ และบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมและสังคม รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากร (ที่ดิน น้ํา ไฟฟ้า วัตถุดิบ ฯลฯ) ที่
รองรับการพัฒนาและขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยให้ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อ
มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
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อย่างไรก็ดี แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมตามกรอบนี้ เป็นเพียงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ภาพรวม ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ทุกอุตสาหกรรมรายย่อยต้องมีการพัฒนาร่วมกัน หรือเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน หากแต่การพัฒนาในรายอุตสาหกรรมย่อยนั้น จําเป็นจะต้องมี
แนวคิดการพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมในการพัฒนารายอุตสาหกรรม แต่ยังคง
อาศัยแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมนี้เป็นหลัก สําหรับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
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แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมแล้ว ยังควรที่จะต้องเน้นการพัฒนาในแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมของประเทศ และมีลักษณะที่
พิเศษเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม และเพื่อให้เป็นแนวทางนําร่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมตาม
คุณลักษณะของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จึงได้มีแนวคิดในการคัดเลือกอุตสาหกรรมนําร่อง โดยมีขั้นตอนและ
รายละเอียดในการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

1. การคัดเลือกอุตสาหกรรมนําร่องจากกลุ่มอุตสาหกรรม 

การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคตอย่างยั่งยืนนั้น จําเป็นที่จะต้องพิจารณา
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้สอดคล้องและสมดุลกับผลประโยชน์เชิงสิ่งแวดล้อม สังคม และทุนมนุษย์ ซึ่งจะได้
คัดเลือกอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เพื่อนํามาจัดทํารายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวคิดและเกณฑ์
การคัดเลือกอุตสาหกรรมนําร่อง ดังนี้ 

 

ครอบคลุมทุกกลุม
อุตสาหกรรม

1

ผลประโยชนเกิด
กับประเทศสูงสุด

ฝมือแรงงาน ท่ีพัฒนาสังคม เทคโนโลยี พื้นฐาน/โครงสราง
สนับสนุน

ท่ีรักษา
ส่ิงแวดลอม

ครอบคลุมทุกระดับ
ศักยภาพของ
อุตสาหกรรม

3

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

อุตสาหกรรมที่ตองปรบัตัว

อุตสาหกรรมใหมท่ีมีโอกาสในอนาคต 

ปโตรเลียม

เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

โลหะประดิษฐ 

โลหะมูลฐาน

ยานยนต และช้ินสวน

อาหาร และเครื่องดื่ม

เคมีภัณฑ

พลาสติก

ยา และสมุนไพร
ยานพาหนะอื่นๆ 

เครื่อง
นุงหม

อัญมณี

ส่ิงทอ

กระดาษ

วัสดุกอสราง

เฟอรนิเจอร

เครื่องหนัง

หัตถอุตสาหกรรม

ส่ิงพิมพ และโฆษณา

อุปกรณการแพทย
และนาฬิกา

เครื่องจักร
และอุปกรณ

-2.00

3.00
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28.00
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ยาง
(15.73, 6.69)

CAGR = 15.4%

ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบที่ปรากฎ (RCA Index) ของอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2551
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มูลคาการสงออก
ของโลก (B.USD)

มลูคาการสงออก
ของโลก (B.USD)

100
1,000
3,000

สอดคลองกับเกณฑ
การคัดเลือก
อุตสาหกรรม

2

สรางผลประโยชนแกประเทศสูง

มูลคาการสงออกสูง ตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัฒน

ตอบสนองตอนโยบายสําคัญของประเทศ

เปนพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรบัการยกระดับอุตสาหกรรมไทย

 
ที่มา: การวิเคราะหของ สศอ. รวมกับ ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร NIDA 

รูปท่ี 10 แนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมนําร่อง 

(1) ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมนําร่องที่ทําการคัดเลือกจะต้องครอบคลุมทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
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(1.1) กลุ่มอุตสาหกรรมผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด 
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น กลุ่มอุตสาหกรรมตามโครงสร้างคุณลักษณะนั้น จะพบว่ากลุ่ม

อุตสาหกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยสูงที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สร้างผลประโยชน์แก่
ประเทศสูงที่สุดทั้งในด้านมูลค่าส่งออก การสร้างผู้ประกอบการ การสร้างงาน และการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 
อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ประกอบการไทย ดังนั้นทุกอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มนี้จึงจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การคัดเลือกเป็นอุตสาหกรรมนําร่องที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นลําดับแรก โดยมีรายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรม
นําร่องภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด ดังนี้ 

ตารางที่ 3 รายละเอียดอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกิดผลประโยชน์กับประเทศสูงสุด 
(ที่มา: สํามะโนอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2550 และการวิเคราะห์ของ สศอ. ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA) 

เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 
ผลประโยชน์
ต่อประเทศสูง 

มูลค่าส่งออก
สูง 

ตอบสนอง
นโยบาย
สําคัญ 

ตอบสนอง 
กระแสโลกาภิ

วัตน ์

เป็นพื้นฐาน
สําคัญ 

มี
ศักยภาพ 

ต้อง
ปรับตัว 

เกิด
ใหม่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด 
อาหารและเครื่องดื่ม X X X X  X  X 
ส่ิงทอ X     X   
ยาง X X X   X  X 
 

• อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าผลผลิต จํานวนสถาน
ประกอบการ และจํานวนแรงงานสูงที่สุดในอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้ นับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
ผลประโยชน์แก่ประเทศไทยสูงมาก แต่มูลค่าการส่งออกยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับสัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางเช่นกัน และระดับความน่าสนใจของอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มในระดับโลกอยู่ในระดับสูงเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก อันจะ
นํามาซึ่งแนวโน้มการขาดแคลนอาหารในอนาคต ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป โดยให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 

• อุตสาหกรรมยาง เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูง และเป็นอุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบใน
ประเทศเป็นจํานวนมาก แต่มีจํานวนสถานประกอบการและการจ้างงานต่ํา อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่
เพาะปลูกยางพาราในประเทศไทยมีพ้ืนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ และการส่งออกของไทยมักเป็นการ
ส่งออกน้ํายางดิบหรือยางแผ่น หากสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่าง ๆ ได้จะสร้าง
มูลค่าให้ประเทศไทยได้เป็นจํานวนมาก และระดับความน่าสนใจของอุตสาหกรรมยางในระดับ
โลกอยู่ในระดับสูง ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่โอกาสในอนาคต 

• อุตสาหกรรมสิ่งทอ แม้ว่าจะมีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ และในระดับ
โลก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งทอถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ อีกทั้งยัง
มีการใช้เงินลงทุนและวัตถุดิบในประเทศเป็นจํานวนมาก และมีจํานวนสถานประกอบการและ
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จํานวนแรงงานค่อนข้างสูง ดังนั้น แม้มูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมนี้อาจไม่มากนัก แต่ถือได้ว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างผลประโยชน์แก่ประเทศไทยโดยตรง 

(1.2) กลุ่มอุตสาหกรรมฝีมือแรงงาน 
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญต่อประเทศค่อนข้างมากเช่นกัน เนื่องจาก

สอดคล้องกับศักยภาพหลักของอุตสาหกรรมไทย ที่มีจุดเด่นในเรื่องแรงงานฝีมือซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล  เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ถือได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพ โดย
อุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในกลุ่มนี้มีอยู่ 2 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูง และตอบสนองต่อนโยบายที่สําคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีศักยภาพในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม  และ
อุตสาหกรรมอัญมณี ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และเป็นที่รู้จักในระดับโลกถึง
คุณภาพของฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีโอกาสในอนาคต ดังจะ
เห็นได้จากอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกของโลกในอุตสาหกรรมดังกล่าวในช่วง พ.ศ. 2548 – 
2551 อยู่ในระดับที่สูง จึงเห็นสมควรคัดเลือกอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมอัญมณี
เป็นอุตสาหกรรมนําร่อง โดยมีรายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ยนําร่องภายใต้กลุ่ม
อุตสาหกรรมฝีมือแรงงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 4 รายละเอียดอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมฝีมือแรงงาน 
(ที่มา: สํามะโนอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2550 และการวิเคราะห์ของ สศอ. ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA) 

เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม อุตสาหกรร
ม ผลประโยชน์

ต่อประเทศสูง 
มูลค่าส่งออก

สูง 
ตอบสนอง
นโยบาย
สําคัญ 

ตอบสนอง 
กระแสโลกาภิ

วัตน ์

เป็นพื้นฐาน
สําคัญ 

มี
ศักยภาพ 

ต้อง
ปรับตัว 

เกิดใหม่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมฝีมือแรงงาน 
ยานยนต์
และชิ้นส่วน 

 X X   X   

อัญมณี      X  X 
เครื่องหนัง      X   
ส่ิงพิมพ์      X   
ยานพาหน
ะอื่นๆ 

       X 

• อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อประเทศไทย
ค่อนข้างสูง มีการใช้ วัตถุดิบและชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศและใช้ฝีมือแรงงานใน
อุตสาหกรรมในสัดส่วนที่สูง และประเทศไทยมีช่ือเสียงในฐานะฐานการผลิตรถยนต์ฝีมือดี ถือได้
ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนเงินลงทุน
และผู้ถือหุ้นในอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
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• อุตสาหกรรมอัญมณี  เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกและมูลค่าเพิ่มสูงมาก มีการใช้ฝีมือ
แรงงานในอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่สูงและประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องฝีมือแรงงานใน
อุตสาหกรรมอัญมณี นอกจากนี้อุตสาหกรรมดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีโอกาสใน
อนาคต เนื่องจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวในระดับโลกยังอยู่ในระดับที่สูง 

(1.3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่พัฒนาสังคม 
แม้ว่าระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องปรับตัว อย่างไรก็ตาม 

อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไป เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การ
สร้างงานและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นใน
กลุ่มคือ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมเดียวภายในกลุ่มที่ตอบสนองต่อนโยบายที่สําคัญของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการลดช่องว่างรายได้ของแรงงานในพื้นที่ จึงเห็นสมควรคัดเลือก
อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมนําร่อง โดยมีรายละเอียดของอุตสาหกรรมนําร่องภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมที่
พัฒนาสังคม ดังนี้ 

ตารางที่ 5 รายละเอียดอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมที่พัฒนาสังคม 
(ที่มา: สํามะโนอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2550 และการวิเคราะห์ของ สศอ. ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA) 

เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 
ผลประโยชน์
ต่อประเทศสูง 

มูลค่าส่งออก
สูง 

ตอบสนอง
นโยบาย
สําคัญ 

ตอบสนอง 
กระแสโลกาภิ

วัตน ์

เป็นพื้นฐาน
สําคัญ 

มี
ศักยภาพ 

ต้อง
ปรับตัว 

เกิดใหม่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่พัฒนาสังคม 
เครื่องนุ่งห่ม   X    X  
โลหะประดิษฐ์      X   
เฟอร์นิเจอร์       X  
หัตถอุตสาหกรรม       X  
ยา        X 
 

• อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  แม้ว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมดังกล่าวจะอยู่ในกลุ่มที่ต้องปรับตัว 
โดยมีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ และในระดับโลก อย่างไรก็ตาม 
อุตสาหกรรมดังกล่าวถือได้ว่ามีความสําคัญในด้านการตอบสนองต่อนโยบายที่สําคัญของประเทศ
ในด้านการลดช่องว่างรายได้ของแรงงานในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการใช้เงินลงทุนและวัตถุดิบใน
ประเทศเป็นจํานวนมาก และมีจํานวนสถานประกอบการและจํานวนแรงงานค่อนข้างสูง อาจ
กล่าวได้ว่า แม้มูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมนี้อาจไม่มากนัก แต่ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
ผลประโยชน์แก่ประเทศไทยโดยตรง 
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(1.4) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ โดยภาพรวมถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อุตสาหกรรมที่ความ

โดดเด่นในกลุ่มดังกล่าว คือ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากจะเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูง และตอบสนองต่อนโยบายที่สําคัญของประเทศในด้าน
การยกระดับของอุตสาหกรรมโดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงเห็นสมควรคัดเลือกอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรม
นําร่อง โดยมีรายละเอียดของอุตสาหกรรมนําร่องภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ดังนี้ 

ตารางที่ 6 รายละเอียดอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
(ที่มา: สํามะโนอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2550 และการวิเคราะห์ของ สศอ. ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA) 

เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 
ผลประโยชน์
ต่อประเทศสูง 

มูลค่าส่งออก
สูง 

ตอบสนอง
นโยบาย
สําคัญ 

ตอบสนอง 
กระแสโลกาภิ

วัตน ์

เป็นพื้นฐาน
สําคัญ 

มี
ศักยภาพ 

ต้อง
ปรับตัว 

เกิดใหม่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

 X X   X   

กระดาษ       X  
อุปกรณ์การแพทย์
และนาฬิกา 

     X   

• อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดย
เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดของประเทศ ด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 947.8 
พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2550  อีกทั้งยังตอบสนองต่อนโยบายที่สําคัญของประเทศในด้านการ
ยกระดับของอุตสาหกรรมโดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็น
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการยกระดับรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจในลักษณะการรับจ้างผลิตสินค้าไปสู่การสร้างตราสินค้าของตนเองได้ในอนาคต 

(1.5) กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและโครงสร้างสนับสนุน 
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน

ภาพรวม เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สนับสนุนและยกระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ 
โดยอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในกลุ่มดังกล่าว คือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะแม่พิมพ์
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการยกระดับอุตสาหกรรมไทย จึงเห็นสมควรคัดเลือก
อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมนําร่อง โดยมีรายละเอียดของอุตสาหกรรมนําร่องภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและโครงสร้างสนับสนุน ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 รายละเอียดอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและโครงสร้างสนับสนุน 
(ที่มา: สํามะโนอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2550 และการวิเคราะห์ของ สศอ. ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA) 

เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 
ผลประโยชน์
ต่อประเทศสูง 

มูลค่าส่งออก
สูง 

ตอบสนอง
นโยบาย
สําคัญ 

ตอบสนอง 
กระแสโลกาภิ

วัตน ์

เป็นพื้นฐาน
สําคัญ 

มี
ศักยภาพ 

ต้อง
ปรับตัว 

เกิดใหม่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและโครงสร้างสนับสนุน 
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ (แม่พิมพ์) 

 X   X  X  

เคมีภัณฑ ์       X  
ปิโตรเลียม        X 
โลหะมูลฐาน        X 
วัสดุก่อสร้าง      X   
พลาสติก      X   
 

• อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์) เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อประเทศไทย
อย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความสําคัญในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องที่ได้ทําการคัดเลือกนั้น มีความจําเป็นต้องใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์) ในการผลิตเป็นอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็น
ต้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความต้องการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์) สูงมาก 
เนื่องจากยานยนต์เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นและชิ้นส่วนต่าง ๆ มักเป็นชิ้นส่วน
เฉพาะรุ่น เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรุ่นของยานยนต์ก็จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สําหรับการผลิต
ช้ินส่วนรุ่นใหม่ ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์) จะเข้าไปมีบทบาทสําคัญใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

(1.6) กลุ่มอุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม 
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่สําคัญอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่จะช่วย

ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศได้เป็นอย่างมาก โดยอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในกลุ่มคือ 
อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ทั้งในด้านแนวโน้มการขาดแคลนพลังงาน  รวมถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่กําลังได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากในระดับสากล จึงเห็นสมควรคัดเลือกอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมนําร่อง โดยมีรายละเอียดของ
อุตสาหกรรมนําร่องภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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ตารางที่ 8 รายละเอียดอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม 
(ที่มา: สํามะโนอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2550 และการวิเคราะห์ของ สศอ. ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA) 

เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม ระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 
ผลประโยชน์
ต่อประเทศสูง 

มูลค่าส่งออก
สูง 

ตอบสนอง
นโยบาย
สําคัญ 

ตอบสนอง 
กระแสโลกาภิ

วัตน ์

เป็นพื้นฐาน
สําคัญ 

มี
ศักยภาพ 

ต้อง
ปรับตัว 

เกิดใหม่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม 
พลังงานหมุนเวียน/
ทดแทน 

   X    X 

รีไซเคิล        X 
 

• อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยและใช้งานอย่างกว้างขวาง
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นและราคามีความผันผวนค่อนข้างมาก 
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย อุตสาหกรรม
พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต 

(2) สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประเด็นหลัก คือ  

• สร้างประโยชน์และสร้างรายได้ตกอยู่ในประเทศเป็นจํานวนมาก ใช้วัตถุดิบในประเทศในการผลิต 
และกระบวนการผลิตส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ 

• มูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับที่สูง 
• ตอบสนองต่อนโยบายสําคัญของประเทศ เช่น การลดช่องว่างรายได้ของแรงงานในพื้นที่ และการ

ยกระดับของอุตสาหกรรมโดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
• ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น แนวโน้มการขาดแคลนอาหาร 

ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน  รวมถึงปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นต้น 
• เป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการยกระดับอุตสาหกรรมไทย 

จากเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม 5 ประเด็นนี้ สามารถระบุถึงอุตสาหกรรมที่มีลักษณะ
สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าวได้ดังนี้ 

ตารางที่ 9 ความเชื่อมโยงระหว่างมิติการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสมดุลและการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม 
(ที่มา: สํามะโนอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2550 และการวิเคราะห์ของ สศอ. ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA) 

เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม รายชื่ออุตสาหกรรม 
สร้างประโยชน์และสร้างรายได้ตกอยู่ ใน
ประเทศเป็นจํ านวนมาก  ใช้ วัตถุ ดิบใน
ประเทศในการผลิต และกระบวนการผลิต
ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ 

• อาหารและเครื่องดื่ม 
• สิ่งทอ 

• ยาง 

มูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับท่ีสูง • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
• อาหารและเครื่องดื่ม 
• ยาง 

• เครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์) 
• ยานยนต์และชิ้นส่วน 

ตอบสนองต่อนโยบายสําคัญของประเทศ • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ • ยานยนต์และชิ้นส่วน 
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เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม รายชื่ออุตสาหกรรม 
เช่น การลดช่องว่างรายได้ของแรงงานใน
พื้นที่ และการยกระดับของอุตสาหกรรมโดย
การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

• อาหารและเครื่องดื่ม 
• ยาง 

• เครื่องนุ่งห่ม 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัตน์ เช่น แนวโน้มการขาดแคลน
อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน  
รวมถึงปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นต้น 

• อาหารและเครื่องดื่ม • พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 

เป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการยกระดับ
อุตสาหกรรมไทย 

• เครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์)  

(3) ครอบคลุมทุกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมนําร่องที่ทําการคัดเลือกจะต้องครอบคลุม
ถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีระดับศักยภาพแตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ   

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีจุดแข็งในการสร้างความได้เปรียบจาก
โอกาสและทิศทางในอนาคตที่เอื้ออํานวยให้ 

• กลุ่มอุตสาหกรรมที่ ต้องปรับตัว เป็นสาขาที่มีความสําคัญในปัจจุบันแต่มีแนวโน้มของขีด
ความสามารถการแข่งขันที่ลดลง และต้องปรับปรุง หรือปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ใน
อนาคต 

• กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีโอกาสในอนาคต เป็นสาขาอุตสาหกรรมที่ควรให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริม เนื่องจากมีโอกาสจากแนวโน้มความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และมีวัตถุดิบ
ภายในประเทศ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ได้ 

จากการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดและเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมนําร่องดังกล่าวข้างต้น สามารถ
คัดเลือก 8 อุตสาหกรรมนําร่องที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีรายชื่อของอุตสาหกรรมและรายละเอียด
การคัดเลือกอุตสาหกรรมนําร่อง ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 10 รายชื่อ 8 อุตสาหกรรมนําร่องจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
(การวิเคราะห์ของ สศอ. ร่วมกับ ทีมที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA) 

กลุมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมนํารอง 

ผลประโยชนเกิดกับประเทศสูงสุด • อาหารและเครื่องดื่ม 
• ส่ิงทอ* 

• ยาง 

ฝมือแรงงาน • ยานยนตและชิ้นสวน • อัญมณี 

ท่ีพัฒนาสังคม • เครื่องนุงหม*  

เทคโนโลยี • เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

พื้นฐานและโครงสรางสนับสนุน • เครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์)  

รักษาสิ่งแวดลอม • พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน  
* อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็น 1 อุตสาหกรรมนําร่อง 
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3. สรุปเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนําร่อง 
 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมนั้นจะส่งเสริมให้เกิดการยกระดับศักยภาพ
ของผู้ประกอบการไทยสู่สากล ภายใต้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และมุ่งเน้นการใช้     
กลยุทธ์ในการแข่งขันด้านมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับสินค้าควบคู่กับการบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างสร้างสรรค์และย่ังยืน ทําให้กรอบแนวทางการพัฒนาในรายอุตสาหกรรมนั้นจะต้อง
บูรณาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมร่วมกับบริบทของแต่ละอุตสาหกรรมให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่
ย่ังยืนและเหมาะสมสําหรับแต่ละอุตสาหกรรมต่อไป การที่จะกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้นั้นจําเป็นต้อง
วิเคราะห์ถึงศักยภาพและบทบาทของอุตสาหกรรมไทยเทียบกับสากล โดยในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีบทบาท
ความสําคัญในรายอุตสาหกรรมของโลกที่แตกต่างกันไป จากการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมนําร่องทั้ง     
8 อุตสาหกรรมจะพบว่า ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้รับจ้างการผลิตให้กับเจ้าของตรา
สินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยยังขาดการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล แต่มีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี การกําหนดบทบาทของผู้ประกอบการในอนาคตนั้น
จึงมุ่งเน้นสู่การสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลกต่อไปสําหรับอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพสูงและมี
ช่องทางการยกระดับไปสู่เจ้าของตราสินค้า เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อย่างไรก็ดี ในบางอุตสาหกรรมจะมีการกําหนดบทบาทสู่การเป็น
ฐานการผลิตระดับโลก ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตและการออกแบบสินค้าร่วมกับ ผู้สั่งผลิต เช่น อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ที่มีการผลิตและกลายเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์ใน
ภูมิภาค อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกันมีการกําหนดบทบาทสู่การเป็นผู้ผลิตระดับโลกและเป็น
แหล่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีการวางบทบาท
เป็นผู้ผลิตและตลาดการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับสําหรับผู้บริโภคจนถึงระดับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะแม่พิมพ์ที่ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมหลัก
หลายอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ จึงมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอื่นๆในอนาคต และสุดท้าย
คืออุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน ที่นับวันจะทวีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันศักยภาพ
ของผู้ประกอบการไทยยังต้องพึ่งพาการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่ในอนาคตจึงเป็นต้องพัฒนาสู่การเป็น
ผู้ผลิตเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนที่มีศักยภาพ และเชื่อมโยงกับแต่ละสาขา
อุตสาหกรรมของประเทศ   
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ตารางที่ 11 ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันและเป้าหมายในอนาคต 

ตําแหนง
อุตสาหกรรม

บทบาทปจจุบันของ
อุตสาหกรรมไทย

บทบาทของอุตสาหกรรม
ไทยในอนาคต

ตําแหนงของอุตสาหกรรมไทยในระดับโลก

อาหาร และเครื่องดืม่ ผูผลิตและสงออกวัตถุดบิ เจาของตราสินคาอาหารระดบั
โลก

เจาของตราสินคาอาหารสําเร็จรูป และแหลงบริหารจัดการการผลิต
วัตถุดบิของภูมิภาคเอเชีย

ยานยนตและช้ินสวน สนับสนุนการผลิตใหกับ
ผูประกอบการการผลิต

สนับสนุนการผลิตใหกับ
ผูประกอบการการผลิต

ผูประกอบการผลิตสนับสนุนบริษัทประกอบยานยนตของโลก  และ 
เปนแหลงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานยานยนตหลักของภูมิภาค

สิ่งทอ เครื่องนุงหม ผูรับจางการผลิตใหกับ
เจาของตราของโลกและ มี
ตรา SMEs ขนาดเล็ก

กาวไปสูผูผลิตระดบัโลก และ 
สนับสนุนการพัฒนา SMEs 
ไปสูตลาดภูมิภาค

แหลงผลิตสินคาสิ่งทอ เคร่ืองนุงหมที่มีคณุภาพเชื่อมโยงการ
เจาของตราสินคาระดบัโลก และเปนเจาของตราสินคาแฟช่ันใน
ระดบัภูมิภาค

ยาง และ ผลิตภัณฑ
ยาง

ผูผลิตและสงออกวัตถุดบิ เจาของตราสินคายางระดบัโลก
และแหลงผลิต

เจาของสินคาตราสินคายางที่มีศกัยภาพ และมีความสามารถ
กําหนดทิศทางราคายาง รวมกับประเทศผูผลิต และเปนผูนําในการ
พัฒนาในอตุสาหกรรมยางในภูมิภาค

