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การวิเคราะห
 Pain Point และ Gain Point  

ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม� 
 

จรินทร� ชลไพศาล 
  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร%  

 
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม� เป�นหน่ึงใน 10 อุตสาหกรรม 

แห�งอนาคต (S-Curve) ภายใต%ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 
ระยะ 20 ป0 (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงจัดอยู�ในกลุ�ม 
First S-Curve โดยในบทความ น้ี จะนำเสนอสถานการณ เก่ี ยว กั บ
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�ของโลกและของไทย การศึกษา Pain points 
และ Gain points ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�ของไทย 
รวมถึงประสบการณของจีนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม� 
เพ่ือนำมาสู�ข%อเสนอมาตรการหรือแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม�ของไทย 
1. อุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม�ของโลก 

ขอบเขตของอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�ในบทความน้ีหมายถึง
อุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวข%องกับรถยนตปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in 
Hybrid-Electric Vehicle: PHEV) และรถยนตไฟฟ̂า (Electric Vehicles: 
EV) หรือ Battery Electric Vehicles (BEV) เท�าน้ัน  
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PricewaterhouseCoopers ชี้ ให% เห็ น ว� าย านยน ต ส มั ย ให ม� มี
คุณ ลั กษ ณ ะส ำ คัญ  5  ป ระการ  คื อ  “eascy” 1 1) Electrified คื อ  
ใช%พลั งงานไฟฟ̂า 2) Autonomous หมายถึงการควบคุมยานยนต  
โดยมนุษยมีแนวโน%มท่ีจะลดลง 3) Shared หรือการแบ�งปjน เช�น ระบบ 
Car-sharing หรือ Ride-hailing เป�นต%น 4) Connected รถยนตสมัยใหม�
จะมีลักษณ ะการเชื่ อมต�อ กับรถยนต คัน อ่ืน กับโครงสร%างพ้ืนฐาน 
ด% านการจราจร (Car2Car หรือ  Car2X communication) 5) Yearly 
updated ในแต�ละป0รถยนตสมัยใหม�จะสามารถ upgrade software  
เดิมได%โดยไม�มีความจำเป�นจะต%องซ้ือรถยนตคันใหม�2  

โครงสร%างต%นทุนการผลิตยานยนตสมัยใหม�มีความแตกต�างจาก 
ยานยนตแบบด้ังเดิม (Internal Combustion Engine : ICE) ค�อนข%างมาก  
โดยข%อมูลของ Boston Consulting Group ในป0 2561 ระบุว�าในปjจจุบัน 
ต%นทุนการผลิตรถยนตไฟฟ̂าสูงกว�ารถยนตแบบ ICE ประมาณร%อยละ 35 
โดยระบบส�งกำลัง (Powertrain) จะมีสัดส�วนสูงถึงประมาณร%อยละ 50 
ของต%นทุนการผลิตรถยนตไฟฟ̂า โดยแบ�งเป�นต%นทุนเก่ียวกับแบตเตอรี่
ประมาณร%อยละ 35 และมอเตอรไฟฟ̂าประมาณร%อยละ 153  

 

1 https://www.pwc.at/de/publikationen/branchen-und-wirtschaftsstudien/eascy-
five-trends-transforming-the-automotive-industry_2018.pdf  
2 https://www.teslarati.com/elon-musk-tesla-software-version-9-release-date-
update/  
3 https://www.bcg.com/publications/2018/future-battery-production-electric-
vehicles.aspx 
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แร�และโลหะเป�นวัตถุดิบท่ีสำคัญในการผลิตรถยนตและแบตเตอรี่
สำหรับรถยนตไฟฟ̂า ซ่ึงในแบตเตอรี่สำหรับรถยนตไฟฟ̂ามีแร�และโลหะ 
ท่ีสำคัญ เช�น อะลูมิเนียม แกรไฟต เหล็กกล%า เหล็ก ทองแดง โคบอลต 
นิกเกิล แมงกานีส และลิเธียม เป�นต%น โดยในบางประเทศกำหนดให%
วัตถุดิบแร�และโลหะท่ีใช%ในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนตสมัยใหม� 
เป�นวัตถุดิบท่ีมีความสำคัญมากหรือเป�นวัตถุดิบยุทธศาสตร เน่ืองจาก
อุปทานท่ีมีอยู�อย�างจำกัดและการผลิตท่ีกระจุกตัวอยู�ในบางประเทศ 
รวมถึงคุณสมบั ติ ท่ี ยังหาวัตถุ ดิบ อ่ืนมาทดแทนได%ยาก นอกจากน้ี   
บางประเทศท่ีมีวัตถุดิบท่ีสำคัญเหล�าน้ี เช�น จีน และคองโก มีนโยบาย
สงวนรักษาวัตถุดิบ รวมถึงจำกัดการส�งออกวัตถุดิบเหล�าน้ันอีกด%วย 

Bloomberg เปvดเผยว�าในป0 2561 ยอดขายรถยนตไฟฟ̂าท่ัวโลก 
อยู�ท่ีระดับประมาณ 1.6 ล%านคัน แบ�งเป�น EV ประมาณร%อยละ 62 และ 
PHEV ประมาณร%อยละ 38 และยอดขายรถยนตไฟฟ̂าในป0 2561 เพ่ิมข้ึน
จากประมาณ 1.1 ล%านคันในป0ก�อน คาดการณว�ายอดขายรถยนตไฟฟ̂าจะ
เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 1.1 ล%านคันในป0 2560 ไปอยู�ท่ีระดับ 11 ล%านคันในป0 
2568 และจะเพ่ิมข้ึนเป�น 30 ล%านคันในป0 2573 ซ่ึงจะเป�นป0ท่ีราคารถยนต
ไฟฟ̂าถูกกว�า ICE และคาดหมายว�ายอดขายรถยนตไฟฟ̂าจะอยู�ระดับ 
ท่ีมากกว�า 60 ล%านคันในป0 2583 และจะมีสัดส�วนยอดขายท่ีสูงกว�า ICE 
(รูปท่ี 1) 
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รูปท่ี 1 ยอดขายรถยนตไฟฟ̂าของโลกในช�วงป0 2555-2561e  
และการคาดการณแนวโน%มในอนาคต 

    

 
ท่ีมา : https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#toc-
download 

หลายประเทศกำหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนตสมัยใหม� โดยบางประเทศกำหนดเป̂าหมายท่ีจะยกเลิกการใช%
รถยนตแบบด้ังเดิม (ICE) เช�น เกาหลีใต%ประกาศจะเลิกใช% ICE ภายในป0 
2563, เดนมารก เนเธอรแลนด อินเดีย จะเลิกใช%ภายในป0 2573, จีน 
ฝรั่งเศส และอังกฤษ จะเลิกใช%ภายในป0 2583 เป�นต%น4  

 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_banning_fossil_fuel_vehicles  
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2. อุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม�ของไทย 

รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�หรือ
รถยนตไฟฟ̂าอย�างเป�นรูปธรรมต้ังแต�วันท่ี 3 มีนาคม 2558 สภาปฏิรูป
แ ห� งช า ติ มี ม ติ เห็ น ช อ บ ราย งาน ข% อ เส น อ โค ร งก ารป ฏิ รู ป ข อ ง
คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน เรื่อง “การส�งเสริมยานยนตไฟฟ̂า 
ในประเทศไทย”5 ต�อมาวันท่ี 9 ตุลาคม 2558 ครม. เห็นชอบแผนอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2558-79 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) โดย
กำหนดเป̂าหมายรถยนตไฟฟ̂าจะเข%ามาแทนท่ีรถยนตใช%น้ำมันอย�าง
รูปแบบ และต้ังเป̂าหมายให%มีรถยนตไฟฟ̂า 1.2 ล%านคัน มีสถานีอัดประจุ
ไฟฟ̂า 690 สถานี ภายในป0 25796 และเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 
ครม. เห็นชอบในหลักการข%อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป̂าหมาย เพ่ือเป�น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ซ่ึงอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�
เป�นหน่ึงในกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญในการ
ผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคต7 

เพ่ือให%การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเห็นผลอย�างเป�นรูปธรรม 
หน�วยงานภาครัฐจึงออกมาตรการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม�หลายรูปแบบ8 ท้ังทางด%านการเสริมสร%างอุปทาน เช�น 
มาตรการส�งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะอย�างย่ิงใน EEC การลดการจัดเก็บ

 

5 http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrc2557/m030358.pdf  
6 http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/studyreport/EV_plan.pdf  
7 http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2558/993168131.pdf  
8 http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/EV_motor/PowerpointEV.pdf  
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ภาษีสรรพสามิต9 และการกระตุ%นอุปสงค เช�น การส�งเสริมให%หน�วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจจัดซ้ือรถยนตไฟฟ̂า เป�นต%น รวมไปถึงมาตรการ 
อ่ืน ๆ เช�น การเตรียมความพร%อมของโครงสร%างพ้ืนฐาน โดยการศึกษา
แผนการติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟ̂าในพ้ืนท่ีเป̂าหมายและถนนหลัก 
ท่ีเชื่อมต�อพ้ืนท่ีเป̂าหมาย การจัดทำมาตรฐานรถยนตไฟฟ̂า การบริหาร
จัดการแบตเตอรี่ท่ีใช%แล%ว รวมท้ังจัดทำแผนการบริหารและกำจัดซาก
แบตเตอรี่รถยนต เป�นต%น 

อย�างไรก็ตาม ในปjจจุบันผลจากนโยบายและมาตรการในส�งเสริม 
ให%เกิดอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�ยังไม�เห็นอย�างเป�นรูปธรรมมากนัก 
โดยจากข%อมูลสถิติยอดจำหน�ายรถยนตไฟฟ̂าของ International Energy 
Agency10 พบว�า ในป0 2560 ไทยมียอดจำหน�ายรถยนตไฟฟ̂า 30 คัน 
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป0 2559 ซ่ึงไม�มียอดจำหน�ายรถยนตไฟฟ̂าเลย แต�เม่ือ
เทียบกับป0 2558 ซ่ึงมียอดจำหน�ายรถยนตไฟฟ̂าถึง 270 คัน ถือว�ายอด
จำหน�ายรถยนต ไฟฟ̂าในไทยลดลงเป�นอย�างมาก แสดงให% เห็นว�า
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�ของไทยยังมีโอกาสท่ีจะพัฒนาได%อีกมาก  

 
 

 

9 กรมสรรพสามิตออกประกาศกำหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับ HEV และ PHEV  
ลดจากอัตราปกติลงก่ึงหนึ่ง ส�วน BEV ลดจากอัตราปกติลงเหลือร%อยละ 2 โดยมีเงื่อนไขว�า  
ต%องผ�านการอนุมัติโครงการจาก BOI และต%องใช%แบตเตอร่ีที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ ตั้งแต�
ป0ที่ 5 เป�นต%นไป 
10 https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-
actualites/globalevoutlook2018.pdf  
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3. อุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม�ของจีน 

จีนเป�นประเทศท่ีน�าสนใจในการท่ีไทยจะเรียนรู%ประสบการณในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม� ด%วยนโยบายและมาตรการต�าง ๆ 
ท้ังจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท%องถ่ินท่ีมีการดำเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันอย�างต�อเน่ือง ผ�านท้ังมาตรการบังคับและควบคุมรวมถึงมาตรการ
สร%างแรงจูงใจ ทำให% อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�ของจีนประสบ
ความสำเร็จท้ังสาขาการผลิตและสาขาบริการ ท้ังในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ ตลอดจนประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน 
ท่ีเก่ียวข%องกับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�อีกด%วย  

ในปjจจุบันจีนเป�นหน่ึงในประเทศผู%นำในอุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม�ของโลก โดยในป0 2560 จีนมียอดจำหน�ายรถยนตไฟฟ̂าประมาณ 
6 แสนคัน หรือประมาณร%อยละ 50 ของยอดจำหน�ายรถยนตไฟฟ̂าของโลก 
นอกจากน้ี ยอดจำหน�ายรถยนตไฟฟ̂าของจีนจะมีแนวโน%มเพ่ิม ข้ึน 
อย�างต�อเน่ืองไปอยู�ท่ีระดับประมาณ 12 ล%านคัน ในป0 2573 (รูปท่ี 2) 
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รูปท่ี 2 ปริมาณการจำหน�ายยานยนตสมัยใหม�ของจีน  
และการคาดการณแนวโน%มในอนาคต 

         

 
ที่มา:  http://www.ev-volumes.com/news/global-plug-in-vehicle-sales-for-

2017-final-results/ และ https://www.dbs.com/aics/ 
pdfController.page?pdfpath=/content/article/pdf/AIO/072018/180706_i
nsights_china_leads_the_way.pdf  

จีนให%ความสำคัญกับผลผลิตรถยนตไฟฟ̂าท่ีผลิตโดยบริษัทจีน  
โดยในแผน Made in China 2525 จีนต้ังเป̂าหมายว�าในป0 2563 รถยนต
ไฟฟ̂าท่ีผลิตโดยบริษัทจีนจะมีส�วนแบ�งตลาดประมาณร%อยละ 70 ของ
ตลาดรถยนตไฟฟ̂าภายในประเทศ และต้ังเป̂าหมายท่ีจะเพ่ิมส�วนแบ�งตลาด
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เป�นร%อยละ 80 ในป0  256811 นอกจากน้ี  จีน ยังให%ความสำคัญ กับ
ประสิทธิภาพของรถยนตไฟฟ̂าอีกด%วย โดยในป0 2563 จีนต้ังเป̂าหมาย 
ให%ผู%ผลิตรถยนตจะต%องสามารถผลิตรถยนตท่ีมีมาตรฐาน Corporate 
average fuel consumption (CAFC) ท่ีระดับ 5 ลิตรต�อ 100 กิโลเมตร  
นอกจากน้ี จีนให%ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานท่ีสำคัญ
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม� คือ สถานีชารตประจุไฟฟ̂า  
โดย ณ สิ้นป0  2560 จีนมีการติดต้ังจุดชารตประจุไฟฟ̂า 213,903 จุด  
ซ่ึงส�วนใหญ�ต้ังอยู�ในเมืองใหญ�ระดับ tier 1 และ tier 2 ส�งผลให%ปjจจุบันจีน
มี EV-to-charging point ratio อยู�ท่ีระดับ 4:112 

นอกจากสาขาการผลิตแล%ว จีนยังให%ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจ
บริการท่ีเก่ียวข%องด%วย โดยเฉพาะอย�างย่ิงบริการท่ีเก่ียวกับการแบ�งปjน 
(Shared) ซ่ึงเป�นหน่ึงในคุณสมบัติท่ีสำคัญของยานยนตสมัยใหม�ท่ีกล�าวไป
แล%วข%างต%น โดยจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนา DiDi Chuxing ซ่ึงเป�น
ธุรกิจให%บริการ Ride-sharing โดยอาศัย AI และเทคโนโลยี Autonomous  
ซ่ึงในป0 2560 DiDi Chuxing มีมูลค�าธุรกิจประมาณ 56,000 ล%านดอลลาร
สหรัฐฯ ใกล%เคียงกับ Uber ของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนผู%ใช%บริการ 
7.43 ล%านคน ซ่ึงสูงกว�า Uber13  

 

11 http://rukor.org/innermost-veins-of-our-planet-2/ 
12 
https://www.dbs.com/aics/pdfController.page?pdfpath=/content/article/pdf/AIO/07
2018/180706_insights_china 
_leads_the_way.pdf  
13 https://www.sustainabletransport.org/archives/6317  
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จีนเริ่มใช%แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม� (New energy 
vehicle: NEV) ต้ังแต�ป0 2552 โดยมีนโยบายจากรัฐบาลกลางและมาตรการ
สนับสนุนจากรัฐบาลท%องถ่ิน มีการใช%วิธีลอกเลียนและปรับใช% (Copy and 
development) แนวทางจากต�างประเทศ มีการทดลองใช%ในบางเมือง 
ท่ีสำคัญก�อนท่ีจะขยายผลในวงกว%าง  
4. Pain points ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม�ของไทย 

จากการศึกษาข%อมูลอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�ของไทย 
โดยเปรียบเทียบกับจีนพบว�า ไทยยังมี Pain points ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม� ดังน้ี 

4.1 พ่ึงพาการนำเข%าชิ้นส�วนยานยนตจากต�างประเทศสูง และ
มูลค�าเพ่ิมต�อระบบเศรษฐกิจต่ำ โดยจากข%อมูลในตารางปjจจัยการผลิต-
ผลผลิต พบว�าอุตสาหกรรมยานยนตของไทยมีสัดส�วนค�าใช%จ�ายข้ันกลาง
นำเข%าสูงถึงร%อยละ 43 ของมูลค�าผลผลิตภายในประเทศ และมีสัดส�วน
มูลค�าเพ่ิมเพียงร%อยละ 21 ต�อมูลค�าผลผลิตภายในประเทศ ซ่ึงค�อนข%างต่ำ
เม่ือเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืน 

4.2 โครงสร%างพ้ืนฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�มีจำกัด 
กล�าวคือ ในป0  2560 ประเทศไทยมีจำนวนสถานีชารตประจุไฟฟ̂า
สาธารณะ 96 แห�งเท�าน้ัน14 ซ่ึงถือว�าน%อยมากเม่ือเทียบกับประเทศท่ี
ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม� เช�น จีน 

 

14 https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-
actualites/globalevoutlook2018.pdf 
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4.3 ขาดแคลนวัตถุ ดิบสำคัญในการผลิต ท่ีสำคัญในการผลิต
แบตเตอรี่สำหรับรถยนตไฟฟ̂า คือ แร�และโลหะ เช�น เช�น อะลูมิเนียม 
แกรไฟต เหล็กกล%า เหล็ก ทองแดง โคบอลต นิกเกิล แมงกานีส ลิเทียม 
เป�นต%น  

4.4 ขาดแคลนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรม
ย าน ย น ต ส มั ย ให ม� จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ส ำ คั ญ  คื อ  ร ะบ บ อั ต โน มั ติ  
(Autonomous) และการเชื่อมต�อ (Connected) ซ่ึงต%องพ่ึงพาเทคโนโลยี
ข้ันสูง ซ่ึงอุตสาหกรรมดังกล�าวในประเทศไทยยังมีค�อนข%างจำกัด และ 
อยู�ระหว�างการพัฒนา 

4.5 มาตรการและแนวทางในการพัฒนาของภาครัฐมีจำกัด  
โดยพบว�ามาตรการต�าง ๆ ค�อนข%างมุ�งเน%นการพัฒนาให%เกิดอุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต ไฟฟ̂าในเชิ งปริมาณมากกว�าคุณภาพ และอาจยัง 
ไม�ครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข%องกับอุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม� 
5. ข1อเสนอแนะหรือแนวทางปรับเปล่ียน Pain points ให1เป6น Gain 

points 

5.1 ควรพิจารณาประกาศยุติการผลิตหรือการจำหน�ายยานยนต
แบบด้ังเดิม เพ่ือส�งสัญญาณท่ีชัดเจนให%ผู%ประกอบการทราบและเพ่ือให%
ผู%บริโภคสามารถปรับตัวล�วงหน%า 

5.2 ควรมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�อย�างรอบด%าน 
โดยควรท่ีจะมีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาเทคโนโลยี
รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข%องกับระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต�อควบคู�
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กันไปด%วย รวมถึงควรพิจารณาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจบริการ 
ท่ีเก่ียวข%องกับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�ด%วย ซ่ึงธุรกิจบริการเหล�าน้ีมี
มูลค�าสูงและมีแนวโน%มเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม�  

5.3 ควรมุ�งเน%นการพัฒนาในเชิงคุณภาพควบคู�ไปกับการพัฒนา 
เชิงปริมาณ โดยอาจพิจารณานำ Electric range และประสิทธิภาพการใช%
พลังงาน เช�น CAFC มาใช%เป�นปjจจัยในการพิจารณาส�งเสริมการลงทุนด%วย 
เป�นต%น ควรมีมาตรการหรือแนวทางในการลดการพ่ึงพาวัตถุดิบชิ้นส�วน
ยานยนตจากต�างประเทศ โดยอาจผลักดันให%มีการจัดหาวัตถุดิบแร�และ
โลหะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่หรือชิ้นส�วนสำคัญภายในประเทศ 
นอกจากน้ี ควรมุ�งเน%นให%เกิดการพัฒนาผู%ประกอบการไทยให%สามารถ 
เป�นเจ%าของธุรกิจท้ังในด%านการผลิตและด%านบริการ เพ่ือสร%างมูลค�าเพ่ิม
จากอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม�ให%สูงข้ึน  

5.4 ควรเร�งรัดการพัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข%อง โดยเฉพาะ
อย�างย่ิงสถานีชารตประจุไฟฟ̂า นอกจากน้ี ควรพิจารณานำมาตรการบังคับ
และควบ คุมมาใช%ควบ คู� ไป กับมาตรการสร% างแรงจู งใจด% วย  เช� น  
การกำหนดให%อาคารหรืออาคารจอดรถท่ีจะก�อสร%างข้ึนมาใหม�จะต%องมี 
การติดต้ังสถานีชารตประจุไฟฟ̂า เป�นต%น 

5.5 ควรพิจารณานำมาตรการจูงใจอ่ืน ๆ ท่ีไม�ใช�ตัวเงินมาปรับใช%
เพ่ือเสริมมาตรการท่ีเป�นตัวเงิน เช�น สิทธิประโยชนเก่ียวกับป̂ายทะเบียน 
และการจำกัดพ้ืนท่ีหรือเวลาในการขับข่ีรถยนตแบบด้ังเดิม (ICE) เป�นต%น 
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5.6 ควรพิจารณาทดลองในบางพ้ืนท่ีหรือเมืองหลักก�อน เช�น 
กรุงเทพฯ ซ่ึงประชาชนมีกำลังซ้ือสูง และหากมาตรการดังกล�าวประสบ
ความสำเร็จจึงพิจารณาขยายผลในวงกว%างเพ่ือให%ครอบคลุมท้ังประเทศ
ต�อไป  
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การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ท่ีจับต�องได� 
 