อญัมณี เคร่ืองประดบั นําเขา และ ผูผลิตและ
สงออกผลิตภัณฑ

กาวไปสูผูผลิตระดบัโลก แหลงแปรรูปสรางมูลคาสินคา เปนตลาดซ้ือขายอญัมณีระดบั 
อตุสาหกรรม และสําหรับผูบริโภค รวมไปถึงเปนแหลงคาวัตถุดบิ
อญัมณีสําหรับกลุมผูผลิตในภูมิภาค

เครื่องใชไฟฟา 
อเิล็กทรอนิกส

ผูรับจางการผลิต 
(อเิล็กทรอนิกส) ผูผลิต
สวนประกอบอปุกรณไฟฟา

กาวไปสูผูผลิตเครื่องใชไฟฟา
ระดบัภูมิภาคและสนับสนุนการ
ผลิต สินคาอเิล็กทรอนิกส
สําหรับบริษัทระดบัโลก

เจาของตราสินคาอปุกรณไฟฟา เปนผูรับจางการผลิต และเปน
แหลงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานอเิล็กทรอนิกส

แมพิมพ ผูรับจางการผลิต และผูซ้ือใช
เทคโนโลยี

สนับสนุนการผลิต ฐานการผลิตแมพิมพ และกาวไปสูอตุสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร
การสนับสนุนการผลิตของภาคอตุสาหกรรม 

พลังงานหมุนเวียน ผูซ้ือใชเทคโนโลยี ผูผลิตอปุกรณการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนที่มีศกัยภาพ

ฐานการผลิตเคร่ืองจักร และอปุกรณการผลิตพลังงานหมุนเวียน
ของโลก

ตําแหนง
อุตสาหกรรม

บทบาทปจจุบันของ
อุตสาหกรรมไทย

บทบาทของอุตสาหกรรม
ไทยในอนาคต

ตําแหนงของอุตสาหกรรมไทยในระดับโลก

อาหาร และเครื่องดืม่ ผูผลิตและสงออกวัตถุดบิ เจาของตราสินคาอาหารระดบั
โลก

เจาของตราสินคาอาหารสําเร็จรูป และแหลงบริหารจัดการการผลิต
วัตถุดบิของภูมิภาคเอเชีย

ยานยนตและช้ินสวน สนับสนุนการผลิตใหกับ
ผูประกอบการการผลิต

สนับสนุนการผลิตใหกับ
ผูประกอบการการผลิต

ผูประกอบการผลิตสนับสนุนบริษัทประกอบยานยนตของโลก  และ 
เปนแหลงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานยานยนตหลักของภูมิภาค

สิ่งทอ เครื่องนุงหม ผูรับจางการผลิตใหกับ
เจาของตราของโลกและ มี
ตรา SMEs ขนาดเล็ก

กาวไปสูผูผลิตระดบัโลก และ 
สนับสนุนการพัฒนา SMEs 
ไปสูตลาดภูมิภาค

แหลงผลิตสินคาสิ่งทอ เคร่ืองนุงหมที่มีคณุภาพเชื่อมโยงการ
เจาของตราสินคาระดบัโลก และเปนเจาของตราสินคาแฟช่ันใน
ระดบัภูมิภาค

ยาง และ ผลิตภัณฑ
ยาง

ผูผลิตและสงออกวัตถุดบิ เจาของตราสินคายางระดบัโลก
และแหลงผลิต

เจาของสินคาตราสินคายางที่มีศกัยภาพ และมีความสามารถ
กําหนดทิศทางราคายาง รวมกับประเทศผูผลิต และเปนผูนําในการ
พัฒนาในอตุสาหกรรมยางในภูมิภาค

อญัมณี เคร่ืองประดบั นําเขา และ ผูผลิตและ
สงออกผลิตภัณฑ

กาวไปสูผูผลิตระดบัโลก แหลงแปรรูปสรางมูลคาสินคา เปนตลาดซ้ือขายอญัมณีระดบั 
อตุสาหกรรม และสําหรับผูบริโภค รวมไปถึงเปนแหลงคาวัตถุดบิ
อญัมณีสําหรับกลุมผูผลิตในภูมิภาค

เครื่องใชไฟฟา 
อเิล็กทรอนิกส

ผูรับจางการผลิต 
(อเิล็กทรอนิกส) ผูผลิต
สวนประกอบอปุกรณไฟฟา

กาวไปสูผูผลิตเครื่องใชไฟฟา
ระดบัภูมิภาคและสนับสนุนการ
ผลิต สินคาอเิล็กทรอนิกส
สําหรับบริษัทระดบัโลก

เจาของตราสินคาอปุกรณไฟฟา เปนผูรับจางการผลิต และเปน
แหลงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานอเิล็กทรอนิกส

แมพิมพ ผูรับจางการผลิต และผูซ้ือใช
เทคโนโลยี

สนับสนุนการผลิต ฐานการผลิตแมพิมพ และกาวไปสูอตุสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร
การสนับสนุนการผลิตของภาคอตุสาหกรรม 

พลังงานหมุนเวียน ผูซ้ือใชเทคโนโลยี ผูผลิตอปุกรณการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนที่มีศกัยภาพ

ฐานการผลิตเคร่ืองจักร และอปุกรณการผลิตพลังงานหมุนเวียน
ของโลก  

การก้าวสู่บทบาทท่ีได้วางไว้นั้นจําเป็นต้องดําเนินการแก้ไขประเด็นที่เป็นอุปสรรคสําหรับการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับกระแสความต้องการของอุตสาหกรรมในบริบทใหม่ ซึ่งประเด็นสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาใน
อุตสาหกรรมนําร่องส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านของการ
ยกระดับศักยภาพของบุคลากร การพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆให้มีความเหมาะสม และการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจเท่านั้นที่เป็นประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนา แต่ยังรวม
ไปถึงการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกือบทุกอุตสาหกรรมให้ความสําคัญและเล็งเห็นว่า
ต้องวางแนวทางการแก้ไขและพัฒนาต่อไป ประเด็นที่มีความสําคัญรองลงมาคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการและคลัสเตอร์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาต่อไปของอุตสาหกรรม แนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ ล้วนส่งผลให้เกิดการสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการไทย
และภูมิภาคที่ต้องขยายความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต ประเด็นต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการแก้ไข
และวางแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุม เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต 
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ตารางที่ 12 สรุปประเด็นปัญหาสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนําร่อง 

ประเด็น

อุตสาหกรรม

ยกระดับเครือขายฐานผลิต 
บริการ และการตลาดโดยใช
ศักยภาพของประเทศตางๆ
เพือ่สรางโอกาสในตลาดโลก

ยกระดับศักยภาพผูประกอบการและพฒันา
ไปสูคลัสเตอรอุตสาหกรรมเพือ่สรางใหเกิดความ

เขมแข็งท่ียั่งยืน 

ยกระดับโครงสรางสนับสนุนอุตสาหกรรมเพือ่การ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมอยางบูรณาการ 

เตรียมความพรอมสู
การเปดเสรี

สรางโอกาสในการข
ยานสูตลาดใหม

สรางโอกาสจาก
กรอบความรวมมือ 

สรางความเขมแข็ง
ของผูประกอบการ

ยกระดับศักยภาพ
ของผูประกอบการ

สรางความยั่งยืนของ
ผูประกอบการไทย

สรางความ
เขมแข็งคลัสเตอร 

ยกระดับ สรางความ
ยั่งยืนคลัสเตอร 

บังคับใชมาตรฐาน
การผลิตดานตางๆ

สนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุน

ยกระดับศักยภาพ
บุคลากร

พัฒ
นากฎระเบียบ

และขอบังคับ

บริหารจัดการ
อุตสาหกรรม

อาหาร และเครื่องดื่ม M H H L H L

ยานยนตและช้ินสวน L L H M H M

สิ่งทอ เครื่องนุงหม L H H M M H L

ยาง และ ผลิตภัณพยาง M H H L M L H

อัญมณี เครื่องประดับ M M L M H H

เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส M H L L M H H

แมพมิพ H M M L H L H

พลังงานหมุนเวียน L M H H H H

ประเด็นหลัก M M H M M M H H H

ประเด็น

อุตสาหกรรม

ยกระดับเครือขายฐานผลิต 
บริการ และการตลาดโดยใช
ศักยภาพของประเทศตางๆ
เพือ่สรางโอกาสในตลาดโลก

ยกระดับศักยภาพผูประกอบการและพฒันา
ไปสูคลัสเตอรอุตสาหกรรมเพือ่สรางใหเกิดความ

เขมแข็งท่ียั่งยืน 

ยกระดับโครงสรางสนับสนุนอุตสาหกรรมเพือ่การ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมอยางบูรณาการ 

เตรียมความพรอมสู
การเปดเสรี

สรางโอกาสในการข
ยานสูตลาดใหม

สรางโอกาสจาก
กรอบความรวมมือ 

สรางความเขมแข็ง
ของผูประกอบการ

ยกระดับศักยภาพ
ของผูประกอบการ

สรางความยั่งยืนของ
ผูประกอบการไทย

สรางความ
เขมแข็งคลัสเตอร 

ยกระดับ สรางความ
ยั่งยืนคลัสเตอร 

บังคับใชมาตรฐาน
การผลิตดานตางๆ

สนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุน

ยกระดับศักยภาพ
บุคลากร

พัฒ
นากฎระเบียบ

และขอบังคับ

บริหารจัดการ
อุตสาหกรรม

อาหาร และเครื่องดื่ม M H H L H L

ยานยนตและช้ินสวน L L H M H M

สิ่งทอ เครื่องนุงหม L H H M M H L

ยาง และ ผลิตภัณพยาง M H H L M L H

อัญมณี เครื่องประดับ M M L M H H

เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส M H L L M H H

แมพมิพ H M M L H L H

พลังงานหมุนเวียน L M H H H H

ประเด็นหลัก M M H M M M H H H

H = มีความสําคัญตออตุสาหกรรมมาก
M = มีความสําคัญตออตุสาหกรรมปานกลาง
L = มีความสําคัญตออตุสาหกรรมนอย  

 การวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมนําร่องข้างต้นจะนําไปสู่การวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมของทั้งประเทศตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้แนวทางการ
พัฒนาจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ศักยภาพของผู้ประกอบการไทย แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น และครอบคลุมถึงการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่พบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ได้กําหนดบทบาทไว้ในอนาคต โดยแนวทางการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลาของอุตสาหกรรมนําร่องจะ
แตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม   

รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนําร่องในแต่ละช่วงเวลาคือ ระยะสัน้ (5 ปี) ระยะกลาง 
(10 ปี) และระยะยาว (20 ปี) มีรายละเอียดดังนี้ 

• อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมทั้งใน
ด้านของวัตถุดิบและบุคลากรค่อนข้างมาก แนวทางการพัฒนาจึงจําเป็นต้องมุ่งสู่การเป็นฐานการผลิตใน
อาเซียนและขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการสร้างและ
ประชาสัมพันธ์ตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่กับการสร้างมาตรฐานการผลิตและเน้น
การสร้างฐานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการยกระดับของอุตสาหกรรม
อาหารไทยอย่างต่อเนื่อง  
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• อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีบทบาทในการเป็นผู้ผลิตตามเจ้าของ
ตราสินค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุน จึงจําเป็นต้องสร้างแรงงานและโครงสร้างสนับสนุนให้มีความ
พร้อม เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและขยายไปสู่การส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และผลักดันให้เกิดการใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศมากกว่าการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ 

• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม บทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในปัจจุบันนั้นคือ
การเป็นผู้รับจ้างผลิตจากคําสั่งผลิต แนวทางการพัฒนาจึงจําเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นและสร้างความร่วมมือในการขยายเครือข่ายการผลิตไปยัง
ผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต จากนั้นต้องส่งเสริมการยกระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสู่การออกแบบและการดําเนินการทางตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าไทยให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป 

• อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในช่วงแรกนั้นต้องชักชวนผู้ประกอบการให้เข้าสู่อุตสาหกรรมนี้เพิ่ม
มากข้ึน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพราะในปัจจุบันประเทศไทยจะมีการ
ส่งออกยางค่อนข้างมาก แต่เป็นการส่งออกในรูปของน้ํายางซึ่งมีมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าค่อนข้างน้อย ซึ่ง
จําเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางแปรรูป และนําไปสู่การสร้างตราสินค้า
ของไทย    ซึ่งจะเป็นการเพิ่มบทบาทและความสําคัญในอุตสาหกรรมยางในระดับโลกมากขึ้น ทําให้มี
อํานาจในการต่อรองและกําหนดทิศทางราคายาง ตลอดจนการควบคุมกลไกการผลิตยางในอนาคตได้ 

• อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตและส่งออกใน
ปัจจุบัน การกําหนดแนวทางการพัฒนานั้นจึงมุ่งหน้าสู่การสร้างภาพลักษณ์และการปรับโครงสร้าง
สนับสนุนต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนําไปสู่การเป็นผู้นําในการผลิต แปรรูปและสร้าง
มูลค่าเพิ่มที่สําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปในอนาคต 

• อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการพัฒนาในระยะสั้นนั้นต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างสนับสนุนให้มีความเหมาะสมต่อการประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะด้านแรงงานและกฎระเบียบ 
และก้าวถัดมานั้นต้องมุ่งเน้นสู่การพัฒนาแหล่งวิจัยเทคโนโลยีการออกแบบสินค้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง   
ขยายการตลาดไปในภูมิภาค และมุ่งสู่การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

• อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ การพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์นั้นจําเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างแรงงานฝีมือ 
เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง ดังนั้นการสร้างแรงงานที่มีทักษะความ
เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ จึงเป็นสิ่งสําคัญประการแรกที่ต้องดําเนินการ ตลอดจนการสร้างตลาด
แม่พิมพ์ในประเทศให้มีการเติบโตขึ้น แล้วขยายไปสู่การเป็นผู้รับจ้างผลิตแม่พิมพ์สําหรับอุตสาหกรรม
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ต่างๆทั้งจากในและนอกประเทศ ส่วนแนวทางการพัฒนาในระยะยาวนั้นจะสามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่อจักรกลได้ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน 

• อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่จึงต้องเร่งสร้างนโยบายและ
มาตรการจูงใจผู้ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการจัดต้ัง
หน่วยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนอย่างจริงจัง เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนบทบาทจากการ
เป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/
ทดแทนต่อไปในอนาคต 
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4. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนําร่อง 
 อุตสาหกรรมอาหาร 

ตารางที่ 13 ทิศทางและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

1.การผลิตวัตถุดิบไมสามารถควบคุมปริมาณและมาตรฐานของวัตถุดิบไดแนนอน 
2.ขาดความรวมมือระหวางผูประกอบการในการพัฒนาประสิทธิภาพในดานตางๆ โดยเฉพาะดานกระบวนการผลิต ซ่ึงสงผลใหการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบยอนกลับทําไดยาก

3.พื้นฐานของผูบริโภคภายในประเทศยังคงเลือกซื้อสินคาอาหารท่ีมีราคาต่ําเปนหลัก ขาดความรูความเขาใจ และการตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหาร

4.การสงออกสินคาของประเทศไทยสวนมากมีการเจรจาขอตกลงกับตางประเทศ โดยมุงเนนการลดภาษนีําเขาสินคาจากประเทศไทยเปนสําคัญ 
แตจะถูกกีดกันจากเงื่อนไขกฎระเบียบตางๆที่เขมงวดมากขึน้ สินคาดอยคุณภาพ และราคาต่ําถูกนําเขามาขายในประเทศจํานวนมาก จากการที่
ประเทศไทยไมเขมงวดในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลสินคาอาหารท่ีนําเขาจากตางประเทศอยางจริงจัง 

5.ขาดความเชื่อมโยงดานการบริหารจัดการระหวางภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ทําใหการของบประมาณสําหรับโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางบูรณาการไมไดรับการสนับสนุน

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

1.เปนประเทศที่นักลงทุนตางชาติเขามาตั้งฐานการผลิตอาหารแปรรูปโดย
ใชวัตถุดิบไทย ในการผลิตอาหาร(ท้ังไทยและตางชาติ)

2.มีแหลงวิจัยและพัฒนาอาหารใหหลากหลายและรองรับความตองการ
ของผูบริโภคแตละกลุม

3.มีการควบคุมมาตรฐานของสินคาโดยในประเทศและสงออกมีมาตรฐาน
เดียวกันและมีระบบการควบคุมมาตรฐานของอาหารไทยเทียบเทากับ
สากล

4.มีระบบการตรวจสอบยอนกลับแหลงท่ีมาของสินคาทั้งการผลิตวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต รวมไปถึงบรรจุภัณฑท่ีใช และรวมไปถึงทรัพยากรที่ใช
ในการผลิต

5.มีตราสัญลักษณรับรองอาหารปลอดภัยท่ีเปนท่ียอมรับและมีกระแสและ
คานิยมในการเลือกทานอาหารที่มีตราสัญลักษณรับรองอาหาร
ปลอดภัยและมีประโยชนตอสุขภาพมากขึน้

1. จํานวนประชากรที่เพ่ิมขึน้สงผลใหเกิดความตองการอาหารที่เพ่ิม
มากขึน้ และทรัพยากรมีจํากัด ดังน้ันจึงตองเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตโดยเนนการปรับปรุงพันธุพืช และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต

2. ความตองการของผูบริโภคมีความหลากหลายมากขึน้ ดังนั้นจึง
ตองผลิตอาหารใหรองรับความตองการแตละกลุมท่ีตางกัน เชน 
กลุมผูสูงอายุ นักศึกษา อาหารพรอมทาน อาหารพรอมปรุง 
อาหารฮาลาล 

3. การทานอาหารเปนยาเพื่อรักษาโรคและอาหารที่บริโภคเพ่ือรักษา
สุขภาพ จะมีความสําคัญมากขึน้ เชน การบริโภคอาหารเสริม

4. อาหารปลอดภัยมีความสําคัญมากขึน้ ดังนั้นจะมีการควบคุมและ
ตรวจสอบยอนหลังแหลงที่มาของวัตถุดิบเพ่ิมมากขึน้

5. จากกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมจะมีการตรวจสอบ carbon 
footprint/water footprint ซ่ึงจะสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึน้

ทศิทางการพฒันาของอุตสาหกรรมอาหารไทยทศิทางการพฒันาของอุตสาหกรรมอาหารไทยทศิทางการพฒันาของอุตสาหกรรมอาหารโลกทศิทางการพฒันาของอุตสาหกรรมอาหารโลก

1.การผลิตวัตถุดิบไมสามารถควบคุมปริมาณและมาตรฐานของวัตถุดิบไดแนนอน 
2.ขาดความรวมมือระหวางผูประกอบการในการพัฒนาประสิทธิภาพในดานตางๆ โดยเฉพาะดานกระบวนการผลิต ซ่ึงสงผลใหการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบยอนกลับทําไดยาก

3.พื้นฐานของผูบริโภคภายในประเทศยังคงเลือกซื้อสินคาอาหารท่ีมีราคาต่ําเปนหลัก ขาดความรูความเขาใจ และการตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหาร

4.การสงออกสินคาของประเทศไทยสวนมากมีการเจรจาขอตกลงกับตางประเทศ โดยมุงเนนการลดภาษนีําเขาสินคาจากประเทศไทยเปนสําคัญ 
แตจะถูกกีดกันจากเงื่อนไขกฎระเบียบตางๆที่เขมงวดมากขึน้ สินคาดอยคุณภาพ และราคาต่ําถูกนําเขามาขายในประเทศจํานวนมาก จากการที่
ประเทศไทยไมเขมงวดในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลสินคาอาหารท่ีนําเขาจากตางประเทศอยางจริงจัง 

5.ขาดความเชื่อมโยงดานการบริหารจัดการระหวางภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ทําใหการของบประมาณสําหรับโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางบูรณาการไมไดรับการสนับสนุน

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

1.เปนประเทศที่นักลงทุนตางชาติเขามาตั้งฐานการผลิตอาหารแปรรูปโดย
ใชวัตถุดิบไทย ในการผลิตอาหาร(ท้ังไทยและตางชาติ)

2.มีแหลงวิจัยและพัฒนาอาหารใหหลากหลายและรองรับความตองการ
ของผูบริโภคแตละกลุม

3.มีการควบคุมมาตรฐานของสินคาโดยในประเทศและสงออกมีมาตรฐาน
เดียวกันและมีระบบการควบคุมมาตรฐานของอาหารไทยเทียบเทากับ
สากล

4.มีระบบการตรวจสอบยอนกลับแหลงท่ีมาของสินคาทั้งการผลิตวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต รวมไปถึงบรรจุภัณฑท่ีใช และรวมไปถึงทรัพยากรที่ใช
ในการผลิต

5.มีตราสัญลักษณรับรองอาหารปลอดภัยท่ีเปนท่ียอมรับและมีกระแสและ
คานิยมในการเลือกทานอาหารที่มีตราสัญลักษณรับรองอาหาร
ปลอดภัยและมีประโยชนตอสุขภาพมากขึน้

1. จํานวนประชากรที่เพ่ิมขึน้สงผลใหเกิดความตองการอาหารที่เพ่ิม
มากขึน้ และทรัพยากรมีจํากัด ดังน้ันจึงตองเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตโดยเนนการปรับปรุงพันธุพืช และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต

2. ความตองการของผูบริโภคมีความหลากหลายมากขึน้ ดังนั้นจึง
ตองผลิตอาหารใหรองรับความตองการแตละกลุมท่ีตางกัน เชน 
กลุมผูสูงอายุ นักศึกษา อาหารพรอมทาน อาหารพรอมปรุง 
อาหารฮาลาล 

3. การทานอาหารเปนยาเพื่อรักษาโรคและอาหารที่บริโภคเพ่ือรักษา
สุขภาพ จะมีความสําคัญมากขึน้ เชน การบริโภคอาหารเสริม

4. อาหารปลอดภัยมีความสําคัญมากขึน้ ดังนั้นจะมีการควบคุมและ
ตรวจสอบยอนหลังแหลงที่มาของวัตถุดิบเพ่ิมมากขึน้

5. จากกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมจะมีการตรวจสอบ carbon 
footprint/water footprint ซ่ึงจะสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึน้

ทศิทางการพฒันาของอุตสาหกรรมอาหารไทยทศิทางการพฒันาของอุตสาหกรรมอาหารไทยทศิทางการพฒันาของอุตสาหกรรมอาหารโลกทศิทางการพฒันาของอุตสาหกรรมอาหารโลก

 
 อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยหลักสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งจากแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้อาหารในอนาคตจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆมากยิ่งขึ้น จากภาพรวมของตลาดอาหารโลกจะมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในประเทศในฝั่งเอเชีย เนื่องจากจํานวนประชากรที่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และต้องการปริมาณ
อาหารที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในเชิงการผลิตในภาคการเกษตรนั้นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุให้ได้
ผลผลิตสูง เพียงพอต่อความต้องการบริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้นถึงประมาณ 2 เท่าภายในปี 2563 สําหรับกลุ่มผู้บริโภค 
จะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถจําแนกกลุ่มผู้บริโภคได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ี
ใส่ใจสุขภาพ และกลุ่มผู้บริโภคที่เลือกบริโภคสินค้าตามความรู้สึก โดยกลุ่มผู้บริโภคส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มที่ใส่ใจ
สุขภาพ และให้ความสําคัญกับการบริโภคเพื่อรักษาสุขภาพมากขึ้น ส่วนผู้บริโภคในกลุ่มที่เลือกบริโภคสินค้าตาม
ความรู้สึกนั้น โดยมากเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีฐานรายได้ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึ่งใส่ใจถึงรายละเอียด ความ
เป็นมาของการผลิตอาหารแต่ละชนิด บนพื้นฐานของคุณภาพมาตรฐานของสินค้า รวมไปถึงการเลือกซื้อตามความ
พึงพอใจของตนมากกว่าการคํานึงถึงราคาของสินค้า ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้รูปแบบของสินค้ามีความหลากหลายมาก
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ย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพร้อมรับประทานที่มีสัดส่วนพอเหมาะกับช่วงอายุ เพศ และสุขภาพของผู้บริโภค หรือ
อาหารที่บริโภคเพื่อรักษาสุขภาพ หรืออาหารที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นสําคัญ โดย
สินค้าอาหารในรูปแบบต่างๆนี้จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของรูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณค่าทาง
อาหาร รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสินค้าอาหารแต่ละประเภทอีกด้วย อีก
ทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบของสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีแนวโน้ม
การจัดต้ังศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร กระจายอยู่ในทวีปหลักทั่วโลก ซึ่งมีเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางต้นแบบ การแหล่งรวบรวมของการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร มีบริษัทด้านอาหารราย
ใหญ่ไปต้ังศูนย์วิจัยในพื้นที่ เชื่อมโยงนักวิจัยจากทั่วโลก ดําเนินการในรูปแบบคลัสเตอร์ และทําตลาด วิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคให้ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 