จิตติ บรรจุ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชำนาญการ 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม  
 

โลกกำลังปฏิวัติทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเทศไทยของ
เรากำลังเปลี ่ยนเครื ่องยนต'ทางเศรษฐกิจจากการขับเคลื ่อนด�วย
อนาล็อก ไปสู+เครื่องยนต'ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด�วยพลังแห+งการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ+งสู+การยกระดับผู�ประกอบการสู+ SMEs 4.0 

อุตสาหกรรมดิจิทัลเป�นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนผ านประเทศไทยไปสู ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ที่จะช วยให+สามารถขยายโอกาสธุรกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได+ โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลสามารถแบ งกลุ  มในมิติของได+เป�น  
3 ประเภท คือ 1. กลุ มธุรกิจซอฟต5แวร5 (Computer Software) ซึ่งเป�น
กลุ มธุรกิจประเภทระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต5 โปรแกรมบริหาร
ฐานข+อมูล พัฒนาแอนิเมชั่น และกราฟฟHกดีไซน5 งานออกแบบเว็บไซต5  
งานพัฒนาเกมและสื่อ (Content) บนอุปกรณ5ไร+สาย ตลอดจนงานพัฒนา
ส ื ่ อสำหร ั บการ เ ร ี ยน  (Computer Assisted Instruction)  และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส5เพื่อการเรียนรู+ (E-Learning) งานพาณิชย5อิเล็กทรอนิกส5  
(E-  commerce) เป �นต +น และ 2.  กล ุ  มธ ุรก ิจบร ิการคอมพ ิวเตอร5  
(Computer Service) งานให+คำปรึกษา รับจ+างออกแบบ พัฒนา และวาง
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ระบบซอฟต5แวร5ให+กับองค5กร งานบำรุงรักษา ดูแลระบบ (Maintenance 
Service) 3. กลุ มธุรกิจ Startup ซึ่งจะเป�นกลุ มธุรกิจตั้งต+นที่ดำเนินธุรกิจ
ในการสร+างสรรค5เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั ้งนี ้ จากการพยากรณ5 
การเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลพบว าภายในปZ 2564 อุตสาหกรรมดิจิทัล
ของไทย จะมีการเติบโตสูงขึ ้นโดยมีมูลค ารวมกว า 504,435 ล+านบาท  
ซ่ึงจะเป�นการเติบโตในหมวดอุตสาหกรรมต าง ๆ เช น อุตสาหกรรมอุปกรณ5 
บริการ IT โครงสร+างพ้ืนฐาน และอุตสาหกรรมซอฟต5แวร5 และอุตสาหกรรม
ดิจ ิทัลคอนเทนต5 เป�นต+น โดยจากรายงานของ ไพรซ5วอเตอร5เฮ +าส5 
คาดการณ5ว าอุตสาหกรรมการผลิตดิจิทัลคอนเทนต5ในประเทศไทยจะมี
มูลค ารวมสูงถึงกว า 4 แสนล+านบาท ในปZ 2561 ซ่ึงถือเป�นอุตสาหกรรมท่ีมี
ขนาดใหญ  และมีศักยภาพสูงมากในการที่จะสร+างรายได+ให+กับประเทศ  
ทั้งในส วนของรายได+หลักจากการผลิตคอนเทนต5 และรายได+รองที่จะมา
จากอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง และเนื่องจากอุตสาหกรรมดิจิทัล 
คอนเทนต5 มีมูลค ารวมสูงถึง 4 แสนล+านบาท จึงเป�นอุตสาหกรรมท่ี
ภาครัฐบาล และสถาบันการเงินให+การสนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะ
อย างยิ่งในส วนของโครงสร+างพื้นฐาน อาทิ อินเทอร5เน็ตทั้งในส วนมีสาย 
และไร+สายเพ่ือให+มีศักยภาพ และประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการ
เติบโตของดิจิทัลคอนเทนต5ทั้งในประเทศ และเพื่อดึงดูดการลงทุนและ 
นักลงทุนจากต างประเทศเข+ามาในประเทศเพ่ิมมากข้ึนจากการขยายลงทุน
ในระบบโครงข ายภายในประเทศ 
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หากเราจะวิเคราะห5ห วงโซ อุปทานของอุตสาหกรรม (Supply 
Chain) ของอุตสาหกรรมดิจิทัลเราจะสามารถแบ งได+ตามสายน้ำของ
อุตสาหกรรมต้ังแต ต+นน้ำถึงปลายน้ำได+ดังน้ี 

 
ท่ีมา : รายงานการวิเคราะห5แนวโน+มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมดิจทัิล 
สถาบันทรัพย5สินทางปhญญาแห งจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ในแต ละส วนของสายน้ำจะมีปhญหาที่มีผลต อการพัฒนาและ
การดำเนินการ (Pain Point) คือ อุตสาหกรรมต�นน้ำ ท่ีประเทศไทยเรายัง
ขาดความรู +ความเข+าใจในเร ื ่องระบบการผลิตอิเล ็กทรอนิกส5ข ั ้นสูง  
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลการลงทุนในอุตสาหกรรมต+นน้ำ จะต+อง
อาศั ย เ ม ็ ด เ ง ิ น จ ํ านวนมาก  อุ ตสาหกรรมกลางน้ำ การแปรรูป 
ในภาคอุตสาหกรรมยังเป�นการแปรรูปขั้นกลางที่มีมูลค าเพิ่มในระดับหน่ึง  
ในประเทศไทยมีผ ู +ประกอบการในร ูปแบบนี ้ เป �นจ ํานวนมาก และ 
ผู+ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลส วนใหญ ขาดความรู+ ความเข+าใจ 
ในเรื่องการจัดระบบการจัดการที่ดีโดยเฉพาะด+านการเงิน การคุ+มครอง
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ทร ัพย 5ส ินทางป hญญา การต ีม ูลค  าของผล ิตภ ัณฑ5ทางด ิจ ิท ัล และ
อุตสาหกรรมปลายน้ำ ท่ีการส งออกสินค+าดิจิทัลสู  ตลาดต างประเทศ 
ยังต+องการการพัฒนาในด+านการส งเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิตให+ได+
มาตรฐานการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย รวมถึงภาษาท่ีเป�นสากล 

จาก Pain Point นี้เองจึงทำให+เราจะต+องหาทางออกการพัฒนา
เพ่ือแก+ไขปhญหา (Gain Point) ด+วยการวิเคราะห5ปhญหาเพ่ือหาจุดแข็ง และ
โอกาสในการขับเคลื ่อนธุรกิจด+วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมลผ านการ 
บูรณาการทำงานร วมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
เพื ่อร  วมกันสร+างให+เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล เช น 

1. การส งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและ
บุคลากรด +านเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมดิจ ิท ัล การช  วยเหล ือหรือ 
การอุดหนุนเพื่อการเริ่มต+นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล และการประยุกต5ใช+
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือภาคธุรกิจ 

2. การส  งเสร ิมและสน ับสน ุนมาตรการทางด+านเง ินลงทุน  
ด+านภาษีและสิทธิประโยชน5เพ่ือมุ งหวังเพ่ือกระตุ+นการลงทุน กระตุ+นการใช+
ประโยชน5จากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงดึงดูดผู +เช ี ่ยวชาญด+านดิจิทัล 
จากต างประเทศ 

3. การสร+างสภาพแวดล+อมให+เอื ้อต อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล เช น การทำ Regulatory Sandbox ในการพัฒนา เป�นต+น 
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4. การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ เพื่อการส งเสริมและสนับสนุนในพื้นท่ี
เปqาหมาย เช นการพัฒนาพื้นท่ี EEC เพื่อเป�นต+นแบบการพัฒนาด+านดิจิทัล
ในทุก ๆ พ้ืนท่ี 

5. การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อรองรับในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6. การพัฒนาฐานข+อมูลการส งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื ่อเป�น
ข+อมูลสนับสนุนสำหรับหน วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งนี้ ตัวเร+งที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ  
การพัฒนาผู+ประกอบการ SMEs ที่มีจำนวนกว า 3 ล+านรายเพื่อยกระดับ
ไปสู การเป�น SMEs 4.0 ที่สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช+ในการ
เพิ่มผลิตภาพในธุรกิจ เช น การนำระบบ Automation มาช วยในกระบวน 
การผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การนำ Robot มาช วยลด
การใช+แรงงานในกระบวนการผลิต หรือแม+แต การนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช วยในการบริหารและจัดการข+อมูลทางธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดจะ
เป�นการขับเคลื ่อนภาคอุตสาหกรรมด+วยระบบดิจ ิทัล หรือ Digital 
Transformation ได+อย างแท+จริง 

และอีกส วนหนึ่งที่จะเป�นการพัฒนาประเทศไทยให+สามารถไปสู 
เศรษฐกิจดิจิทัลบนพื้นฐานนวัตกรรมได+นั้น เราจะต+องเร งในการพัฒนา
ธุรกิจ Startup ซึ่งถือเป�นวิสาหกิจแห งอนาคตท่ีสามารถเติบโตได+อย าง
รวดเร็ว ธุรกิจมีการทำซ้ำได+โดยง าย (Repeatable) และขยายกิจการ 
ได+ง าย (Scalable) ซึ่งจะเป�นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ทั ้งในด+านการพัฒนา Real Sector และ 
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Financial Sector ซ ึ ่ ง ในป h จจ ุบ ันย ั ง มีการพ ัฒนา ท่ีกระจ ุกต ั ว เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับการพัฒนา Startup ของต างประเทศที่ปhจจุบันมุ งเน+น 
การพัฒนาในกลุ มของ Tech และ Deep-Tech ซึ่งเป�นการพัฒนาสินค+า
หรือบริการท่ีเป�นเทคโนโลยีข้ันสูง อาทิเช น การพัฒนาด+าน Big Data และ 
AI เป�นต+น ซึ่งระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการพัฒนาจะเป�นสิ ่งจำเป�น
อย างยิ ่งที ่จะช วยให+เกิดความสำเร็จหรือทำให+ธุรกิจ Startup ประสบ
ความสำเร็จได+ด+วย 4 องค5ประกอบสำคัญ คือ 1.การพัฒนา Startup และ
ธุรกิจ SMEs ท่ีมีศักยภาพ 2.การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ Startup 3.การจัดหาแหล งเงินทุนและผู+สนับสนุน 
เพื ่อร วมลงทุนในธุรกิจ Startup และ 4.ความร วมมือกับต างประเทศ 
ในการสรรหาและนำเข+า Startup ต างประเทศและการเชื่อมโยง Startup 
ไทยไปยังตลาดต างประเทศ ดังน้ี 

 
กรอบแนวคิด Ecosystem นี้เองจะเป�นจุดตั้งต+นของการพัฒนา 

National Startup Platform เพื ่อพัฒนาและส+งเสริม Startup ของ
ประเทศไทย เพื ่อให+เราสามารถขับเคลื ่อนประเทศสู  เศรษฐกิจฐาน
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นว ัตกรรมอย  างย ั ่ งย ืน โดยการบ  มเพาะและพ ัฒนา Startup และ
ผู +ประกอบการในทุกระดับครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมเปqาหมาย 
ให+สามารถเข+าสู เวทีโลกได+ 
 โดยสรุป เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย จะสามารถจับต+องได+ น้ัน 
เราจะต+องร วมมือกันขับเคลื่อน ร วมมือกันพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ท่ีเป�นอุตสาหกรรมพื้นฐานให+สามารถเอื้ออำนวยต อการพัฒนา
อุตสาหกรรมด+านอื ่น ๆ ได+ ซึ ่งจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยไปสู   Industry 4.0 ยกระดับผ ู +ประกอบการ SMEs ไปสู  
การเป�น SMEs 4.0 หรือเป�น Startup ที ่ธ ุรกิจสามารถเติบโตได+อย าง
รวดเร็วและม่ันคง 
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การวิเคราะห์ Pain Point และ Gain Point ของภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศไทย 

 

ชาลี ประจักษ์วงศ์ 

1. กล่าวนำ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือ เป็น เสาหลักสำคัญ ในภาค 

การส่งออกของประเทศไทย ปัจจุบันมีมูลค่าถึงร้อยละ 24 ของรายได้ 
การส่งออกของประเทศ โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ถูกระบุ
เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรม (FirstS-curve) ซึ่งการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งเป็นการลงทุน  โดยการลงทุนชนิดนี้  
จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ในระยะสั้น และระยะกลาง 
ในลักษณะการต่อยอด  ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตสำคัญ
ระดับ โลกใน อุตสาหกรรมฮาร์ดดิ สก์ และวงจรรวม  ( Integrated 

Circuits) อีกด้วย ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ 
(Sensors) และวงจรรวม (Integrated Circuits) ที่มีขนาดเล็กลงและ 

มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงทำให้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมย่อยที่ผลิต
อุปกรณ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ได้แก่ ยกระดับอุตสาหกรรมการ
ผลิตวงจรรวมที่มีความซับซ้อนขึ้น  ผลิตระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้  
ในยานยนต์ และอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อุปกรณ์
โทรคมนาคม การออกแบบและผลิตระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ และ
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เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliances) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) การออกแบบผลิตอุปกรณ์ระบบ
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ป ระ เภ ท สวม ใส่  เช่ น  Fitbits การออกแบ บ ท าง
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  ก า รอ อ ก แ บ บ ว งจ ร อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข น าด เล็ ก 
(Microelectronics) แ ล ะก ารอ อ ก แ บ บ ระบ บ ฝั งตั ว  (Embedded 

Systems) รวมถึงการผลิตสารหรือแผ่นไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
สำหรับแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ในอนาคต จะต้องสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้ และสอดคล้องกับลักษณะการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ในอนาคต ต้องสามารถทำงานได้ใน
หลากหลายการใช้งาน มีความยืดหยุ่น และต้องพกพาได้สะดวก ทำให้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีขนาดที่เล็กลง และน้ำหนักเบา รวมทั้งมี
ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาสินค้าที่จะ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานที่น้อยลง โดยพัฒนา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถควบคุมกระบวนการทำงานของ อุปกรณ์
อ่ืน ๆ และนำไปสู่การลดปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนการนั้นลง เช่น 
การพัฒนาระบบเซนเซอร์เพ่ือควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในบ้านและที่ทำงาน การใช้ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วยบริหาร
จัดการการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือสอดรับกับภาวการณ์
ขาดแคลนพลังงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ในบทความนี้ จ ะแสดงตั วอย่ างการป ระยุ กต์ ใช้ อุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ 
gain และ pain point ของการผลิตผลิตภัณ ฑ์ คอมพิวเตอร์  วงจร
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อิเล็กทรอนิกส์  ระบบเซนเซอร์ และระบบ AI ที่ ใช้ ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการนำไปใช้ในอนาคต 
และนโยบายของรัฐที่ควรดำเนินการเพ่ือช่วยส่งเสริมการลงทุนของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศไทย 

2. ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ 

ในประเทศไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

ปัจจุบันประเทศไทยยังเพ่ิ งเริ่มต้นรู้ จั กและนำเทคโนโล ยี
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาใช้ ในส่วนที่พอจะได้ดำเนินการใช้แล้วจริง ๆ  
ที่เห็นได้คือการประยุกต์ใช้ในการเกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Farming) 

ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเป็นไร่ เมล่อนญี่ ปุ่น ณ แปลงตัวอย่างของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งเป็นการประยุกต์
นำเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้กับ Smart Farm โดยใช้อุปกรณ์และเซนเซอร์
ต่าง ๆ ตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมเช่น อุณหภูมิและความชื้น ความเข้มข้นของ
สารอาหาร ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป เป็นต้น 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีการอัพเดทข้อมูลเหล่านี้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแบบ 
Real Time แล้วสามารถสั่งงานควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากทุกที่ทุกเวลาที่
มีอินเตอร์เน็ตเข้าถึง เช่น ปั๊มดูดสารอาหารหรือสารละลายสำหรับพืช 
ควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้น ช่วยทำให้เกิดความแม่นยำในการปลูก  
การให้สารอาหาร ดูแลแมลง รวมถึงการควบคุมน้ำหนักผลเมลอน 

ตามโปรแกรมที่กำหนด และสุดท้ายยังสามารถปรับระดับความหวาน 
เลือกได้ว่า หวานน้อย ปานกลาง หรือมาก ให้กลายเป็นผลไม้สั่งตัดได้  
ตามความต้องการ รวมถึงสามารถระบุวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างแม่นยำ 
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รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์และวางแผนบริหาร
จัดการโรงเรือนให้สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ประโยชน์และโอกาสที่ได้จากการประยุกต์ใช้งาน 

โดยปกติแล้วการทำสมาร์ทฟาร์มมิ่ง จะต้องพ่ึงเทคโนโลยีที่ไม่
ซับซ้อนมากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งเวลา และมอนิเตอร์สภาพ
อากาศหรือสภาพภายในโรงเรือนเพ่ือให้เหมาะสมกับการเพ่ิมผลผลิต
ภายใน ประโยชน์หลักที่เห็นได้ชัดคือการช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต 
ระบบจะไม่มีความซับซ้อนมาก สามารถตั้งค่าการทำงานเองได้ โดยที่ไม่
จำเป็นต้องรื้อระบบฟาร์มใหม่ทั้งหมด เพียงแค่นำอุปกรณ์บางชิ้นไปใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในฟาร์มแล้วเท่านั้น โดยผลประโยชน์ที่ได้ มีดังนี้ 

- ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเวลาของบุคคลากรในงาน
จิปาถะ 

- ประหยัดพลังงาน โดยสามารถตั้งเวลาให้ระบบทำงานตามที่
กำหนดแบบอัตโนมัติได้ 

- ทำให้การจัดสรรตารางงานภายในฟาร์มเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ได้ระบบที่มีการตรงต่อเวลา ไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้า 

- สามารถติดตามสภาพแวดล้อมและปรับให้อยู่ในสภาวะที่
เหมาะสมสำหรับผลผลิตได้ 

- สั่งงานจากหน้าจอสมาร์ทโฟนได้ทันที 
- มีความเท่ียงตรง แม่นยำสูง 
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แนวโน้มการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอนาคต 

ในอนาคตประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะใช้อุปกรณ์อัจฉริยะเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยเฉพาะสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่นิยมใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ  
มากขึ้น อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะสำหรับผู้บริโภคที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย 

และรักสุขภาพเช่น นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะสำหรับวัดชีพจรหัวใจ ความดัน
เลือด เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้งานไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะภายในบ้าน  
เช่น เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะเพ่ือลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น และอาจมีการขยายไปเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะ 
(Smart City) เหมือนของประเทศจีนที่มีการควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ
ภายในเมืองทำให้รถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว การมีกล้องและปุ่มกด
ฉุกเฉินเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ มีระบบที่จะทำให้รัฐบาลกลางรู้ได้ในทันที  
ถึงจำนวนคนว่างงานของเมือง แบบ real -time เพ่ือการบริหารและ
จัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าว 

ย่อมนำมาซึ่งการเติบโตของตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในไทย 

หากประเทศไทย มีการปรับตัว และสามารถสร้างพัฒนาการได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อม ก็อาจเป็นโอกาสในการเพ่ิม
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต 

ได้ในที่สุด มีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
มีการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมอ่ืนมากขึ้น  เช่น อิเล็กทรอนิกส์ 
ในยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การเกษตร มีโอกาสในการขยาย 

การผลิต และการค้าในลักษณะเป็น Strategic alliance ร่วมกับประเทศ
ในอาเซียน อีกทั้งประเทศไทยยังสามารถเป็นฐานการผลิตและพัฒนา
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เทคโนโลยีสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความละเอียดและ
เที่ยงตรงสูงที่สำคัญในภูมิภาค เนื่องจากมีความได้เปรียบในทางภูมิศาสตร์ 
โดยขยายจากการผลิตสินค้าหลัก Hard Disk Drive ไปสู่ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

3. การเปลี่ยน Pain Point เป็น Gain Point ของภาคอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศไทย 

 จ า ก ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  Pain Point แ ล ะ  Gain Point ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จะมี Pain Point บางอย่างที่เรา
สามารถเปลี่ยนให้เป็น Gain Point ได้ ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้  

Pain Point Gain Point 

1. การติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

1 การติดตั้ งระบบอิเล็กทรอนิกส์
อั จฉริย ะอาจติ ดตั้ งแค่ บ างส่ วน
เท่ านั้ น โดยใช้ ร่วมกับระบบเดิ ม 

ที่มีอยู่แล้ว 

2. คนไทยบางกลุ่มเช่นผู้สูงอายุอาจ
ไม่คุ้นเคยกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ แล้วคิดว่าใช้งานยาก 

2 .  มี ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร ใ ช้
อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ อั จ ฉ ริ ย ะ ให้ กั บ
ผู้สูงอายุมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่อง
สุขภาพและการแพทย์ 

3. การส่ ง เสริมการลงทุ น ของ
ประเทศไทยไม่เพียงพอ ที่จะดึงดูด
การลงทุนรายสำคัญ ๆ 

3. ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องมีการ
เจรจาต่อรองเฉพาะรายที่ สำคัญ 

โดยเฉพาะผู้ ลงทุนที่ เป็น เจ้าของ
เทคโนโลยี หรือเป็นบริษัทชั้นนำของ
โลกท่ีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
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4. การให้สิทธิประโยชน์สำหรับการ
ล งทุ น บ า งอ ย่ า งยั ง ไม่ มี จู ง ใจ
เท่าท่ีควร 

4. การเจรจาต้องสามารถปรับ/เพ่ิม
สิทธิประโยชน์ ตามความสำคัญและ
ผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการลงทุน
นั้น ๆ เช่น ถ้าสร้างฐานการผลิต 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศได้มาก 
ก็ควรจะได้สิทธิประโยชน์ พิ เศษ
เพ่ิมเติม 

5. การจดสิทธิบัตรที่ เป็นสมาร์ท
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ งระบบ  และมี
เซนเซอร์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน 

อัน ได้แก่  เซน เซอร์สำหรับการ
ควบคุมบ้าน รถยนต์ กระบวนการ
ผลิต ที่ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  

ยังมีอยู่จำนวนน้อย  

5. รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรในหมวดหมู่ต่าง ๆ รวมถึง
สิทธิบัตรที่ต้องอาศัยการแปลเป็น
ภาษาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(Localization) อย่ า ง เช่ น  ระบ บ
สมองกลหรือปัญญาประดิษฐ์ที่
สามารถโต้ตอบภาษาไทยและเข้าใจ
วัฒนธรรมไทย  

6. ขาดการสนับสนุนด้านการวิจัย
และพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ งจ าก
รัฐบาล  

6. รัฐบาลต้องออกนโยบายเพ่ือ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ เป็น
เทคโนโลยีในอนาคต  เช่น  ระบบ
สมองกลฝังตัว หรือปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) ซึ่ ง
ปัจจุบันยังมีอยู่จำนวนน้อย  
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7 . ยั ง ไม่ ค่ อ ย มี ผ ล งาน วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ
หรือบุคคลทั่วไปมากนัก 

7 . มี ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
จ า ก ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
หน่วยงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 

8. ประเทศไทยยังต้องพ่ึงพาการ
ลงทุน วัตถุดิบ และเทคโนโลยีจาก
ต่ า งป ระ เท ศ ใน ด้ าน ก า รผ ลิ ต 

สะท้อนถึงห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) ในอุตสาหกรรมที่ไม่ครบ
วงจร 

8 .ภ าค รั ฐ มี น โย บ าย ส นั บ ส นุ น
ระบ บ ค ลั ส เต อร์  (Cluster) ขอ ง
อุตสาหกรรม โดยการรวมกลุ่มของ
ธุรกิจ และสถาบันที่เกี่ยวข้องที่ดา
เนินกิจกรรมอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 

โดยมีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยง
ซ่ึงกันและกันอย่างครบวงจร 

9 . การส่ ง เสริมการลงทุ นของ
ประเทศไทยไม่เพียงพอ ที่จะดึงดูด
การลงทุนรายสำคัญ  ๆ ที่ มี ผล 

ที่ประเทศสูง อีกท้ังมีการแข่งขันกัน
ค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะประเทศ
คู่แข่งที่สำคัญ เช่น จีน เกาหลีใต้ 
ไต้หวัน เป็นต้น 

9 . ป ร ะ เท ศ ไท ย ถื อ ว่ า เป็ น จุ ด
ยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ ตั้ งอยู่ ใน
ทำเลที่เหมาะสมสำหรับเส้นทางการ
บินและเส้นทางการขนส่ งสินค้า 

ต่าง ๆ การปรับปรุงถนน ทางรถไฟ 
การขยายตัวของสนามบินอู่ตะเภา
และท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก็เป็น
ปัจจัยสำคัญในการเชื่อมต่อเพ่ือการ
ขนส่งสินค้าที่ราบรื่น 
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4. แนวทางการนำไปใช้และข้อเสนอแนะ 

4.1 แนวทางการนำอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ในสถานที่
ทำงานของผู้เขียนหรือกระทรวงอุตสาหกรรม 

เนื่องจากสถานที่ทำงานของผู้เขียนเป็นหน่วยงานราชการ ผู้เขียน
มองว่าการประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะควรเริ่มจากขั้นพ้ืนฐานก่อน
เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่มีอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยในการควบคุม
อุณหภูมิ หรือระบบเซนเซอร์ตรวจจับภายในอาคารที่ช่วยควบคุมระบบ
ไฟฟ้า การส่องสว่างในอาคารให้เหมาะสม เพ่ือการประหยัดพลังงาน 

เป็นต้น จากนั้นจึงค่อยพัฒนาไปเป็นอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT) เช่น  
การใช้สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตควบคุมคอมพิวเตอร์ในสถานที่ทำงานจาก
ที่ไหนก็ได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือดึงข้อมูลมาใช้งานในเวลาที่จำเป็น 
หรือสามารถสั่งเปิด หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ 

ได้ในกรณีที่จำเป็น หรือลืมปิดเครื่อง เป็นต้น 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

1) ประเทศไทยควรมีการส่งเสริมให้พัฒนาและวิจัยในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะให้มากขึ้นไปอีก เนื่องจากในปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาค่อนข้าง
น้อยมาก 

2) รัฐบาลควรออกนโยบายให้กฎ ระเบียบต่าง ๆ มีความหยืดหยุ่นมากขึ้น 
เพราะเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปเรื่อย  ๆ ซึ่ งประเทศไทยช้ากว่า
ต่างประเทศ เพราะติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบ 

3) รัฐบาลควรมีการส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะของผู้ประกอบการไทยให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้ยื่น 

29 



จดสิทธิบัตรส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ ขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถ
และงบประมาณในการวิจัยสูง เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา และจีน 

4) ประเทศไทยควรมีศูนย์การเรียนรู้ หรือส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
เช่น ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะให้มากข้ึน โดยเฉพาะการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
(IOT) เพราะสะดวกและสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นสิ่งที่คน
ปัจจุบันใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว 

5) รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริม และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการถึง
ประโยชน์ที่ เด่นชัดของการนำอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะไปใช้ ในการ
ประกอบการ โดยเฉพาะในแง่ของการประหยัดพลังงาน  ลดต้นทุน  
เพ่ิมผลผลิตหรือสร้างข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจได้ 
6) รัฐบาลควรเริ่มส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะเบื้องต้นมาใช้กับหน่วยงานได้แล้ว เช่นการเครือข่ายอินเตอร์เน๊ต
ในทุกสิ่ง (IOT) ผ่านมือถือเพ่ือควรคุมการเปิด ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า และการ
ใช้เซนเซอร์ เพ่ือควบคุมระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อช่วยในการ
ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

7) รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์เพ่ือชักจูงให้บริษัท
ชั้นนำจากต่างชาติ เข้ามาลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะให้มากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้ เปรียบทางด้านที่ตั้ง
ภูมิศาสตร์ที่สามารถกระจายสินค้าไปได้หลายประเทศ มีศักยภาพสูง 
เป็นอันดับต้น ๆ ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนได้ใน
อนาคต 
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การวิเคราะห
 Pain Point และ Gain Point  

ในภาคอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส
 

ณฤพนธ�  ซ่ีโฮ 
สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 อุตสาหกรรมการบินและการขนสง�’ (AviationandLogistics) เป%น 1 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป)าหมายของประเทศในรูปแบบ New S-Curve ที่จะ
ช �วยผล ักด ัน ให >ม ีการเจร ิญ เต ิบ โตทางเศรษฐก ิจของประเทศตาม
ยุทธศาสตรDการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนดD 4.0 ท่ีมีต�ออุตสาหกรรม 
การบินและการขนส�ง ซ่ึงจะต>องช�วยกันขับเคลื่อนทุกภาคส�วน ได>แก� 
หน�วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนท้ังขนาดใหญ�และเล็ก 
การบินและการขนส�ง เป%นประกอบด>วย  
 1. องคDประกอบของธุรกิจการบินเช�น สายการบิน เครื่องบิน  
สายการบิน สนามบิน ฯลฯ   
 2. ธุรกิจการบินด>านขนส�งทางอากาศแบ�งเป%น 2 ประเภท คือ 
  2.1อุตสาหกรรมการบิน(Airline Industry)   

 2.2อุตสาหกรรมการขนส�งสินค>าและพัสดุภัณฑDทางอากาศ (Air 
Freight Industry) 
 3. โลจิสติกสD (Logistics) หมายถึงการจัดเก็บ การขนส�ง การจัดซ้ือ 
คลังสินค>า เป%นต>น 

 การบินและการขนส�ง แบ�งออกเป%น 3 ส�วน ได>แก� 1) การผลิต
ชิ้นส�วนอากาศยาน (OEM Component Manufacturing) เช�น ชุดฐานล>อ 
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(Landing Gear) ล>อและชุดเบรก (Wheels & Brakes) 2) วัสดุคอมโพสิต 
ยางเครื่องบิน คารDบอนไฟเบอรDสำหรับผลิต ปiกเครื่องบิน หรือวัสดุต้ังต>น
ต�างๆ เป%นต>น 3) การซ�อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส�วน (MRO) เช�น             
งานซ�อมลำตัว (Airframe MRO) งานซ�อมชิ้นส�วน (Component MRO) 
เช�น ชุดฐานล>อ (Landing Gear) ล>อและ ชุดเบรก (Wheels & Brakes) 
ระบบเครื่องปlmนไฟสำรอง (APU) ระบบจ�ายน้ำมันและระบบควบคุม 
(Engine Fuel & Control) อุปกรณDสื่อและบันเทิง (IFE) และงานซ�อม
เครื่องยนตD  (Engine MRO) รวมท้ังสิ่งท่ีจะต>องพัฒนาไปพร>อมกันคือ           
การพัฒนาวิจัย และการศึกษาควบคู�กับการพัฒนาบุคคลากรมารองรับ 
 แนวโน>มของสภาวะอุตสาหกรรมการบ ินและขนส �งระดับโลก :           
การเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน และขนส�งมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก
และเปลี่ยนไปจากเดิม   ดังเห็นได>จากผลการประกอบธุรกิจของสายการบิน
ต>นทุนต่ำ(Low Cost Airline) เน่ืองมาจากปlจจัยหลายประการ เช�น           
การขนส�งสินค>าทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน ประชาชนใช>การเดินทางอากาศมาก
ข้ึน ทำให>การบินพาณิชย Dย ังมีความต>องการเพิ ่ม ขึ ้นอย�างต�อเนื ่อง          
การคาดการณDความต>องการใช> เครื่องบินท่ัวโลกปi 2578 จะมีเครื่องบิน 
45,240 ลำเป%นเครื่องบินในเอเชียซ่ึงมีเครื่องบินมากถึง 16,970 ลำ อัตรา
การเติบโตในเอเชียสูงถึงร>อยละ 167 แนวโน>มประเภทของเครื่องบินท่ี
ผลิตมีแนวโน>มของขนาด เครื่องบินที่เล็กลง โดยเฉพาะเครื่องบินลำตัว
แคบ (Narrow-body) จะมีส�วนแบ�งทางการตลาดสูงกว�าเครื ่องบิน 
ประเภทอ่ืน คิดเป%นส�วนแบ�งทางการตลาด ร>อยละ 67 จากการเติบโต
ดังกล�าวส�งผลต�อการเติบโตของธุรกิจ ท่ีเก่ียวเน่ือง ได>แก� การบำรุงรักษา 
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และพัฒนาฝูงบินของสายการบินต�างๆ ความปลอดภัยของอากาศยาน 
และเหมาะท่ีจะเดินอากาศ (Aircraft Safety  and  Airworthiness) จึงทำ
ให>การ Maintenance, Repair และ Overhaul (MRO) เข>ามามีบทบาท
สำคัญ และบริษัทผู>นำตลาด MRO รายใหญ�ในปlจจุบันท่ีให>บริการท่ัวโลก 
มีอยู�เพียง 20 ราย 
 แนวโน>มของสภาวะอุตสาหกรรมการบินและขนส�งระดับประเทศ : 
อุตสาหกรรมการบินและการ ขนส�ง อยู �ในกลุ �มของอุตสาหกรรมแห�ง
อนาคต (Super Cluster) ประเทศไทยมีศ ูนย Dซ �อมอากาศยานที ่เป %น 
โมเดลนำร�อง ดำเนินการต้ังแต�ปi 2546 ได>รับการรับรองเป%นหน�วยซ�อม
มาตรฐาน คือ บริษัท อุตสาหกรรม การบิน จำกัด (Thai Aviation 
Industries Co, Ltd,: TAI) ดำ เนินกิจการซ�อมอากาศยานให>แก�ส�วน
ราชการ และวางแผนการเป%นศูนยDซ�อมอากาศยาน ท่ีมีมาตรฐานสากล 
ถือหุ>นโดย สำนักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย�อม (สสว.)
และกองทัพอากาศโดยกองทุนสวัสดิการทหารอากาศถือหุ>นในสัดส�วน  
สำหรับบริษัทเอกชนท่ีได>รับการส�งเสริมเพ่ือผลิตชิ้นส�วนอากาศยานและ
ซ�อมบำรุงมี  29 บริษัท ซ่ึงยังมีโอกาสเติบโต ได>สูง 
 ศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข>องและสนับสนุนอุตสาหกรรม
การบินและขนส�ง :  ความเก่ียวข>องของอุตสาหกรรมการบินและขนส�งกับ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีดังน้ี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสDอัจฉริยะ (Smart 
Electronics) ท่ีทำการผลิตระบบอิเล็กทรอนิกสDใช>ในการบิน อุตสาหกรรม
ดิจิทัล (Digital) ในการเชื่อมต�อ ระบบอากาศยาน อุตสาหกรรมท่ีสามารถ
ใช>ความร�วมมือในการผลิตชิ้นส� วน ได>แก�  อุตสาหกรรมยานยนตD  
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อุตสาหกรรมหุ�นยนตD อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช�น         
การผลิตวัสดุคอมโพสิต อุตสาหกรรม การผลิตเส>นใยคารDบอน (Carbon 
Fiber) เป%นต>น 
 สภาวะการแข�งขันในอุตสาหกรรม : ประเทศในกลุ�มอาเซียนมีการ
ขยายขีดความสามารถด>าน อุตสาหกรรมการบินและการขนส�งเช�นเดียวกับ
ประเทศไทย ได>แก�  สิ งคโปรD  อิน โดนี เซีย มาเลเซีย แต�  ค� าใช>จ� าย           
การให>บริการด>านการบิน (Landing/Take off/Parking) ของประเทศไทย
ต่ำกว�าประเทศใน อาเซียน จึงทำให>มีขีดความสามารถในการแข�งขัน          
ด>านต>นทุน ขณะท่ีบริษัทท่ีได>รับการส�งเสริมจาก คณะกรรมการส�งเสริม           
การลงทุน ในปlจจุบันมีบริษัทท่ีได>รับการส�งเสริมในกิจการผลิตชิ้นส�วน
อากาศยาน 23 บริษัท และบริษัทท่ีได>รับการส�งเสริมในกิจการซ�อมอากาศ
ยานและชิ้นส�วน 10 บริษัท 
 บทบาทของรัฐบาลท่ีมีต�ออุตสาหกรรมการบินและขนส�ง: ประเทศ
ไทยมีนโยบายการส�งเสริมการ ลงทุน มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรม
อากาศยาน จะได>รับสิทธิพิเศษด>านภาษีเงินทุนสนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกเม่ือลงทุนใน  EEC  ให>สิทธิและประโยชนDสูงสุดในระดับเทคโนโลยี
ข้ันสูง จัดทำแผนยุทธศาสตรDการพัฒนาโครงสร>างพ้ืนฐาน ปi 2558-2565 
ของประเทศโดยมีแผนการพัฒนา อุตสาหกรรมการบินการให>บริการซ�อม
บำรุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นส�วนอากาศยาน ส�งเสริมการขยาย พ้ืนท่ี
ของสนามบิน และวางแผนการเพ่ิมขีดความสามารถของสนามบินอู�ตะเภา
ให>เป%นเขตเมืองการบินภาค ตะวันออก พร>อมท้ังพัฒนาสู�เมืองสนามบิน
นานาชาติ และโครงการรถไฟฟ)าเชื่อมสามสนามบิน การพัฒนาท�าเรือ
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แหลมฉบัง 
 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต�อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข�งขันของกลุ�มอุตสาหกรรมการบินและขนส�ง: การส�งเสริมเทคโนโลยีด>าน
การบินและการขนส�ง ได>แก� สะพานเทียบเครื่องบินของรถ ขนส�งเสบียง 
ชุดติดต้ังขาค้ำยันท>ายรถขนส�งเสบียงข้ึนเครื่องบิน โครงสร>างหลังคา
สะพานเทียบเครื่องบินของ รถขนส�งเสบียงข้ึนเครื่องบิน เครื่องมือซ�อม
ชิ้นส�วนเครื่องยนตDอากาศยาน ระบบลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบิน ชนิดปiก
ติดข>างลำตัว ระบบวางแผนและควบคุมการผลิตโลจิสติกสD และการส�งมอบ
โดยสร>างการรับรู>ความ เสี่ยงและปlญหาด>วยภาพกราฟ}กและฐานข>อมูล
ประสบการณD เป%นต>น ซ่ึงเป%นเทคโนโลยีทางด>าน วิศวกรรมเครื่องกล และ
วิศวกรรมโลจิสติกสD รวมท้ังการพัฒนาวิเคราะหDเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การ นำไปใช>งาน และควรต>องมีการคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยท่ี
เก่ียวเน่ืองในอุตสาหกรรมการบินและการขนส�ง รวมท้ังผลกระทบอย�าง
รวดเร็วจากทุกมุมโลกได>ตลอดเวลา 
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โครงสร!าง อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : บีโอไอ. 2559 เข>าถึงได>จาก 
http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-brochure%202016-  
aerospace-20161222_11538.pdf 
 

 บทสรุป  ประเทศไทยถือว�าเป%นประเทศท่ีอยู�ในภูมิประเทศท่ี
ได>เปรียบในเรื่องการบินและโลจิสติกสD (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ) 
เน่ืองจาก มีท้ังส�วนท่ีเป%นแผ�นดินใหญ�และคาบสมุทรท่ียาว ถ>าพิจารณาจาก
แนวโน>มในหลายๆ ด>านแล>ว ประเทศไทยน�าจะได>เปรียบในการแข�งขัน         
ถ>าประเทศไทยรีบปรับตัวและวางแผนระบบโครงข�าย อย�างเช�นความ
พยายามของรัฐบาลท่ีจะพัฒนา EEC เน่ืองจากสามารถเชื่อมท้ังด>านการบิน 
ด>านบก ทางน้ำ โดยอาศัยมาตรการต�างๆ มากมายเพ่ือให>ชาวต�างชาติมา
ลงทุน แต�สิ่งหน่ึงท่ีประเทศจะลืมไม�ได> คือการพัฒนาคนให>มีความสามารถ
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ท่ีจะรองรับการถ�ายทอดเทคโนโลยี และปรับเปลี่ยนนำเทคโนโลยีต�าง ๆ 
มาพัฒนาข้ึนมาเพ่ือจะเป%นนวัตกรรมของประเทศเราก็เอง เพ่ือจะเกิดการ
เจริญเติบโตทางด>านเศรษฐกิจ ก>าวสู�ประเทศม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง 
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การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกผันต�ออุตสาหกรรมด้ังเดิม 
ในประเทศไทย 

ณัฐิณี ป�ณฑรสูตร  
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม  
 

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม�ในช�วงสองทศวรรษที่ผ�านมา ได ทำให เกิด 
จุดเปลี ่ยนที ่ยิ ่งใหญ� ทั ้งรูปแบบของการดำเนินชีวิต การทำงาน ทั ้งภาค
เศรษฐกิจ และสังคมต�าง ๆ แต�อย�างไรก็ตามเทคโนโลยีที่เกิดใหม�ทุกชนิด 
ไม�สามารถทำให ลักษณะของธุรกิจหรือสังคมเปลี ่ยนแปลงได ทั ้งหมด  
มีเทคโนโลยีบางประเภทเท�านั ้นที ่ส �งผลให เกิดการเปลี ่ยนแปลงต�อวิถี 
การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน เกิดวิธีคิดในการให มูลค�าต�อทรัพย6สิน 
แบบใหม� โดยเราเรียกเทคโนโลยีเหล�าน้ันว�า Disruptive Technology 
 Disruptive Technology ในอดีตถูกน ิยมเร ียกกันว �า Disruptive 
Innovation โดยผ ู  ท ี ่ ให  คำจำก ั ดความน้ีค ื อ  Clayton Christensen  
แห�ง Harvard Business School ผู  แต�งหนังสือเรื ่อง The Innovator’s 
Dilemma (1997) ซึ่งจุดประกายคลื ่นพายุลูกใหม�เกี ่ยวกับ Disruptive 
Innovation ไว  ว �าเป Wนนวัตกรรมท่ีสร างตลาดใหม�และพลิกโฉมหน า
อุตสาหกรรมและสังคม โดยทำให เกิดผู บริโภคกลุ�มใหม� ๆ ซ่ึงไม�เพียง 
เปWนผลมาจากการใช ประโยชน6จากเทคโนโลยีใหม� ๆ แต�ยังรวมถึง 
การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม� ๆ รูปแบบการศึกษาใหม� ๆ และการใช 
ประโยชน6จากเทคโนโลยีเดิมในรูปแบบใหม�ด วย” 
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 จากความหมายของ Disruptive Technology ที ่ได กล�าวข างต น 
เห็นได ว�าจะทำให เกิดโจทย6ใหญ�ในการปรับตัวของทุกองค6กรทั่วโลก ไม�ว�า
จะเปWนภาครัฐหรือภาคเอกชน ล วนจำเปWนต องเตรียมความพร อมอย�าง
เหมาะสมต�อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเงื่อนไขของตลาด และ
จะต องเข าใจว�าเทคโนโลยีใดมีผลกระทบอย�างใดในบริบทรอบตัวอย�าง
แท จริง เพ่ือให สามารถมองแนวโน มของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
ที ่เกี ่ยวข องได อย�างถูกต องและแม�นยำ โดยจากรายงานของ McKinsey 
Global Institute ได ระบุเทคโนโลยี 12 ประเภท ที ่จะเข ามามีอิทธิพล 
ต�อการเปลี่ยนแปลงโลก ได แก� 1. อินเทอร6เน็ตไร สาย (Mobile internet) 
2. เทคโนโลยีอัตโนมัติในด านการวิเคราะห6 (Automation of knowledge 
work) 3. Internet of Things 4. เทคโนโลยีเก็บข อมูลและซอฟต6แวร6รวม
เพ ื ่อใช  งาน (Cloud Computing) 5. เทคโนโลย ีห ุ � นยนต 6  (Advanced 
robotics) 6. ยานพาหนะไร คนขับหรือกึ่งไร คนขับ (Autonomous vehicles) 
7. เทคโนโลยีชีวภาพ (genomics) 8. อุปกรณ6หรือระบบกักเก็บพลังงาน 
(Next-generation storage) 9. เทคโนโลยีการพิมพ6สามมิติ (3D printing) 
10. เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (Advanced materials) 11. เทคโนโลยี
สำรวจและขุดเจาะน้ำมัน (Advanced oil and gas exploration and 
recovery) และ 12. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน Renewable electricity 
1 