จากข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารของโลกในข้างต้นแล้วนั้น ทําให้เราทราบถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นสินค้าที่ประเทศไทยควรให้
ความสําคัญ โดยมีทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในปี 2555 คือ “ประเทศไทยจะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมอาหาร
ของโลก ที่เน้นการเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค” ตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศไทย ปี 2551-2555 อย่างไรก็ดี ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยระยะยาวใน
เบื้องต้น ควรมีการกําหนดเพิ่มเติมดังนี้ “อุตสาหกรรมอาหารจะมีระบบการผลิตอย่างยั่งยืน ภายในปี 2593 โดย
เป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางการตลาด และมีการวางแผนในหลายระยะทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยท่ีผลักดันให้มีการกําหนดตําแหน่งบทบาทของประเทศไทยสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในประชาคม
อาเซียน โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอาหารแปรรูป และเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมนักวิจัยด้านอาหารที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้า
ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการใน
ประเทศ จ้างผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร โดยมี Hyper market เป็นตลาดสํารองในการกระจายสินค้าจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะมีการพัฒนาใน
ด้านของการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของโลก สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาในองค์ประกอบต่างๆ ทั้งการผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ รวมไปถึง
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดจําเป็นต้องกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างชัดเจนในแต่ละด้าน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นําของ
อุตสาหกรรมโลกได้จะประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก โดยกล่าวรวมถึงการยกระดับกระบวนการผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. สรางศูนยรวมการบูรณาการวิจัยและพฒันาอาหารอยางมีระบบและสรางเครือขาย
การวิจยัและพฒันาที่ชดัเจน และเนนการวิจยัท่ีสามารถประยุกตใชในเชิงพาณิชย 

2. สนบัสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทุกประเภทโดยเนนการใชวตัถุดิบใน
กลุมประเทศไทยและประเทศใกล เคียงเป็นหลัก 

พัฒนาผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑ
อาหารใหเหมาะ
กับกลุมผูบริโภค 

ยกระดับ
กระบวนการผลิต
และเพ่ิมความ
เขมงวดในการ
ตรวจสอบ
มาตรฐาน 

ขยายชองทาง
การตลาดและ

สร างความเช่ือม่ัน
ของอาหารไทย 

1. สงเสริมมาตรฐานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมพร อมยกระดบัการบริหารจดัการ
กระบวนการผลิตอยางเป็นระบบ 

2. วางการตรวจสอบยอนกลับไปถึงวตัถุดิบตลอดการผลิตของหวงโซคุณคา โดยเฉพาะ
ตนนํา้  

3. พฒันากลุมคลัสเตอรอาหารใหมีกลุมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในคลัสเตอร 
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงกนั 

1. สรางความตระหนกัใหผู บริโภคเลือกบริโภคอาหารที่ได การรับรองมาตรฐานปลอดภัย
และ อินทรียเพิ่มขึน้ 

2. สงเสริมการระบุเคร่ืองหมายสินคาท่ีไดรับรองอาหารมาตรฐานปลอดภัยบนสินคา 

1 

2 

3 

ตรวจสอบ
มาตรฐานการ

ผลิต 

พฒันา
กระบวนการ

ผลิต 

1. ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินคาอาหารของกลุมผู ประกอบการรายยอยใหได
มาตรฐานดานความปลอดภยัเทียบเทาสากล 

2. พฒันาระบบตรวจสอบมาตรฐานสินคาอาหารที่ จําหนายในประเทศให มีความ
คลองตวัมากขึน้ 

สรางมูลคาเพิ่ม
ในผลิตภณัฑ 

สรางความ
ตระหนกัดาน
อาหาร 

พฒันาบรรจุ
ภณัฑสําหรบั
รายยอย 

1. เรงพฒันาบรรจุภณัฑโดยฉพาะในกลุมผู ประกอบการรายยอย SME และ OTOP 

2. พฒันาเทคโนโลยีบรรจุภณัฑท่ีรกัษาคุณภาพอาหารและสะดวกในการบริโภค 

พฒันาชองทาง
การตลาด 

1. พฒันาชองทางการตลาดและจดัแบงประเภทสินคาใหผู บริโภคสามารถเขาถึงและ
เลือกซือ้สินคาไดอยางสะดวกขึน้ 

2. สนบัสนุนการประชาสัมพนัธการเป็นแหลงผลิตสินคาอาหารที่ มีคุณภาพมาตรฐาน 

กลุมอาหาร
ตามเพศ 
และวัย หลัก 
ศาสนา 
อาหาร
สําหรับ 

•ผู สงูอายุ 
•ผู ใชแรงงาน 

•นกัศึกษา 

•ฮาลาล 

กลุมอาหาร
ตาม
พฤติกรรม
การบริโภค 

•อาหาร
สําเร็จรูป 

•อาหารพรอม
ปรุง 

 
รูปท่ี 11 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

(1) ยกระดับกระบวนการผลิตและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐาน 
การพัฒนาในด้านกระบวนการผลิตและการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตสินค้านั้น ประกอบไปด้วย

ประเด็นการพัฒนาทั้งในด้านการส่งเสริมการยกระดับวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้ง
การควบคุมมาตรฐานสินค้าทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 หัวข้อหลักดังนี้ 

• การพัฒนากระบวนการผลิต : เป็นการเน้นการส่งเสริมการพัฒนาตามทิศทางของอุตสาหกรรม
อาหารในอนาคต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างผู้ประกอบการในห่วงโซ่
คุณค่า สําหรับการพัฒนาร่วมกัน และนําไปสู่การสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ใน           
ทุกกระบวนการ โดยมีแนวคิดหลัก คือ ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อม
ยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค   
ว่าจะได้รับสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ การพัฒนาระบบตลาดสําหรับการส่งออก การวางการ
ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบตลอดการผลิตของห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะต้นน้ําให้สามารถ
นํามาใช้ในการพัฒนามาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย และการพัฒนา
กลุ่มคลัสเตอร์อาหารให้มีกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในคลัสเตอร์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
กันอย่างครบวงจร  
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• ตรวจสอบมาตรฐานการผลิต : เป็นการยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้ผู้บริโภคภายในประเทศได้รับโอกาสในการบริโภคสินค้าอาหาร
ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวคิดการพัฒนา คือ 
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยเทียบเท่าสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริโภคภายในประเทศให้ก้าวไปสู่มาตรฐาน
อาหารในระดับสากล การพัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอาหารที่จําหน่ายในประเทศให้มี         
ความคล่องตัวมากขึ้น โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนในการกํากับดูแล ตรวจสอบ 
และควบคุมสินค้าอาหารที่จําหน่ายภายในประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริโภค
ภายในประเทศให้มีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น  

(2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภค 
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตามกลุ่มอายุและวัยของผู้บริโภค รวมไปถึง

พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปนั้น เป็นประเด็นหลักสําคัญส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารประสบความสําเร็จในอนาคตได้ โดยมีแนวคิดการพัฒนาใน 2 ส่วนคือ 1) การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในผลิตภัณฑ์ และ 2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับรายย่อย ดังนี้ 

• สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ : เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่มีแนวโน้มความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นจํานวนมากขึ้นในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียด คือ สร้างศูนย์รวมการบูรณาการวิจัย
และพัฒนาอาหารอย่างมีระบบและสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาที่ชัดเจน และเน้นการวิจัยที่
สามารถประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงมีตลาดที่แน่นอนรองรับอีกด้วย และการสนับสนุนการ
ลงทุนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทุกประเภท โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในกลุ่มประเทศไทยและ
ประเทศใกล้เคียงเป็นหลัก และเน้นการผลิตแปรรูปทั้งสินค้าอาหารไทย และอาหารของประเทศ
ต่างๆ เพื่อการส่งออก ภายใต้กระบวนการผลิตที่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
การเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกให้กับประเทศไทยได้  

• พัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับรายย่อย : เน้นการพัฒนาให้สามารถรักษาคุณภาพสินค้าก่อนนําไปสู่
ผู้บริโภค รวมถึงสร้างความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคให้กับผู้บริโภคได้ตามลักษณะพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆด้วยเช่นกัน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาในรูปแบบหลัก คือ เร่งพัฒนา
บรรจุภัณฑ์โดยฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาอย่อม (SME) และ OTOP โดยให้
การสนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร สําหรับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้
ในช่วงระยะเวลาภายใน 5 ปีนี้ และ การพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่รักษาคุณภาพอาหารและ
สะดวกในการบริโภค โดยมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนไป 
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(3) ขยายช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นของอาหารไทย 
เป็นการพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์การผลิตสินค้าอาหารของประเทศไทย รวมไปถึงการขยายโอกาสใน

การพัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับสินค้าอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น โดยมีแนวคิดในการพัฒนา ดังนี้ 
• สร้างความตระหนักด้านอาหาร : โดยการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียด  
คือ สร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคอาหารที่ได้การรับรองมาตรฐานปลอดภัยและ 
อินทรีย์เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการระบุเครื่องหมายสินค้าที่ได้รับรองอาหารมาตรฐานปลอดภัยบน
สินค้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความตระหนักในการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
มากขึ้น 

• พัฒนาช่องทางการตลาด : โดยเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเป็นแหล่งผลิตสินค้ามาตรฐาน
สําหรับประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารของประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดแนวทาง คือ พัฒนาช่องทางการตลาดและจัดแบ่งประเภทสินค้าให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกขึ้น โดยศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดทั้งใน
ภาพรวมและตลาดเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค แล้วจึงเน้นการทําตลาดเชิงรุก และแนวทางในการ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเป็นแหล่งผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการของประเทศไทยมีการรับรอง Country of Origin, Product of Thailand บนตัว
สินค้าที่จําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อ เลือก
บริโภคสินค้าที่ใช้วัตถุดิบและผลิตในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆได้ 
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 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต ์

ตารางที่ 14 ทิศทางและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

1. ขาดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนตที่ชัดเจน ทําใหหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไมตรงความตองการของอุตสาหกรรม
2. ขาดแคลนแรงงานฝมือทุกระดับ โดยเฉพาะทักษะดานชางกลโรงงาน วิศวกร และนักวิจัยผลิตภัณฑ และปญหาคุณภาพของฝมือแรงงานปจจุบัน และขาดแคลนแรงงาน

ฝมือดานอิเล็กทรอนิกสยานยนตในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต และขาดมาตรฐานทักษะฝมือแรงงาน (skill certification) 
3. ขาดโครงสรางพื้นฐานคือศูนยทดสอบยานยนตและชิ้นสวนยานยนตซึ่งทําใหตองสงสินคาไปทดสอบในตางประเทศ เพิ่มตนทุนและเวลาการผลิตขึ้น
4. ขาดแคลนวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมตนน้ําที่สําคัญ 
5. ขาดความชัดเจนในการทํางานและการประสานงานจากหนวยงานของภาครัฐในหลายดาน รวมทั้งการประสานงานระหวางสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและกรมขนสง

ทางบกในการทดสอบชิ้นสวนยานยนตเพื่อรับรองมาตรฐาน
6. มาตรการดานพลังงานระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน
7. โครงสรางภาษีนําเขาสงผลลบตออุตสาหกรรมในประเทศ เนื่องจากผูนําเขาวัตถุดิบเพื่อผลิตชิ้นสวนยานยนตตองเสียภาษีนําเขาวัตถุดิบ ขณะที่ผูนําเขาชิ้นสวนสําเร็จรูปไม

ตองเสียภาษีนําเขาชิ้นสวน
8. พิธีการศุลกากรลาชาและซ้ําซอน รวมถึงไมสามารถบงชี้ประเภทสินคาไดชัดเจน ทําใหบางกรณีสินคาถูกตีความผิดประเภทและเสียภาษีผิดอัตรา

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

1.ประเทศไทยจะเปนฐานการผลิตยานยนตระดับคุณภาพที่สําคัญของเอเชีย   
แปซิฟค สามารถผลิตยานยนตคุณภาพสูงสงออกไดทั่วโลก โดย ระยะสั้น
มุงเนนการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ระยะกลาง มุงเนนในการ
วิจัยและพัฒนาชิ้นสวนยานยนตและระบบสําเร็จรูป รวมถึงตลาดอะไหลและ
ช้ินสวนตกแตงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาไทยใหมากที่สุด ระยะยาวเปนผูนํา
ในการผลิตการวิจัยและพัฒนาดานเมคคาโทรนิกสของเอเชียแปซิฟค มี
มาตรการสิ่งแวดลอมที่เขมงวดเทียบเทามาตรฐานยุโรป

2.สินคายานยนตที่ประเทศไทยควรใหความสําคัญ คือ รถปกอัพไมเกิน 1 ตัน 
และรถปกอัพดัดแปลง  รถยนตนั่งขนาดเล็กคุณภาพสูง  จักรยานยนต อะไหล
ยานยนตและชิ้นสวนตกแตง 

3.ประเทศไทยสามารถพัฒนาเครื่องจักรระดับ semi-automation เพื่อทดแทน
การนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศและชดเชยการขาดแคลนแรงงาน

1. กระแสการควบรวมกิจการทําใหจํานวนบริษัทลดลงแตมีขนาดใหญข้ึน และสามารถใช
ฐานการผลิตที่มีอยูไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

2. การพัฒนายานยนตจะเนนการพัฒนาไปสู High-volume global platform ซึ่งจะทําให
มีจํานวนฐานการผลิตลดลงและกระจุกตัวในไมกี่ประเทศ

3. ทวีปเอเชียเปนศูนยกลางที่สําคัญในการผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนตของโลก 
โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดียที่มีแรงงานและตนทุนการผลิตตํ่า และมีความ
ตองการสินคายานยนตภายในประเทศสูง

4.  กระแสการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ทําใหรถยนตนั่งขนาดเล็กที่ประหยัด
พลังงาน และ รถไฟฟาจะมีการใชงานอยางแพรหลายในเมืองขนาดใหญ

5. ยานยนตจะมีสวนประกอบเปนระบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นและเปนปจจัยสําคัญสําหรับ
เทคโนโลยียานยนต โดยเทคโนโลยีระดับสูงผนวกเขากับยานยนตเพิ่มมากขึ้น ทําให
กระบวนการผลิตตองเพิ่มการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และแรงงานฝมือตองมีความรูหลากหลายสาขาเพิ่มข้ึน

6. กระบวนการ Remanufacturing จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการกําจัดยานยนตที่
หมดอายุ และสามารถทําตลาดในประเทศกําลังพัฒนาที่ตองการยานยนตราคาถูก

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนตไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตโลกทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตโลก

1. ขาดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนตที่ชัดเจน ทําใหหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไมตรงความตองการของอุตสาหกรรม
2. ขาดแคลนแรงงานฝมือทุกระดับ โดยเฉพาะทักษะดานชางกลโรงงาน วิศวกร และนักวิจัยผลิตภัณฑ และปญหาคุณภาพของฝมือแรงงานปจจุบัน และขาดแคลนแรงงาน

ฝมือดานอิเล็กทรอนิกสยานยนตในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต และขาดมาตรฐานทักษะฝมือแรงงาน (skill certification) 
3. ขาดโครงสรางพื้นฐานคือศูนยทดสอบยานยนตและชิ้นสวนยานยนตซึ่งทําใหตองสงสินคาไปทดสอบในตางประเทศ เพิ่มตนทุนและเวลาการผลิตขึ้น
4. ขาดแคลนวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมตนน้ําที่สําคัญ 
5. ขาดความชัดเจนในการทํางานและการประสานงานจากหนวยงานของภาครัฐในหลายดาน รวมทั้งการประสานงานระหวางสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและกรมขนสง

ทางบกในการทดสอบชิ้นสวนยานยนตเพื่อรับรองมาตรฐาน
6. มาตรการดานพลังงานระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงาน
7. โครงสรางภาษีนําเขาสงผลลบตออุตสาหกรรมในประเทศ เนื่องจากผูนําเขาวัตถุดิบเพื่อผลิตชิ้นสวนยานยนตตองเสียภาษีนําเขาวัตถุดิบ ขณะที่ผูนําเขาชิ้นสวนสําเร็จรูปไม

ตองเสียภาษีนําเขาชิ้นสวน
8. พิธีการศุลกากรลาชาและซ้ําซอน รวมถึงไมสามารถบงชี้ประเภทสินคาไดชัดเจน ทําใหบางกรณีสินคาถูกตีความผิดประเภทและเสียภาษีผิดอัตรา

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

1.ประเทศไทยจะเปนฐานการผลิตยานยนตระดับคุณภาพที่สําคัญของเอเชีย   
แปซิฟค สามารถผลิตยานยนตคุณภาพสูงสงออกไดทั่วโลก โดย ระยะสั้น
มุงเนนการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ระยะกลาง มุงเนนในการ
วิจัยและพัฒนาชิ้นสวนยานยนตและระบบสําเร็จรูป รวมถึงตลาดอะไหลและ
ช้ินสวนตกแตงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาไทยใหมากที่สุด ระยะยาวเปนผูนํา
ในการผลิตการวิจัยและพัฒนาดานเมคคาโทรนิกสของเอเชียแปซิฟค มี
มาตรการสิ่งแวดลอมที่เขมงวดเทียบเทามาตรฐานยุโรป

2.สินคายานยนตที่ประเทศไทยควรใหความสําคัญ คือ รถปกอัพไมเกิน 1 ตัน 
และรถปกอัพดัดแปลง  รถยนตนั่งขนาดเล็กคุณภาพสูง  จักรยานยนต อะไหล
ยานยนตและชิ้นสวนตกแตง 

3.ประเทศไทยสามารถพัฒนาเครื่องจักรระดับ semi-automation เพื่อทดแทน
การนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศและชดเชยการขาดแคลนแรงงาน

1. กระแสการควบรวมกิจการทําใหจํานวนบริษัทลดลงแตมีขนาดใหญข้ึน และสามารถใช
ฐานการผลิตที่มีอยูไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

2. การพัฒนายานยนตจะเนนการพัฒนาไปสู High-volume global platform ซึ่งจะทําให
มีจํานวนฐานการผลิตลดลงและกระจุกตัวในไมกี่ประเทศ

3. ทวีปเอเชียเปนศูนยกลางที่สําคัญในการผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนตของโลก 
โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดียที่มีแรงงานและตนทุนการผลิตตํ่า และมีความ
ตองการสินคายานยนตภายในประเทศสูง

4.  กระแสการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ทําใหรถยนตนั่งขนาดเล็กที่ประหยัด
พลังงาน และ รถไฟฟาจะมีการใชงานอยางแพรหลายในเมืองขนาดใหญ

5. ยานยนตจะมีสวนประกอบเปนระบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นและเปนปจจัยสําคัญสําหรับ
เทคโนโลยียานยนต โดยเทคโนโลยีระดับสูงผนวกเขากับยานยนตเพิ่มมากขึ้น ทําให
กระบวนการผลิตตองเพิ่มการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และแรงงานฝมือตองมีความรูหลากหลายสาขาเพิ่มข้ึน

6. กระบวนการ Remanufacturing จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการกําจัดยานยนตที่
หมดอายุ และสามารถทําตลาดในประเทศกําลังพัฒนาที่ตองการยานยนตราคาถูก

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนตไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตโลกทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตโลก

 
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในเกณฑ์สูง ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่สําคัญจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ BRIC คือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ซึ่งเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สําคัญของโลกและ
เป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง 

แนวโน้มความต้องการยานยนต์จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ 
• ตลาดประเทศพัฒนาแล้ว จะต้องการยานยนต์ที่มีความหรูหรา คุณภาพสูง และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มประเทศยุโรป และกลุ่มประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) 
• ตลาดประเทศกําลังพัฒนา จะต้องการยานยนต์ราคาถูก ค่าบํารุงรักษาตํ่า คุณภาพสมราคา เช่น 

กลุ่มประเทศแอฟริกา กลุ่มประเทศมุสลิม 
เทคโนโลยีด้านยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการยานยนต์ของผู้บริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ โดยเฉพาะความต้องการยานยนต์ที่สอดคล้องกับกระแสการรักษาสภาพแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งในการเลือกบริโภค ดังจะเห็นได้ชัดในกลุ่มประเทศยุโรปที่มีการลดระดับความ
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นิยมลงในรถยนต์หรูหราขนาดใหญ่ และให้ความสําคัญกับการใช้รถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากขึ้น เช่น การ
ใช้รถยนต์ขนาดเล็กที่ประหยัดพลังงานและค่าบํารุงรักษาที่ตํ่า เพื่อการเดินทางในเขตเมือง เป็นต้น 

จากความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของโลกต้องพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และผลจากการใช้เทคโนโลยีระดับสูงผนวกเข้ากับยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ทําให้
กระบวนการผลิตต้องเพิ่มการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแรงงานฝีมือ
ในอุตสาหกรรมจําเป็นต้องมีความรู้หลากหลายสาขาและปรับตัวจากทักษะการประกอบเปลี่ยนเป็นทักษะการ
ควบคุมเครื่องจักรระดับสูงมากยิ่งขึ้น และเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและการพัฒนาสินค้าจะทําให้
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เกิดการควบรวมกิจการและจะพัฒนายานยนต์ในลักษณะ High-volume global platform 
เพื่อใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทําให้มีจํานวนฐานการผลิตลดลงและกระจุกตัว ซึ่งภายใน 10 ปี
ข้างหน้า ทวีปเอเชียจะยังเป็นศูนย์กลางที่สําคัญในการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก โดยเฉพาะ
ประเทศจีนและอินเดียที่มีแรงงานและต้นทุนการผลิตตํ่า และมีความต้องการสินค้ายานยนต์ภายในประเทศสูง และ
หลังจาก 10 ปีนี้ กลุ่มประเทศแอฟริกาจะมีความโดดเด่นมากขึ้นในฐานะประเทศกําลังพัฒนาที่มีปริมาณแรงงาน
มากและต้นทุนการผลิตตํ่า 

ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มานานกว่า 40 ปี และได้รับการ
ยอมรับให้เป็นประเทศฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สําคัญของภูมิภาคอาเซียน และ
เป็นประเทศฐานการผลิตรถปิกอัพไม่เกิน 1 ตันเป็นอันดับ 1 ของโลก เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันและสร้าง
จุดยืนที่มั่นคงของประเทศไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก ได้กําหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไว้ดังนี้ “ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย 
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศโดยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่มีความเข้มแข็ง” โดยผู้ประกอบการในประเทศไทย
จะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของประเทศไทยให้มากท่ีสุด เพื่อรักษาจุดยืนของประเทศไทยในการเป็น
ประเทศฐานการผลิตหลักของเอเชียแปซิฟิค 

 แนวโน้มของการพัฒนาสินค้ายานยนต์นั้น ประเทศไทยจะต้องมุ่งเน้นไปที่สินค้าหลัก 4 ชนิด คือ         
รถปิกอัพไม่เกิน 1 ตัน รถยนต์นั่งขนาดเล็กคุณภาพสูง รถจักรยานยนต์ และอะไหล่และชิ้นส่วนตกแต่ง โดยประเทศ
ไทยควรจะขยายบทบาทจากการเป็นฐานการประกอบยานยนต์ไปสู่การมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์
และระบบสําเร็จรูปที่สําคัญสําหรับยานยนต์ในอนาคต คือ รถไฮบริด รถไฟฟ้า และรถ fuel cell อีกด้วย ซึ่งระบบ
และอุปกรณ์ของยานยนต์ในอนาคตเหล่านี้จะมีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคตเป็น
อย่างมาก ประเทศไทยควรส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนระดับโลกให้สร้างฐานการผลิตอุปกรณ์
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และระบบที่สําคัญในประเทศไทย และมุ่งให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างฐานความรู้
ด้านเทคโนโลยียานยนต์ในประเทศไทย 

แนวทางในการพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นฐานการผลิตแห่งเอเชียได้นั้นจะ
ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก โดยจะมีการวางแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งกับผู้ประกอบการรายใหญ่และ
รายย่อย และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พัฒนาผลิตภัณฑและ
กระบวนการผลิตเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ
และสร างการพึ่งพา

เทคโนโลยี
ภายในประเทศ 

เช่ือมโยงอุตสาหกรรม 
สร างความมั่นคงทาง
วัตถุดิบตนนํา้เพื่อ

สนับสนุนการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม 
ยานยนตและ 

ชิน้สวนยานยนต 

ยกระดับโครงสร าง
สนับสนุนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการแขงขัน 

1. สนับสนุนเพ่ือใหเกิดอุตสาหกรรมวัตถุดิบตนนํา้เพ่ือสร างความมั่นคงดานวัตถุดิบแก
อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวนยานยนต 

2. ใหการสนับสนุนภาษีนําเขาวัตถุดิบที่ออนไหวตออุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวนยาน
ยนต จนกวาจะสามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตนนํา้และมีความมั่นคงดานวัตถุดิบ 

รถปิกอัพไม
เกิน 1 ตัน 

และรถปิกอัพ
ดัดแปลง 

รถยนตน่ัง
ขนาดเล็ก
คุณภาพสูง 

จักรยานยนต 

ยกระดับฝีมือแรงงาน
เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต
และรองรับเทคโนโลยี

ในอนาคต 
1. สร างมาตรฐานการรับรองทักษะฝีมือแรงงาน (skill certification) และความกาวหน าใน

สายอาชีพของแรงงาน (Career path) ใหชัดเจน 

1 

2 

3 

4 

พัฒนามาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

พัฒนาฝีมือ
แรงงานทัง้
ปริมาณและ
คุณภาพ 

อะไหลยาน
ยนตและ
ชิน้สวน
ตกแตง 

1. สร างเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหตรงความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

2. เรงพัฒนาฝีมือนักออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ, Mechatronics และ Embedded 
Software เพ่ือรองรับเทคโนโลยียานยนตในอนาคต 

พัฒนา 
ผลิตภัณฑ 

ยกระดับ
กระบวนการผลิต 

1. กําหนดทิศทางสงเสริมการลงทุนเทคโนโลยียานยนตและนโยบายพลังงานที่ชัดเจน 
2. สร างศูนยทดสอบและสนามทดสอบครบวงจรเพ่ือรองรับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑและ

กระบวนการผลิต และสร างความชัดเจนดานมาตรฐานชิน้สวนและการทดสอบชิน้สวน 
3. เครือขายการวิจัยและพัฒนารวมสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรม 
4. สนับสนุนการลงทุนจากบริษัทชัน้นําของโลกและการถายทอดเทคโนโลยี พัฒนาใหเกิด

ฐานการวิจัยและพัฒนาชิน้สวนในประเทศไทย 

1. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ือทดแทนการนําเข า
เคร่ืองจักร และชดเชยการขาดแคลนแรงงาน 

เชื่อมโยง
อุตสาหกรรม
วัตถุดิบตนนํา้ 

สร างความ
เชื่อมั่นแกภาค
ประชาชน 

1. ใหความรู และความเข าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัตถุดิบตนนํา้แกภาคประชาชน 
2. สร างมาตรฐานและมาตรการตรวจสอบอุตสาหกรรมตนนํา้ที่เข มงวดเพ่ือสร างความ

มั่นใจตอชุมชนโดยรอบเขตอุตสาหกรรม 

สร างนโยบาย
สงเสริมการลงทุน

ที่ชัดเจน 
และเป็นธรรม 

1. กําหนดนโยบายสงเสริมการลงทุนในภาพรวมของอุตสาหกรรม ที่สามารถสนับสนุน
อุตสาหกรรมในประเทศอยางตอเน่ือง 

 
รูปท่ี 12 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

(1) ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและรองรับเทคโนโลยีในอนาคต 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ขาดแรงงานประมาณ 100,000 คน และประเทศไทยมี

แนวโน้มที่จะขาดแคลนแรงงานฝีมือมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว จําเป็นต้องมีการยกระดับฝีมือแรงงานในทุกแขนง เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต และสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับโลก นอกจากการเร่งพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในปัจจุบันแล้ว จะต้อง
วางแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตที่จะมีเทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มขึ้น 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จะทําให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถสื่อสารความต้องการทักษะแรงงานแก่สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันและ
ร่วมประเมินผลคุณภาพหลักสูตรและผู้จบการศึกษาเพื่อการพัฒนาฝึมือแรงงานในอนาคต และเพื่อสร้างความม่ันคง
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และความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่แรงงาน จึงจําเป็นต้องพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของแรงงาน (Career 
path) ให้ชัดเจนจะทําให้แรงงานฝีมือรับรู้ว่าอาชีพการงานมีความมั่นคงและสามารถพัฒนาอาชีพการงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านทัศนคติของแรงงาน รวมถึงการสร้างมาตรฐานการรับรองทักษะฝีมือแรงงาน (Skill certification) โดย
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
สร้างมาตรฐานแรงงานที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนและกําหนดค่าจ้างแรงงานที่เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถของแรงงาน ก็จะสร้างความมั่นคงในอาชีพและความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่แรงงานเพิ่มมากขึ้น 

(2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศและสร้างการพึ่งพา
เทคโนโลยีภายในประเทศ 

การวางนโยบายระยะยาวต้องมีความชัดเจน เพื่อส่งสัญญาณที่ดีแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทําให้เกิด
ความเชื่อมั่นและเกิดการลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะต้องทบทวนโครงการหรือมาตรการที่เป็น
อุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ และความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะนโยบาย
พลังงานสําหรับยานยนต์ที่ชัดเจน พิจารณาโครงสร้างภาษีโดยมีการประเมินความคุ้มค่าของมาตรการต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการในประเทศทั้งผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการต่างชาติ 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของ
ประเทศ สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยมีผู้ประกอบการไทยเป็น
ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่และผู้ประกอบการวิสากิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) สามารถเน้นการสร้างมูลค่า (Value Creation) ให้เกิดผลประโยชน์ภายในประเทศสูงสุด โดยมี
แนวทางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของประเทศไทย ดังนี้ 

• ผลิตและส่งออกรถยนต์ไฮบริดและรถไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แบตเตอร์รี่ ระบบชาร์จไฟฟ้า ระบบเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ สถานีชาร์จไฟฟ้า เป็นต้น 

• ดึงดูดความสนใจบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ช้ันนําของโลก เพื่อให้เกิดฐานการผลิตช้ินส่วน
เทคโนโลยีระดับสูง และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการไทย และพัฒนาให้เกิดฐาน
การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนในประเทศไทย 

• สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศยุโรปเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์สินค้ายานยนต์คุณภาพสูง 

• เตรียมความพร้อมในการพัฒนารถ Fuel Cell ใน 20 ข้างหน้า 
และเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการไทยเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิต ศูนย์ทดสอบและสนามทดสอบมีจําเป็นอย่างมาก เนื่องจากมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มงวดมากย่ิงขึ้น สินค้ายานยนต์จึงจําเป็นต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพ
อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยังประเทศพัฒนาแล้ว 
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ในอนาคต เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและการต้องการความรวดเร็วและแม่นยําในการผลิต 
เครื่องจักรการผลิตจะมีบทบาทมากย่ิงขึ้น แต่ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนําเข้าเครื่องจักรการผลิตจากต่างประเทศ 
โดยในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยต้องนําเข้าเครื่องจักรเป็นมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ดังนั้นในเบื้องต้น เพื่อลดการ
สูญเสียดุลการค้าจากการนําเข้าเครื่องจักร จึงควรให้การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรการผลิตเพื่อทดแทนการ
นําเข้า ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นไปที่เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีไม่สูงมากนัก และเป็นเครื่องจักรที่ใช้งานเพื่อชดเชยการขาด
แคลนแรงงาน เช่น ระบบ Automation ในคลังสินค้า แขนกลยกสินค้า รถขนสินค้าเดินตามสาย เป็นต้น ตลอดจน
ผลักดันหน่วยงานที่จะสามารถสนับสนุนด้านเงินทุน และการจัดหาเครื่องจักรแก่ผู้ประกอบการไทย 

(3) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบต้นน้ําเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรม  
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

ผลักดันให้มีแนวทาง และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัตถุดิบต้นน้ําภายในประเทศ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมภายในประเทศ และสร้างความเช่ือมโยงวัตถุดิบต้นน้ํากับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบต้นน้ําแก่อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมวัตถุดิบต้นน้ํา
โดยเฉพาะเหล็กและโลหะต่าง ๆ มักได้รับการต่อต้านจากชุมชนว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สกปรกและทําลาย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว วัตถุดิบต้นน้ําที่สําคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ คือ 
เหล็กและโลหะขั้นกลาง และอุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กและโลหะขั้นกลางเป็นอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิต
ที่สะอาดแตกต่างจากอุตสาหกรรมการถลุงเหล็กและโลก ดังนั้น จําเป็นต้องทําความเข้าใจกับชุมชนว่าอุตสาหกรรม
วัตถุดิบต้นน้ําสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่แท้จริงคืออะไร สามารถควบคุมสภาวะ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร และภาครัฐจะต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อให้ชุมชนสามารถมั่นใจในการ
ดําเนินการของอุตสาหกรรมว่าจะไม่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ 

(4) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศไทย 
กําหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาพรวมของอุตสาหกรรม ที่สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมใน

ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการวางนโยบายระยะยาวของภาครัฐจะต้องมีความชัดเจนและกําหนดเงื่อนไขในการ
ปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนซึ่งจะส่งสัญญาณที่ดีแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทําให้เกิดความเชื่อมั่นและเกิดการ
ลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาครัฐจะต้องทบทวนโครงการหรือมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินธุรกิจและความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ และเพื่อให้ทิศทางการสนับสนุนเทคโนโลยี
ยานยนต์เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง จําเป็นต้องมีหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการกลางที่มีตัวแทนจากภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมร่วมกันกําหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ โดยมีสถาบันยานยนต์เป็น
หน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างรัฐและเอกชน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางดังกล่าวมาเบ้ืองต้น จําเป็นที่จะต้องมีการวางกรอบระยะเวลาในการ
พัฒนาที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและตอบสนองต่อเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคท่ี
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เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถรักษาการเป็นฐานการผลิตยานยนต์คุณภาพสูงของเอเชียในอนาคต 
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 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ตารางที่ 15 ทิศทางและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

1. ขาดการดําเนินการตลาดเชิงรุก การทําตลาดของผูประกอบการไทยมักเปนตลาดเชิงรับ โดยจะรอคําสั่งผลิตจากลูกคามากกวาการทําตลาดเชิงรุก 
2. ขาดตราสินคาเปนของตัวเอง และการยอมรับตราสินคาในระดับโลก
3. ขาดการพฒันารูปแบบสินคาใหมีความหลากหลายและทันสมัย โดยเฉพาะในสวนตนน้ํา
4. สินคาจากประเทศจีนเขามามีบทบาทในสวนแบงการตลาดภายในประเทศ
5. วัตถุดิบมีราคาสูง เพราะตองพึง่พาการนําเขา โดยเฉพาะวัตถุดิบในการผลิตเสนใยจากตางประเทศ 
6. เครื่องจักรสวนใหญในภาคการผลิตยังคงลาสมัย ทําใหประสทิธิภาพการผลิตต่ํา 
7. การนําเขาเคร่ืองจักรจากตางประเทศมีตนทุนสูง อัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรสูง 
8. โรงงานสวนใหญยังขาดมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะโรงงานขนาดกลางและเล็ก
9. ขาดความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมตนน้ําถึงปลายน้ํา 
10.ขาดการทําวิจัยและพฒันาเพือ่ใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหกับสินคาและกระบวนการผลิต
11.ขาดแคลนบุคลากร ทั้งในระดับผูบริหาร วิศวกร การบริหารจัดการ ชางเทคนิคและแรงงาน 
12.ภาพลักษณของอุตสาหกรรมในเชิงลบ ทําใหชองทางสินเชื่อถูกจํากัด 
13.อุตสาหกรรมส่ิงทอเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่กอใหเกิดมลพษิตอตอส่ิงแวดลอม
14.พธิีการทางศุลกากรมีความยุงยากและไมเอื้อตอการดําเนินการลงทุนในตางประเทศ
15.นโยบายและมาตรการกีดกันทางการคาจากประเทศคูคา
16.การลอกเลียนแบบสินคาไทยจากประเทศเพือ่นบาน 
17.นโยบายภาครัฐขาดความชัดเจนและตอเนื่อง 

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

1. ประเทศไทยจะกลายเปนศูนยกลางแฟชั่น มีการซื้อขาย ผลิต ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 
(Fashion Trading Hub) และจะกลายเปนศูนยกลางตลาดซื้อขาย และผลิตสินคา
ส่ิงทอและแฟชั่น (Sourcing center)

2. ไทยจะเปนผูนําในดานสิ่งทอของภมูิภาค ในการรวมมือกันผลิตตามหวงโซอุปทาน
กับประเทศภมูิภาคอาเซียน โดยมีกลุมเจาของตราสินคาของตางประเทศเปนลูกคา
หลัก

3. กลุมผูประกอบการตราสินคาไทยจะเนนการออกแบบและการผลิตสินคา อยางครบ
วงจรเพือ่รองรับความตองการของผูบริโภคภายในประเทศและขยายไปสูภู มิภาค
เปนหลัก และกาวไปสูระดับสากลในอนาคต

4. ความพรอมในการพฒันาไปสูศูนยกลางการออกแบบแฟชั่น (Product 
development center) และผูนําในการออกแบบและผลิตส่ิงทอและแฟชั่นอนาคต
เทียบเทากับอิตาลีและ ฝร่ังเศส ของเอเชีย 

5. การผลิตในอนาคตจะมีการบังคับใชกฎระเบียบมาตรฐานสากลโดยในอนาคตการ
ผลิตตางๆ จะมีการคํานึงถึงสภาพแวดลอม  โดยผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก  
SME ถูกยกระดับการผลิตใหไดตามมาตรฐานสากลโดยเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

1. ทวีปเอเชียจะกลายเปนศูนยกลางที่สําคัญในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหมของโลกในระยะ 
5- 10 ป โดยจะกระจุกตัวอยูในประเทศ จีน อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน และกลุมอาเซียน

2. โดยคาดวาศูนยกลางอาจจะมีการเคล่ือนยายไปสูประเทศอินเดีย ลาตินอเมริกา และประเทศ
ในกลุมแอฟริกาในอนาคต เมื่อประเทศเหลาน้ีมีความพรอมทางโครงสรางพ้ืนฐานอื่นๆที่ได
มาตรฐาน 

3. สําหรับวัตถุดิบในการผลิตเสนใยฝายและเสนใยสังเคราะหยังมีความตองการทั้งคู
4. เสนใยฝายจะมีการผลิตเพิ่มมากข้ึนเพราะวัตถุดิบของเสนใยสังเคราะหจะมีตนทุนที่สูงขึ้น

อยางตอเน่ืองตามราคานํ้ามัน 
5. เสนใยสังเคราะหก็มีความตองการเพิ่มข้ึนเชนกันเนื่องจากคุณสมบตัิของเสนใยสังเคราะหที่มี

คุณสมบัติในการพัฒนาไปสูผลิตภณัฑท่ีหลากหลาย
6. บทบาทของผูคาปลีกรายใหญของผูซ้ือในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมสหภาพยุโรป จะมี

บทบาทสําคัญมากขึ้นในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม และ 
7. เนนการหาผูผลิตที่มีความสามารถในการใหบริการครบวงจรในการผลักภาระใหผูผลิตและลด

ชวงระยะเวลาการออบแบบจนถึงการเขาสูตลาดใหรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเนนการวาง
กระบวนการผลิตใหเกิดความเช่ือมโยงหวงโซจากผูออกแบบสินคาตนแบบไปสูผูผลิตสินคา
สําเร็จรูปในระยะเวลาสั้น โดยมีลักษณะดังนี้คือ

1. เลือกซ้ือกับบริษัทนอยราย และเปนพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้นเพื่อสรางความสัมพันธ
ในหวงโซอุปทาน

2. เลือกซ้ือกับบริษัทที่มีขนาดใหญ และมีความเชี่ยวชาญในสินคานั้น  ๆสามารถรับการ
ส่ังสินคาขนาดใหญไดโดยสามารถรองรับความหลากหลายของสนิคา

3. มอบความรับผิดชอบใหกับผูผลิตในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ  การ
ติดตามสถานะของการผลิตในทุกข้ันตอน และการตรวจสอบการปฏบัิติในเรื่องการ
รับรองมาตรฐาน

4. ขยายกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ และระบบสินคาคงคลัง ใหกับผูผลิต
5. ติดตอโดยตรงกับผูผลิตโดยผานประเทศคนกลางนอยลง เพื่อลดตนทุน และขยาย

ความสัมพันธอยางใกลชิดกับผูเกี่ยวของในระบบหวงโซอุปทาน

ทิศทางการพฒันาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยทิศทางการพฒันาของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทยทิศทางการพฒันาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมโลกทิศทางการพฒันาของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมโลก

1. ขาดการดําเนินการตลาดเชิงรุก การทําตลาดของผูประกอบการไทยมักเปนตลาดเชิงรับ โดยจะรอคําสั่งผลิตจากลูกคามากกวาการทําตลาดเชิงรุก 
2. ขาดตราสินคาเปนของตัวเอง และการยอมรับตราสินคาในระดับโลก
3. ขาดการพฒันารูปแบบสินคาใหมีความหลากหลายและทันสมัย โดยเฉพาะในสวนตนน้ํา
4. สินคาจากประเทศจีนเขามามีบทบาทในสวนแบงการตลาดภายในประเทศ
5. วัตถุดิบมีราคาสูง เพราะตองพึง่พาการนําเขา โดยเฉพาะวัตถุดิบในการผลิตเสนใยจากตางประเทศ 
6. เครื่องจักรสวนใหญในภาคการผลิตยังคงลาสมัย ทําใหประสทิธิภาพการผลิตต่ํา 
7. การนําเขาเคร่ืองจักรจากตางประเทศมีตนทุนสูง อัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรสูง 
8. โรงงานสวนใหญยังขาดมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะโรงงานขนาดกลางและเล็ก
9. ขาดความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมตนน้ําถึงปลายน้ํา 
10.ขาดการทําวิจัยและพฒันาเพือ่ใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหกับสินคาและกระบวนการผลิต
11.ขาดแคลนบุคลากร ทั้งในระดับผูบริหาร วิศวกร การบริหารจัดการ ชางเทคนิคและแรงงาน 
12.ภาพลักษณของอุตสาหกรรมในเชิงลบ ทําใหชองทางสินเชื่อถูกจํากัด 
13.อุตสาหกรรมส่ิงทอเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่กอใหเกิดมลพษิตอตอส่ิงแวดลอม
14.พธิีการทางศุลกากรมีความยุงยากและไมเอื้อตอการดําเนินการลงทุนในตางประเทศ
15.นโยบายและมาตรการกีดกันทางการคาจากประเทศคูคา
16.การลอกเลียนแบบสินคาไทยจากประเทศเพือ่นบาน 
17.นโยบายภาครัฐขาดความชัดเจนและตอเนื่อง 

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

1. ประเทศไทยจะกลายเปนศูนยกลางแฟชั่น มีการซื้อขาย ผลิต ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 
(Fashion Trading Hub) และจะกลายเปนศูนยกลางตลาดซื้อขาย และผลิตสินคา
ส่ิงทอและแฟชั่น (Sourcing center)

2. ไทยจะเปนผูนําในดานสิ่งทอของภมูิภาค ในการรวมมือกันผลิตตามหวงโซอุปทาน
กับประเทศภมูิภาคอาเซียน โดยมีกลุมเจาของตราสินคาของตางประเทศเปนลูกคา
หลัก

3. กลุมผูประกอบการตราสินคาไทยจะเนนการออกแบบและการผลิตสินคา อยางครบ
วงจรเพือ่รองรับความตองการของผูบริโภคภายในประเทศและขยายไปสูภู มิภาค
เปนหลัก และกาวไปสูระดับสากลในอนาคต

4. ความพรอมในการพฒันาไปสูศูนยกลางการออกแบบแฟชั่น (Product 
development center) และผูนําในการออกแบบและผลิตส่ิงทอและแฟชั่นอนาคต
เทียบเทากับอิตาลีและ ฝร่ังเศส ของเอเชีย 

5. การผลิตในอนาคตจะมีการบังคับใชกฎระเบียบมาตรฐานสากลโดยในอนาคตการ
ผลิตตางๆ จะมีการคํานึงถึงสภาพแวดลอม  โดยผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก  
SME ถูกยกระดับการผลิตใหไดตามมาตรฐานสากลโดยเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

1. ทวีปเอเชียจะกลายเปนศูนยกลางที่สําคัญในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหมของโลกในระยะ 
5- 10 ป โดยจะกระจุกตัวอยูในประเทศ จีน อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน และกลุมอาเซียน

2. โดยคาดวาศูนยกลางอาจจะมีการเคล่ือนยายไปสูประเทศอินเดีย ลาตินอเมริกา และประเทศ
ในกลุมแอฟริกาในอนาคต เมื่อประเทศเหลาน้ีมีความพรอมทางโครงสรางพ้ืนฐานอื่นๆที่ได
มาตรฐาน 

3. สําหรับวัตถุดิบในการผลิตเสนใยฝายและเสนใยสังเคราะหยังมีความตองการทั้งคู
4. เสนใยฝายจะมีการผลิตเพิ่มมากข้ึนเพราะวัตถุดิบของเสนใยสังเคราะหจะมีตนทุนที่สูงขึ้น

อยางตอเน่ืองตามราคานํ้ามัน 
5. เสนใยสังเคราะหก็มีความตองการเพิ่มข้ึนเชนกันเนื่องจากคุณสมบตัิของเสนใยสังเคราะหที่มี

คุณสมบัติในการพัฒนาไปสูผลิตภณัฑท่ีหลากหลาย
6. บทบาทของผูคาปลีกรายใหญของผูซ้ือในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมสหภาพยุโรป จะมี

บทบาทสําคัญมากขึ้นในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม และ 
7. เนนการหาผูผลิตที่มีความสามารถในการใหบริการครบวงจรในการผลักภาระใหผูผลิตและลด

ชวงระยะเวลาการออบแบบจนถึงการเขาสูตลาดใหรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเนนการวาง
กระบวนการผลิตใหเกิดความเช่ือมโยงหวงโซจากผูออกแบบสินคาตนแบบไปสูผูผลิตสินคา
สําเร็จรูปในระยะเวลาสั้น โดยมีลักษณะดังนี้คือ

1. เลือกซ้ือกับบริษัทนอยราย และเปนพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้นเพื่อสรางความสัมพันธ
ในหวงโซอุปทาน

2. เลือกซ้ือกับบริษัทที่มีขนาดใหญ และมีความเชี่ยวชาญในสินคานั้น  ๆสามารถรับการ
ส่ังสินคาขนาดใหญไดโดยสามารถรองรับความหลากหลายของสนิคา

3. มอบความรับผิดชอบใหกับผูผลิตในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ  การ
ติดตามสถานะของการผลิตในทุกข้ันตอน และการตรวจสอบการปฏบัิติในเรื่องการ
รับรองมาตรฐาน

4. ขยายกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ และระบบสินคาคงคลัง ใหกับผูผลิต
5. ติดตอโดยตรงกับผูผลิตโดยผานประเทศคนกลางนอยลง เพื่อลดตนทุน และขยาย

ความสัมพันธอยางใกลชิดกับผูเกี่ยวของในระบบหวงโซอุปทาน

ทิศทางการพฒันาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยทิศทางการพฒันาของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทยทิศทางการพฒันาของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมโลกทิศทางการพฒันาของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมโลก

 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีจุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการมาค่อนข้างยาวนาน 

โดยเริ่มต้นนั้นจะอยู่ในแถบยุโรปและในปัจจุบันได้มีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตมาในเอเชียเป็นหลัก เพราะมีความ



แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 
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พร้อมในปัจจัยการผลิต กล่าวคือมีแรงงานจํานวนมากและราคาถูก ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของอุตสากรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม และมีแนวโน้มว่าเอเชียจะยังกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมนี้ต่อไปในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า 
โดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถานและประเทศกลุ่มอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้น แต่จะมี
การยกระดับความสําคัญในอุตสาหกรรมมากขึ้นจากการเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตสู่การออกแบบและการสร้างตรา
สินค้า ส่วนยุโรปจะยังคงความเป็นผู้นําในด้านของแฟชั่นและเจ้าของตราสินค้าช่ือดังระดับโลกต่อไป สําหรับใน
ระยะยาวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกในอนาคตจะทําให้อินเดีย ลาตินอเมริกา และ
ประเทศในกลุ่มแอฟริกาก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรม โดยอยู่ในฐานะของการเป็นผู้รับจ้างผลิต 
เพราะจะกลายเป็นแหล่งแรงงานจํานวนมาก แต่จําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาโครงสร้างสนับสนุนอื่นๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับภาคการผลิต และเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นในอนาคตจะมีระยะเวลาสั้น    
ทําให้ผู้ผลิตต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการสินค้าได้ในระยะเวลาอันสั้นขึ้น รวมทั้งบทบาทของผู้รับจ้างผลิต
ในอนาคตจะมีการขยายตัวมากขึ้น ไม่เพียงแต่ความสามารถในการผลิตเท่านั้นแต่ยังจําเป็นต้องมีความสามารถใน
การบริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ การผลิต จนถึงการบริหารจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ ทําให้ผู้รับจ้างการ
ผลิตต้องมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร 
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นทั้งห่วงโซ่คุณค่า  

ส่วนสินค้านั้นจะมีการพัฒนาไปสู่สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ต้องผสานทั้งรูปแบบความสวยงามเข้ากับ
ประโยชน์การใช้งานที่ต้องหลากหลายขึ้น และมีความจําเพาะกับชีวิตประจําวันของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย 
การออกแบบที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตเข้ามามีบทบาทสําคัญในการที่จะประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรม
ได้ และด้วยความก้าวหน้าของงานวิจัยและเทคโนโลยีจึงทําให้สิ่งทอสามารถขยายประโยชน์การใช้สอยไปยัง
อุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งทอเทคนิคและจะเป็นสินค้าที่มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งหมดนี้    
ยังต้องผลิตภายใต้มาตรฐานและการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ทั้งในด้านของวัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการ
ผลิต ปริมาณการใช้ทรัพยากรในการผลิต (เช่น ปริมาณการใช้น้ํา ปริมาณการใช้พลังงาน เป็นต้น) ตลอดจนวิธีการ
ทําลายสินค้า ส่วนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนั้นมีการคาดการณ์ว่าทั้งเส้นใยฝ้ายและเส้นใย
สังเคราะห์จะยังคงมีบทบาทท่ีใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โดยฝ้ายนั้นมีศักยภาพใน
เรื่องของต้นทุนการผลิต เพราะเป็นพืชที่สามารถปลูกใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ แต่ถ้าเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตเส้นใย
สังเคราะห์นั้นจะต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในการผลิต ทําให้ราคานั้นจะแปรตามราคาของน้ํามันที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นทุกวันและเป็นพลังงานที่หมดไป แต่เนื่องจากเส้นใยสังเคราะห์จะมีข้อได้เปรียบกว่าเส้นใยธรรมชาติใน
ด้านของคุณสมบัติเส้นใยที่สามารถปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการได้ ทั้งสองประเด็นจึงทําให้มีการ
คาดการณ์ว่าจะมีบทบาทสําคัญต่อไปในอนาคต 