 

1 พ.อ.ดร.เศรษฐพงค6 มะลิสุวรรณ. เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies). 
[ออนไลน6]. จากเว็บไซต6: https://www.it24hrs.com/2016/disruptive-technologies-
technology/ (สืบค นข อมูล: 29 ธันวาคม 2561). 
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 สำหรับรายงานการศึกษาฉบับนี ้ผ ู  ศ ึกษาได มุ �งเน นการศึกษา
ผลกระทบจากเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technology) ตามข อมูล
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีจะถูก disrupt จำนวน 13 ธุรกิจ ซ่ึงอ างอิงบทความ
การศ ึ กษา “The Industries That Are Being Disrupted the Most by 
Digital” ของ Rhys Grossman จาก Russell Reynolds Associates บริษัท
ที่ปรึกษาด านภาวะผู นำและการสรรหาผู บริหารชั้นนำของโลก ที่ได ทำการ
สำรวจผู บริหารระดับ C-Level มากกว�า 2,000 คน เกี่ยวกับผลกระทบ 
โครงสร าง อุปสรรคของการดำเนินธุรกิจ โดยได จัดอันดับอุตสาหกรรมท่ี
ได รับผลกระทบจากเทคโนโลยีพลิกผัน ดังนี้ (1) สื่อและบันเทิง (Media) 
(2) โทรคมนาคม (Telecom) (3) การ เ งินการธนาคาร  (Financial 
services) (4) ค  า ปล ี ก  ( Retail) (5) เ ทค โ น โ ล ย ี  ( Technology)  (6) 
ประกันภัย (Insurance) (7) สินค าอุปโภคบริโภค (Consumer product) 
(8) หน�วยงานไม�แสวงหาผลกำไร (Nonprofit) (9) ธุรกิจให บริการด านการ
จัดการต�าง ๆ (Business and professional services) (10) การศึกษา 
(Education) (11) การแพทย6 (Healthcare) (12) ธุรกิจให บริการบริหาร
จ ั ดการส ิ นทร ัพย 6  (Asset wealth management) และ  (13) ธ ุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม 
 ผู ศึกษาได ใช ข อมูลอุตสาหกรรมท่ีได รับผลกระทบจากเทคโนโลยีพลิก
ผันข างต น และนำมาเทียบเคียงกับการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล  
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค า ที ่ใช รหัสธุรกิจตามข อมูลการจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปy 2552 หรือ Thailand Standard 
Industrial Classification : TSIC 2009 ในคู�มือการจัดประเภทธุรกิจของนิติ
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บุคคล และเลือกอุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวกับภารกิจงานของกรมส�งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มากที่สุด คือ หมวด C การผลิต 
ธุรกิจอุตสาหกรรม โดยจากรายงานสถานการณ6วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม ปy 2561 ของสำนักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อม (สสว.) หมวด C การผลิต มีจำนวนวิสาหกิจในปy 2560 ทั ้งหมด
จำนวนกว�า 512,540 ราย คิดเปWนสัดส�วนร อยละ 17 ของวิสาหกิจ 
ทั่วประเทศ (3.053 ล านราย) และประเภทวิสาหกิจท่ีเกี ่ยวข องกับภาค 
การผลิต และมีจำนวนสูงสุด 13 อันดับแรก ในปy 2560 จะเห็นได ชัดว�า 
การผลิตผลิตภัณฑ+อาหาร ที่อยู�ในหมวด C การผลิต เปWนธุรกิจอันดับที่ 7 
ที่มีจำนวนวิสาหกิจมากที่สุด (127,207 ราย) คิดเปWนสัดส�วนร อยละ 4.13 
ของการจำนวนวิสาหกิจท้ังประเทศ (3.053 ล านราย) รวมท้ังยังก�อให เกิดการ
จ างงานมากถึง 683,197 ราย คิดเปWนสัดส�วนร อยละ 4.62 ของการจ างงาน
ทั้งประเทศ (14.78 ล านราย) เห็นได ชัดว�าการผลิตผลิตภัณฑ6อาหารถือเปWน
หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเปWนอย�างมาก ดังนั้น ผู ศึกษาจึงได 
มุ �งเน นการศึกษาผลกระทบจากเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหาร  
เปWนพิเศษ 
 ทั้งนี้ จากการค นคว าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข องกับอุตสาหกรรม
อาหาร พบว�า อุตสาหกรรมอาหาร เปWนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสร าง
มูลค�าเพิ ่มให กับเศรษฐกิจไทย เมื ่อเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตอื ่น ๆ 
เนื่องจากประเทศไทยเปWนประเทศที่มีการผลิตอาหารตั้งแต�ต นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำท่ีมีความพร อมจะเปWนครัวของโลกได  ซ่ึงป{จจัยท่ีทำให อาหารไทย
มีศักยภาพสูง เนื ่องจากการมีปริมาณวัตถุด ิบเพียงพอในการป|อนเข า
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อุตสาหกรรม คุณภาพของวัตถุดิบ ผู  ผลิตส�วนใหญ�มีทักษะความชำนาญ  
มีเทคโนโลยีและโครงสร างราคาท่ีสามารถแข�งขันได  โดยการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข�งขันของอุตสาหกรรมอาหารต องทำให กระบวนการจัดการท้ังเส นห�วง
โซ�อุปทานเกิดความสมดุลต้ังแต�ต นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แต�อย�างไรก็ตาม 
จากการวิเคราะห6ป{ญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมอาหารไทย ในแผน
แม�บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ที ่จัดทำโดยสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว�า อุตสาหกรรมอาหารยังคงมี pain point ได แก� 
การผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารไม�สามารถควบคุมปริมาณและ
มาตรฐานของวัตถุดิบได  ขาดความร�วมมือระหว�างผู ประกอบการในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในด านต�าง ๆ โดยเฉพาะด านกระบวนการผลิต ซึ่งส�งผลให การ
พัฒนาระบบการตรวจสอบย อนกลับเปWนไปได ยาก พื ้นฐานของผู  บริโภค
ภายในประเทศยังคงเลือกซื้อสินค าอาหารที่มีราคาต่ำเปWนหลัก ขาดความรู 
ความเข  าใจ และการตระหนักถึงความปลอดภัยในการบร ิโภคอาหาร  
การส�งออกสินค าของประเทศไทยส�วนมากมีการเจรจาข อตกลงกับต�างประเทศ 
โดยมุ�งเน นการลดภาษีนำเข าสินค าจากประเทศไทยเปWนสำคัญ แต�จะถูกกีดกัน
จากเง่ือนไจกฎระเบียบต�าง ๆ ท่ีเข มงวดมากข้ึน สินค าด อยคุณภาพ และราคา
ต่ำถูกนำมาขายในประเทศจำนวนมาก จากการท่ีประเทศไทยไม�เข มงวดในการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลสินค าอาหารที ่นำเข าจากต�างประเทศอย�างจริงจัง 
รวมถึงขาดความเชื่อมโยงด านการบริหารจัดการระหว�างภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการเกษตร ทำให การขอบงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
อย�างบูรณาการไม�ได รับการสนับสนุน 
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 ทั ้งนี ้ ผู ศึกษาเพื ่อนำข อมูลจากการค นคว าเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข องกับอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงกรณีศึกษาของเทคโนโลยีที ่มี
ผลกระทบต�ออุตสาหกรรมอาหารตลอดท้ังห�วงโซ�อุปทาน และ Pain point 
ของอุตสาหกรรมอาหาร มาวิเคราะห6จนได บทสรุปเทคโนโลยีหลักที่ส�งผล
กระทบโดยตรงต�ออุตสาหกรรมอาหารในแต�ละห�วงโซ�อุปทาน มากที่สุด 5 
ประเภท คือ 1. อ ินเทอร 6เน ็ตไร  สาย (Mobile internet) 2. เทคโนโลยี
อ ัตโนม ัต ิ ในด  านการว ิ เคราะห 6  (Automation of knowledge work)  
3. Internet of Things 4. เทคโนโลยีเก็บข อมูลและซอฟต6แวร6รวมเพ่ือใช งาน 
(Cloud Computing) และ 5. เทคโนโลยีหุ �นยนต6 (Advanced robotics)  
ซึ่งในภาคการเกษตรและปศุสัตว6 มีเทคโนโลยีที ่เข ามาเกี ่ยวข องเพิ ่มเติม  
2 ประเภท คือ ยานพาหนะไร คนขับหรือกึ ่งไร  คนขับ (Autonomous 
vehicles) ได แก� drones สำหรับใช ในการสำรวจผลผลิตเกษตรหรือป�าหรือ
แหล�งน้ำ และ เทคโนโลยีชีวภาพ (genomics) ท่ีเปWนเทคโนโลยีปรับปรุง
พัฒนาพันธุ6สัตว6 พืช ให เกิดประโยชน6 และอีก 2 เทคโนโลยีท่ีเข ามาเก่ียวข อง
ทั ้งภาคอุตสาหกรรม (การแปรรูปและบรรจุภัณฑ6) และภาคการค าและ
บร ิการ (ร  านค  า และร  านอาหาร) ค ือ เทคโนโลย ีการพิมพ6สามมิติ  
(3D printing) สำหร ับอ ุตสาหกรรมบรรจ ุภ ัณฑ6  และการทำต  นแบบ 
เพื่อโฆษณาของร านอาหาร รวมถึงเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (Advanced 
materials) สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ6อีกเช�นเดียวกัน 
 เม ื ่อสามารถมองเห ็นถ ึงเทคโนโลยีท ี ่จะเข  ามามีผลกระทบต�อ
อุตสาหกรรมในแต �ละห �วงโซ �อ ุปทานแล ว การแก ไข Pain point ของ
อุตสาหกรรมอาหาร จึงมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อปรับ Pain point ให เปWน 
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Gain point ตามทิศทางการพัฒนาแผนแม�บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 
2555-2574 ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยการจัดทำโครงการ 
“Thailand Food Innovation Eden” ซ ึ ่ งผ ู  ศ ึกษาเล ็ งเห ็นว �า เปWน
โครงการท่ีจะช�วยเสริมสร างและผลักดันให ผู  ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหาร สามารถนำงานวิจัย ไปใช ในพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ6 จนก าวเข า
สู�การเปWนอุตสาหกรรมอาหารแห�งอนาคต โดยการสนับสนุนการจัดต้ัง
เครือข�ายการทำงานร�วมกันทั ้งในและต�างประเทศ เน นการเชื ่อมโยง
ระหว�างเกษตรกร ผู ประกอบการ และนักวิจัย ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน 
ให เกิดการรวมกลุ�มเปWนคลัสเตอร6อาหารที่มีเป|าหมายการพัฒนาร�วมกัน 
เพื่อก�อให เกิดความร�วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เสริมสร าง
ความเข มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันของผู ประกอบการ
ภายในประเทศ โดยส�งเสริมและสนับสนุน ในด านการว ิจ ัยพัฒนา 
เพ่ือตอบสนองความต องการของผู บริโภค รวมถึงวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต การเก็บรักษาคุณภาพ ของสินค า มีการส�งเสริมการถ�ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค6ความรู  เทคโนโลยี นวัตกรรม จนกระทั่งเกิดการต�อยอด 
ในเชิงพาณิชย6 ให เกิดการเพิ่มมูลค�าสินค า ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร 
และอาหารภายในประเทศอย�างยั่งยืนองค6ประกอบของนวัตกรรม รวมไป
ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อใช  จ ัดทำระบบการตรวจสอบย อนกลับ
แหล�งที่มาของสินค าทั้งการผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมไปถึงบรรจุ
ภัณฑ6ท่ีใช  และทรัพยากรท่ีใช ในการผลิต โดยมีตัวอย�างกิจกรรม ได แก� 
 1. การส�งเสริมความรู>เกษตรกรด>านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการให  
องค6ความรู  ภาคทฤษฎี เพื่อผสมผสานความรู  ในการเกษตรกรรม การเปWน
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ผ ู  ประกอบการ (Farmer to Entrepreneur) ผนวกกับการประย ุกต 6 ใช 
เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต น โดยประสานความร�วมมือกับหน�วยงานที่เกี่ยวข อง 
อาทิ สภาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 ในการบรรจุกิจกรรมน้ี 
ในคำของบประมาณโครงการต�อไป 
 2. การพัฒนาและถ�ายทอดเทคโนโลยีด>านเกษตร โดยการให  
องค6ความรู ภาคทฤษฎี และการทดลองใช บริการเครื่องจักรในศูนย6ถ�ายทอด
เทคโนโลยีในพื้นที ่ และการให คำปรึกษาแนะนำเบื ้องต นโดยที ่ปรึกษา 
สำหรับการพัฒนาต�อยอดเทคโนโลยีด านการเกษตร รวมถึงสนับสนุนให 
จัดต้ังหน�วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต นแบบในพ้ืนท่ี 
 3.  การพัฒนาเกษตรกรยุคใหม� (Smart Farmer) โดยการจับคู�
ธุรกิจเกษตรกร กับกลุ�มผู ประกอบการ Agri-Tech Startup ที่มีนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข อง เพื่อส�งเสริมให เกิดการทำเกษตรกรรม 4.0 ระหว�าง
เกษตรกรและผู ประกอบการที่เปWน กับ Agri-Tech Startup ให มีการพัฒนา
เกษตรกรรมอย�างสร างสรรค6 และมีนวัตกรรม ด วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช ในกระบวนการผลิตและบริหารจัดการในด านต�าง ๆ เพื่อสร างความ
ได เปรียบเชิงแข�งขันให กับเกษตรกร 
 4. การเชื่อมโยงกลุ�มเกษตรกร สู�อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
แปรรูปแห�งอนาคต เปWนการจัดประชุม/สัมมนาในรูปแบบการรวมกลุ�ม
ระหว�างเกษตรกร และสถานประกอบการที ่มีความต องการในการใช 
วัตถุดิบทางด านการเกษตร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ6อาหารเชิงสร างสรรค6 
ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชนที ่ให บริการ SMEs ในด านป{จจัย 
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เอื ้อต�าง ๆ อาทิ องค6ความรู   เงินทุน และนวัตกรรมเทคโนโลยีต�าง ๆ  
เพ่ือนำไปผลิตในเชิงพาณิชย6ต�อไป 
 5. การสร>างเครือข�ายการรวมกลุ�มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
อาหารแห�งอนาคต โดยส�งเสริมให เกิดการรวมกลุ�มเครือข�ายอุตสาหกรรม
อาหารประเภทเดียวกัน และมีเป|าหมายเพื่อให เกิดความร�วมมือ/ต�อยอด
เทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ผ�านการจัดประชุม และสัมมนาระดมสมอง 
จนได เปWนยุทธศาสตร6 กลยุทธ6 และแผนการดำเนินกิจกรรมของเครือข�าย 
ในระยะสั้น 1 ปy และระยะยาว 3 ปy  
 6. ก ิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจภายใต>เคร ือข�ายกลุ�ม
เทคโนโลย ีและอ ุตสาหกรรมอาหารแห�งอนาคต เป Wนการนำแผน 
การดำเนินกิจกรรมระยะสั้น 1 ปy ของเครือข�ายมาจัดทำเปWนโครงการนำ
ร�อง อาทิ แผนด านการลดต นทุนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด 
วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งด านการพัฒนาบุคลากร 
เปWนต น โดยดำเนินการควบคู�ไปการพัฒนาด านองค6ความรู ในการบริหาร
จัดการ เก็บข อมูล และประมวลผ�านระบบออนไลน6 (Cloud Computing) 
เพื่อให รูปแบบการจัดการภายในเครือข�าย และการดำเนินโครงการนำร�อง
มีความแม�นยำ รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต องการของผู ใช งาน
ได อย�างมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งกำหนดให มีกิจกรรมการพัฒนา 
องค6ความรู ด านระบบออนไลน6 (Cloud Computing) ภายในเครือข�าย 
 7. กิจกรรมสร>างเครือข�าย และเชื่อมโยงห�วงโซ�อุปทานระหว�างกลุ�ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหารแห�งอนาคต เพื ่อสร างความมั ่นคง 
ในเส นทางธุรกิจตั้งแต�ต นน้ำ (วัตถุดิบ) จนถึงปลายน้ำ (ผู ใช ) โดยการเชื่อมโยง
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เครือข�ายอุตสาหกรรมตามแผนผังห�วงโซ�อุปทาน ร�วมกับหน�วยงานส�งเสริม 
SMEs ที่เกี่ยวข อง อาทิ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค6กรภาครัฐ และสมาคมเอกชนที ่ เก ี ่ยวข องให เปWนเครือข �าย 
(Network) เพื ่อสนับสนุนการขับเคล ื ่อนของเคร ือข �ายห�วงโซ �อ ุปทาน  
โดยมุ�งเน นการผลิตตามความต องการของผู ใช ในระดับสูง ซ่ึงอาจเปWนวัตถุดิบท่ี
มีลักษณะเฉพาะ หรือการผลิตในจำนวนมาก โดยการกระจายการผลิตให 
วิสาหกิจภายในเครือข�ายที่ผลิตวัตถุดิบ (ต นน้ำ) ให กับวิสาหกิจที่ต องการใช 
วัตถุดิบ (ปลายน้ำ) ซ่ึงต องพัฒนาให เกิดการเชื่อมโยงข อมูลผ�านระบบออนไลน6
ที ่นอกจากจะมีความถูกต องและรวดเร็วแล ว ระบบฐานข อมูลกลางของ
เครือข�าย (Data Center) จำเปWนต องมีการรักษาความปลอดภัยของข อมูล 
(Cybersecurity) ที ่น�าเชื ่อถือ ซึ ่งการดำเนินกิจกรรมในขั ้นตอนนี้ จะเปWน 
การกระตุ  นให ผู  ประกอบการเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของ 
การรวมกลุ�มเปWนพันธมิตร และเสริมเสร างให มีการแลกเปลี่ยนและถ�ายทอด
ความร ู   ประสบการณ6ในการดำเน ินงาน ในร ูปแบบการจ ัดส ัมมนา 
เช ิงปฏิบ ัต ิการ เพื ่อผล ักด ันให  เก ิดการจ ัดทำ ระบบฐานข อมูลกลาง 
ของเครือข�าย (Data Center) ร�วมกัน โดยมีหน�วยงานภาครัฐเปWนสื่อกลาง 
ในการสนับสนุน และการจัดฝ�กอบรมบุคลากรเพื่อใช ระบบ อันจะส�งผลต�อ
ประสิทธิภาพโดยรวมของกลุ�มอุตสาหกรรม 
 8. กิจกรรมสนับสนุนด>านปRจจัยเอื้อ (ฐานข>อมูล/เงินทุน/บริการ
ภาครัฐ) เพื่อส�งเสริมการใช นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการผลิต 
และระบบบริหารจัดการ เพื่อสร างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ต�าง ๆ มาใช ระบบอัตโนมัติ และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยออกแคมเปญ

47 



ร�วมกันระหว�างหน�วยงานส�งเสริม SMEs ต�าง ๆ ในการ วิเคราะห6 วินิจฉัย 
จ ับค ู � เทคโนโลย ีและความต  องการปร ับปร ุงของสถานประกอบการ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี) การสนับสนุนด านเงินทุน (สถาบัน
การเงิน) การปรับปรุงกระบวนการผลิตด วยเทคโนโลยีต�าง ๆ (กรมส�งเสริม
อุตสาหกรรม) และการพัฒนาทักษะบุคลากร (มหาวิทยาลัย) เปWนต น โดยเปWน
การดำเนินงานแบบบูรณาการร�วมกัน และส�งต�อบริการระหว�างหน�วยงาน
ต�าง ๆ เพ่ือให เกิดการพัฒนา SMEs ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 9. กิจกรรมส�งเสริมและสนับสนุนการใช>เทคโนโลยีดิจิทัลแก� SMEs 
และบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร โดยการจัดกิจกรรมให องค6ความรู 
ภาคทฤษฎี โดยการดำเนิน กิจกรรมฝ�กอบรม/สัมมนาถ�ายทอดความรู   
เพื่อผสมผสานความรู ในการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับเจ าของธุรกิจ รวมถึง
ทักษะของบุคลากรในสาขาต�าง ๆ ผนวกกับการประยุกต6ใช เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อรู เท�าทัน Disruptive Technology ในอุตสาหกรรมอาหาร ประสานความ
ร�วมมือกับหน�วยงานที่เกี่ยวข อง อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการดำเนิน กิจกรรมพัฒนาและ
ถ�ายทอดเทคโนโลยี และการทดลองใช บริการเครื ่องจักรในศูนย6ถ�ายทอด
เทคโนโลยีในพื้นที่ และการให คำปรึกษาแนะนำเบ้ืองต นโดยที่ปรึกษา รวมถึง
สนับสนุนให จัดตั้งหน�วยผลิตอุตสาหกรรมอาหารแห�งอนาคตต นแบบในพื้นท่ี 
รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห�งอนาคต (Future Food) รวมถึงการ
จัดกิจกรรมจับคู�ธุรกิจผู ประกอบการ และกลุ�ม Tech Startup ที่มีนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข อง เพื่อส�งเสริมให เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให มี
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นวัตกรรมที่สร างสรรค6 ด วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช ในกระบวนการผลิต
และบริหารจัดการในด านต�าง ๆ เพ่ือสร างความได เปรียบเชิงแข�งขัน ต�อไป 
 10. กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนา SMEs ด>านมาตรฐานสินค>า  
เพื่อขยายตลาดสู�สากล โดยการดำเนินกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการให 
ความรู พื ้นฐานด านมาตรฐานสินค า การพัฒนาผลิตภัณฑ6และบรรจุภัณฑ6  
เพ่ือสร างเอกลักษณ6และมูลค�าของผลิตภัณฑ6 มุ�งเน นสร างจุดเด�นให ผลิตภัณฑ6
ในด านดีไซน6 บรรจุภัณฑ6 ตลอดจนการเก็บรักษา พัฒนามูลค�าเพิ่มผลิตภัณฑ6
ให โดดเด�นด วยอัตลักษณ6ของท องถ่ิน และคัดเลือกผลิตภัณฑ6ท่ีมีศักยภาพและ
เหมาะสมเข าสู �การพัฒนาเชิงลึก รวมถึงดำเนินกิจกรรมขยายช�องทาง
การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผ�านแพลตฟอร6มต�าง ๆ ทั ้งในและ
ต�างประเทศ 
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การวิเคราะห
 Pain point และ Gain point  

ในภาคอุตสาหกรรมหุ�นยนต
เพ่ืออุตสาหกรรม 
 

ธนวัฒน� ไทยแกว 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 
(1) บทนำ 
 ประเทศไทยได�มาถึงจุดเปลี่ยนผ�านของการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ป"จจัยของการก�าวเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุภายในอีก 3 ป*ข�างหน�า การเผชิญกับ
ป"ญหาแรงงานตึงตัว และการเข�ามาแทนที่ของเทคโนโลยีอย�างรวดเร็ว 
รัฐบาลจึงกำหนดให�หุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติเป5น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม
ที ่จะเป5นเครื ่องจักรทางเศรษฐกิจใหม� พร�อมทั ้งได�มีมติคณะรัฐมนตรี  
เมื ่อวันที ่ 29 สิงหาคม 2560 เรื ่อง มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติ ดำเนินการกระตุ�นให�เกิดตลาดทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน ยกระดับซัพพลายโดยส�งเสริมให�เกิด System Integrator (SI) 
ที ่มีความเข�มแข็ง และสร�างกลไกการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี  
ด�วยการจัดตั ้ง Center of Robotics Excellent (CoRE) ซึ ่งบูรณาการ 
การทำงานระหว�างมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำด�านหุ�นยนต4และระบบ
อัตโนมัติขึ ้น โดยคาดว�าจะสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอบสนองต�อ
ป"ญหาของตลาดแรงงานภายในประเทศ อย�างไรก็ตาม เนื่องจากความเป5น
อุตสาหกรรมใหม� และไทยเป5นผู�นำเข�าเทคโนโลยีเป5นหลัก จึงเป5นประเด็น
ที่ท�าทายสำหรับไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติ
ให�เกิดขึ้นและสามารถแข�งขันได�กับนานาชาติ บทความฉบับนี้จึงพยายาม
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วิเคราะห4และนำเสนอแนวทางที ่เหมาะสมของประเทศในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งคาดหวังว�าจะเป5นหนึ่งในการสร�างอุตสาหกรรมหุ�นยนต4
และระบบอัตโนมัติให�เกิดขึ้นได�อย�างเข�มแข็งและเกิดผลลัพธ4ที่เป5นไปได�
ในทางปฏิบัติ  
(2) อุตสาหกรรมหุ�นยนต
ของไทย 
 การพัฒนาให�อุตสาหกรรมหุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติเป5นหนึ่งใน
กลไกของการเติบโตตัวใหม�ของประเทศ เป5นเรื่องที่ค�อนข�างท�าทายจาก
ความพร�อมของตัวอุตสาหกรรมเอง หรือแม�แต�อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
เช �น อุตสาหกรรมอิเล ็กทรอนิกส4 อุตสาหกรรมเครื ่องจักรกล หรือ
อุตสาหกรรมซอฟแวร4 เป5นต�น อย�างไรก็ตาม ยังมีโอกาสของการเติบโตของ
อุตสาหกรรมซึ่งได�เข�ามามีบทบาทกับระบบการผลิตของโลก รวมถึงความ
ต�องการในการใช�ประโยชน4จากเทคโนโลยีหุ�นยนต4อย�างหลากหลายมากข้ึน
เรื ่อย ๆ  สมาพันธ4หุ �นยนต4นานาชาติ (International Federation of 
Robotics: IFR) คาดว�าไทยจะมีการขยายตัวของยอดขายถึง 21% CAGR 
ในช�วงป* 2019-2021 เพิ่มจากจำนวน 3,386 ยูนิต หรือตลาดที่ใหญ�ที่สุด
อันดับที่ 15 ของโลก ในป* 2017 เป5น 7,000 ยูนิต หรือตลาดที่ใหญ�ที่สุด
อันดับที่ 12 ของโลก ในป* 2021 และมียอดขายสะสมระหว�างป* 2018 – 
2021 ถึง 22,000 ยูนิต ประกอบกับข�อมูลจากการศึกษาของ FIBO พบว�า 
ไทยยังมีการใช�หุ �นยนต4และระบบอัตโนมัติในสถานประกอบการจำกัด  
โดยมีอีกกว�า 85% ที ่ย ังมีการใช�หุ �นยนต4และระบบอัตโนมัติในสถาน
ประกอบการน�อยหรือใช�แรงงานเป5นหลัก ดังนั้น ไทยยังสามารถมีการ
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ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตด�วยการใช�หุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติอีก และ
เป5นโอกาสในการพัฒนาของอุตสาหกรรมหุ�นยนต4  
 สำหรับโครงสร�างของอุตสาหกรรมหุ �นยนต4และระบบอัตโนมัติ 
ในประเทศ ผู�ประกอบการไทยยังมีอุปสรรคในการก�าวขึ้นมาเป5นผู �ผลิต 
ในอุตสาหกรรมนี้ เนื ่องจากขาดความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่สำคัญ
ต ั ้ งแต�การผล ิตช ิ ้นส �วนต �าง ๆ (Components) ท ี ่จำเป 5นต �องอาศัย
เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต โดยเฉพาะในชิ้นส�วนที่ต�องการความละเอียด
และแม�นยำสูง อาทิ อุปกรณ4ตรวจจับสภาพแวดล�อม (Sensors & Vision) 
และระบบมอเตอร4ควบคุมการทำงาน (Motor & driver) เป5นต�น ไปจนถึง
ยังขาดศักยภาพในการผลิตตัวหุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติ เช�น การผลิตแขน
กลอัตโนมัติ (Robot arm) หรือระบบการจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ 
(Automated Storage/Retrieval System: AS/RS) เป5นต�น ซึ ่งผู �ประกอบการ 
ไทยโดยส�วนใหญ�ยังไม�มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป5นไปได�ในด�านกำลัง
การผลิตต่ำ โดยเฉพาะการผลิตขายในระดับ Mass Market เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศผู�ผลิตรายใหญ�ของโลก เช�น จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุqน ทั้งน้ี 
การก�าวเข �ามาเป 5น System Integrators (SI) น �าจะเป5นทางเล ือกท่ี
เหมาะสมกว�า1 โดยในป"จจุบัน SI ไทย มีจำนวนประมาณ 200 ราย และ
ส�วนใหญ�จะเป5นผู�ประกอบขนาดกลางและขนาดย�อม อย�างไรก็ตาม SI ไทย 
ยังถือว�ามีจำนวนน�อยเมื่อเทียบกับความต�องการของอุตสาหกรรมของไทย 
โดยมีรายที่มีศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาระบบ ประมาณ 30 ราย 
เท�าน้ัน 

 

1
 ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน4 และคณะ. (2561).  
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(3) กรณีศึกษานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ �นยนต4และระบบอัตโนมัต ิให �ม ี ขีด
ความสามารถในการแข�งขันสูง และเป5นรากฐานทางเทคโนโลยีใหม�สำหรับ
ประเทศได�นั้น จำเป5นต�องคำนึงถึงป"จจัยในการพัฒนาอย�างรอบด�าน โดยตัว
แบบของการพัฒนาจากประเทศต�นแบบที่มีความก�าวหน�าอย�างเช�นจีนจะเป5น
แนวทางหนึ่งที่ไทยสามารถนำมาประยุกต4ใช�ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติได� ทั้งนี้ จีนถือว�าให�ความสำคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติเป5นอย�างมาก โดยได�กำหนดให�
อ ุตสาหกรรมห ุ �นยนต4  (Numerical Control Robot) เป 5น 1 ใน 10 
อุตสาหกรรมเปtาหมายของจีน ตามแผน "Made in China 2025" พร�อม
ผลักดันอย�างจริงจังใน 2 ด�าน คือ (1) การใช�งานหุ�นยนต4 (Demand side) 
ตั้งเปtายกระดับของนวัตกรรมเทคโนโลยี และเพิ่มความสามารถในการ
แข�งขันกับต�างประเทศ เพิ่มส�วนแบ�งทางตลาดของสินค�าระดับ high-end 
ให�ได� 45 % และเพิ่มปริมาณการใช�หุ�นยนต4ให�มีจำนวนมากกว�า 100 ยูนิ
ตต�อจำนวนแรงงาน 10,000 คน และ (2) อุตสาหกรรมการผลิตหุ�นยนต4 
(Supply side) สนับสนุนให�มีบริษัทชั้นนำ 3-5 แห�งที่สามารถแข�งขันกับ
ต�างประเทศ และสร�าง 8-10 คลัสเตอร4อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข�อง ภายในป* 
2020 โดยมุ�งส�งเสริมการผลิตชิ้นส�วนหลักของอุตสาหกรรม การพัฒนา 
system integrators และ สนับสนุนให�เกิดบริษัทผู�ผลิตหุ �นยนต4ชั ้นนำ
โดยเฉพาะในกลุ�มอุตสาหกรรมยานยนต4, shipping, อิเล็กทรอนิกส4 และ
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ด�านการทหาร2,3  ประกอบกับป"จจัยความได�เปรียบด�านขนาดของตลาด
ภายในประเทศ รวมถึงมีองค4ประกอบของอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ี
ครบถ�วน ทำให�จีนมีความก�าวหน�าเป5นไปอย�างรวดเร็ว 
 

(4) บทสรุปและข8อเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ผลจากการวิเคราะห4ข�างต�นบ�งชี้ว�าการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ�นยนต4
และระบบอัตโนมัติให�มีขีดความสามารถในการแข�งขันสูงได�นั้น จำเป5นต�อง
ยกระดับของความร�วมมือของบริษัทในอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องอย�างเป5นระบบ ทั้งการใช�งานหุ�นยนต4 (Demand side) และ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการด�านหุ�นยนต4 (Supply side)  
ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรการการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติ ได�มีความครอบคลุมระดับ
หน่ึงแล�ว อย�างไรก็ตาม ควรบูรณาการการทำงานของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ร�วมกันกำหนดประเด็นทางยุทธศาสตร4สำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ �นยนต4และระบบอัตโนมัติใน 3 ด�านท่ีเกี ่ยวเนื ่องกัน พร�อมเสนอให�มี 
การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติ 
เพิ ่มเติมจากมาตรการที ่ได�กำหนดไว� เพื ่อสร�างและพัฒนาคลัสเตอร4
อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและจัดการระบบนิเวศให�มีความเหมาะสมอย�าง
เป5นรูปธรรม ดังน้ี 
 
 

 

2
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีแห�งชาต.ิ (2561). 

3
 GBTIMES Beijing. (2016). 
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ภาพแสดง : ข�อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ�นยนต4และระบบอัตโนมตั ิ

ประเด็นทางยุทธศาสตร
 (Strategic points): 

(1) การยกระดับเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตด�วย
เทคโนโลยีหุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติอย�างเหมาะสม ซึ่งจะเป5นการสร�าง
ความต�องการภายในประเทศในการใช�หุ�นยนต4ฯ และเทคโนโลยีการผลิต
ของประเทศ เพื่อแก�ไขป"ญหาการขาดแคลนแรงงานและการก�าวให�ทันกับ
การปฏิรูปการผลิตของโลกไปพร�อมกัน 

(2) การพัฒนาธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการบริการของ System 
Integrator (SI) ให�มีความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถในการแข�งขันสูง 
เพื ่อสร�างมูลค�าในการให�บริการการให�คำปรึกษาในการประยุกต4ใช�
เทคโนโลยีหุ�นยนต4 ระบบอัตโนมัติ และป"ญญาประดิษฐ4 ที่มีคุณค�าสูงและ
ตอบโจทย4กับความต�องการของตลาด โดยควรต�อยอดไปสู�การส�งออก
บริการดังกล�าวด�วย 
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(3) การพัฒนาเทคโนโลยีที ่มีความเฉพาะด�านและประเทศไทยมี
ความได�เปรียบ ด�วยการส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ�นยนต4และ
ระบบอัตโนมัติ ในสาขาบริการ สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป หรือ
แม�แต�การแพทย4ครบวงจร นอกจากนั้น ควรขยายขอบเขตการพัฒนาไปสู�
การพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาว ิทยาศาสตร 4ข �อม ูล (Data science) 
ป"ญญาประดิษฐ4 (AI) ซ่ึงเป5นส�วนมันสมองของหุ�นยนต4และระบบอัตโนมัติท่ี
จะทำให�การพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมข�างต�นมีความสมบูรณ4ยิ่งข้ึน  

การดำเนินกิจกรรมสำคัญ: 

(1) การส �งเสร ิมการปฏิร ูปอุตสาหกรรมการผลิต (Industrial 
Transformation) ส�งเสริมให�เกิดการปรับรูปแบบและถ�ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสู �สถานประกอบการ โดยเริ ่มจากการสร�างความตระหนักรู�   
สร�างต�นแบบ ประเมินขีดความสามารถขององค4กรและระบบการผลิต  
การสนับสนุนการให�คำปรึกษา และกลไกทางการเงิน ทำให�เกิดวงจรของ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู�การผลิตแบบอัตโนมัติอย�างต�อเนื่อง 
โดยอาจเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทีละขั้นภายในสถานประกอบการอย�าง
เหมาะสมสอดคล�องกับศักยภาพทางการเงิน ความพร�อมทางเทคโนโลยี 
และความสามารถของบุคลากรในองค4กร นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึง 
การเข�าไปยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีขององค4กรด�วยการพัฒนา
วิศวกรภายในบริษัทให�มีความสามารถเป5น Internal SI เพื่อสร�างความ
ย่ังยืนในการพัฒนาระบบการผลิต  

(2) การยกระดับและพัฒนาการจัดการองค4กรของ Center of 
Robotics Excellence (CoRE) ที ่จัดตั ้งขึ ้นตามติคณะรัฐมนตรี เพื ่อให�
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สามารถเป5นองค4กรกลางที ่ม ีศ ักยภาพในการพัฒนาบริการของ SI  
ให�ตอบสนองความต�องการที่ซับซ�อนหรือมีมูลค�าสูงขึ้น ด�วยการพัฒนา
บริการขององค4กรที่เป5น Platform เพื่อสนับสนุนการทำงานของ SI เช�น 
ระบบ E-market place platform ดำเนินการจับคู�การทำงาน ระหว�างผู�
ให�บริการ SI ผู �ให�บริการด�านสินเชื ่อ และการสนับสนุนของภาครัฐท่ี
เกี่ยวข�องอย�างครบวงจร หรือ Cloud Innovation Platform ช�องทางการ
แก�ป"ญหาด�วยนวัตกรรมในรูปแบบ open innovation ออนไลน4 เป5นต�น 
พร�อมทั้งยกระดับศูนย4 CoRE (สถาบันไทย-เยอรมัน) และศูนย4เครือข�าย 
(มหาวิทยาลัยและสถาบันเครือข�าย) ให�เป5น Business Unit ที่มีการจัดหา
รายได�และจัดการองค4กรที ่มีรูปแบบการทำงานหลากหลายให�มีความ
สอดคล�องกันภายในเครือข�าย ซึ่งจะก�อให�เกิดผลการดำเนินงานอย�างมี
ประสิทธิภาพและมีความย่ังยืนทางการเงิน  

( 3 )  การส � ง เ สร ิ ม เขตการพ ัฒนา เทคโน โลย ี  (Technology 
Development Zone) สร�าง Ecosystem ในการพัฒนาผู �ประกอบการ
นวัตกรรมด�านหุ�นยนต4 ระบบอัตโนมัติ และป"ญญาประดิษฐ4 ให�เกิดในพ้ืนท่ี
เปtาหมาย เช�น EEC อุทยานวิทยาศาสตร4 โดยส�งเสริมและดึงดูดให�บริษัทท่ี
มีเทคโนโลยีขั ้นสูงจากต�างชาติเข�ามาจัดตั ้งศูนย4วิจัยและพัฒนา ศูนย4 
บ�มเพาะผู �ประกอบการ และย�านสำนักงานของบริษัทชั ้นนำ ร�วมกับ 
การเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อให�มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของบริษัทเจ�าของเทคโนโลยีได�เข�ามาใช�พื ้นที ่และทำงาน
ร�วมกัน ซ่ึงจะเป5นการส�งเสริมให�เกิดการจัดต้ังบริษัทเทคโนโลยีใหม� ๆ และ
สร�างงานให�กับบุคลากรท่ีมีทักษะสูง  
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(4 )  การร ิ เร ิ ่ มพ ัฒนาประชาคมการว ิจ ัยด � านห ุ �นยนต 4และ
ป"ญญาประดิษฐ4 (Robotics & AI Consortium) โดยการจัดตั้งประชาคม
และประสานความร�วมมือระหว�างองค4กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีด�านหุ�นยนต4 ระบบอัตโนมัติ และป"ญญาประดิษฐ4 โดยเฉพาะ 
การประยุกต4ใช�ในสาขาที่ไทยได�เปรียบ ทั้งนี้ ประชาคมมีส�วนร�วมในการ
กำหนดโจทย4และดำเนินการวิจัยร�วม (Joint Projects) จัดต้ังทุนเพื่อการ
วิจัยร�วม (Joint Research Fund) เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของกลุ�ม 
รวมทั้งการเป�ด Open platform ในการสร�างนวัตกรรมในรูปแบบ Cloud 
based 

ท้ังน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถริเริ่มการพัฒนาภายใต�กิจกรรม
ที่ (1) – (2) การส�งเสริมการปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิตและการยกระดับ
แ ล ะ พ ั ฒ น า ก า ร จ ั ด ก า ร อ ง ค 4 ก ร ข อ ง  CoRE แ ล ะ ร � ว ม ม ื อ กั บ
กระทรวงวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีในการดำเนินกิจกรรม (3) – (4)  
การส�งเสริมเขตการพัฒนาเทคโนโลยีและการริเริ ่มพัฒนาประชาคมการ
วิจัยด�านหุ�นยนต4และป"ญญาประดิษฐ4 เพื่อผลักดันการพัฒนาอย�างเป5น
ระบบ นอกจากนั้น ควรมีความร�วมมือกับหน�วยงานที่เกี ่ยวข�องในการ
ส�งเสริมให�เกิดการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของทั้งภาครัฐและ
เอกชน การยกระดับระบบการวิจัยขั้นพื้นฐานและขั้นประยุกต4 ไปจนถึง
การพัฒนาระบบการศึกษาและการสร�างช�องทางการศึกษาตลอดชีวิตของ
บุคลากร ซึ่งจะสร�างและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานในรูปแบบใหม� 
เพื่อเป5นการสร�างรากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ�นยนต4และระบบ
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อัตโนมัติและสร�างความเข�มแข็งทางด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให�กับ
ประเทศในระยะยาว  
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แนวทางการสนับสนุน SMEs จีนในการลงทุนต�างประเทศ 
ภายใต�ยุทธศาสตร  Belt and Road Initiative ของประเทศจีน : 

ข�อคิดสำหรับประเทศไทย 
ธนิตา ทองเงา 

วิศวกรชำนาญการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 “ความร ิ เร ิ ่มแถบเศรษฐก ิจและเส "นทาง” (Belt and Road 
Initiative หรือ BRI) หรือ “หนึ่งแถบเศรษฐกิจหนึ่งเส"นทาง” (One Belt, 
One Road หร ือ OBOR)  ค ือ โครงการระด ับพห ุภาค ีซ ึ ่ งจ ัดทำ ข้ึน 
เพ่ือก>อให"เกิด “สันติภาพ ความประสานกลมกลืน และความสุข” ตลอดท่ัว
ท้ังมหาทวีปยูเรเชีย (Eurasia) ด"วยการนำเอาประเทศต>าง ๆ หลายหลากท่ี
มีความผิดแผกกันอยู>ของมหาทวีปน้ี อย>างเช>น รัสเซีย มองโกเลีย ตุรกี และ
เวียดนาม มาต>อเชื ่อมกันทางยุทธศาสตรI โดยผ>านแผนการพัฒนานานา
มากมายซ่ึงพร"อมท่ีจะดำเนินการแล"ว 1 