ดังที่กล่าวข้างต้นนั้นจะเป็นทิศทางของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลกต่อไปในอนาคต ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการกําหนดตําแหน่งของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยให้เหมาะสม โดยอาศัย
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ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ทําให้ไทยควรมุ่งหน้าการ
พัฒนาสู่การเป็น “ศูนย์กลางของสิ่งทอและแฟชั่นของภูมิภาคอาเซียน” เพราะเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนแล้ว
จะพบว่าไทยนั้นมีศักยภาพในด้านของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ค่อนข้างโดดเด่น และอาศัยการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นประตูสู่การเป็นผู้นําสิ่งทอในอาเซียน โดยเป็นแหล่งวัตถุดิบสิ่งทอของ
ภูมิภาค (Sourcing Center) นอกจากนี้ไทยยังมีศักยภาพในด้านของการออกแบบสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ กอปรกับการเป็นผู้ผลิตสิ่งทอจะทําให้ไทยสามารถเป็นผู้นําในด้านของแฟชั่นและกําหนดรูปแบบแฟชั่น
ในภูมิภาคได้อีกด้วย และยังสามารถวางตัวเป็นตลาดกลางในการซื้อ ขาย และผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
(Fashion Trading Hub) สําหรับผู้บริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศในการซื้อขายสินค้าเพื่อนําไปบริโภค
และนําไปค้าปลีกในประเทศของตนต่อไป ซึ่งแนวทางในการพัฒนาให้ไทยสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางของ
สิ่งทอและแฟชั่นของภูมิภาคอาเซียนได้นั้นจะประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ดังรูปด้านล่าง โดยจะมีการวางแนว
ทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งกับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย และมีรายละเอียดดังนี้ 

สร างความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการรายยอยใน
การขยายตลาดไปสูระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

สร างและขยายความ
เช่ือมโยงเครือขายการ
ผลิตของผูประกอบการ
หลักในภูมิภาคอาเซียน 

ยกระดับ 
โครงสร างสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

1 

พฒันาระบบการผลิต
ในเครือขายอาเซียน 

สรางและขยาย
เครือขายการผลิต 

• ยกระดบัมาตรฐาน พรอมปรบัปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง 

• วิจยัและพฒันาวตัถุดิบในสวนส่ิงทอตนนํา้ 

ส่ิงทอ 

•Functional 
Textile 

•Technical 
Textile 

•Eco Textile 

เคร่ืองนุงหม 
•แฟชั่น
ระดับกลาง
และบน 

•Functional 
clothing 

2 

สนับสนุนและพัฒนาการ
สร างมูลค าเพิ่มในสินค า

ส่ิงทอเทคนิค 

สงเสริมศกัยภาพนกั
ออกแบบไทย 

พฒันาชองทาง
การตลาดสําหรบั

ผู ประกอบการรายยอย 

• สรางภาพลักษณของประเทศไทยใหเป็นผู นําในดานของแฟชัน่และการ
ออกแบบในภูมิภาค 

• สรางโอกาสทางการตลาดในระดบัภูมิภาคสําหรบักลุมผู ประกอบการ 
• ปรบักฎระเบียบตางๆใหเหมาะสมกบัการชวยเหลือผู ประกอบรายยอย 

• สงเสริมและพฒันานกัออกแบบที่มีศกัยภาพอยางตอเนื่อง 
• เชื่อมโยงนกัออกแบบและผู ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 

• สนบัสนุนและสงเสริมการวิจยัและพฒันาสิงทอเทคนิคใหสอดคล องกบั
ความตองการตลาด 

• สนบัสนุนการรวมกลุมและพฒันาผู ประกอบการผลิตภณัฑประเภทส่ิง
ทอเทคนิค 

สรางมูลคาเพิ่มสินคา
ส่ิงทอเทคนิค 

• พฒันาประสิทธิภาพของแรงงานในการรองรบัอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 
• สรางความรวมมือกนัในกลุมผู ประกอบการไทยตลอดทัง้หวงโซอุปทาน 

พฒันาบุคลากรใน
อุตสาหกรรม 

3 

4 

• พฒันาความรวมมือและขยายกลุมเครือขายผู ประกอบการในภูมิภาค
อาเซียน 

• สรางมาตรการสนบัสนุนการลงทุนในตางประเทศ และจดัการระบบ
มาตรฐานตางๆที่เก่ียวของในภาคการผลิต 

• สงเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล อม 

พฒันามาตรการ
สนบัสนุน 

 
รูปท่ี 13 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

(1) การสร้างและขยายความเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตของผู้ประกอบการลักในภูมิภาคอาเซียน  
เป็นการร่วมสร้างและขยายเครือข่ายการผลิตกับผู้ประกอบการอื่นในภูมิภาค โดยดึงเอาศักยภาพที่โดดเด่น

ของแต่ละประเทศ โดยไทยมีศักยภาพในด้านของสิ่งทอและจับคู่กับประเทศอื่นที่มีศักยภาพในด้านของเครื่องนุ่งห่ม 
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ในการสร้างความได้เปรียบสําหรับการบุกตลาดระดับโลก โดยเฉพาะเจ้าของตราสินค้าช่ือดังต่างๆ เพื่อแข่งขันกับ
ประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต่ําต่อไปในอนาคต โดยแนวทางการสร้างเครือข่ายจะประกอบด้วย 

• การสร้างและขยายเครือข่ายการผลิต : ในช่วงเริ่มต้นนั้นจะเป็นเพียงการสร้างเครือข่ายการผลิต   
แต่ในขั้นตอนถัดไปนั้นจําเป็นต้องขยายการสร้างเครือข่ายการผลิตนี้ให้กับผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพในวงกว้างต่อไป 

• การพัฒนาระบบการผลิตในเครือข่ายอาเซียน : เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการผลิตสินค้าให้กับประเทศ
ทั่วโลก ทําให้ผู้ประกอบการไทยต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตทั้งในด้านของการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตให้อยู่ในระดับสากล การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
สม่ําเสมอ รวมทั้งการให้ความสําคัญสําหรับการพัฒนาในส่วนของวัตถุดิบต้นน้ํา 

(2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในการขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน 
แนวทางนี้จะมุ่งเน้นการออกแบบและการสร้างตราสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้ได้รับความนิยม โดย

เริ่มต้นจากในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะเหมาะกับผู้ประกอบการไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถใน
การออกแบบสินค้า โดยแนวทางการพัฒนานี้จะทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้
ค่อนข้างมาก โดยแนวทางการพัฒนามีดังนี้ 

• การพัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการรายย่อย : การดําเนินการตลาดในปัจจุบันต้อง
นําไปสู่การตลาดเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ดังนั้นแนวทางการพัฒนา
ช่องทางตลาดจึงควรเริ่มต้นจากการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศถึงความทันสมัยและการเป็น
ผู้นําแฟชั่น รวมทั้งการสร้างโอกาสทางการตลาดสําหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย เช่น การ
สร้างความหลากหลายของสินค้า และการตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้าในกลุ่มประเทศเป้าหมาย  

• การส่งเสริมศักยภาพของนักออกแบบไทย : การส่งเสริมศักยภาพของนักออกแบบนั้นสามารถ
ดําเนินการได้ในหลายมิติ ทั้งในด้านของการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถผลิต
สินค้าที่มีความทันสมัยได้ 

(3) การสนับสนุนและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าสิ่งทอเทคนิค 
สิ่งทอเทคนิคเป็นสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่อนข้างสูง แต่จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม

สําหรับการพัฒนาสินค้าชนิดนี้ ดังนั้นแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาสิ่งทอเทคนิค จึงมุ่งสู่การพัฒนาในด้านของ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 
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(4) การยกระดับโครงสร้างสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การยกระดับโครงสร้างสนับสนุนนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งจะประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรและมาตรการสนับสนุนต่าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
• การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม: การพัฒนานี้จะครอบคลุมทั้งแรงงานและผู้ประกอบการ      

โดยแนวโน้มของการขาดแคลนแรงงานที่จะเกิดขึ้น ทําให้ต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ของแรงงานให้สูงขึ้น ส่วนผู้ประกอบการนั้นจําเป็นต้องสร้างความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่าง
ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าแต่ละขั้นตอน 

• การพัฒนามาตรการสนับสนุน : มาตรการสนับสนุนจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยผู้ประกอบการในการ
ดําเนินการมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการสนับสนุนการขยายการลงทุนในต่างประเทศที่มีความ
พร้อมในด้านของปัจจัยการผลิต รวมทั้งการจัดการกับระบบมาตรฐานการผลิตต่างๆของ
ผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อยกระดับการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 อุตสาหกรรมยาง 

ตารางที่ 16 ทิศทางและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

• เครื่องจักรที่ใชในการผลิตของไทยมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํากวาประเทศมาเลเซียประมาณเทาตัว
• ขาดการสรางมาตรฐานตราสินคาถุงมือยางท่ีผลิตจากประเทศไทย ดังเชนในกรณีของประเทศมาเลเซียที่มีมาตรฐาน SMG (Standard Malaysian Gloves) ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดหลัก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ความผันผวนของราคายางแปรรูปขั้นตน ในอุตสาหกรรมยาง และผลิตภณัฑยางในภาพรวม ทําใหภาคอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบ
• ในอุตสาหกรรมยางยางพาหนะ (รถยนต) ประเทศไทยยังขาดตราสินคาที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภคในกลุมยางลอรถยนต ซ่ึงใหความสําคัญกับตราสินคาเปนหลัก
• ในอุตสาหกรรมยางยานพาหนะยังขาดนโยบายในการควบคุมและกําจัดยางยานพาหนะที่หมดสภาพแลว กอใหเกิดมลภาวะตอประเทศ เน่ืองจากการกําจัดขยะจากอุตสาหกรรมยาง
ยานพาหนะที่ผิดวิธี

• ในอุตสาหกรรมยางยางพาหนะ (รถบรรทุก) ผูประกอบการภายในประเทศยังขาดความรู (Know-how) ในการพัฒนาผลิตภณัฑยางลอรถบรรทุกไปสูเทคโนโลยีใหม คือ เทคโนโลยี Radial 
ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูบริโภคเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง เน่ืองจากประสิทธิภาพ และความคุมคาของราคา

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

• เปนศูนยกลางตลาดการซ้ือ ขาย วัตถุดิบยางท่ีสามารถกําหนดปริมาณการผลิตและราคายางไดเอง
• แหลงผลิตและสงออกยางและผลิตภณัฑยางอันดับที ่1 ของโลกท้ังยางดิบและผลิตภณัฑยางโดยมีสินคาหลัก 

2 กลุม คือ
– ผลิตภณัฑยางสําหรับยานพาหนะ เชน ยางรถจักรยานยนต รถบรรทุก โดยเฉพาะยางหลอดอก รถยนต

และ ผลิตภณัฑยางที่ใชในยานพาหนะ และพัฒนาใหมีศักยภาพในการผลิตยางเสนลวด (Radial Tyre)
– ผลิตภณัฑยางที่สําคัญ เชน ถุงมือ ถุงยางอนามัย เสนดายยางยืด หรือท่ีนอน โดยจะสามารถกาวขึ้นมา

เปนผูนําแทนประเทศมาเลเซีย ภายในป 2563
• มีการ Reuse Recycle Re-manufacture ผลิตภณัฑยางที่ชวยในการลดปริมาณมลภาวะที่เกิดจากยางเกา
• มีศูนยทดสอบมาตรฐานผลิตภณัฑยางที่ชวยในการตรวจสอบมาตรฐานวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑยางที่ใชใน 
ภมูิภาคอาเซียน และแยงฐานการตรวจสอบผลิตภณัฑยางจากประเทศสิงคโปรมาสูประเทศไทย

• สรางมาตรฐานผลิตภณัฑยาง บางประเภทโดยเปนผูกําหนดและควบคุมมาตรฐานของผลิตภณัฑยางบาง
กลุมเชน Thailand gloves standard สําหรับการผลิตอาหาร เปนตน

• มีอุตสาหกรรมผลิตภณัฑยางในประเทศมากขึ้นและมีตลาดสงออกผลิตภณัฑของยางของไทย

• ทวีปเอเชียยังคงมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําทางดานการผลิตและ
การกําหนดราคาของยางและผลิตภณัฑจากยาง 

• ประเทศจีนจะเปนประเทศผูใชยางรายใหญที่มีบทบาทสําคัญภายใน
ระยะเวลา10-15 ปขางหนา จากการเติบโตอยางตอเนื่องของ
อุตสาหกรรมยานยนตภายในประเทศ

• กระแสอนุรักษส่ิงแวดลอมที่เพิ่มขึ้น ทําใหผูผลิตเลือกใชยางธรรมชาติ
เปนวัตถุดิบมากกวายางสังเคราะห

• ปริมาณการใชยางสังเคราะหอาจจะลดลง เน่ืองจากปโตรเลียมซ่ึงเปน
สารตั้งตนในการผลิตมีแนวโนมราคาสูงขึ้นตามการแปรผันของราคา
น้ํามัน และ แทนที่ดวยยางธรรมชาติ

• อินโดนีเซียจะกลายมาเปนผูสงออกหลักยางในอนาคตจากการขยาย
พ้ืนที่เพาะปลูกมาก

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางโลกทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางโลก
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ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางโลกทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางโลก

 
อุตสาหกรรมยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญของทั้งในด้านของการเป็นผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่มี

ความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมที่สําคัญประเภทอื่น ในฐานะที่ยางสามารถเป็นวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมอื่น 
อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกที่ค่อนข้างสูง สามารถทํารายได้ให้กับประเทศที่เป็นแหล่งเพาะปลูก 
และแหล่งผลิตที่สําคัญ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมยาง เนื่องจากเป็นประเทศ
ที่ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก  

สถานการณ์การนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของโลก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยางสูงถึง 
134.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งสูงกว่ามูลค่าการส่งออกในปี 2550 ประมาณ 18.1% และเมื่อ
จารณาการส่งออกแต่ละประเภทพบว่าผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าส่งออกสูงถึง 80% ของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรม
ยางทั้งหมด รองลงมาคือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โดยมีประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางหลักคือ เยอรมัน จีน 
และญี่ปุ่น 

ทิศทางของอุตสาหกรรมยางในอนาคต ทวีปเอเชียยังคงมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้นําทางด้านการผลิต
และการกําหนดราคาของยางและผลิตภัณฑ์จากยาง โดยที่อินโดนีเซียจะกลายมาเป็นผู้ส่งออกหลักยางในอนาคต



แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 
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จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกมาก ขณะประเทศจีนจะเป็นประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ที่มีบทบาทสําคัญภายใน
ระยะเวลา 10-15 ปีข้างหน้า จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ แนวโน้ม
ปริมาณการใช้ยางสังเคราะห์อาจจะลดลง เนื่องจากปิโตรเลียมซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น
ตามการแปรผันของราคาน้ํามัน และจะถูกทดแทนด้วยยางธรรมชาติ รวมถึงกระแสอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ทํา
ให้ผู้ผลิตเลือกใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบมากกว่ายางสังเคราะห์ 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทยเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ สามารถทํา
รายได้ให้ประเทศได้อย่างยั่งยืน” อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยต้องได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณค่าและมีความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ มีมารตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลจนสามารถเป็นผู้นําในการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของโลก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางตลาดการซื้อ 
ขาย วัตถุดิบยางที่สามารถกําหนดปริมาณการผลิต และราคายางได้ รวมทั้งมีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ
มากขึ้น เป็นแหล่งผลิตและส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยางอันดับที่ 1 ของโลกทั้งยางดิบ และผลิตภัณฑ์ยางโดยมี
สินค้าหลัก 2 กลุ่ม คือ 

  - ผลิตภัณฑ์ยางสําหรับยานพาหนะ เช่น ยางรถจักรยานยนต์ รถบรรทุก โดยเฉพาะยางหล่อดอก 
รถยนต์และ ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในยานพาหนะ และพัฒนาให้มีสักยภาพในการผลิตยางเส้นลวด (Radial Tyre) 
  - ผลิตภัณฑ์ยางที่สําคัญ เช่น ถุงมือ ถุงยางอนามัย เส้นด้ายยางยืด หรือที่นอน โดยจะต้องสามารถ
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําแทนประเทศมาเลเซีย ภายในปี 2563  

นอกเหนือจากการส่งเสริมการ Reuse Recycle Re-manufacture ผลิตภัณฑ์ยางที่จะช่วยในการลด
ปริมาณมลภาวะที่เกิดจากยางเก่าแล้ว ควรต้องส่งเสริมการมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่ช่วยในการ
ตรวจสอบมาตรฐานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาให้เป็นฐานการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ยางเทียบเคียงกับประเทศสิงค์โปร รวมถึงสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางบางประเภท โดยเป็นผู้กําหนด 
และควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางบางกลุ่มเช่น Thailand gloves standard สําหรับการผลิตอาหาร เป็นต้น 
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สรางความ
มัน่คงของ
ราคา 

ยกระดบั
โครงสราง
สนบัสนุน 

สงเสริมการใช
ผลิตภณัฑยาง 

สร างเสถียรภาพ
ราคายาง 

• การบริหารจดัการสรางความมัน่คงของราคายาง เชน การจดัทําขอตกลงการซือ้ขาย
ยางลวงหนา การจดัทําสัญญาซือ้ขายยางแปรรูปขัน้ตนลวงหน าเป็นรายเดือน 

• จดัต ัง้หนวยงานกลางที่มีหนาที่ดูแลรบัผิดชอบดานการบริหารจดัการยางและ
ผลิตภณัฑอยางครบวงจร  

• พฒันาโครงสรางสนบัสนุนตรวจสอบมาตรฐานผลิตภณัฑยาง ดานการวิจยัและ
พฒันาอุตสาหกรรมยางปลายนํา้ พฒันากลไกในการ

สนบัสนนุ
อตุสาหกรรมปลาย

นํา้ 

ประชาสมัพนัธการ
บริโภคสินคา

ผลิตภัณฑยางและ
มาตรฐานสินคาไทย 

• สรางคานิยมและความตระหนกัในการใชผลิตภณัฑภายในประเทศ  

• สงเสริมการพฒันาผลิตภณัฑจากยางธรรมชาติในวสัดุอุปกรณตางๆ 
• ปรบัปรุงกฎระเบียบ ขอจํากดัดานระเบียบที่เป็นอุปสรรคตออุตสาหกรรม 

1 

2 

3 

ยางยานพาหนะ 

•ยางรถบรรทุก 
•ยาง
รถจักรยานยนต 

พฒันา
บุคลากรและ
เครือขาย 

ยกระดบั
มาตรฐาน
สินคา 

• พฒันาเครือขายผู ประกอบการอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑยางระดบักลาง/เล็ก 

• พฒันาและบริหารจดัการบุคลากร และองคความรูทางดานยางพารา และผลิตภณัฑ
ยางต ัง้แตตนนํา้จนถึงปลายนํา้อยางมีระบบ 

• สนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการใหแกผู ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 

• พฒันามาตรฐาน และสรางการยอบรบัในการใชมาตรฐานผลิตภณัฑไทยใหเป็น
มาตรฐานสากล 

• ประชาสัมพนัธการใชมาตรฐานผลิตภณัฑไทยใหเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล 

ผลิตภณัฑจากนํา้
ยางขน 

•ถงุมือยาง 
• เสนดายยางยืด 

ยางวิศวกรรม 

 
รูปท่ี 14 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

จากการกําหนดทิศทางแนวโน้มเป้าหมายของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น 
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมให้มี
ความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาชาติ และมีความย่ังยืนต่อไปในอนาคต โดยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของ
ไทยนั้น ได้กําหนดไว้ทั้งหมด 3 แนวทางหลักที่สําคัญ ได้แก่ (1) สร้างเสถียรภาพราคายาง (2) พัฒนากลไกในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ํา และ (3) ประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์ยางและมาตรฐานสินค้าไทย 
โดยมีรายละเอียดของการพัฒนาแต่ละแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(1) สร้างเสถียรภาพราคายาง การบริหารจัดการสร้างความมั่นคงของราคายางเพื่อลดความเสื่ยงจากความ
ผันผวนราคายางซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ โดยการจัดทําข้อตกลงการซื้อขายยางล่วงหน้า การจัดทําสัญญาซื้อ
ขายยางแปรรูปขั้นต้นล่วงหน้าเป็นรายเดือน 

(2) พัฒนากลไกในการสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ํา 
• ยกระดับโครงสร้างสนับสนุน โดยการจัดต้ังหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการ

บริหารจัดการยางและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร พัฒนาโครงสร้างสนับสนุนตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยาง ด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา 

• พัฒนาบุคลากรและเครือข่าย พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ระดับกลาง/เล็ก พัฒนาและบริหารจัดการบุคลากร และองค์ความรู้ทางด้านยางพารา และ
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ผลิตภัณฑ์ยางต้ังแต่ต้นน้ําจนถึงปลายนํ้าอย่างมีระบบ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

(3) ประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์ยางและมาตรฐานสินค้าไทย 
• ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาง โดยเริ่มจากการสร้างค่านิยมและความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติในวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และปรับปรุง
กฎระเบียบ ข้อจํากัดด้านระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม 

• ยกระดับมาตรฐานสินค้า โดยการพัฒนามาตรฐาน และสร้างการยอบรับในการใช้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไทยให้เป็นมาตรฐานสากล และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ตารางที่ 17 ทิศทางและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

1. ขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ
2. ขาดการพัฒนาการออกแบบรูปแบบการเจียระไนและการผลิตเครื่องประดับในรูปแบบใหมๆ 
3. ขาดระบบการถายทอดวิธีการเผาพลอย และการเจียระไนพลอยอยางมีประสิทธิภาพ
4. ไมสามารถผลิตเคร่ืองประดับในปริมาณมากได เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคเปล่ียนอยางรวดเร็ว
5. ขาดการสนับสนุนทางดานการหาตลาดใหมๆ และการประชาสัมพันธในงานแสดงสินคาใหญ  ๆ
6. ขาดการสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยทางดานการเปนศูนยกลางอัญมณแีละเครื่องประดับท่ีชัดเจน
7. ขาดการยอมรับมาตรฐานพลอยสีของประเทศไทยในระดับนานาชาต*ิ
8. ขาดแคลนแรงงานเผาพลอยและเจียระไนพลอยที่มีทักษะฝมือในระดับสูง และมีการสงออกแรงงานไปยังประเทศที่เปนคูแขงของประเทศไทย
9. ขาดแคลนปริมาณ และคุณภาพของนักออกแบบ ที่ไดรับการยอมรับจากตางประเทศ 
10.ขาดนโยบายการพัฒนาสินคาที่เหมาะสมในแตละรายสินคา มักเนนการพัฒนาในภาพรวม 
11.ระบบภาษีศุลกากรการนําเขาสินคาและวัตถุดิบมีความยุงยาก ซับซอน และไมเอื้อตอการพัฒนาการเปนศูนยกลางการคาขายอัญมณีและเครื่องประดับ 
12.บุคลากรของภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนบอยเกินไป
13.ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานแตละฝายที่มีสวนเกี่ยวของ 

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

1.ประเทศไทยตั้งเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใน
อนาคต คือการเปน “ศูนยอัญมณีและเครื่องประดับโลกภายในป พ.ศ. 2557”

2. เนนการพัฒนาในสินคาระดับกลางถึงระดับบน ที่ใหความสําคัญกับการใชความ
ประณีตและมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

3.สงเสริมและประชาสัมพันธใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาของเอเชีย 
และโลก เพ่ือเปนการดึงใหผูผลิตสินคาอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญมาตั้ง
ฐานการผลิตภายในประเทศไทย 

4.ประเทศไทยจะมีตราสินคาที่เปนเอกลักษณของประเทศ โดยเปนศูนยกลางของ 
ตราสินคาพลอยไทย

5. พัฒนาภาพลักษณของประเทศใหเปนผูท่ีสามารถออกแบบสินคาใหมีเอกลกัษณ
เฉพาะตัว และสามารถเปนผูกําหนดแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นได

6. เปนศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดย
สามารถเปนแหลงการคาขายขนาดใหญรองลงมาจากฮองกง 

7.มีโครงสรางพ้ืนฐานดานตางๆ เชน ระบบภาษีศุลกากร และระบบโลจิสติกส 
สามารถรองรับการเปนแหลงคาขายอยางเสรีไดในอนาคต