1. ยุทธศาสตร  Belt and Road Initiative ของประเทศจีน 

 เส�นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 ป�จจุบัน ประเทศที่อยู�บนเส�นทาง 
OBOR/ BRI หรือ เส�นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 มีจำนวน 65 ประเทศ 
ป ร ะ ก อ บ ด � ว ย  2  ส � ว น  ด ั ง น้ี  1 )  Silk Road Economic Belt  

 
1 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล�าว ณ เวทีประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส�นทางเพื่อความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ (Belt and Road Forum for International Cooperation) ในกรุงป�กกิ ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (13-14 พฤษภาคม 2560) 
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(การเช่ือมโยงทางบก) เปPนการเชื่อมโยงประเทศท่ีต้ังอยู�ในภูมิภาคเส�นทาง
สายไหมเดิม ผ�านเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก เอเชียใต� อาเซียน ตะวันออก
กลาง และยุโรป เพ่ือเปPนการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคผ�านการ
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการขยายการค�า
ในระดับภูมิภาค 2) Maritime Silk Road (การเชื ่อมโยงทางทะเล) 
“21st Century Maritime Silk Route Economic Belt” หร ือเส �นทาง
สายไหมด�านเศรษฐกิจทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ทะเล เริ ่มจากเมือง
ชายฝ�_งของจีน ผ�านสิงคโปร` มาเลเซีย อินเดีย และทะเลเมดิเตอร`เรเนียน  
มีวัตถุประสงค`เพื่อส�งเสริมความร�วมมือด�านต�าง ๆ รวมถึงด�านการลงทุน 
ระหว�างจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ได�แก� อาเซียน โอเชียเนีย 
แอฟริกาเหนือ แปซิฟcก รวมถึงมหาสมุทรอินเดีย  
 โดยความคืบหน�าในช�วง 5 ปdท่ีผ�านมา (2556 - 2561)  
 มูลค�าการค�าระหว�างจีนกับประเทศตามเส�นทาง OBOR/ BRI  
เกินกว�า 5 ล�านล�านดอลลาร`สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร�อยละ 1.1 ต�อปd ป�จจุบัน  
มี 138 ประเทศ/เขต 
 มูลค�าการลงทุน การลงทุนโดยตรงของจีนในประเทศตามเส�นทาง 
OBOR/ BRI มากกว�า 7 หมื่นล�านดอลลาร`สหรัฐ เติบโตเฉลี่ยร�อยละ 7.2 
ต�อปd และจีนได�ผ�อนปรนนโยบายต�างชาติลงทุนในจีนและปรับสิ่งแวดล�อม
การลงทุนให�ดีข้ึนเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต�างประเทศ 
 เครือข�ายเขตการค�าเสรี จีนได�ลงนามหรือยกระดับข�อตกลงเขต
การค�าเสรี 5 ฉบับกับ 13 ประเทศตามเส�นทาง OBOR/ BRI และลงนาม
ข�อตกลงความร�วมมือทางเศรษฐกิจและการค�ากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 
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และจีนกับรัสเซียได�ร�วมกันวิจัยความเปPนไปได�ของข�อตกลงหุ �นส�วน
เศรษฐกิจยุโรป-เอเชีย 
 การสนับสนุนทางการเงิน จีนกับ 17 ประเทศได�อนุมัติหลักการการ
จัดหาเงินทุน OBOR/ BRI ธนาคารทุนจีน 11 แห�งได�จัดตั้งสาขาย�อย 71 
แห�งตามเส �นทาง OBOR/ BRI และจีนได �ผล ักด ันความร �วมมือด �าน 
การจัดหาเงินทุนร�วมกับธนาคารพัฒนาพหุภาคี เช�น กลุ�มธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห�งแอฟริกา ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว�างทวีปอเมริกา และ
ธนาคารเพ่ือการบูรณะและพัฒนาของยุโรป เปPนต�น 
 การศึกษา มีการอบรมบุคลากรด�านการบริหารทางเทคโนโลยีผ�าน
ท ุนการศ ึกษาเส �นทางสายไหมและการจ ัดต ั ้ งสถาบ ันการศ ึกษาท่ี
ต�างประเทศ ในปd 2560 นักศึกษาจากประเทศตามเส�นทาง OBOR/ BRI 
ศึกษาในจีนจำนวนกว�า 3 แสนคน ส�วนนักศึกษาจีนที่ไปเรียนที่ประเทศ
ตามเส�นทาง OBOR/ BRI มากกว�า 6 หม่ืนคน 
 การท�องเท่ียว คาดว�าจำนวนนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเท่ียวระหว�างจีน
กับประเทศตามเส�นทาง OBOR/ BRI จะมากกว�า 85 ล�านคนในปd 2563 
ยอดมูลค�าการใช�จ�ายราว 1 แสนล�านดอลลาร`สหรัฐ 

2. ความสอดคล�องระหว�างประเทศไทยกับ ยุทธศาสตร  OBOR/ BRI  

 ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร `  Belt and Road Initiative ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ จี น  
มีคุณประโยชน`อย�างมากต�อเศรษฐกิจโลก และถึงแม�ว�าไทยจะไม�ได�อยู�ใน
แผนยุทธศาสตร`นี้ แต�ประเทศไทยอยู�ในระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทร 
อินโดจีน (China-Indochina Peninsula Economic Corridor-CICPEC) 
ซึ่งเชื่อมจีนกับประเทศที่ตั้งอยู�ในคาบสมุทรอินโดจีน มีจุดเริ่มต�นที ่นคร
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หนานหนิง ประเทศจีน ผ�านประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย มาเลเซีย 
และสิ้นสุดที่สิงคโปร` ซึ่งเปPนเส�นทางเศรษฐกิจคมนาคมโครงสร�างพื้นฐานท่ี
เชื่อมอาเซียนเข�ากับจีน โดยประเทศไทยมีภูมิศาสตร`เปPนศูนย`กลางของ
อาเซียนทั ้งทางบก และทางทะเลและยังสามารถเชื่อมโยงกับโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
ซึ่งสอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร`ของไทยที่จะสนับสนุนให�ไทยเปPน
ศูนย̀กลางคมนาคมขนส�งและโลจิสติกส`ของภูมิภาคอาเซียนได� ซ่ึงโครงการ
เหล�าน้ีกำลังมีการดำเนินการอย�างต�อเน่ือง  

3. แนวคิดการดำเนินงานผ�าน “Thailand lifestyle platform” 

 จากการศึกษายุทธศาสตร` BRI/ OBOR และการดำเนินการของ
ประเทศไทยที่ผ�านมา โดยเฉพาะอย�างยิ ่งโครงการก�อสร�างโครงสร�าง
พื้นฐานต�างๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ ผู�เขียนมี
แนวคิดในการใช�ประโยชน`จากโครงการต�างๆ ที่รัฐบาลได�ดำเนินการอยู�
แล�ว แต�อาจยังขาดความเชื่อมโยงในหลายๆด�าน โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่อง
การส�งเสริม SMEs ดังแสดงในตารางที ่ 1 ซึ ่งผู �เขียนมีแนวคิดในการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมผ�านการท�องเที่ยว เนื่องจากประเทศ
ไทยมีสถานที่ท�องเที่ยวมากมายหลากหลายทั้งการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ` หรือท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ นักท�องเที่ยวที่เข�ามา 
ในประเทศเหล�านี้ มักซื้อสินค�าและบริการโดยเฉพาะอย�างยิ่งสินค�าจาก
ท�องถิ่นและชุมชนที่ได�รับความนิยมซื้อกลับประเทศเปPนจำนวนมาก ส�งผล
ให�ส ินค�าเหล�านั ้นสามารถเติบโตจากอุตสาหกรรมในครัวเร ือนเปPน
อ ุตสาหกรรมที ่ม ีกำล ังการผล ิตส ูง ม ีศ ักยภาพในการส�งออก แต�

65 



 

ผู�ประกอบการหรือคนในชุมชนยังไม�มีศักยภาพเพียงพอในการขยายตลาด
หรือลงทุนในต�างประเทศได� จำเปPนต�องมีเครื่องมือในการช�วยเหลือให�
สามารถบรรลุวัตถุประสงค̀ดังกล�าว  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงความเช่ือมโยงการส�งเสริมอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเพื่อต�อยอด 

เปPนอุตสาหกรรมการผลิต 
ของ SMEs โดยใช�กลไกการดำเนินการผ�าน Thailand Lifestyle Platform 
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ตารางท่ี 1 แสดงประเด็นปQญหา และข�อเสนอแนวทางแก�ไข 

ประเด็นปQญหาจากการดำเนินการใน
ปQจจุบัน 

ข�อเสนอแนวทางแก�ไขเพ่ือ
ปรับปรุงให�ดีขึ้น 

1. ไม �ม ีการเชื ่อมโยงข�อม ูลตามแต �ละ
หน�วยงาน หรือเช่ือมโยงแบบ offline 

 

เชื ่อมโยงข�อมูลแบบ online กับ
ทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เช�น  
- กระทรวงพาณ ิชย̀  : การจด
ทะเบียนการค�า 
- กระทรวงมหาดไทย : ส ินค�า 
OTOP 
- กระทรวงอุตสาหกรรม : โรงงาน 
ว ิสาหกิจชุมชน SMEs หมู �บ �าน 
CIV 
-กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา 
: สถานที่ท�องเที ่ยว ที ่พัก แหล�ง
อาหาร 
- กระทรวงการต�างประเทศ : 
จำนวน แหล�งที ่มา และเชื ้อชาติ
นักท�องเที่ยวที่เข�ามาประเทศไทย 
เปPนต�น  

2. ภาครัฐดำเนินการแบบเอกเทศ บูรณา
การทำงานแบบแยกส �วน ดำเน ินการ
ส�งเสริม และสนับสนุนแบบแยกกันทำ
ตามแต�ละหน�วยงาน ซึ ่งเน�นส�งเสริมตาม
ภารก ิจหล ักของต ัวเอง ส � งผลให �การ

ต � องจ ั ดสรรงบประมาณการ
ดำเนินการเกี ่ยวกับ SMEs แบบ
บ ูรณาการอย � างแท �จร ิ ง  โดย
กำหนดตัวชี ้ว ัดเปPนตัวชี ้ว ัดรวม
ของประเทศ ไม �แบ �งแยกตาม
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ประเด็นปQญหาจากการดำเนินการใน
ปQจจุบัน 

ข�อเสนอแนวทางแก�ไขเพ่ือ
ปรับปรุงให�ดีขึ้น 

ดำเนินการไม�ทั่วถึง และได�รับการส�งเสริม
แบบแยกส�วน ไม�เปPนแบบครบวงจร  

หน�วยงาน ซ่ึงอาจแบ�งภาระหน�าท่ี
ต า ม  Area based ม า ก ก ว� า 
functional based กำหนดให�ทุก
หน�วยงานม ีหน �าท ี ่ร �วมม ือกัน
ดำเนินการ และวัดผลดำเนินการ
เปPนภาพรวมระดับประเทศ ไม�นำ
ผลงานท่ีมีผลการดำเนินการแต�ละ
อันมารวมกันโดยไม�มีนัยสำคัญ 

3. สินค�าของชุมชนไม�ได�คุณภาพหรือไม�
เปPนไปตามมาตรฐานสากล หรือมีปริมาณ
มากเกินไป ไม�มีการแปรรูป ขาดการนำ
เทคโนโลย ีและนว ัตกรรมมาใช �ในการ
ดำเนินธุรกิจ เน�นการใช�แรงงานเปPนป�จจัย
การผลิตหลัก ส�งผลให�สินค�า/บริการไม�มี
มูลค�าเพิ ่ม ไม�มีศักยภาพเพียงพอต�อการ
แข�งขันในตลาดโลก 

-  จ ั ดทำ ฐ านข � อม ู ลกลางดึ ง
ผลงานวิจัยการพัฒนาสินค�าและ
ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ` จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง 
วิทยาศาสตร`และเทคโนโลยี หรือ
สถาบ ันต �าง ๆ นำมาจ ับค ู � กัน 
Matching กับวัตถุดิบ สินค�า และ
บริการที่มีอยู � เพื ่อให�ชุมชนและ
ท�องถิ่นสามารถเข�าถึงข�อมูล และ
มีศูนย`กลางเพื่อบ�มเพาะวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
- ส�งเสริม สนับสนุนให�ชุมชนใน
แต�ละจังหวัด หรือกลุ �มจังหวัด  
ให�สร�างผลผลิต สินค�า หรือการ
บร ิการท ี ่ เป Pนเอกล ักษณ `ของ
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ประเด็นปQญหาจากการดำเนินการใน
ปQจจุบัน 

ข�อเสนอแนวทางแก�ไขเพ่ือ
ปรับปรุงให�ดีขึ้น 

ตนเองเฉพาะตัว และ การเปPน
แหล�งท�องเที ่ยวเชิงอนุรักษ`หรือ
เช ิ งว ัฒนธรรม ใช �ว ัตถ ุด ิบใน
ท�องถิ ่น ภูมิป�ญญาท�องถิ ่น เช�น 
สินค�าท�องถิ่น หัตถกรรม อาหาร
ประจำถ่ิน   
- ต�องกำหนดมาตรฐานสินค�าไทย
ให�เปPนมาตรฐานเดียวกัน รวมกลุ�ม
มาตรฐานต�าง ๆ ที่มีอยู�ในแต�ละ
กระทรวง เช�น มาตรฐาน OTOP 
ม าต ร ฐ านผล ิ ตภ ัณฑ ` ช ุ มชน 
มาตรฐานส ินค � าช ุ มชน หรือ 
Thailand Trust mark ใ ห � เ ปP น
มาตรฐานเดียวกัน ง�ายต�อการ
จดจำและเปPนเอกลักษณ`เฉพาะ  

 

 

 

4. กลุ�มชุมชนส�วนใหญ�ยังไม�เข�าสู�การตลาด
แบบออนไลน̀ digital marketing เน่ืองจาก
ขาดความรู �ในเรื ่องการใช�ระบบสื ่อสาร

- ส�งเสริมการใช�งานอินเตอร`เนต 
ขย าย โ ค ร งข � า ยส ัญญาณให�
ค รอบคล ุ ม ท่ั วประ เทศ  และ
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ประเด็นปQญหาจากการดำเนินการใน
ปQจจุบัน 

ข�อเสนอแนวทางแก�ไขเพ่ือ
ปรับปรุงให�ดีขึ้น 

ออนไลน` หรือการใช�บริการอินเตอร`เน็ตมี
ค�าใช�จ�ายสูง 

ควบค ุ ม ร าคาการ ให � บร ิ การ
อินเตอร`เนตของค�าโทรศัพท̀มือถือ 
ให�อยู�ในราคาที่ชุมชนหรือท�องถ่ิน
สามารถใช�จ�ายได�  

5. ขาดการสร�างพันธมิตรทางธุรกิจ ขาด
การรวมกลุ �มที ่ เข �มแข็ง หร ือไม �ได�เปPน
สมาชิกของกลุ�ม ชมรม หรือสมาคมการค�า 

- พัฒนากระบวนการจับคู�ทางการ
ค�า (Business Matching) ท้ังด�าน
การค�าและการลงทุน โดยเพ่ิม
คุณภาพกระบวนการคัดกรอง
ผู�ประกอบการ ไทยและหุ�นส�วน
ทางธุรกิจที่เข�าร�วมให�เหมาะสม 
รวมถ ึงขยายปร ิมาณการจับคู�
ธุรกิจให�เพียงพอ ต�อความต�องการ
ของผู�ประกอบการมากข้ึน 
- จัดกิจกรรมการจับคู�ทางการค�า
(Business Matching) สนับสนุน
การจัดแสดงสินค�าทั้งภายในและ
ต�างประเทศ (Trade Fair) หรือ
การหาช�องทางการขายพิเศษท่ี
เฉพาะสำหรับสินค�าประเภทน้ัน ๆ 
ทั้งนี้ ในระหว�างที่ทำการโปรโมท
สินค�าให�เปPนท่ีรู�จักภายในประเทศ
ก็ทำการส�งออกไปยังต�างประเทศ
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ประเด็นปQญหาจากการดำเนินการใน
ปQจจุบัน 

ข�อเสนอแนวทางแก�ไขเพ่ือ
ปรับปรุงให�ดีขึ้น 

ด � ว ย  ( Domestic Promotion& 
Export) เช �น ศ ูนย `สร�างโอกาส
ธุรกิจไทยสู�จีน (Thailand Smart 
Trade Center: TSTC) ข อ ง
กระทรวงพาณิชย̀ ตั้งอยู�ท่ีประเทศ
จีน 
 
 

6 .  ก า ร ใ ช� บ ร ิ ก า ร ห ร ื อ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ̀  
Application ต�าง ๆ ของหน�วยงานภาครัฐ 
ไม�ได�รับความนิยม และส�วนใหญ�เปPนการ
ให �บร ิการข �อม ูลไม �สามารถหารายได�
เน่ืองจากระเบียบของราชการ 

จ ัดต ั ้ งหน �วยงาน องค `กรหรือ
กำหนดหน�วยงานรับผิดชอบหลัก
ที ่มีอำนาจในการบริหารจัดการ 
และจัดการบริหารรายได�จากการ
โฆษณา ขายสินค�า 

 

   

 

 

 

71 



 

 จากประเด็นป�ญหาและแนวทางแก�ไขดังกล�าว ทั้งนี้ ผู�เขียนขอเสนอ
แนวคิดเรื่อง “การส�งเสริมอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวเพื่อต�อยอดเปVน
อุตสาหกรรมการผลิตของ SMEs โดยใช�กลไกการดำเนินการผ�าน 
Thailand Lifestyle Platform” ที ่รวบรวมฟ�งก`ชั ่นการค�นหาข�อมูล 
สถานที่ท�องเที่ยว ที่พัก ตั๋วโดยสารการเดินทาง การซื้อขายสินค�าและ
บริการ การจองที่พัก การจับคู�ธุรกิจ โดยใช�แผนที่พิกัดเปPนตัวหลัก ซึ่งเปPน
การรวบรวมข�อมูลสินค�าและบริการต�างๆทั ้งหมดให�อยู �ในพื ้นที ่หรือ 
platform เดียวกันจะทำให�มีข�อมูล Big Data มาใช�ในการวิเคราะห`ป�ญหา
และโอกาสในการวางแผนนโยบายการพัฒนาประเทศได�เปPนอย�างดี  
ซึ ่งคาดหวังว�าจะเปPนเครื ่องมือในการยกระดับชุมชน และท�องถิ ่นไทย  
ให�มีศักยภาพในการขยายฐานการผลิตและสินค�าที ่ได�มาตรฐานเปPนท่ี
ต�องการในตลาดโลกได� โดยมีแนวทางการทำงานดังน้ี 
 1. Big Data โดยจัดการรวบรวมข�อมูลต�าง ๆ ที่มีอยู�ของทั้งภาครัฐ
และหน�วยงานต�าง ๆ โดยระบุข�อมูลต�าง ๆ ลงบนพิกัดแผนที่ เช�น google 
map ดังน้ี ข�อมูลด�านเศรษฐกิจ ข�อมูลประชากร ข�อมูลด�านสังคม ศาสนา 
และวัฒนธรรมท�องถิ่น เช�น อาหาร ประเพณีต�าง ๆ วิถีชุมชน เช�น ทำนา 
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว` ข�อมูลด�านกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ สถานท่ี
ท�องเที่ยว น้ำตก แหล�งแร� ข�อมูลที่ตั้งและประเภทของแหล�งเกษตรกรรม 
เช�น ปริมาณผลผลิต ฤดูกาลผลผลิต ข�อมูลอุตสาหกรรมต�าง ๆ ข�อมูล
โรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจ SMEs เช�น การประกอบกิจการ สินค�าและ
ผลิตภัณฑ` จำนวนคนงาน เงินลงทุน เปPนต�น ข�อมูลโครงสร�างพื ้นฐาน 
สาธารณูปโภค และที่สำคัญคือข�อมูลผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา 
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สำนักงานนวัตกรรมแห�งชาติ (NIA) หรืองานวิจัยต�าง ๆ ที ่เกี ่ยวข�อง
โดยเฉพาะ ผลิตผลทางการเกษตร พืช สัตว`ต�าง ๆ ที่สามารถนำมาต�อยอด
ในการพัฒนา 
 2.  Data Analysis โดยเมื่อมีข�อมูลปฐมภูมิซึ่งเปPน Big Data ของ 
Thailand lifestyle platform แล�ว จะสามารถนำนำข�อมูลไปวิเคราะห`
เพื่อหาหาจุดอ�อน จุดแข็ง และสร�างโอกาสต�อไปได� เช�น  Search Engine 
จากนักท�องเที่ยวหาข�อมูลการท�องเที่ยว จาก Platform ในการหาข�อมูล 
การขายบัตรหรือตั๋วเดินทาง การจองที่พัก การแลกเปลี่ยนเงินสกุลต�าง ๆ 
E-Market place เปPนแหล�งขายสินค�าและบริการ ซึ่งสามารถใช�ข�อมูลการ
ใช�งาน การซื ้อสินค�า และบริการมาวิเคราะห`ได�ถึงความต�องการและ
แนวโน�มในการดำเนินการต�าง ๆ ได�เปPนอย�างดี  
 3.  E-wallet, E-Payment เมื ่อมีช�องทางการซื ้อขายสินค�าแล�ว  
สิ ่งที ่จะสามารถอำนวยสะดวก และเปPนตัวกระตุ �นให�ผู �บร ิโภค หรือ
นักท�องเที่ยวสามารถใช�จ�ายได�มากขึ ้น คือ E-wallet และ E-Payment  
ซึ ่งเปPนตัวกลางบัญชีออนไลน` ที ่สามารถแลกเปลี ่ยนสกุลเงินได�ในตัว  
โดยกำหนดให�สามารถผูกบัญชีกับธนาคารออนไลน̀ ซ่ึงสามารถใช�ได�ท้ังบัตร
เดบิต บัตรเครดิต และหมายเลขบัญชีธนาคาร เมื่อผูกบัญชีเรียบร�อยแล�ว
มันก็จะสร�างบัญชีใหม�อีกตัวหนึ่ง เปPน E-wallet สำหรับใช�ชำระเงินซ้ือ
สินค�ากับบริการได�ท่ัวโลก หรือใช�โอนเงินไปยังผู�อ่ืนได�ด�วย  
 4. Startups เมื่อเราทราบว�า สินค�าหรือบริการใดเปPนที่ต�องการ
ของกลุ�มคนไหน เกิด Business Matching ทำให�ผู�ซื้อและผู�ขายสามารถ
เจรจาพบปะธุรกิจกันได�โดยง�าย ผู�ขายสามารถพัฒนาสินค�า ผลผลิตของ