1. ทวีปเอเชียจะกลายเปนศูนยกลางในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญของโลก รวมถึง
การเปนแหลงคาขายที่สําคัญแหลงใหญของโลก

2. มีการกระจุกตัวของผูผลิตเคร่ืองประดับอยูในประเทศจีน อินเดีย และประเทศไทย แบงประเภท
ตามลักษณะของสินคา 

1. ประเทศจีน และอินเดีย จะเปนแหลงผลิตเคร่ืองประดับที่มีมูลคาไมสูงมากนัก ขาดความ
ประณีตขั้นสูง 

2. ประเทศไทยจะเปนแหลงผลิตเคร่ืองประดับที่เหมาะสําหรับตลาดบน ซ่ึงมีความประณีต 
และมีลวดลายและการออกแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว และมีมูลคาสูง 

3. ประเทศศรีลังกา พมา และบราซิล ซ่ึงเปนประเทศที่มีทรัพยากรทางดานวัตถุดิบจํานวนมาก จะ
มีการเขาไปลงทุนเพ่ือสํารวจและนําเอาทรัพยากรและวัตถุดิบอัญมณีมาใชประโยชน และจะมี
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคต

4. สินคาและผลิตภณัฑ มีการพัฒนาไปสูสินคาและผลิตภณัฑท่ีมีความประณีตสูง มีการออกแบบ
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว และเหมาะสมสําหรับการใชงาน และชีวิตประจําวันท่ีมีความ
แตกตางกัน 

5. ตลาด Micro Trend สําหรับลูกคาเฉพาะกลุมตามเพศ อาย ุสถานะทางสังคม เร่ิมมีบทบาท
มากขึ้นในโลกปจจุบัน ซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาสินคาประเภทใหม  ๆมากยิ่งขึ้น

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลกทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลก

1. ขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ
2. ขาดการพัฒนาการออกแบบรูปแบบการเจียระไนและการผลิตเครื่องประดับในรูปแบบใหมๆ 
3. ขาดระบบการถายทอดวิธีการเผาพลอย และการเจียระไนพลอยอยางมีประสิทธิภาพ
4. ไมสามารถผลิตเคร่ืองประดับในปริมาณมากได เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคเปล่ียนอยางรวดเร็ว
5. ขาดการสนับสนุนทางดานการหาตลาดใหมๆ และการประชาสัมพันธในงานแสดงสินคาใหญ  ๆ
6. ขาดการสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยทางดานการเปนศูนยกลางอัญมณแีละเครื่องประดับท่ีชัดเจน
7. ขาดการยอมรับมาตรฐานพลอยสีของประเทศไทยในระดับนานาชาต*ิ
8. ขาดแคลนแรงงานเผาพลอยและเจียระไนพลอยที่มีทักษะฝมือในระดับสูง และมีการสงออกแรงงานไปยังประเทศที่เปนคูแขงของประเทศไทย
9. ขาดแคลนปริมาณ และคุณภาพของนักออกแบบ ที่ไดรับการยอมรับจากตางประเทศ 
10.ขาดนโยบายการพัฒนาสินคาที่เหมาะสมในแตละรายสินคา มักเนนการพัฒนาในภาพรวม 
11.ระบบภาษีศุลกากรการนําเขาสินคาและวัตถุดิบมีความยุงยาก ซับซอน และไมเอื้อตอการพัฒนาการเปนศูนยกลางการคาขายอัญมณีและเครื่องประดับ 
12.บุคลากรของภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนบอยเกินไป
13.ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานแตละฝายที่มีสวนเกี่ยวของ 

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

1.ประเทศไทยตั้งเปาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใน
อนาคต คือการเปน “ศูนยอัญมณีและเครื่องประดับโลกภายในป พ.ศ. 2557”

2. เนนการพัฒนาในสินคาระดับกลางถึงระดับบน ที่ใหความสําคัญกับการใชความ
ประณีตและมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

3.สงเสริมและประชาสัมพันธใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาของเอเชีย 
และโลก เพ่ือเปนการดึงใหผูผลิตสินคาอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญมาตั้ง
ฐานการผลิตภายในประเทศไทย 

4.ประเทศไทยจะมีตราสินคาที่เปนเอกลักษณของประเทศ โดยเปนศูนยกลางของ 
ตราสินคาพลอยไทย

5. พัฒนาภาพลักษณของประเทศใหเปนผูท่ีสามารถออกแบบสินคาใหมีเอกลกัษณ
เฉพาะตัว และสามารถเปนผูกําหนดแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นได

6. เปนศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดย
สามารถเปนแหลงการคาขายขนาดใหญรองลงมาจากฮองกง 

7.มีโครงสรางพ้ืนฐานดานตางๆ เชน ระบบภาษีศุลกากร และระบบโลจิสติกส 
สามารถรองรับการเปนแหลงคาขายอยางเสรีไดในอนาคต

1. ทวีปเอเชียจะกลายเปนศูนยกลางในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญของโลก รวมถึง
การเปนแหลงคาขายที่สําคัญแหลงใหญของโลก

2. มีการกระจุกตัวของผูผลิตเคร่ืองประดับอยูในประเทศจีน อินเดีย และประเทศไทย แบงประเภท
ตามลักษณะของสินคา 

1. ประเทศจีน และอินเดีย จะเปนแหลงผลิตเคร่ืองประดับที่มีมูลคาไมสูงมากนัก ขาดความ
ประณีตขั้นสูง 

2. ประเทศไทยจะเปนแหลงผลิตเคร่ืองประดับที่เหมาะสําหรับตลาดบน ซ่ึงมีความประณีต 
และมีลวดลายและการออกแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว และมีมูลคาสูง 

3. ประเทศศรีลังกา พมา และบราซิล ซ่ึงเปนประเทศที่มีทรัพยากรทางดานวัตถุดิบจํานวนมาก จะ
มีการเขาไปลงทุนเพ่ือสํารวจและนําเอาทรัพยากรและวัตถุดิบอัญมณีมาใชประโยชน และจะมี
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคต

4. สินคาและผลิตภณัฑ มีการพัฒนาไปสูสินคาและผลิตภณัฑท่ีมีความประณีตสูง มีการออกแบบ
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว และเหมาะสมสําหรับการใชงาน และชีวิตประจําวันท่ีมีความ
แตกตางกัน 

5. ตลาด Micro Trend สําหรับลูกคาเฉพาะกลุมตามเพศ อาย ุสถานะทางสังคม เร่ิมมีบทบาท
มากขึ้นในโลกปจจุบัน ซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาสินคาประเภทใหม  ๆมากยิ่งขึ้น

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลกทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลก

 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจาก

มีมูลค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการส่งออก และมูลค่าการนําเข้าวัตถุดิบและสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับในจํานวนที่สูง และยังมีทิศทางการขยายตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2551 นั้นมูลค่าการส่งออก
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 309.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีทวีปเอเชียเป็นผู้
ส่งออกหลัก ด้วยมูลค่าประมาณ 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าหลักของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ได้แก่ เพชร พลอย ไข่มุก และเครื่องประดับเงิน ทอง และแพลตตินัม ซึ่งมีสหรัฐอเมริกา เบลเยียม 
อิสราเอล ฮ่องกง แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศที่เป็นผู้นําของอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ประชากรของแต่ละประเทศ
ได้อย่างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลักในการผลิตและกระบวนการอื่นภายในอุตสาหกรรม 
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และยังใช้องค์ความรู้ ทักษะฝีมือ ความเชี่ยวชาญเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิต ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านทุน
มนุษย์อย่างยั่งยืน  

ทิศทางของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคตนั้น จะมีการเคลื่อนย้ายแหล่งผลิต             
และศูนย์กลางการค้าและการแลกเปลี่ยนจากทวีปยุโรป มาเป็นทวีปเอเชียมากขึ้น โดยจะมีการกระจุกตัวของแหล่ง
ผลิตอยู่ที่ประเทศจีน และประเทศอินเดีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีการขยายตัวของประชากรในวัย
ทํางานซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานขนาดใหญ่ที่มีราคาถูก มีแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ อีกทั้งยังมีความต้องการ และชน
ช้ันกลางที่มีกําลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่รองรับ อย่างไรก็ตาม อัญมณีและ
เครื่องประดับที่มีฐานการผลิตในประเทศจีน และประเทศอินเดียนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของสินค้าที่อยู่ในระดับ
ล่างถึงระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีราคาไม่สูงนัก ขาดความประณีต และขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเป็นกลุ่ม
สินค้าที่เน้นการผลิตในปริมาณมาก  

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอัญมณีอีกแห่งหนึ่งที่มีความสําคัญของโลกในปัจจุบัน และต่อเนื่องไปถึงใน
อนาคต เนื่องด้วยความโดดเด่นทางด้านทักษะฝีมือแรงงานที่มีความประณีต มีลวดลายและการออกแบบที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการผลิตเครื่องประดับในกลุ่มสินค้าระดับกลางถึงระดับบน นอกจากนี้ การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีความพร้อม
ทางด้านวัตถุดิบ และต้นทุนทางด้านการผลิตตํ่ากว่าเป็นสําคัญ ได้แก่ ความพร้อมทางด้านแรงงาน วัตถุดิบ และ
โครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่ยังมีแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ 
และมีศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างสนับสนุนอื่นๆ ได้ในอนาคต เช่น ประเทศ ศรีลังกา ประเทศพม่า ประเทศ
บราซิล ประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ และประเทศในทวีปอเมริกาใต้ เป็นต้น ซึ่งจะได้รับความสนใจจากประเทศ
ผู้ผลิตเครื่องประดับ ที่มีตราสินค้ามีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ ในการเข้าไปลงทุนเพื่อสํารวจและนําเอาทรัพยากร
และวัตถุดิบอัญมณีมาใช้ประโยชน์  

ทางด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้น มีการพัฒนาไปสู่สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตสูง มีการออกแบบ
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเหมาะสมสําหรับการใช้งาน และชีวิตประจําวันที่มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเกิดขึ้นของตลาด Micro Trend ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในโลกปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้า
ประเภทใหม่ๆ มากย่ิงขึ้น 

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่มีบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต คือ
การเป็น “ศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก” โดยเน้นการพัฒนาในสินค้าระดับกลางถึงระดับบน ที่ให้
ความสําคัญกับการใช้ความประณีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเน้นการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าของเอเชีย รวมถึงของโลกด้วย เพื่อเป็นการดึงให้ผู้ผลิตสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับขนาดใหญ่มาต้ังฐานการผลิตภายในประเทศไทย 



แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 
 

NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT MASTER PLAN   ก.36 

 

ทางด้านการพัฒนาสินค้าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนั้น ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของ
สินค้าที่มีตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ตราสินค้าพลอยไทย เป็นต้น รวมไปถึงการพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศ
ให้เป็นผู้ที่สามารถออกแบบสินค้าให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถเป็นผู้กําหนดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
แฟชั่นได้ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเน้นการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก โดยสามารถเป็นแหล่งการค้าขายขนาดใหญ่รองลงมาจากฮ่องกง ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ต่างๆ เช่น ระบบภาษีศุลกากร และระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น สามารถรองรับการเป็นแหล่งค้าขายอย่างเสรีได้ใน
อนาคต อีกทั้งยังมีระบบต่างๆ และภาพลักษณ์ต่างๆ ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประเทศไทยได้          
เช่น ภาพลักษณ์ของความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และความเสรีทางด้านการทําธุรกิจ เป็นต้น 

จากการกําหนดทิศทางแนวโน้มเป้าหมายของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยดังที่
ได้กล่าวไปแล้วนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน และครอบคลุมในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและเงื่อนไขบางประการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ
ไทยให้หมดไป รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้า ทัดเทียมกับนานาชาติ และมี
ความย่ังยืนต่อไปในอนาคต โดยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยนั้น ได้กําหนดไว้
ทั้งหมด 3 แนวทางหลักที่สําคัญ ได้แก่ (1) บริหารจัดการต้นทุนของวัตถุดิบเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรม (2) สร้างมาตรการด้านการตลาดเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศและยกระดับช่องทางด้าน
การตลาด และ (3) ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมี
รายละเอียดของการพัฒนาแต่ละแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
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บริหารจัดการ
ตนทุนของ
วัตถุดิบ 

สร างมาตรการ
และยกระดับ
ชองทางดาน
การตลาด 

พลอยเนือ้แข็ง
เจียระไน 

เคร่ืองประดบั
เงิน 

เคร่ืองประดบั
ทอง ยกระดับ

โครงสร าง
สนับสนุนใน
การพัฒนา
อุตสาหกรรม 

1 

2 

3 

สนบัสนุน
มาตรการทาง

ภาษี 

ยกระดบั
ภาพลักษณ
ประเทศไทย 

พฒันาระบบ
บริหารจดัการ 

• ปรบัปรุงและสรางมาตรการทางดานภาษีเพื่อสนบัสนุนบรรยากาศของการค าอญั
มณีและเคร่ืองประดบั 

บริหารจดัการ
วตัถุดิบ 

• สรางระบบการหมุนเวียนวตัถุดิบภายในประเทศอยางตอเนื่อง โดยการสรางความ
รวมมือกบัตางประเทศที่เป็นแหลงวตัถุดิบที่สําคญั 

• สรางภาพลักษณและยกระดบัอุตสาหกรรมไปสูการสรางตราสินคาของ
ผู ประกอบการไทยใหมีชื่อเสียงในระดบันานาชาติ 

• ยกระดบังานแสดงสินคา Bangkok Gems ใหมีศกัยภาพทดัเทียมกบัระดบั
นานาชาติ  

สงเสริม
การตลาด
ตางประเทศ 

• จดัต ัง้หรือกําหนดหนวยงานภาครฐัที่มีหนาที่หลักในการดูแลอุตสาหกรรมโดยตรง 
และมีงบประมาณในการพฒันา 

• กําหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมที่ชดัเจนทัง้ในระยะสัน้ 
ระยะกลาง และระยะยาว 

• กําหนดมาตรฐานและใหการรบัรองคุณภาพโรงงานการผลิต 

สงเสริม
ศกัยภาพ
บุคลากร 

• พฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน และพฒันาบุคลากรในดานตางๆ  

• ใหการสนบัสนุนเงินทุนแกผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 

รูปท่ี 15 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

(1) บริหารจัดการต้นทุนของวัตถุดิบเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยสามารถที่จะมีขีดความสามารถศักยภาพ

ทางการแข่งขันให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยเน้นทางด้านการพัฒนาและบริหารจัดการต้นทุนทางวัตถุดิบเป็น
สําคัญ โดยใช้มาตรการทางด้านภาษีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เน้นการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางด้านภาษี
เพื่อสนับสนุนให้มูลค่าของต้นทุนวัตถุดิบถูกลง โดยเน้นการพัฒนาใน 2 มาตรการหลักที่สําคัญ ได้แก่  

• สนับสนุนมาตรการทางภาษี โดยการปรับปรุงและสร้างมาตรการทางด้านภาษีเพื่อสนับสนุน
บรรยากาศของการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรการทางด้านภาษีใหม่ 
และการขยายระยะเวลาการดําเนินการใช้มาตรการภาษีที่ได้กําหนดขึ้นแล้ว 

• บริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อสร้างระบบการหมุนเวียนวัตถุดิบภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการ
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศพม่า กัมพูชา ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรระหว่างกัน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี และบรรยากาศของความเป็นมิตรที่ดีระหว่างกัน 

(2) สร้างมาตรการด้านการตลาดเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศและยกระดับช่องทางด้านการตลาด 
เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นศูนย์กลาง

ของแหล่งการค้าขายและแลกเปลี่ยนอัญมณีและเครื่องประดับ และเป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพ มี
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ความประณีต และมีเอกลักษณ์ เพื่อให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติ โดย
เน้นการพัฒนาใน 2 มาตรการหลักที่สําคัญ ได้แก่ 

• ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์และยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่
การสร้างตราสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้มีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุน   
ให้ผู้ประกอบการสร้างตราสินค้าของตนเอง และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็น      
แหล่งของการออกแบบและการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์  

• ส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ โดยเน้นการยกระดับงานแสดงสินค้า Bangkok Gems ให้มี
ศักยภาพทัดเทียมกับระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับช่องทางทางด้านการตลาด
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทย โดยการสร้างตราสัญลักษณ์ให้แก่สินค้าที่ได้มาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย โดยเฉพาะเรื่องราวของตราสินค้า 
“พลอยไทย (Ploi Thai)” 

(3) ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
      ผลักดันให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยเน้นการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการรวมศูนย์การบริหารจัดการ และการดูแลอุตสาหกรรมให้เป็นหนึ่งเดียว รวมถึง
การรับรองมาตรฐานของอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาใน 2 มาตรการหลักที่สําคัญ ได้แก่ 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นการพัฒนาแนวทางให้มีการบูรณาการทิศทางการพัฒนาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ และมี    
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลา ได้แก่ การจัดต้ังหรือกําหนดหน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่หลักในการดูแลอุตสาหกรรมโดยตรง และมีงบประมาณในการพัฒนา การกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและให้การ
รับรองมาตรฐานของคุณภาพโรงงานการผลิต เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยอีกด้วย 

• ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรใน
ด้านต่างๆ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการอาชีวะศึกษา เช่น การ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้อง และหลักสูตรอบรมระยะสั้น การสร้าง
สถาบันการศึกษาที่  เน้นการพัฒนานักออกแบบ และการสนับสนุนให้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนา
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ทักษะทางด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดโลก นอกจากนี้การให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อ
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยดําเนินการภายใต้
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อ
การส่งออกแล้วนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมในแนวทางดังทีได้กล่าวมาเบ้ืองต้นนี้ จําเป็นที่จะต้องมีการวางกรอบระยะเวลาใน
การพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและต่อเนื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ทิศทาง และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยยังคงมี
บทบาทในการเป็นผู้ผลิตหลักของโลก รวมถึงการจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ของโลกในอนาคตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 
 

NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT MASTER PLAN   ก.40 

 

 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

ตารางที่ 18 ทิศทางและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ขาดแคลนแรงงานในสายการผลิตทั้งระดับปริญญาตรี ปวช ปวส และระดับปฏิบัติการ รวมถึงขาดการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
2. การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมยังไมครอบคลุมทุกผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และการออกมาตรฐานผลิตภัณฑคอนขางลาชา
3. ขาดความพรอมในการทําผลิตภัณฑตนแบบและชิ้นงานตัวอยางเพื่อทําการตลาดตองสงไปทําที่ตางประเทศเนื่องจากขาดเครื่องมอืที่ทันสมยัและขาดการบริหารที่ดีทําให

ตนทุนสูงใชเวลานาน และเสี่ยงตอการโดนละเมดิลิขสิทธิ์ 
4. ขาดการออกมาตรฐานบังคับการนําเขาสินคา ทําใหไมสามารถปองกันการนําเขาสินคาที่คุณภาพต่ําและเปนอนัตรายตอสิ่งแวดลอมได
5. แรงงานมอีตัราการเขาออกสูง ทําใหขาดความเชี่ยวชาญ และตองมคีาใชจายในการอบรมและฝกฝนมากขึ้น
6. การใชชิ้นสวนในประเทศลดลงในการผลิตเครื่องใชไฟฟา เนื่องจากนําเขาชิ้นสวนจากจีนมรีาคาถูกกวา
7. ขาดการผลิตและพัฒนาวัตถุดิบตนน้ําในประเทศ ตองนําเขาช้ินสวนเกือบทั้งหมด ทําใหมโีอกาสในการยายฐานการผลิต 
8. ผูผลิตช้ินสวนขาดการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตใหทันความตองการของอตุสาหกรรมปลายน้ํา เนื่องจากขาดความรูดานเทคโนโลยี การออกแบบและเงินลงทุนไมเพียงพอ
9. ขาดการทําตลาดเชิงรุกในตางประเทศ และขาดการสรางตราสินคาของประเทศ
10.ผูซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศขาดการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชงาน โดยเลือกซื้อที่ราคาถูก
11.ระบบภาษไีมรองรับการสงออกและนําเขาดวยระบบ Consignment 
12.การออกมาตรฐานผลิตภัณฑใชระยะเวลานาน
13.ขาดการออกมาตรฐานบังคับการนําเขาสินคา ทําใหไมสามารถปองกันการนําเขาสินคาคุณภาพต่ําราคาถูกได
14.ขาดมาตรฐานในการตคีวามหมายของ BOI ในการกําหนดการใหสิทธิพิเศษอตัราการเสียภาษ ี

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

อุตสาหกรรมเครือ่งใชไฟฟา
1.เปนฐานการผลิตและสงออกเครื่องใชไฟฟาของบริษทัตราสินคาชั้นนําเพือรองรับตลาดเอเชียและ
ตลาดโลก ดวยการสรางนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
พลังงาน

2.ผลิตเครื่องใชไฟฟาตราสินคาไทย มศัีกยภาพและขีดความสามารถในการผลิต โดยมเีทคโนโลยีที่
สามารถเทียบเคียงกับผลิตภัณฑของบริษทัตราสินคาชั้นนําของโลก และสินคาไทยจะกลายเปนที่
นิยมและรูจักในกลุมประเทศเอเชีย

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส เปนผูนําดานผลิตและสงออก HDD และ EMS ในอาเซียน และสราง
คุณคา(Value creation)ใหแกอตุสาหกรรม เพื่อนําไปสูอตุสาหกรรมที่มศีักยภาพ(New Wave 
Products)ในอนาคต

1.เปนฐานการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีของบริษทัขามชาติชั้นนําในการผลิตสินคาอเิล็กทรอนิกส
ที่ตองการความละเอยีดและเที่ยงตรงสูงที่สําคัญในภูมภิาค โดยขยานจากการผลิตสินคาหลัก 
Hard disk drive ไปสูผลิตภัณฑอืน่ๆ เชน Nano-Tech

2.อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส จะเขาไปมบีทบาทในการพัฒนาและเพิ่มมลูคาใหอตุสาหกรรม
ตอเนื่องอืน่ๆ ที่สําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต

3.กระบวนการผลิตจะพัฒนาสู Semi-Automation จะสามารถผลิตไดรวดเร็ว และยืดหยุนมากขึ้น
4.ตลาดหลักในการสงออกสินคาของไทยมแีนวโนมที่จะยายจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาที่เอเชีย
มากขึ้น โดยเฉพาะจีน อนิเดีย อาเซียน และตะวันออกกลาง

อุตสาหกรรมไฟฟากําลัง อตุสาหกรรมไฟฟากําลังมศีักยภาพในการผลิตเพื่อการใชงานใน
ประเทศและเปนผูนําอาเซียนในการสงออก

1.การเติบโตของอตุสาหกรรมมาจากผลิตภัณฑหลักๆ เชน อปุกรณ
โทรคมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพทมอืถือ ผลิตภัณฑเครื่องใช
อเิล็กทรอนิกสสวนบุคคล อเิล็กทรอนิกสในยานยนต และเครื่อง
คอมพิวเตอร

2.ทิศทางในการสรางนวัตกรรมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อปุกรณอเิล็กทรอนิกส สวนใหญมาจากบริษทัผูผลิตอปุกรณสารก่ึง
ตัวนําของสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน และเกาหลีใต

3.ผลิตภัณฑในอนาคตจะสามารถทํางานไดหลากหลายฟงกชั่นมากขึ้น 
เช่ือมโยงกับอปุกรณอืน่ๆได สามารถเคลื่อนยายไดงาย มขีนาดเล็กลง 
น้ําหนักเบา และประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น เพ่ือตอบสนองตอ
ผูบริโภคที่ตองการความสะดวกสบาย หลากหลาย และยืดหยุนในการ
ใชงาน

4.เนนการพัฒนาสินคาที่ประหยัดพลังงานและเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
รวมถึงมกีารพัฒนานวัตกรรมของอปุกรณอเิล็กทรอนิกสเพื่อใหมกีารใช
พลังงานนอยลงในดานอืน่ๆ

5.การพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหวงจรชีวิตผลิตภัณฑจะมี
แนวโนมสั้นลง มผีลิตภัณฑใหมๆ มาแทนที่ทําใหสินคาที่ลาสมยัมรีาคา
ตกอยางรวดเร็ว

6.กระบวนการผลิตจะมุงสูการผลิตสินคาไดรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ และ
ไมปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอม

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโลกทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโลก

1. ขาดแคลนแรงงานในสายการผลิตทั้งระดับปริญญาตรี ปวช ปวส และระดับปฏิบัติการ รวมถึงขาดการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
2. การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมยังไมครอบคลุมทุกผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และการออกมาตรฐานผลิตภัณฑคอนขางลาชา
3. ขาดความพรอมในการทําผลิตภัณฑตนแบบและชิ้นงานตัวอยางเพื่อทําการตลาดตองสงไปทําที่ตางประเทศเนื่องจากขาดเครื่องมอืที่ทันสมยัและขาดการบริหารที่ดีทําให