73 



 

ชุมชนให�เหมาะสมกับความต�องการของตลาด พัฒนาสินค�าให�มีมาตรฐาน 
สามารถเจริญเติบโตก�าวไปสู�การลงทุนอุตสาหกรรมมากขึ้น และอาจเกิด
การขยายการลงทุนไปยังประเทศท่ีมีความต�องการสินค�าหรือบริการน้ัน  ๆ 
ซ่ึงการพัฒนาธุรกิจ Startups เปPนประโยชน̀จากการพัฒนาเศรษฐกิจมีการ
แบ�งป�นอย�างท่ัวถึงและเปPนสร�างความเข�มแข็งให�กับเศรษฐกิจชุมชน 
 จากท้ังหมดท่ีได�นำเสนอมาน้ี ผู�เขียนนำเสนอแนวคิดซ่ึงอาจดูเหมือน
ยากในการดำเนินการ เนื่องจากกฎระเบียบ กฎหมาย ลักษณะนิสัยและ
วัฒนธรรมของไทยนั้น อาจไม�เอื ้ออำนวยให�ประสบความสำเร็จมากนัก 
ดังนั้น การดำเนินการดังกล�าวอาจจะต�องเปPนแบบค�อยเปPนค�อยไป หรือ
ต�องมีตัวอย�างที่ประสบความสำเร็จมาก�อน จึงน�าจะมีเมืองหรือชุมชนเปPน 
Sandbox ที่ดำเนินการแบบครบวงจร ทุกภาคส�วนดำเนินการโดยไม�มี
อุปสรรค น�าจะเปPนตัวอย�างท่ีดีในการพัฒนาประเทศต�อไปได� 
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การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบแผนการพัฒนาบุคลากรด�านการวิจัย

และพัฒนา (R&D) ตามแผนยุทธศาสตร Made in China 2025  

ของประเทศจีนกับประเทศไทย 

นาตยา  สุขเกษม 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 การแข #งข ันทางการค %าและระบบเศรษฐก ิจโลกในป (จจ ุ บัน 
เปลี ่ยนแปลงไปอย#างรวดเร ็วด%วยการพัฒนาด%านว ิทยาศาสตร �และ
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงดังกล#าวทำให%โครงสร%างอุตสาหกรรม 
โครงสร%างการจ%างงานของประเทศเปลี่ยนแปลงไป และเกิดอุตสาหกรรม
ใหม#ท่ีต%องการบุคลากรที่มีองค�ความรู%และทักษะเปลี่ยนไป ทำให%คนต%อง
พัฒนาคนเองให%มีทักษะใหม#ตลอดเวลาเพื ่อเตรียมความพร%อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 ในส#วนของประเทศไทยได%ร ับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลง
ดังกล#าวเช#นกัน จึงต%องมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศให%เป2นรูปธรรม อย#างไรก็ตาม ไทยยังให%ความสำคัญในเรื่อง
การพัฒนาการวิจัยและพัฒนาน%อยมาก รวมทั ้งยังขาดแคลนบุคลากร
ทางด%านการวิจัยและพัฒนา จึงมีความจำเป2นเร#งด#วนท่ีจะต%องพัฒนาบุคลากร
ทางด%านการวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับความก%าวหน%าทางวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงได%
ดำเนินการศึกษาวิเคราะห�เปรียบเทียบ แผนการพัฒนาบุคลากรด%านการ
วิจัยและพัฒนา (R&D) ตามแผนยุทธศาสตร� Made in China 2025 ของ
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ประเทศจีนกับ (ร#าง) แผนกลยุทธ�การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
ระยะ 20 ปE (พ.ศ. 2560 - 2579) ของไทยเพื ่อศึกษา วิเคราะห� แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรด%านการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของ
ไทย 

การพัฒนาบุคลากรด�านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของจีน ตามแผน
ยุทธศาสตร Made in China 2025 

 
 
 
 
 
 
 

ในช�วงที่ผ�านมาจีนเผชิญกับ
ป�ญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจและ
การส�งออก ในขณะเดียวกันยังต&อง
รับมือกับการแข�งขันทั ้งจากนานา
ประเทศ นอกจากนี้ จีนกำลังเข&าสู�
สังคมผู&สูงอายุ แรงงานหนุ�มสาวของ
จ ีนมีจำนวนน&อยลง ส�งผลให&อัตรา

ค�าแรงงานเพิ่มขึ้น จากป�ญหาดังกล�าว 
ทำให&รัฐบาลจีนมีแนวคิดที่จะปฏิรูป
อุตสาหกรรมการผลิตไปสู�การผลิตท่ี
ใ ช & เ ทค โ น โ ล ยี ก า ร ผล ิ ต ข ั ้ น สู ง 
และเน&นคุณภาพ เพื่อก&าวสู�การเป3น
ประเทศท่ีมีศักยภาพ
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 ด&านอุตสาหกรรมการผลิตของโลก ดังนั ้น รัฐบาลจีนจึงประกาศ  
แผนยุทธศาสตร Made in China 2025 (MiC 2025)1 ในเดือนพฤษภาคม 
ป6 2015 ภายใต&การนำของ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง โดยแนวคิดและหลักการ
ของ Made in China 2025 ประกอบด&วย การขับเคลื่อนด&วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม การผลิตที่มุ�งคุณภาพ การผลิตมุ�งเน&นและพัฒนาไปสู�การผลติสี
เขียวที่เป3นมิตรกับสิ่งแวดล&อม การปฏิรูปโครงสร&างอุตสาหกรรมการผลิต 
และการพัฒนาบุคคลากร ในด&านวิทยาศาสตรDและการสร&างนวัตกรรม  
 ในป6 2561 มูลค�าการใช&จ�ายด&านการวิจัยและพัฒนาทั่วโลก2 มีจำนวน 
7.82 แสนล&านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร&อยละ 11 เมื่อเทียบกับป6ก�อน และ
ประเทศท่ีมีค�าใช&จ�ายในการวิจัยและพัฒนามากท่ีสุด คือ ประเทศจีน (ร&อยละ 
34) ซึ่งคิดเป3นร&อยละ 1.8 ของ GDP ซึ่งรัฐบาลจีนได&ให&ความสำคัญเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษยDเป3นอย�างมาก โดยได�กำหนดแผนการพัฒนาบุคคลากร 
ตามแผนยุทธศาสตร Made in China 2025 ดังน้ี 
 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมและแผนการพัฒนาบุคลากร
แยกตามอุตสาหกรรมการผลิต  
 2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีการฝSกอบรมพัฒนา
องคDความรู& ทักษะ บุคลากร พัฒนาผู&ประกอบการตลอดจนการฝSกอบรม
เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 

 

1 Made in China 2025: State Council, July 7, 2015, IoT ONE. 

2 ผลการศึกษา Global Innovation 1000 Study ฉบับที่ 14 ของบริษัท Strategy& ของ 
Pricewaterhouse Coopers (PwC)  
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 3. สนับสนุนการศึกษาอาชีวะ และส�งเสริมความร�วมมือระหว�าง
ผู&ประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับให&ตรง
กับความต&องการของภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังสร&างศูนยDฝSกอบรมท่ีทันสมัย 
 4. เพิ ่มจำนวนและคุณภาพของการศึกษาวิศวกรรมศาสตรDระดับ 
ปร ิญญาเอก และ Professional Degree เพ ื ่อส � ง เสร ิมการศ ึกษาท่ี
ผสมผสานระหว�างการผลิตและการวิจัย  
 5. ปรับปรุงฐานข&อมูลความต&องการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 
และสร&างระบบการประเมินความสามารถคนทำงานในภาคอุตสาหกรรม 
รวมท้ังมีระบบการสร&างแรงจูงใจสำหรับผู&มีความสามารถพิเศษ  
 6. คัดเลือกผู&ที่มีความสามารถรุ�นใหม�และนักศึกษา โดยเฉพาะผู&ที่มี
พ้ืนฐานด&านวิชาชีพและด&านเทคนิค เพ่ือศึกษาและฝSกอบรมต�างประเทศ และ 
สร&างศูนยDการฝSกอบรมบุคลากรระดับนานาชาติในประเทศ 

การพัฒนาบุคลากรด�านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตาม (ร9าง) แผนกล
ยุทธการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ป< (พ.ศ. 2560 - 
2579) ของไทย 

ประเทศไทยได&มีนโยบายในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยใช&ยุทธศาสตรD Thailand 4.0 ซึ ่งเป3นการปรับเปลี ่ยนไปสู�
เศรษฐกิจที ่ข ับเคล ื ่อนด&วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม “Value–Based 
Economy” อย�างไรก็ตาม ไทยยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ระดับค�อนข&างต่ำ โดยมีค�าใช&จ�ายด&านการวิจัยและพัฒนาอยู�ท่ีระดับร&อยละ 
0.25 – 0.62 ต�อ GDP และไทยยังขาดบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนา
จำนวนมาก  
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 รัฐบาลจึงให&ความสำคัญอย�างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ 
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห�งชาติ (สวนช.) โดยมี พลเอกประยุทธD   
จันทรDโอชา นายกรัฐมนตรี เป3นประธาน ได&มอบหมายให&คณะอนุกรรมการด&าน
การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน�วยงานรับผิดชอบหลัก คือ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรD เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห�งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ ดำเนินการจัดทำ (ร�าง) 
แผนกลยุทธDการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ป6 (พ.ศ. 2560 - 
2579)3 โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
 กลยุทธที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด�วยบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมระดับหัวรถจักร4 
 พัฒนาบุคลากรเพื ่อรองรับกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของภาค 
การผลิตบริการ สังคม ชุมชน พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับ
ธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งส�งเสริมการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย&ายบุคลากร
ระด ับห ัวรถจ ักรระหว � า งประเทศหร ือระหว � างภาคส �วนต � าง  ๆ 
ภายในประเทศ (Brain circulation) เพื่อร�วมสร&างขีดความสามารถในการ
แข�งขันให&กับภาคการผลิต บริการสังคม และชุมชน 

 

3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรD เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ, 2017, (ร�าง) 
แผนกลยุทธDการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ป6 (พ.ศ. 2560 -2579 ของไทย, 2017, 
ที่มา : http://www.nric.or.th/wp-content/uploads/2017/12/stimanpower.pdf 
4 บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร หมายถึง บุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการนำองคD
ความรู&และทักษะทางเทคโนโลยีมาพัฒนาต�อยอดเพื่อสร&างมูลค�าเพิ่มให&แก�ภาคการผลิตและ
บริการ หรือสามารถนำองคDความร&ูดังกล�าว มาใช&เพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก�อให&เกิด
ผลกระทบเชิงบวกให&แก�ภาคสังคมและชุมชนได&  
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 กลยุทธที่ 2 พัฒนาต9อยอดเทคโนโลยีรองรับภาคการผลิต บริการ 
สังคม และชุมชนด�วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง 
 ส�งเสริมให&ผู&ที่มีศักยภาพสูงเข&าสู�เส&นทางอาชีพการวิจัยหรือมีส�วน
ร�วมในกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคม และ
ชุมชน เพิ ่มจำนวนและคุณภาพวิศวกร นักวิทยาศาสตรD ช�างเทคนิค 
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเปyาหมายของประเทศ เพิ่มจำนวน
และคุณภาพนักบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือทำหน&าท่ีสนับสนุนการถ�ายทอด
เทคโนโลยี และบริหารจัดการนวัตกรรมตลอดห�วงโซ�มูลค�า 

 กลยุทธที ่ 3 เตรียมความพร�อมเข�าสู 9เศรษฐกิจฐานความรู�ใน
อนาคตด�วยการขยายฐานบุคลากรด�าน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 เพิ ่มเยาวชนผู &มีความสามารถพิเศษให&เข&าสู �สายอาชีพวิจัยและ

นวัตกรรม ส�งเสริมการใช&ผู&มีความสามารถพิเศษอย�างเต็มศักยภาพ และเพ่ิม

สัดส�วนผู&เรียนสายวิทยาศาสตรDเพ่ือเป3นตัวปyอนเข&าสู�สายอาชีพวิทยาศาสตรD

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

การวิเคราะหเปรียบเทียบแผนพัฒนาบุคลากรด�านการวิจัยของจีน ตามแผน 
Made in China 2025 ของจีน และ (ร9าง) แผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ป< (พ.ศ. 2560 - 2579) ของไทย 
 จากการศึกษา วิเคราะหD เปรียบเทียบแผนพัฒนาบุคลากรด&านการ
วิจัยของจีนตามแผน Made in China 2025 และ (ร�าง) แผนกลยุทธDการ
พัฒนาบุคลากรวิจ ัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ป6 (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ของไทย มีแนวทางการพัฒนาท่ีคล&ายคลึงมาก โดยแบ�งออกเป3นประเด็นท่ี
สำคัญ สรุปได&  ดังน้ี  
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 1. ภาพรวมของแผนพัฒนาบุคลากรด�านการวิจัยและพัฒนา  
 ในภาพรวมของแผนพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนาของจีนและ
ของไทย มีประเด็นท่ีเป3นไปในทิศทางเดียวกัน คือ นอกจากจะให&ความสำคัญ
กับบุคลากรทางด&านการวิจัยและพัฒนาแล&ว ยังให&ความสำคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เช�น บุคลากรระดับช�างเทคนิค ผู&เชี่ยวชาญ  
นักบริหาร เนื่องจากบุคลากรเหล�านี้จะมีส�วนสำคัญในการต�อยอดงานวิจัย
ให&มีการนำไปใช&ในเชิงพาณิชยD และโดยเฉพาะบุคลากรในระดับช�างเทคนิค
ซ่ึงมีความต&องการมากในภาคอุตสาหกรรม 
 2. การพัฒนาสภาวะแวดล�อมที ่เกี ่ยวข�องให�เอื ้อต9อการพัฒนา
บุคลากรด�านการวิจัยและพัฒนา 
 แผนพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยของจีนและไทยให&ความสำคัญ 
ในเรื่องการส�งเสริมป�จจัยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย�างต�อเน่ือง โดยจะ
มีท้ังการจัดทำระบบฐานข&อมูลแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังการจัดต้ัง
ศูนยDฝSกอบรมและพัฒนาความรู&และทักษะของบุคลากรในทุกระดับ 
 3. การส9งเสริมการนำผู�เช่ียวชาญจากต9างประเทศเข�ามาปฏิบัติงาน 
 แผนพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยของไทยและจีน ได&สนับสนุนให&มีการนำ
ผู&เชี ่ยวชาญจากต�างประเทศเข&ามาปฏิบัติงานในประเทศ เนื ่องจากบุคลากร
ทางด&านการวิจัยและพัฒนามีส�วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
อย�างไรก็ตาม ระบบการพัฒนาบุคลากรในระดับดังกล�าวใช&เวลานาน จึงทำให&มี
ความจำเป3นเร�งด�วนท่ีจะต&องส�งเสริมให&บุคลากรจากต�างประเทศท่ีมีความสามารถ
มีความเชี่ยวชาญต�าง ๆ ให&เข&ามาทำงานในประเทศ โดยการอำนวยความ
สะดวกและให&สิทธิประโยชนD เช�น โบนัส ท่ีอยู�อาศัย เป3นต&น 
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 4. การเพ่ิมจำนวนนักเรียนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 จีนมีระบบคัดกรองเด็กท่ีมีความสามารถเข&าสู�มหาวิทยาลัยชั้นนำ และมี
แผนในการเพิ่มจำนวนและคุณภาพของการศึกษาวิศวกรรมศาสตรDระดับ
ปริญญาเอก และ Professional Degree (ระดับปริญญาตรี)ที ่เน&นการ
ปฏิบัติทางอาชีพ ในขณะท่ีแผนพัฒนาของไทยมีแผนเพ่ิมสัดส�วนผู&เรียนสาย
วิทยาศาสตรD รวมถึงพัฒนาศักยภาพของครูให&มีปริมาณและคุณภาพท่ี
เพียงพอต�อการขยายผลห&องเรียนพิเศษ รวมทั้งการสนับสนุนการเข&าสู�
มหาวิทยาลัยสำหรับเด็กผู&มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข&าศึกษาต�อในสาขา
ยุทธศาสตรDท่ีขาดแคลน  
 5. การพัฒนาการศ ึกษา/การส 9งเสร ิมความร 9วมมือระหว9าง
ผู�ประกอบการและสถาบันการศึกษา 
 แผนพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนาของทั้งจีนและไทยให&
ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวะ เน่ืองจากแรงงานในระดับ
อาชีวะมีความต&องการมากท่ีสุดในภาคอุตสาหกรรม และในประเทศไทยก็ยังมี
ความต&องการแรงงานในระดับอาชีวะสูงมาก ภาครัฐจึงมีการดำเนินโครงการ
อาช ีวะพันธุD ใหม� และโครงการส ัตห ีบโมเดล โดยมีความร �วมม ือกับ
ภาคอุตสาหกรรม มีการจัดระบบการเรียนการสอนโดยใช&ระบบ Work 
Integrated Learning (WIL) 5 ซึ่งจะทำให&ผู&ที่จบการศึกษาจะมีทั้งความรู&
และทักษะท่ีตรงกับความต&องการของผู&ประกอบการ และพร&อมท่ีจะทำงาน  

 

5 ซ่ึงมีการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของเวลาเรียน มีครู 
อาจารย% ของสถานศึกษาร�วมเป(นครูพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
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 ถึงแม&ว�าแนวทางการพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนาของจีนและ
ไทยจะความคล&ายคลึงกันมาก อย�างไรก็ตาม แผนพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัย
และพัฒนาของจีนเป3นส�วนหนึ่งที่อยู�ภายใต&แผนยุทธศาสตรD Made in China 
2025 ซึ่งเป3นนโยบายแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อก&าวสู�การเป3นประเทศที่มี
ศักยภาพด&านอุตสาหกรรมการผลิตของโลก ดังนั ้น ทำให&การกำหนด
แผนพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนาของจีนมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรDภาพรวมอย�างชัดเจน ซ่ึงส�งผลให&สามารถดำเนินการและเกิดผล
อย�างเป3นรูปธรรม 

สรุปและข�อเสนอแนะ 
 (ร�าง) แผนกลยุทธDการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ป6 
(พ.ศ. 2560 - 2579) ของไทยฉบับนี้ มุ�งเน&นการส�งเสริมให&เกิดการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โดยมีมาตรการครอบคลุมการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับและครอบคลุมในทุกมิติ ซ่ึงมีความสอดคล&องกับแผนพัฒนาบุคลากร
ด&านการวิจัยและพัฒนาตามแผน Made in China 2025 ของจีน และถึงแม&ว�า
แนวทางการพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนาของจีนและไทยจะมีความ
คล&ายคลึงกันมาก แต�แผนพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนาของจีนเป3น
ส�วนหนึ่งที่อยู�ภายใต&แผนยุทธศาสตรD Made in China 2025 จึงทำให&การ
กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรด&านการวิจ ัยและพัฒนาของจีน มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรDภาพรวมอย�างชัดเจน ส�งผลให&สามารถดำเนินการ
และเกิดผลอย�างเป3นรูปธรรม ทั้งน้ี การดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ดังกล�าว ผลที่เกิดขึ้นอาจมีระดับความสำเร็จที่แตกต�างกัน ขึ้นอยู�กับศักยภาพ  
การกำหนดเปyาหมายของแต�ละประเทศ ความพร&อมด&านการดำเนินการมีความ
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แตกต�างกัน รวมทั้งความต�อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายให&เกิดผลอย�าง
เป3นรูปธรรมอย�างต�อเนื ่อง ดังนั ้น ในการกำหนดนโยบายการพัฒนา
บุคลากรด&านการวิจัยในมิติต�าง ๆ ต&องคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศ ทั้งนี้ ในส�วนของการพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนา
ของไทย ควรมีข&อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
 1. การพัฒนาบุคลากรทางด&านการวิจัย เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภาครัฐได&กำหนด 10 อุตสาหกรรมเปyาหมายเป3นตัว
ขับเคลื ่อน อย�างไรก็ตาม ในการพัฒนาบุคลากรในแต�ละด&านต&องจัดลำดับ
ความสำคัญของสาขาความเชี่ยวชาญของบุคลากรท่ีขาดแคลน หรือจำเป3นต&อง
ได&รับการพัฒนาอย�างเร�งด�วนก�อน 
 2. ควรมีการสร&างเครือข�ายนักวิจัย ซึ่งในเครือข�ายควรประกอบไปด&วย
สมาชิกท่ีมีความรู& จากหลากหลายสาขา เพื่อให&เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู&
ข&อมูล นอกจากนี้ ควรสร&างบรรยากาศให&เครือข�ายร�วมเป3นผู&ตั้งโจทยDป�ญหา 
ซ่ึงจะทำให&นักวิจัยสามารถทำการวิจัยและพัฒนาได&ตรงกับความต&องการของ
ภาคอุตสาหกรรม  
 3. ป�จจุบันความก&าวหน&าทางวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีม ีการ
เปลี ่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ดังนั ้น กำลังคนต&องมีการปรับตัวตลอดเวลา  
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีการทบทวนแผนดังกล�าวเป3น
ระยะ เพื่อให&การขับเคลื่อนแผนเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงคD นอกจากน้ี ในแต�ละสาขาอุตสาหกรรมมีองคDความรู&ท่ีแตกต�าง
กัน ดังนั้นในการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนา
นอกจากจะมีแผนภาพรวมแล&วควรแยกตามสาขาอุตสาหกรรมด&วย 
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 การพัฒนาบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนาของไทย จะประสบ
ความสำเร็จเป3นรูปธรรมได& ต&องอาศัยความร�วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา รวมทั ้งหน�วยงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข&อง เพื ่อขับเคลื ่อน 
การพัฒนากำลังคนของประเทศให&สอดคล&องกับความต&องการของภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว ซ่ึงจะเป3น
การเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยD ส�งผลให&เกิดสร&างมูลค�าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศอย�างย่ังยืน 
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“การวิเคราะห� Pain Point และ Gain Point  