ตนทุนสูงใชเวลานาน และเสี่ยงตอการโดนละเมดิลิขสิทธิ์ 
4. ขาดการออกมาตรฐานบังคับการนําเขาสินคา ทําใหไมสามารถปองกันการนําเขาสินคาที่คุณภาพต่ําและเปนอนัตรายตอสิ่งแวดลอมได
5. แรงงานมอีตัราการเขาออกสูง ทําใหขาดความเชี่ยวชาญ และตองมคีาใชจายในการอบรมและฝกฝนมากขึ้น
6. การใชชิ้นสวนในประเทศลดลงในการผลิตเครื่องใชไฟฟา เนื่องจากนําเขาชิ้นสวนจากจีนมรีาคาถูกกวา
7. ขาดการผลิตและพัฒนาวัตถุดิบตนน้ําในประเทศ ตองนําเขาช้ินสวนเกือบทั้งหมด ทําใหมโีอกาสในการยายฐานการผลิต 
8. ผูผลิตช้ินสวนขาดการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตใหทันความตองการของอตุสาหกรรมปลายน้ํา เนื่องจากขาดความรูดานเทคโนโลยี การออกแบบและเงินลงทุนไมเพียงพอ
9. ขาดการทําตลาดเชิงรุกในตางประเทศ และขาดการสรางตราสินคาของประเทศ
10.ผูซื้อเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศขาดการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชงาน โดยเลือกซื้อที่ราคาถูก
11.ระบบภาษไีมรองรับการสงออกและนําเขาดวยระบบ Consignment 
12.การออกมาตรฐานผลิตภัณฑใชระยะเวลานาน
13.ขาดการออกมาตรฐานบังคับการนําเขาสินคา ทําใหไมสามารถปองกันการนําเขาสินคาคุณภาพต่ําราคาถูกได
14.ขาดมาตรฐานในการตคีวามหมายของ BOI ในการกําหนดการใหสิทธิพิเศษอตัราการเสียภาษ ี

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

อุตสาหกรรมเครือ่งใชไฟฟา
1.เปนฐานการผลิตและสงออกเครื่องใชไฟฟาของบริษทัตราสินคาชั้นนําเพือรองรับตลาดเอเชียและ
ตลาดโลก ดวยการสรางนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
พลังงาน

2.ผลิตเครื่องใชไฟฟาตราสินคาไทย มศัีกยภาพและขีดความสามารถในการผลิต โดยมเีทคโนโลยีที่
สามารถเทียบเคียงกับผลิตภัณฑของบริษทัตราสินคาชั้นนําของโลก และสินคาไทยจะกลายเปนที่
นิยมและรูจักในกลุมประเทศเอเชีย

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส เปนผูนําดานผลิตและสงออก HDD และ EMS ในอาเซียน และสราง
คุณคา(Value creation)ใหแกอตุสาหกรรม เพื่อนําไปสูอตุสาหกรรมที่มศีักยภาพ(New Wave 
Products)ในอนาคต

1.เปนฐานการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีของบริษทัขามชาติชั้นนําในการผลิตสินคาอเิล็กทรอนิกส
ที่ตองการความละเอยีดและเที่ยงตรงสูงที่สําคัญในภูมภิาค โดยขยานจากการผลิตสินคาหลัก 
Hard disk drive ไปสูผลิตภัณฑอืน่ๆ เชน Nano-Tech

2.อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส จะเขาไปมบีทบาทในการพัฒนาและเพิ่มมลูคาใหอตุสาหกรรม
ตอเนื่องอืน่ๆ ที่สําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต

3.กระบวนการผลิตจะพัฒนาสู Semi-Automation จะสามารถผลิตไดรวดเร็ว และยืดหยุนมากขึ้น
4.ตลาดหลักในการสงออกสินคาของไทยมแีนวโนมที่จะยายจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาที่เอเชีย
มากขึ้น โดยเฉพาะจีน อนิเดีย อาเซียน และตะวันออกกลาง

อุตสาหกรรมไฟฟากําลัง อตุสาหกรรมไฟฟากําลังมศีักยภาพในการผลิตเพื่อการใชงานใน
ประเทศและเปนผูนําอาเซียนในการสงออก

1.การเติบโตของอตุสาหกรรมมาจากผลิตภัณฑหลักๆ เชน อปุกรณ
โทรคมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพทมอืถือ ผลิตภัณฑเครื่องใช
อเิล็กทรอนิกสสวนบุคคล อเิล็กทรอนิกสในยานยนต และเครื่อง
คอมพิวเตอร

2.ทิศทางในการสรางนวัตกรรมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อปุกรณอเิล็กทรอนิกส สวนใหญมาจากบริษทัผูผลิตอปุกรณสารก่ึง
ตัวนําของสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน และเกาหลีใต

3.ผลิตภัณฑในอนาคตจะสามารถทํางานไดหลากหลายฟงกชั่นมากขึ้น 
เช่ือมโยงกับอปุกรณอืน่ๆได สามารถเคลื่อนยายไดงาย มขีนาดเล็กลง 
น้ําหนักเบา และประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น เพ่ือตอบสนองตอ
ผูบริโภคที่ตองการความสะดวกสบาย หลากหลาย และยืดหยุนในการ
ใชงาน

4.เนนการพัฒนาสินคาที่ประหยัดพลังงานและเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
รวมถึงมกีารพัฒนานวัตกรรมของอปุกรณอเิล็กทรอนิกสเพื่อใหมกีารใช
พลังงานนอยลงในดานอืน่ๆ

5.การพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหวงจรชีวิตผลิตภัณฑจะมี
แนวโนมสั้นลง มผีลิตภัณฑใหมๆ มาแทนที่ทําใหสินคาที่ลาสมยัมรีาคา
ตกอยางรวดเร็ว

6.กระบวนการผลิตจะมุงสูการผลิตสินคาไดรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ และ
ไมปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอม

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโลกทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโลก

 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญต่อโลกค่อนข้างมากทั้ง
ในด้านของประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายและความสามารถในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆในปัจจุบัน 
ตลอดจนเป็นฐานการพัฒนาของอุตสาหกรรมอื่น เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
ค่อนข้างมาก และด้วยแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้การดําเนินชีวิต 
และความต้องการของผู้บริโภคน้ันเปลี่ยนแปลงไป เหล่านี้ล้วนส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย โดยมีแนวโน้มในการเติบโตตามผลิตภัณฑ์หลักๆของอุตสาหกรรม เช่น 
อุปกรณ์โทรคมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Consumer 
Electronics) อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ที่จะมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการ
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พัฒนาของเทคโนโลยีจะมาจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพราะเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวนําที่สําคัญ  

สําหรับแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ในอนาคตจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
ได้และสอดคล้องกับลักษณะการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําให้ผลิตภัณฑ์ในอนาคตจะต้องสามารถทํางานได้ใน
หลากหลายฟังก์ช่ันการใช้งาน มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและต้องพกพาได้สะดวก ทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จะต้องมีขนาดที่เล็กลงและน้ําหนักเบา รวมทั้งมีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาสินค้าที่จะ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานที่น้อยลง โดยพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถควบคุม
กระบวนการทํางานของอุปกรณ์อ่ืนๆ และนําไปสู่การลดปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนการนั้นลง เช่น พัฒนา
เซนเซอร์เพื่อควบคุมให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดในบ้านและที่ทํางาน การใช้ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วย
จัดการการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสอดรับกับกระแสการขาดแคลนพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
นับเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของประเทศผู้ผลิตทั่วโลกให้ต้องดําเนินการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้สามารถ
ตอบสนองต่อตลาดได้ภายใต้กระบวนการผลิตที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมและสามารถผลิตสินค้า
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วย  

ประเทศไทยก็นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมนี้ โดยที่ปัจจุบันไทยมีศักยภาพโดดเด่น
ในด้านของการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ และตราสินค้าของไทยก็ได้รับการยอมรับในระดับ
หนึ่ง เพราะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมาก ไทยจึง
ศักยภาพในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะพบว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยการลงทุน
สูงและใช้เทคโนโลยีระดับสูง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นการร่วมลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติ 
และไทยจะมีบทบาทในการเป็นผู้รับจ้างผลิต โดยจุดแข็งของประเทศจะอยู่ที่ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มี
ขนาดเล็กและแม่นยําสูง เหล่านี้นําไปสู่การวางวิสัยทัศน์ให้กับประเทศไทยในการ “เป็นผู้นําของอาเซียนและอันดับ
ต้นของเอเชีย ในการผลิตและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยการสร้างนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน” สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า “เป็นผู้นําด้านผลิตและส่งออก HDD และ 
EMS ในอาเซียน และสร้างคุณค่า (Value creation) ให้แก่อุตสาหกรรม เพื่อนําไปสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
(New Wave Products) ในอนาคต” สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และมุ่ง “พัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้ากําลัง 
ให้มีขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” สําหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้ากําลัง  

โดยท่ีประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตและพัฒนาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเฉพาะ
(Niche) สําหรับกลุ่มผู้บริโภคในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา อาเซียน และจากนั้นจะขยายไปสู่กลุ่มตลาดใหม่ ส่วน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะเน้นการพัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตช้ินงานที่มีความเล็กลงและความแม่นยําพิเศษที่
ต้องการความเที่ยงตรงสูง (Precision Manufacturing) โดยจากขยายการผลิตจากสินค้าหลัก เช่น ฮาร์ดดิสไดร์ฟ 
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(Harddisk drive) อุปกรณ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เน้นกระบวนการผลิตที่อาศัยความเที่ยงตรง
สูงซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเป็นที่เชื่อถือสําหรับการลงทุนของบริษัทข้ามชาติระดับโลก นับเป็นโอกาสที่
ไทยต้องอาศัยความมีศักยภาพในจุดนี้ในการพัฒนาต่อไป เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นําอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนา
โครงสร้างสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นศูนย์กลางการออกแบบและการทดสอบที่ 
ครบวงจรของภูมิภาคในการรองรับการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

จากการวางวิสัยทัศน์และกําหนดบทบาทให้กับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยอย่าง
ชัดเจน ก็จะนําไปสู่แนวทางการพัฒนาให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก  
ดังรูปด้านล่าง โดยจะครอบคลุมในส่วนของแนวทางการพัฒนาในด้านของแรงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต การสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือกันในกลุ่มผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจน
การพัฒนาโครงสร้างสนับสนุน เพื่อก่อให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

พัฒนาแรงงานฝมือ
เชื่อมโยงใน
อุตสาหกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ
และเพ่ิม

ประสิทธิภาพใน
การผลิต

• พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะตรงตามความตองการ โดยสรางความรวมมือ
ระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา

• สนับสนุนการพัฒนาและฝกฝนบุคลากรอยางเปนตอเนื่องระบบสําหรับ
แรงงาน นอกระบบการศึกษา

อุปกรณสนับสนุน
อุตสาหกรรมตางๆ 

Automotive 
Electronics 

/Agritronics/Medic
al Electronic

สรางความเขมแข็ง
ของหวงโซอุปทาน

• ยกระดับการระบบการผลิตจาก Labor Intensive สูการผลิต Semi-
Automation 

• พัฒนาการผลิตที่สรางความชํานาญดานความเที่ยงตรงและแมนยํามากขึ้น 
เพื่อรองรับการขยายฐานการผลิตของผลิตภัณฑในอนาคต

• ผลักดันใหเกิดการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากบริษัทขามชาติที่มาตั้ง
ฐานการผลิตในประเทศไทย

• สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดตั้ง
ศูนยกลางการออกแบบ (Design Center)

• สงเสริมการพัฒนาทางดาน Material Technology
• สนับสนุนเครื่องมือในการทํา Prototype ที่ทันสมัยและมีตนทุนต่ํา

อุปกรณดาน
พลังงาน (Power 

Generation)

อุตสาหกรรมที่เนน
ความเที่ยงตรง

(Precision 
Manufacturing)

• สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในการผลิตชิ้นสวนตนน้ํา โดยเฉพาะชิ้นสวน Core 
Part ที่สําคัญ โดยสรางมาตรการจูงใจทางดานการใหสิทธิพิเศษดานภาษีใน
ระยะยาว และมีการเตรียมความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐานในการผลิต

พัฒนาโครงสราง
สนบัสนนุ

สรางแรงงานเพื่อ
รองรับ

ภาคอุตสาหกรรม

การออกแบบและ
พัฒนา

ปรับปรุง
กฎระเบียบตางๆ

• ปรับปรุงการออกกฎระเบียบและมาตรฐานตางๆใหมีความรวดเร็ว
• การบริหารดานพิกัดภาษีตางๆ ใหเกิดความชัดเจนในทุกภาคสวน

พัฒนา
อุตสาหกรรม
ชิ้นสวนตนน้ํา

พัฒนา SME
• สนับสนุนผูประกอบการขนาดกลางและยอม(SME) ใหมีมาตรฐานการผลิตที่มี

คุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงกับการผลิตสินคาสําเร็จรูปในประเทศ

ผลิตภัณฑ ECO

ประสิทธิภาพการ
ผลิต

• สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑใหประหยัดพลังงานรองรับกระแสอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และใหมีกลไกอัจฉริยะมากขึ้น

1

2

3

4

 
รูปท่ี 16 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(1) การพัฒนาแรงงานฝีมือเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม  
การพัฒนาแรงงานฝีมือเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเร่งพัฒนาและเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม เพราะในอนาคตจะ

เกิดการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ สิ่งเป็นหัวใจสําคัญในการผลิตในอุตสาหกรรม แนวทางการ
พัฒนาแรงงานฝีมือนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของการให้ความรู้และหลักสูตร
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อบรมในภาคการศึกษา ต้องออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ยังจําเป็นต้องอาศัยการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องในโรงงานด้วย 

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เพราะในปัจจุบัน

สถานการณ์การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละบริษัท อีกทั้งยังมีกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วใน
อุตสาหกรรมด้วย ซึ่งจะผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องยกระดับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ ทั้งในด้านต้นทุนการผลิต คุณภาพและระยะเวลาในการส่งมอบ   
ในแต่ละแนวทางมีรายละเอียดดังนี้ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Eco : เนื่องจากการตระหนักถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นทุกขณะ 
จึงต้องสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Eco ให้สามารถประหยัดพลังงาน มีกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกลไกอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นด้วย  

• ประสิทธิภาพการผลิต: ในปัจจุบันการผลิตนั้นจะพึ่งพาแรงงานเป็นหลัก แต่เนื่องจากปัญหาการ 
ขาดแคลนแรงงานที่เริ่มส่งผลกระทบมากขึ้น ทําให้ต้องเร่งยกระดับการผลิตโดยอาศัยเครื่องตักร
เข้าร่วมและพัฒนาสู่ระบบการผลิตก่ึงอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับสินค้าที่มีแนวโน้มความต้องการในอนาคต 
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างชาติ เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีต่างๆ 
เพราะสินค้าในอุตสาหกรรมจะมุ่งสู่สินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

(3) การสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน 
การสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานการผลิตนั้นจําเป็นต้องพัฒนาทั้งในส่วนของความร่วมมือและ

การยกระดับผู้ประกอบในห่วงโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมให้เห็นถึงความสําคัญในการวิจัย
และพัฒนาสินค้าด้วย ซึ่งแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 

• เชื่อมโยงเครือข่าย SME: ผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อยส่วนใหญ่นั้นจะยังขาดมาตรฐาน
ในการผลิตและความร่วมมือกันในการพัฒนา ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้ประกอบการให้
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดการรับรองมาตรฐานมากขึ้น เพื่อนําไปสู่มาตรฐานระดับ
สากลในการส่งออกสินค้า โดยอาศัยช่องทางความช่วยเหลือจากหน่วยงานกลางต่างๆหรือเป็นการ
รวมกลุ่มกันเพื่อเกิดการพัฒนาและช่วยเหลือร่วมกันในการยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐาน 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนต้นน้ํา: เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เติบโตอย่างยั่งยืน และไทยยังคงเป็นฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติเพื่อส่งออก จึงควรมีการ
ดึงดูดให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ําในประเทศ ซึ่งจะทําให้การผลิตสินค้ามีความรวดเร็ว
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มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้ 

(4) การยกระดับโครงสร้างสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
โครงสร้างสนับสนุนเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ และหากมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปได้นั้น ก็เป็นสิ่งที่จะ
ทําให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

• การออกแบบและพัฒนา : การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปได้นั้นส่วนหนึ่งจะต้องมาจากการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตและ
ต้องการจะยกระดับสู่การเป็นผู้ออกแบบ ดังนั้นจําเป็นต้องมีโครงสร้างสนุบสนุนที่เหมาะสม
สําหรับการออกแบบ ทั้งในด้านของศูนย์กลางการออกแบบ การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบต่างๆ รวม
ไปถึงการสนับสนุนเครื่องมือในการทําต้นแบบที่มีราคาตํ่า  

• การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ : เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องมีการนําเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าที่หลากหลาย ทําให้มาตรการต่างๆทั้ง
ทางภาษีและวิธีการดําเนินการเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมค่อนข้างมาก จึงควรหัน
มาทบทวนกฎระเบียบต่างๆ เหล่านี้ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไป และปรับให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต เช่น ควรปรับปรุง
ระบบวิธีการให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว ระบบการจัดหมวดหมู่สินค้าให้มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนําไปสู่พิกัดภาษีที่มีความชัดเจนและเป็นธรรม เป็นต้น 
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 อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

ตารางที่ 19 ทิศทางและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

1. ขาดแคลนแรงงานพื้นฐาน โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาที่มีความรูพ้ืนฐานสําหรับการผลิตแมพิมพ
2. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางของแมพิมพ โดยเฉพาะวิศวกรออกแบบแมพิมพและแรงงานในการขัดผิวแมพิมพ
3.  สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาแมพิมพมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับความตองการของอุตสาหกรรม
4. ครุภัณฑ(เคร่ืองจักร,ซอทฟแวร)ท่ีใชในการสอนไมทันสมัยและไมเพียงพอสําหรับการเรียนรู
5. ขาดเครื่องวัดที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพแมพิมพ  รวมทั้งไมมีสถาบันท่ีรับรองมาตรฐานและคุณภาพของแมพิมพ
6. ชองทางการปลอยสินเชื่อถูกจํากัด เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ไมเปนที่รูจักในวงกวาง
7. อัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบและเคร่ืองจักรสูง และผูประกอบการขาดการสนับสนุนดานการลงทุน ทําใหไมสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพไดอยางเต็มท่ีและทัดเทียมกับประเทศคูแขง
8. ขาดการวางแผนกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทําใหระยะการผลิตใชเวลานานเกินสมควร
9. วัตถุดิบในการผลิตแมพิมพมีไมเพียงพอ มีตนทุนคอนขางสูง และไมสามารถจัดหาไดภายในประเทศ
10.ขาดการสนับสนุนดานเงินลงทุน สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตแมพิมพ
11.ผูประกอบการขาดความเขมแข็ง อีกทั้งผูประกอบการสวนมากจะเนนการทํางานอยางเบ็ดเสร็จภายในท่ีเดียว ขาดการรวมกลุมเพ่ือแบงงานและพัฒนาอุตสาหกรรมรวมกัน
12. ไมมีการจัดการองคความรู เทคนิควิธีการและการแกไขปญหาในการผลิตแมพิมพ รวมถึงขาดคูมือและการถายทอดความรูระหวางบุคลากรภายในอุตสาหกรรม
13.  ขาดการทําตลาดเชิงรุก ทําใหไมสามารถสรางและขยายตลาดในตางประเทศได
14.ตางชาตไิมเชื่อมั่นในคุณภาพของการผลิตแมพิมพหรือการขัดผิวแมพมิพไทย เน่ืองจากขาดการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการผลิตแมพิมพของไทย

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

1. อุตสาหกรรมแมพิมพของไทยจะกาวไปสูการผลิตที่เนนความแมนยํา ความ
เท่ียงตรงและซับซอนสูง (Medium-High precision) เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยาน
ยนตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

2. ภาคอุตสาหกรรมจะมีการนําเทคโนโลยีเชื่อมโยงกระบวนการผลิต เพ่ือทําให
ระยะเวลาผลิตรวดเร็ว และมีความเที่ยงตรง แมนยํามากขึ้น 

3. ตลาดแมพิมพท่ีมีความละเอียดปานกลางจะขยายาไปสูความละเอียดสูงเพิ่มมาก
ขึ้น

4. อุตสาหกรรมจะมีหนวยงานกลางหลักในการบริหารจัดการ และรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตแมพิมพที่เทียบเทากับระดับสากล

5. มกีารรวมกลุมของผูประกอบการ ทําใหเกิดการพัฒนาสูแมพิมพทุกระดั

6. อุตสาหกรรมแมพิมพของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเปนศูนยการพัฒนาผิว
แมพิมพ (surface finishing polishing) และเปนที่รูจักของผูผลิตในตางประเทศ

7. ผูประกอบการแมพิมพไทยจะสามารถรองรับการผลิตชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ของ
บริษัทตางชาติไดอยางมีมาตรฐานและจะขยายตลาดภายในประเทศ และขยาย
ตลาดตอเนื่องสูตลาดตางประเทศในอนาคต เปนผลใหมูลคาการสงออกเพ่ิมมาก
ขึ้นและมูลคาการนําเขาแมพิมพจากตางประเทศลดลง

8. อุตสาหกรรมแมพิมพจะมีระบบการพัฒนาบุคลากทั้งในและนอกระบบการศกึษา 
เพ่ือรองรับความตองการของตลาด โดยมีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรองรับกับ
คาตอบแทน

1. บริษัทผูผลิตแมพิมพจะเนนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดระยะเวลาในการผลิต
แมพิมพใหส้ันลง (Rapid production development cycle) เพ่ือรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ
และสินคาใหมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

2. ผูผลิตแมพิมพจะลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ ท่ีมีระบบโปรแกรม CAD CAM รองรับในการ
การออกแบบ และเชื่อมโยงการเครื่องจักรในการผลิตแมพิมพเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ผลิต 

3. การผลิตแมพิมพทจะมีความแมนยําและเที่ยงตรงมากขึ้น โดยขนาดแมพิมพจะมีขนาด เล็ก
ลงในระดับขนาดไมโครเมตรหรือขนาดเล็กกวา (Micro Mould Micro die) เพ่ือรองรับความ
ตองการสินคาที่มีขนาดเล็กลงเพิ่มขึ้น เชน เครื่องมือทางการแพทย และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

4. ทิศทางเครื่องจักรท่ีใชในแมพิมพจะมีขนาดที่ใหญขึ้นเพื่อจะรองรบั Multi-cavity mold

5. แมพิมพจะมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานมากขึ้น

6. เครื่องจักรจะมีการพัฒนาในการรองรับการใชวัตถุดิบตาง  ๆเชน carbide, เซรามิก, คอมโพ
สิต

7. การพัฒนาผิวแมพิมพ จะมีความสําคัญมากขึ้น (surface treatment technology) ในการยืด
อายุการใชงานของแมพิมพ เชน การใชวัสดุจาก aluminum alloy เพ่ือชวยในการลด
ระยะเวลาในการผลิตและลดตนทุน

8. เครื่องจักรในการการหลอขึ้นรูป (Mould) จะมีทิศทางการใชระบบเคร่ืองจักรท่ีใชแรงดันสูง

9. ปจจัยหลักในการขยายตัวของอุตสาหกรรมจะขึ้นอยูกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาน
ยนตและชิ้นสวนยานยนต,อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนหลัก

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมพิมพไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมพิมพไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมพิมพโลกทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมพิมพโลก

1. ขาดแคลนแรงงานพื้นฐาน โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาที่มีความรูพ้ืนฐานสําหรับการผลิตแมพิมพ
2. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางของแมพิมพ โดยเฉพาะวิศวกรออกแบบแมพิมพและแรงงานในการขัดผิวแมพิมพ
3.  สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาแมพิมพมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับความตองการของอุตสาหกรรม
4. ครุภัณฑ(เคร่ืองจักร,ซอทฟแวร)ท่ีใชในการสอนไมทันสมัยและไมเพียงพอสําหรับการเรียนรู
5. ขาดเครื่องวัดที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพแมพิมพ  รวมทั้งไมมีสถาบันท่ีรับรองมาตรฐานและคุณภาพของแมพิมพ
6. ชองทางการปลอยสินเชื่อถูกจํากัด เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ไมเปนที่รูจักในวงกวาง
7. อัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบและเคร่ืองจักรสูง และผูประกอบการขาดการสนับสนุนดานการลงทุน ทําใหไมสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพไดอยางเต็มท่ีและทัดเทียมกับประเทศคูแขง
8. ขาดการวางแผนกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทําใหระยะการผลิตใชเวลานานเกินสมควร
9. วัตถุดิบในการผลิตแมพิมพมีไมเพียงพอ มีตนทุนคอนขางสูง และไมสามารถจัดหาไดภายในประเทศ
10.ขาดการสนับสนุนดานเงินลงทุน สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตแมพิมพ
11.ผูประกอบการขาดความเขมแข็ง อีกทั้งผูประกอบการสวนมากจะเนนการทํางานอยางเบ็ดเสร็จภายในท่ีเดียว ขาดการรวมกลุมเพ่ือแบงงานและพัฒนาอุตสาหกรรมรวมกัน
12. ไมมีการจัดการองคความรู เทคนิควิธีการและการแกไขปญหาในการผลิตแมพิมพ รวมถึงขาดคูมือและการถายทอดความรูระหวางบุคลากรภายในอุตสาหกรรม
13.  ขาดการทําตลาดเชิงรุก ทําใหไมสามารถสรางและขยายตลาดในตางประเทศได
14.ตางชาตไิมเชื่อมั่นในคุณภาพของการผลิตแมพิมพหรือการขัดผิวแมพมิพไทย เน่ืองจากขาดการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการผลิตแมพิมพของไทย

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

1. อุตสาหกรรมแมพิมพของไทยจะกาวไปสูการผลิตที่เนนความแมนยํา ความ
เท่ียงตรงและซับซอนสูง (Medium-High precision) เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยาน
ยนตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

2. ภาคอุตสาหกรรมจะมีการนําเทคโนโลยีเชื่อมโยงกระบวนการผลิต เพ่ือทําให
ระยะเวลาผลิตรวดเร็ว และมีความเที่ยงตรง แมนยํามากขึ้น 

3. ตลาดแมพิมพท่ีมีความละเอียดปานกลางจะขยายาไปสูความละเอียดสูงเพิ่มมาก
ขึ้น

4. อุตสาหกรรมจะมีหนวยงานกลางหลักในการบริหารจัดการ และรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตแมพิมพที่เทียบเทากับระดับสากล

5. มกีารรวมกลุมของผูประกอบการ ทําใหเกิดการพัฒนาสูแมพิมพทุกระดั

6. อุตสาหกรรมแมพิมพของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเปนศูนยการพัฒนาผิว
แมพิมพ (surface finishing polishing) และเปนที่รูจักของผูผลิตในตางประเทศ

7. ผูประกอบการแมพิมพไทยจะสามารถรองรับการผลิตชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ของ
บริษัทตางชาติไดอยางมีมาตรฐานและจะขยายตลาดภายในประเทศ และขยาย
ตลาดตอเนื่องสูตลาดตางประเทศในอนาคต เปนผลใหมูลคาการสงออกเพ่ิมมาก
ขึ้นและมูลคาการนําเขาแมพิมพจากตางประเทศลดลง

8. อุตสาหกรรมแมพิมพจะมีระบบการพัฒนาบุคลากทั้งในและนอกระบบการศกึษา 
เพ่ือรองรับความตองการของตลาด โดยมีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรองรับกับ
คาตอบแทน

1. บริษัทผูผลิตแมพิมพจะเนนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดระยะเวลาในการผลิต
แมพิมพใหส้ันลง (Rapid production development cycle) เพ่ือรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ
และสินคาใหมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

2. ผูผลิตแมพิมพจะลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ ท่ีมีระบบโปรแกรม CAD CAM รองรับในการ
การออกแบบ และเชื่อมโยงการเครื่องจักรในการผลิตแมพิมพเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ผลิต 

3. การผลิตแมพิมพทจะมีความแมนยําและเที่ยงตรงมากขึ้น โดยขนาดแมพิมพจะมีขนาด เล็ก
ลงในระดับขนาดไมโครเมตรหรือขนาดเล็กกวา (Micro Mould Micro die) เพ่ือรองรับความ
ตองการสินคาที่มีขนาดเล็กลงเพิ่มขึ้น เชน เครื่องมือทางการแพทย และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

4. ทิศทางเครื่องจักรท่ีใชในแมพิมพจะมีขนาดที่ใหญขึ้นเพื่อจะรองรบั Multi-cavity mold

5. แมพิมพจะมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานมากขึ้น

6. เครื่องจักรจะมีการพัฒนาในการรองรับการใชวัตถุดิบตาง  ๆเชน carbide, เซรามิก, คอมโพ
สิต

7. การพัฒนาผิวแมพิมพ จะมีความสําคัญมากขึ้น (surface treatment technology) ในการยืด
อายุการใชงานของแมพิมพ เชน การใชวัสดุจาก aluminum alloy เพ่ือชวยในการลด
ระยะเวลาในการผลิตและลดตนทุน

8. เครื่องจักรในการการหลอขึ้นรูป (Mould) จะมีทิศทางการใชระบบเคร่ืองจักรท่ีใชแรงดันสูง

9. ปจจัยหลักในการขยายตัวของอุตสาหกรรมจะขึ้นอยูกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาน
ยนตและชิ้นสวนยานยนต,อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนหลัก

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมพิมพไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมพิมพไทยทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมพิมพโลกทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมพิมพโลก

 
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของหลายอุตสาหกรรมซึ่งประเทศผู้นําอุตสาหกรรมจะมีการ

เติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างแม่พิมพ์
สําหรับการขึ้นรูปงานวัสดุต่างๆให้ได้ช้ินส่วนที่มีลักษณะตามที่ต้องการ เพื่อนําไปผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่อไป 
แม่พิมพ์จะสามารถจําแนกชนิดของแม่พิมพ์ได้เป็น 3 ชนิดหลักคือ (1) หีบแบบหล่อสําหรับงานหล่อวัสดุทุกประเภท 



แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 
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(Moulds) (2) แม่พิมพ์โลหะสําหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ (Dies) และ (3) แม่พิมพ์สําหรับอัด ตอก พิมพ์ หรือตอกรู 
(Tools for Punching)  

ประเทศผู้นําที่ผลิตแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพ มีความแม่นยําระดับสูง (High Precision) ได้แก่ ประเทศเยอรมนี 
ประทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ส่วนประเทศจีนจะผลิตแม่พิมพ์ทั้งระดับความแม่นยํา เที่ยงตรงต่ําและสูง  
แนวโน้มแม่พิมพ์ของโลกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะรองรับการขึ้นรูปสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในหนึ่งครั้งจะสามารถขึ้น
รูปด้วยแม่พิมพ์หลายๆแบบในครั้งเดียว ทําให้การผลิตรวดเร็วย่ิงขึ้น และในการหล่อขึ้นรูปแม่พิมพ์ (Mould) จะมี
ทิศทางในการใช้ระบบเครื่องจักรแรงดันสูงในการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขึ้นรูปมากยิ่งขึ้น และมีการ
พัฒนาการผลิตแม่พิมพ์สําหรับวัสดุประเภทต่างๆที่หลากหลายมากขึ้น จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักร 
เทคโนโลยีที่มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design - CAD) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing - CAM) ) และโปรแกรมการควบคุมเชิงตัวเลข
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Numerical Control – CNC)  เพื่อรองรับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้ทันสมัยรองรับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ประเภทดังกล่าว นอกจากนี้มีทิศทางที่ให้
ความสําคัญในการพัฒนา ผิวแม่พิมพ์ (surface treatment technology) เพื่อความแม่นยํา เที่ยงตรง และยืดอายุ
การใช้งานของแม่พิมพ์  

ในประเทศไทยอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2510 เริ่มทําแม่พิมพ์พลาสติกโดยใช้ประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล ไม่มีการใช้ทฤษฎีหรือความรู้ ต่อมาเริ่มพัฒนารับจ้างผลิตแม่พิมพ์ แต่ยังไม่มีการแพร่หลายและยัง
มีผู้ประกอบการเพียงไม่ก่ีราย ในด้านวัตถุดิบเริ่มมีการนําเข้าจากต่างประเทศ ต่อมามีการจัดต้ังสมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทยในปี พ.ศ. 2533 ทําให้การขยายตัวในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์มีมากขึ้น จนถึงปัจจุบันมีการผลิตแม่พิมพ์
สําหรับใช้กับวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะการผลิตแม่พิมพ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  ยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีมูลค่าส่งออกอันดับต้นของไทย ดังนั้นการขยายตัวและการเจริญเติบโตของมี
แนวโน้มการเติบโตมากขึ้นแปรผันตามอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทิศทางในอนาคตของ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรม คือ “แม่พิมพ์ของประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่ความแม่นยํา 
ความเที่ยงตรงและซับซ้อนสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการขัดผิวแม่พิมพ์ในเอเชีย” 

ประเทศไทยจะพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ไปสู่ระดับความแม่นยํา เที่ยงตรงปานกลางค่อนข้างสูง (Medium-
High precision) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์จะมีการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการใช้ซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย ส่งผลให้กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ใช้เวลาสั้น 
รวดเร็วและผลิตแม่พิมพ์ได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยํา มีคุณภาพมากขึ้น ในส่วนของแรงงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  
จะมีการพัฒนาและยกระดับแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง 
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ทั้งนี้มีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรองรับกับค่าตอบแทนเพื่อให้มีการกระตุ้นให้แรงงานมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง  

นอกจากนี้ประเทศไทยจะมีการรับรองคุณภาพและมาตรฐานแม่พิมพ์ที่ผลิตในไทยโดยสถาบันที่เป็นที่
ยอมรับระดับสากล ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานของแม่พิมพ์ให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ต่างชาติ เพิ่มการส่งออกให้กับ
แม่พิมพ์ไทย  

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จะมีการรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เอง และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปลายน้ําอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน 

ทั้งนี้ประเทศไทยจะสร้างภาพลักษณ์ให้นานาชาติเห็นความสําคัญในศักยภาพการขัดผิวแม่พิมพ์ด้วยนาโน
เทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายของการผลิตที่สามารถเพิ่มความเที่ยงตรง ความแม่นยําและ
เนื่องจากการขัดผิวแม่พิมพ์ทําให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีผิวที่ละเอียดแล้ว ทําให้แบคทีเรียไม่สามารถเกาะพื้นผิวของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ จึงเป็นคุณสมบัติพิเศษของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแม่พิมพ์ที่ได้ขัดผิวด้วยนาโน
เทคโนโลยีสามารถแอนตี้แบคทีเรียได้ ทําให้ขยายตลาดแม่พิมพ์ไปสู่อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อีก
ช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยจะพัฒนาศักยภาพการขัดผิวแม่พิมพ์จนทําให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการขัดผิวแม่พิมพ์ (Surface Polishing Technique) ในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้นสินค้าเป้าหมายในอนาคต
ของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ได้แก่ แม่พิมพ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีระดับความ
แม่นยําปานกลางค่อนข้างสูงและแม่พิมพ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมี
กระบวนการผลิตที่เป็นเป้าหมายคือนาโนเทคโนโลยีที่ใช้ในการขัดผิวแม่พิมพ์ (Polishing) ช่วยเพิ่มความแม่นยํา 
คุณภาพ ลดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์และแอนตี้แบคทีเรีย 

จากแนวโน้มทิศทางและวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของโลก และของประเทศไทยสามารถกําหนด    
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ดังนี้ 
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• สนบัสนุนการผลิตแรงงานแมพิมพใหเพียงพอตอความตองการ โดยรวมมือกบัภาค
การศึกษา และพฒันาทกัษะแรงงานทัง้ระดบัพืน้ฐาน และการออกแบบแมพิมพ 

• สนบัสนุนและอํานวยความสะดวกในด านเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ซอฟตแวรให กับ
ผู ประกอบการ 

วางโครงสราง
สนับสนุนเพ่ือ

ผลักดัน
อุตสาหกรรมไปสู
การพัฒนาที่มี

ทิศทางและย่ังยืน 

เนนการสราง
มูลคาเพ่ิมใน
อุตสาหกรรม 

พัฒนากลุม
ผูประกอบการ

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขัน 

• ยกระดบัมาตรฐานกระบวนผลิตแมพิมพไดคณุภาพและลดระยะเวลาการ
ผลิต 

• สร างมลูคาเพ่ิมโดยเนนการพฒันาบุคลากรท่ีมีทกัษะดานกระบวนการขดั
ผิว (Polishing) 

• สนบัสนุนใหผู ประกอบการรวมกลุมและสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของแตละ
ราย 

1 

2 

3 

สร าง
มูลค าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ
แมพิมพ 

สงเสริมและ
พัฒนาทักษะ
แรงงาน 

สงเสริมการ
รวมกลุม 

พัฒนา
หนวยงาน
สนับสนุน 

• จดัต ัง้สถาบนัรบัรองคุณภาพและมาตรฐานของแมพิมพ 

• จดัต ัง้องคกรอิสระเพื่อประสานงานระหวางรฐับาลและเอกชนและเป็นหนวยงานกลาง
ที่บริหารจดัการอุตสาหกรรมแมพิมพ 

สร างโอกาส
ในการ
แขงขัน 

• สนบัสนุนมาตรการลดภาษีนําเขาของวตัถุดิบและเคร่ืองจักร  

• พฒันาชองทางการตลาดใหกบัผู ประกอบการ 

แมพิมพท่ีใชใน
อุตสาหกรรม
ยานยนตและ

ชิน้สวน 
ยานยนต 

แมพิมพท่ีใชใน
อุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟ า

และ
อิเล็กทรอนิกส 

กระบวนการขัด
ผิวแมพิมพ 

 
รูปท่ี 17 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ตามรูปด้านบนสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

(1) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในกระบวนผลิตแม่พิมพ์ให้ได้คุณภาพ ความแม่นยํา เที่ยงตรง และสามารถลด
ระยะเวลาการผลิต (Development Cycle Time) รวมทั้งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะด้านกระบวนการขัด
ผิวแม่พิมพ์ (Polishing)  

(2) วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่การพัฒนาที่มีทิศทางและยั่งยืน โดย
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมกับส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานทั้ง
ระดับพ้ืนฐานและการออกแบบแม่พิมพ์ รวมทั้งสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในด้านเครื่องมือ เครื่องจักร 
ซอฟต์แวร์ให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้มีการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังสถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐานของ
แม่พิมพ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานแม่พิมพ์ไทย และสร้างมาตรฐานของแม่พิมพ์ให้น่าเชื่อถือในระดับสากล และที่
สําคัญควรสนับสนุนให้จัดต้ังองค์กรอิสระเพื่อประสานงานระหว่างรัฐบาลและเอกชนและเป็นหน่วยงานกลางที่
บริหารผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (แม่พิมพ์) มีทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(3) พัฒนากลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อสร้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละราย และเกิดความร่วมมือกันในกลุ่มผู้ประกอบการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
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นอกจากนี้ควรสร้างโอกาสในการแข่งขันโดยสนับสนุนมาตรการลดภาษีนําเข้าของวัตถุดิบและเครื่องจักร ควบคู่กับ
พัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ 
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 อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 

ตารางที่ 20 ทิศทางและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 
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อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนในโลกนั้น ถึงแม้จะมีการให้ความสนใจและการพัฒนาด้านพลังงาน
หมุนเวียน/ทดแทนเพิ่มมากขึ้นนั้น แต่พลังงานฟอสซิลและน้ํามันดิบก็ยังคงมีการใช้และผลิตเป็นพลังงานหลักของ
โลกอยู่ แต่จากแนวโน้มประชากรที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 1.2 พันล้านคน ในปี พ.ศ.2568 ส่งผลให้ความต้องการบริโภค
พลังงานเพิ่มขึ้นไปด้วย โดยจะมีการผลิตพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน เข้ามาแทนพลังงานฟอสซิล และพลังงาน
สิ้นเปลืองในสัดส่วน 15 - 20 % ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยจะมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียน/ทดแทนใน 4 กลุ่ม คือ (1) พลังงานแสงอาทิตย์ (2) พลังงานลม (3) พลังงานน้ํา และ (4) พลังงาน
ชีวภาพและพลังงานชีวมวล โดยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน
หลักในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นในสัดส่วน 10% และ 
32% ตามลําดับ ส่งผลให้ต้นทุนเทคโนโลยี และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทั้ง 2 ประเภทนี้จะลดตํ่าลงด้วย ส่วน
พลังงานชีวภาพและพลังงานชีวมวลจะเป็นพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนหลักที่มีการใช้ในประเทศกําลังพัฒนา 
เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์แต่ขึ้นอยู่กลับสภาพพื้นที่ของแต่ละประเทศ รวมถึงการมีฐานเทคโนโลยีที่ตํ่า
กว่าประเทศพัฒนาแล้วจึงทําให้การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์และลมเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า 

ในประเทศไทยพบว่า อีก 15 ปีข้างหน้ายังคงมีการใช้พลังงานฟอสซิล และน้ํามันดิบเป็นพลังงานหลัก 
อย่างไรก็ดีจากแนวโน้มการให้ความสําคัญต่อพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีนโยบายในการสนับสนุน
ทางด้านการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากกระทรวงพลังงาน หรือจากภาคอุตสาหกรรมและสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนต่างๆ ซึ่งวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลส่วนใหญ่มาจากพืชอาหาร 
ส่งผลให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน ทําให้ทิศทางอนาคตจะต้องเพิ่มผลิตผลพืชที่เป็นพลังงานชีวมวล เพื่อลดปัญหา
วัตถุดิบการผลิตที่ไม่เพียงพอ ส่วนการใช้พลังงานในภาคขนส่ง จะใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมาทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง อีก
ทั้งยังมีการลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Vehicles: NGV) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied 
Petroleum Gas: LPG) ในยานยนต์ แต่จะนํามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ
จะมีการผลิตพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนจากวัตถุดิบเหลือใช้ เช่น น้ําเสีย กากอาหาร เป็นต้น มาผลิตเป็นพลังงาน
หมุนเวียน/ทดแทนเพื่อใช้ในโรงงานเองเช่นกัน นอกจากพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประเทศ
ไทยก็ยังมีความต้ังใจที่จะผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่กระจายทั่วทุกชุมชนโดยใช้วัตถุดิบที่มีศักยภาพชุมชน
นั้นๆในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดความสูญเสียไฟฟ้าจากสายส่งได้ และรองรับการเกิด ระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าอัจฉริยะ
สมาร์ทกริด (smart grid) ในอนาคต  

จากการวิเคราะห์ในภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนทั้งของโลกและของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน แนวโน้มและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งศักยภาพ และปัญหาของ
อุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย ทําให้สามารถวางแนวทางที่เหมาะสมต่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
พลังงานหมุนเวียน/ทดแทนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
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พลังงาน
แสงอาทิตย

พลังงานชีว-
มวล/เช้ือเพลิง

ชีวภาพ

พลังงาน
ชีวภาพ

พลังงานขยะ

ไฟฟาพลังงาน
น้ํา

กระตุนการผลิต
พลังงงาน
หมุนเวียน

• วางแนวทางในการปรับปรุงโครงสรางตนทุนของพลังงานใหสะทอนถึงความเปน
จริงเพือกระตุนการเลือกใชพลังงานหมุนเวียน

• วางมาตรการระยะยาวในรองรับกาปรับตัวของตนทุนพลังงานที่ เพิ่มสูงขึ้นพรอม
กับการเรงพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใชแทนที่ในระยะเวลาสั้น

• จัดตั้งหนวยงาน หรือศูนยการติดตอประสานงานสําหรับผูประกอบการที่สนใจจะ
ลงทุน

มาตรการสราง
แรงจูงใจให
ผูผลิต

ขยายจํานวน
ผูใชพลังงาน
หมุนเวียน

สนับสนุน
ผลประโยชน
ผูใชพลังงาน

โครงสรางและ
มาตรการ
สนับสนุน

• วางโครงสรางผลตอบแทนเพื่อสนับสนุนการใหเลือกใชพลังงานหมุนเวียน
• ปรับการคํานวนสูตรการคํานวนราคาคาไฟสําหรับผูผูใชพลังงานที่ เลือกใช
พลังงานหมุนเวียน

• วางมาตรการกระตุนใหอุตสาหกรรมพัฒนาการมาตรประหยัดพลังงานไดเพื่อ
แลกผลตอบแทน

สงเสริมการวิจัย
และพัฒนา

นโยบาย
ผลักดัน
พลังงาน
หมุนเวียน

• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนประกอบและเคร่ืองจักรสําหรับ
นํามาผลิตพลังงานหมุนเวียน เชน Gasifier ขนาดเล็ก กังหันลมความเร็วต่ํา 
เซลลแสงอาทิตย PV  เคร่ืองจักรแปรรูปชีวมวลอัดเม็ด Solar Cooling เปนตน

• สนับสนุนทุนวิจัยและสิทธิของทรัพยสินทางปญญาเพื่อกระตุนการวิจัยและ
พัฒนา

• สนับสนุนมาตรการชวยเหลือดานเงินลงทุนทางสําหรับผูลงทุนในการผลิ ต
พลังงานหมุนเวียน

• สรางความเชื่อม่ันใหแกผูประกอบการที่สนใจในการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียน
โดยการออกมาตรการเพื่อสรางความม่ันใจตางๆ  เชน กฎหมายอนุรักษพลังงาน 
มาตรการสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

1

2

3

ผลักดันการใช
ภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

• สนับสนุนการติดตั้ง เคร่ืองผ ลิตพลังง านไฟฟาพลังน้ําใ นแหลงต างๆที่เป น
ทรัพยากรของทางภาครัฐที่มีอยูในประเทศไทย 

 
รูปท่ี 18 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 

โดยแนวทางในการพัฒนาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แนวทางหลัก คือ (1) การกระตุ้นการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน/ทดแทน (2) การขยายจํานวนผู้ใช้พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน และ (3) พัฒนาโครงสร้างและมาตรการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ และรายละเอียดแต่ละแนวทาง มีดังนี้ 

(1) การกระตุ้นให้เกิดการผลิตพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนเพิ่มมากขึ้น 
ในปัจจุบันประชาชนเริ่มให้ความสนใจด้านพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยเห็นได้จาก

ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการด้านอื่นๆ ได้หันมาลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนเพิ่มขึ้น จึงควรมีมาตรการ
สร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน เป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะ
ลงทุนแต่กลัวความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตที่อาจจะไม่คุ้มค่าหรือได้ผลตอบแทนต่ําในการ
ลงทุน มีความเชื่อมั่น และสนใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยมี 2 แนวทาง คือ (1) วางแนวทางในการ
ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนของพลังงานให้สะท้อนถึงความเป็นจริงเพื่อกระตุ้นการเลือกใช้พลังงาน
หมุนเวียน/ทดแทน และ (2) วางมาตรการระยะยาวในรองรับการปรับตัวของต้นทุนพลังงานที่
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เพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับการเร่งพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนเพื่อใช้แทนที่ในระยะเวลา
สั้น  

• ผลักดันการใช้ทรัพยากรของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนชลประทาน ที่ยากท่ี
จะเข้าถึงหรือขออนุญาตในการเข้าไปติดต้ังอุปกรณ์ในการนําน้ําในเขื่อนบางส่วนมาใช้ในการผลิต
เป็นพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย ส่งผลให้ไฟฟ้าพลังน้ําในประเทศไทยมีปริมาณการผลิตที่
น้อย ทั้งๆที่ทรัพยากรมีจํานวนมาก โดยมีแนวทาง คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การให้อนุญาตติดต้ังอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากน้ํา ตลอดจนขั้นตอนที่ชัดเจนในการขออนุญาตจาก
ผู้ประกอบการที่มีความสนใจ 

(2) การขยายจํานวนผู้ใช้พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 
การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริโภคพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนจึงเป็นสิ่งสําคัญและควบคู่กับการ

สนับสนุนการผลิตพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน โดยแนวทางในการขยายจํานวนผู้บริโภค คือ การสร้างมาตรการ
สนับสนุนผลประโยชน์แก่ผู้ใช้พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน มีรายละเอียดดังนี้ 

• มาตรการสนับสนุนผลประโยชน์แก่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน โดยการผลิต
พลังงานหมุนเวียน/ทดแทนควรมีการพัฒนาควบคู่กับการนํามาใช้งาน มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหา
ผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนล้นตลาดได้ กล่าวคือผลิตออกมามากเกินจํานวน
ผู้นําไปใช้ ดังนั้นแนวทางนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญและควรสนับสนุนอย่างมาก โดยมี 2 แนวทาง คือ    
(1) วางโครงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ใช้ และ (2) วางมาตรการกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมมีการ
พัฒนามาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนําวัตถุดิบที่เหลือใช้มาผลิตเป็นพลังงานหมุนเวียน/
ทดแทน  

(3) พัฒนาโครงสร้างและมาตรการสนับสนุน 
โครงสร้างและมาตรการสนับสนุนเป็นแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/

ทดแทนอย่างมาก เนื่องจากการที่มีโครงสร้างสนับสนุนที่ดี จะส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจในการลงทุน และ
ผู้บริโภค มีความเชื่อมั่นและเล็งเห็นทิศทางในอนาคตได้ชัดเจน โดยรายละเอียดแนวทางต่างๆ มีดังนี้ 

• การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/
ทดแทน เนื่องจากมีความจําเป็นต้องวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ และ
วัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพหรือให้พลังงานสูงกว่าปัจจุบัน โดยมี 2 แนวทาง คือ (1) สนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน อุปกรณ์และเครื่องจักร สําหรับนํามาผลิตพลังงาน
หมุนเวียน/ทดแทน โดยใช้ทรัพยากร วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศไทย และ (2) สนับสนุนทุน
วิจัยและสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อกระตุ้นการวิจัยและพัฒนา  
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• นโยบายผลักดันด้านพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน นโยบายในการสนับสนุนและผลักดันในการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนในปัจจุบันยังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือ
ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจในการลงทุนและการใช้พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน โดยมี 2 แนวทาง 
คือ (1) สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือด้านเงินลงทุนทางสําหรับผู้ลงทุน และ (2) สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน  
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