ในภาคอุตสาหกรรมแพทย�ครบวงจร” 

 

นิพิฐพนธ�  โอภาวัฒนะ 
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ 

กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม  

 

 ป�จจุบันท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับสิ่งท�าทายรอบด�าน
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม) (Mega Trend) และหนึ่งใน
กระแสของการเปลี่ยนแปลงคือการก�าวเข�าสู)สังคมสูงวัย (Aging Society) 
ซึ่งเป>นสถานการณ@ที่โลกและหลายประเทศต�องเผชิญ และในช)วงที่ผ)านมา
การเปลี่ยนผ)านสู)สังคม สูงวัยในหลายประเทศเกิดขึ้นรวดเร็วกว)าในอดีต 
โดยประเทศพัฒนาแล�วจะมีแนวโน�มเข�าสู)สังคมสูงวัยก)อนประเทศกำลัง
พัฒนา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปท่ีส)วนใหญ)เข�าสู)สังคมผู�สูงวัยแล�ว 
ตามมาด�วยประเทศในเอเชีย อย)างเช)น ญี่ปุGน เกาหลีใต� สิงคโปร@ รวมถึงไทย
ด�วย ทั ้งนี ้จากข�อมูล World Population Prospects 2015 ขององค@การ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) รายงานว)าในปU พ.ศ. 2558 ประชากร
โลกมีจำนวน 7,349 ล�านคน และในจำนวนนี้มีประชากรอายุ 60 ปUขึ้นไป 
จำนวน 901 ล�านคน คิดเป>นร�อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจ
กล)าวได�ว)าประชากรโลกได�กลายเป>นสังคมสูงวัยแล�ว ในขณะที่ภูมิภาค
อาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งหมดประมาณ 633 ล�านคน มีประชากรอายุ 
60 ปUขึ้นไป จำนวน 55 ล�านคน คิดเป>นร�อยละ 9 ของประชากรทั้งหมด 
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และขณะนี้มีจำนวน 3 ประเทศที่เป>นสังคมสูงวัยแล�วคือมีสัดส)วนของ
ประชากรที่อายุ 60 ปUขึ้นไปร�อยละ 10 ขึ้นไป คือ ประเทศสิงคโปร@ ไทย 
และเวียดนาม สำหรับในประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปUขึ้นไป ร�อยละ 
16 ซึ่งถือเป>นอันดับที่ 2 ของกลุ)มอาเซียน โดยที่ประเทศไทยได�เข�าสู)การ
เป>นสังคมสูงวัยมาตั ้งแต)ปU พ.ศ. 2548 เป>นต�นมา และคาดว)าจะเป>น 
“สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ@” (Complete Aged Society) ในปU พ.ศ. 2564 
คือ ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 และจะเป>น “สังคมสูงวัยระดับสุด
ยอด” (Super Aged Society) ภายในปU พ.ศ. 2578  

จากกระแสการเปล ี ่ยนแปลงด ังกล )าวได�ส )งผลให � เก ิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชากร
ทั ่วโลกรวมถึงประชากรในประเทศไทย โดยเฉพาะความคาดหวังต)อ
คุณภาพของระบบบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ@ด�านการรักษาดูแลสุขภาพ
ท่ีเพิ่มมากขึ้น ส)งผลให�ป�จจุบันอุตสาหกรรมการแพทย@ของโลกมีแนวโน�ม
เติบโตอย)างต)อเน่ือง ผนวกกับความต�องการบริการสุขภาพท่ีมีมากข้ึนเรื่อยๆ 
โดยมีป�จจัยขับเคลื่อนท่ีสำคัญคือจำนวนประชากรสูงอายุของโลก กระแส
การส)งเสริมสุขภาพและรักษาสุขภาพ การพัฒนาระบบสาธารณสุขของ
ประเทศต)างๆ รวมทั ้งความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีด�านสุขภาพที ่มีการ
พัฒนาขึ้นแบบก�าวกระโดด ทั้งความรู�ทางการแพทย@ ยา เวชภัณฑ@ และ
เครื่องมือทางการแพทย@รูปแบบใหม)ๆ ที่ทำให�ประชากรทั่วโลกมีอายุขัย
เพิ่มขึ้น โดยที่เทคโนโลยีด�านสุขภาพและการแพทย@ (Health Tech) จะเข�ามา
เป>นป�จจัยที่มีความสำคัญยิ่งต)อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย@ครบ
วงจรท้ังในป�จจุบันและอนาคต การวาง รากฐานและสร�างต�นแบบการพัฒนา
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นวัตกรรมทางการแพทย@ในประเทศจึงเป>นเรื ่องที่สำคัญ ดังนั้น เพื่อให�
เป>นไปตามแผนยุทธศาสตร@ของชาติ Thailand 4.0 ในการพัฒนาประเทศ
ไทยให�เป>นศูนย@กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อุตสาหกรรม
การแพทย@ครบวงจร จึงเป>นหนึ ่งในอุตสาหกรรมที ่ถูกกำหนดให�เป>น
อุตสาหกรรมเปkาหมายที่มีศักยภาพที่จะเป>นป�จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
(New Growth Engine) ของประเทศ และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข)งขันจากท่ีเป>นอยู)ให�สูงข้ึนต)อไป 
นิยามอุตสาหกรรมการแพทย�ครบวงจร 

อุตสาหกรรมการแพทย@ครบวงจร เป>นการสร�างอุตสาหกรรมใหม)ท่ี
ต)อยอดจากธุรกิจการรักษา พยาบาล และการท)องเที ่ยวเชิงสุขภาพท่ี
ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง โดยเพิ่มธุรกิจด�านอุปกรณ@ทางการแพทย@
จากพื้นฐานด�านอิเล็กทรอนิกส@และโทรคมนาคม ซึ่งเป>นอุตสาหกรรมที่มี
อัตราการเจริญเติบโตค)อนข�างเร็วในกลุ )มประเทศที ่พัฒนาแล�ว และ
อุตสาหกรรมเวชภัณฑ@จากพื้นฐานด�านการเกษตรและเคมีชีวภาพ ทั้งน้ี 
อ ุตสาหกรรมการแพทย@ครบวงจรของประเทศไทยจะประกอบด�วย 3 
อุตสาหกรรมย)อย ได�แก) 1) อุตสาหกรรมการแพทย@ 2) อ ุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@ และ 3) อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ@  
ความสำคัญของอุตสาหกรรมการแพทย�ครบวงจร 

อุตสาหกรรมการแพทย@ครบวงจร (Medical Hub)  ถือได�ว)าเป>น
อุตสาหกรรมที ่มีความสำคัญมากที ่สุดอุตสาหกรรมหนึ ่งเนื ่องด�วยเป>น
อุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวข�องกับเรื ่องสุขภาพทั ่วไป การรักษาพยาบาล และ 
การเสริมสร�างสุขภาพทรัพยากรมนุษย@ของทุกประเทศ และเป>นอุตสาหกรรม
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ที่มีศักยภาพในการยกระดับความเจริญของประเทศได�อย)างเป>นรูปธรรม  
อีกทั้งยังมีภูมิป�ญญาท�องถิ่นทางด�านการแพทย@แผนไทยที่มีศักยภาพเป>น
อย)างยิ่ง มีตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย@แผนไทยทั้งที่เป>นของชาติ
และส)วนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรไทยหลากหลายพันธุ@ซึ่งใช�เป>นยา
รักษาโรคได�ท้ังท่ีมีผลวิจัยทางห�องปฏิบัติการแล�วและท่ียังอยู)ในระหว)างการ
วิจัย รวมทั้งยังเป>นแหล)งผลิตวัสดุอุปกรณ@การแพทย@เพื่อการส)งออกจำนวน
หลากหลายชนิด เป>นแหล)งผลิตเวชสำอางต)างๆ จำนวนมาก และในฐานะท่ี
เป>นประเทศเกษตรกรรมจึงเป>นแหล)งผลิตอาหารในฐานะครัวของโลก
โดยเฉพาะอย)างยิ่งการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness 
Food) และ/หร ื ออาหาร  ย า  ( Food Medicine) ซ ึ ่ ง เ ป > นอ ี กห น่ึ ง
อุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมการแพทย@ครบวงจร 
อุตสาหกรรมการแพทย�ครบวงจรในประเทศไทย 

การเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย@ครบวงจรในประเทศไทย
เป>นผลมาจากปริมาณของจำนวนผู�ปGวยที่เพิ ่มขึ้นทั้งที่เป>นชาวไทยและ
ชาวต)างชาติ ประกอบกับป�จจุบันประชากรในประเทศให�ความสำคัญด�าน
สุขภาพมากขึ ้น อีกทั ้งจำนวนผู �ปGวยต)างชาติที ่เดินทางเข�ามารับการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทยและนักท)องเที่ยวต)างชาติที่เดินทางเข�ามา
ท)องเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปU เนื่องจากประเทศไทยมีจุดเด)นในเรื่อง
ของโรงพยาบาลที่ได�มาตรฐาน บุคลากรด�านวิทยาศาสตร@และการแพทย@มี
ความเชี่ยวชาญ มีบริการที่ดีและอัตราค)ารักษาพยาบาลที่ไม)สูงมากนัก 
รวมทั้งยังเป>นแหล)งผลิตยาแหล)งใหญ)แห)งหนึ่งของโลก และเป>นผู�ผลิตวัสดุ
อุปกรณ@ทางการแพทย@ที่มีศักยภาพด�วยเช)นกัน ตลอดจนมีศักยภาพของ
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อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องและสนับสนุน อย)างเช)น อุตสาหกรรมการท)องเท่ียว
กลุ )มรายได�ดีและการท)องเที ่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการบินและ 
โลจิสติกส@ อุตสาหกรรมไมซ@ และอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุและอุปกรณ@
การแพทย@ อุตสาหกรรมยาที ่หมดสิทธิบัตร และอุตสาหกรรมวัตถุดิบ
สมุนไพรไทยที่มีความเกี่ยวเนื่องที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย@ครบ
วงจรอย)างเป>นระบบได� ประกอบกับรัฐบาลได�ขับเคลื ่อนและผลักดัน
อุตสาหกรรมการแพทย@ของไทย โดยมียุทธศาสตร@การพัฒนาประเทศไทยให�
เป>นศูนย@กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560 - 2569)  
เป>นกรอบแนวทางพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการ
แข)งขันด�านสุขภาพกับต)างประเทศต้ังแต)ระดับต�นน้ำถึงปลายน้ำ  

 

กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�เครื่องมือแพทย� 

 เนื ่องจากอุตสาหกรรมการแพทย@ครบวงจรครอบคลุมด�วย 3 
อุตสาหกรรมย)อย คือ อุตสาหกรรมการแพทย@ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@
เครื ่องมือแพทย@ และอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ@ และจากข�อมูล
การศึกษาเบ้ืองต�น รวมถึงข�อมูลสนับสนุนเรื่องศักยภาพของอุตสาหกรรม
การแพทย@ครบวงจรของไทยประกอบกับเมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมที่มี
ความเกี่ยวข�องกับกระทรวงอุตสาหกรรมมากที่สุดแล�ว ผู�ศึกษาจึงเห็นควร
เลือกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@มาเป>นกรณีศึกษา สำหรับ 
การวิเคราะห@ Pain Point และ Gain Point ในภาคอุตสาหกรรมแพทย@ครบ
วงจร ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล)าวเป>นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ มีโอกาสที่จะ
พัฒนาให�เป>นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข)งขันได� เนื่องจากประเทศ
ไทยเป>นทั้งผู�นำเข�าและผู�ส)งออกผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@ที่สำคัญในกลุ)ม
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อาเซียน โดยที่ผลิตภัณฑ@นำเข�าส)วนใหญ)จะเป>นกลุ)มครุภัณฑ@ทางการแพทย@ท่ี
ใช�เทคโนโลยีการผลิตค)อนข�างสูง เช)น เครื ่องอัลตราซาวน@ เครื ่อง
เอ็กซเรย@ เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ เป>นต�น ส)วนผลิตภัณฑ@ที่ไทยผลิต 
เพื ่อส)งออกส)วนใหญ)จะเป>นเครื ่องมือแพทย@ในกลุ )มวัสดุสิ ้นเปลืองทาง
การแพทย@ เช)น  ถุงมือยางทางการแพทย@ หลอดสวนและหลอด/เข็มฉีดยา 
และอุปกรณ@ทำแผล เป>นต�น ซ่ึงผู�ประกอบการท่ีทำการผลิตและส)งออกส)วน
ใหญ)จะเป>นบริษัทข�ามชาติที ่เข�ามาลงทุนในไทยและส)งกลับไปขายใน
ประเทศของตน  
การวิเคราะห� Pain Point  

 � ผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@ของไทยยังไม)เป>นที่ยอมรับของตลาด
ทั้งในประเทศและต)างประเทศ เนื่องจากเครื่องมือแพทย@จากต)างประเทศ
ได�รับการยอมรับทั้งในเรื่องของมาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งเป>นแบรนด@
สินค�าที่มีชื่อเสียงและมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย@อย)างสม่ำเสมอ 
ทำให�อัตราการเข�าถึงและการยอมรับของสถานพยาบาลต)อผลิตภัณฑ@
เครื่องมือแพทย@ท่ีผลิตโดยผู�ประกอบการไทยจึงอยู)ในระดับต่ำ 

� ผ ู �ประกอบการไทยมีความสามารถในการผลิตผล ิตภ ัณฑ@
เครื่องมือแพทย@ท่ีต�องใช�นวัตกรรมหรือใช�เทคโนโลยีที่มีความซับซ�อนใน
ระดับที่ไม)สูงมากนัก คือ เป>นการผลิตเครื่องมือแพทย@พื้นฐานในลักษณะ
ของ การประกอบผลิตภัณฑ@ หรือการรับจ�างผลิตเป>นหลัก และเป>นการทำ
ตลาดในลักษณะของการซื้อมาขายไปมากกว)าการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นว ัตกรรมของตนเอง รวมท้ังย ังขาดการถ )ายทอดเทคโนโลย ีจาก
ต)างประเทศ ทำให�ต�องนำเข�ามากกว)าการผลิตเพื่อการส)งออก โดยเฉพาะ
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ผลิตภัณฑ@เครื ่องมือแพทย@ที ่ต�องใช�นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที ่มีความ
ซับซ�อน   

 � บ ุ คลากรทางด � านว ิ ศวกรช ี วการแพทย @  ( Biomedical 
Engineering) มีไม) เพียงพอ ป�จจุบันเป>นการจัดจ�างผู �เชี ่ยวชาญจาก
ต)างประเทศเข�ามาดำเนินการ ซึ่งบุคลากรเหล)านี้มีค)าตัวที่สูง ด�วยเหตุนี้จึง
ส)งผลต)อต�นทุนของผู �ประกอบการและสถานพยาบาลที ่จำเป>นต�องมี
บุคลากรในสาขาน้ีในสถานประกอบการหรือสถานพยาบาลดังกล )าว  
เพื่อเป>นผู�ที่ทำหน�าที่ดูแลให�คำแนะนำการจัดซื้อจัดจ�างเครื่องมือทางการ
แพทย@ ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย@ รวมทั้งควบคุมการทำงานของ
เครื่องมือการแพทย@  

 � ขาดการเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@
สู)ภาคอุตสาหกรรม หรือขาดการนำผลการศึกษาวิจัยไปผลิตเป>นชิ้นงาน
ต�นแบบ รวมทั ้งหน)วยงานที ่ทำการวิจัยยังไม)เข�าใจความต�องการของ 
ภาคอุตสาหกรรมอย)างแท�จริง ทำให�ไม)เกิดการพัฒนานวัตกรรมสู )เชิง
พาณิชย@ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม)ๆ ทำได�ยาก และ
ถึงแม�ว)าจะมีการวิจัยและพัฒนาได�บ�างแล�วแต)ก็ยังไม)เป>นที่ยอมรับของ
ตลาด 

 � ศูนย@ตรวจสอบมาตรฐานและรับรองคุณภาพมีไม)เพียงพอและ 
ไม)ครอบคลุมทุกมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งเป>นประเด็นหนึ่งที่สำคัญและ
ส )งผลต )อความน )าเช ื ่อถ ือของผล ิตภ ัณฑ@เคร ื ่องม ือแพทย @ท ี ่ผล ิตโดย
ผู�ประกอบการไทย 
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บทสรุปและข5อคิดเห็น 

 จาก Pain Point เพื ่อนำไปสู ) Gain Point ในการขับเคลื ่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย@ครบวงจร ซึ่งเป>นอุตสาหกรรมเปkาหมายของ
ประเทศให�มีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย@ท่ีสอดคล�องกับทิศทาง
มาตรการ นโยบาย และยุทธศาสตร@ในระดับต)างๆ ของประเทศนั้น จึงต�อง
มุ)งเน�นการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. บูรณาการทุกภาคส)วน เพื ่อร)วมกันขับเคลื ่อนและผลักดัน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@ โดยเริ่มจากการส)งเสริม สนับสนุน
ให�สถานพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งอาจเริ่มจากสถานพยาบาลของรัฐใน
จัดซ้ือจัดจ�างและใช�ผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@ท่ีผลิตโดยผู�ประกอบไทยซ่ึงมี
คุณภาพเทียบเท)ากับของต)างประเทศ 

2. ส)งเสริมและสนับสนุนทั้งด�านการเงินและด�านที่ไม)ใช)การเงิน 
เพื่อให�ผู �ประกอบการไทยนำเทคโนโลยีมาใช�ในการยกระดับและพัฒนา
ผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@ให�ได�มาตรฐานสากลและได�รับการรับรองจาก
หน)วยงานรับรองเพื่อให�ผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@ของไทยเป>นที่ยอมรับ
ตอบโจทย@ความต�องการของผู �ใช�ทั ้งตลาดในประเทศและต)างประเทศ 
รวมถึงผู�ประกอบการไทยสามารถเปลี่ยนจากการเป>นผู�ผลิตผลิตภัณฑ@ที่มี
มูลค)าเพิ่มไม)สูงมากนักไปสู)การเป>นผู�ผลิตผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@ที ่มี
มูลค)าเพิ่มสูงโดยใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สูงขึ้น ซึ่งจะส)งผลทำให�ลด
ปริมาณการนำเข�าลง และเป>นผู�ผลิตเพ่ือการส)งออกมากข้ึน 

3. นอกจากมาตรฐานของผลิตภัณฑ@แล�วจะต�องมีมาตรฐานในการ
รับรองระบบการผลิตด�วย เพื่อเป>นเครื่องยืนยันว)าผลิตภัณฑ@ที่ผลิตออกมา
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นั้นได�มาตรฐานเดียวกันทั ้งหมด รวมทั ้งเพื ่อเพิ ่มความน)าเชื ่อถือของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@ของไทย ดังนั้นจึงควรส)งเสริมการ
จัดทำมาตรฐาน พร�อมทั้งจัดตั้งศูนย@รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ@เครื่องมือ
แพทย@เพิ ่มมากขึ ้นให�เพียงพอต)อการเพิ ่มศักยภาพการแข)งขันของ
ผู�ประกอบการในตลาดโลก 

4. อาศัยความร)วมมือกับประเทศต)างๆ ที่ไทยมีความร)วมมือใน
ด�านอุตสาหกรรมการแพทย@ เพื ่อแลกเปลี ่ยนองค@ความรู �และถ)ายทอด
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ@เครื่องมือแพทย@มายังไทย รวมถึงการนำ
บริษัทเอกชนรายที ่ศ ักยภาพเข�ามาเป>นพี ่ เล ี ้ยง (Big Brother) ให�กับ
ผ ู �ประกอบการ SMEs และ Startup ของไทย รวมถ ึ งส ) ง เสร ิมการ
รวมกลุ)มคลัสเตอร@อุตสาหกรรมการแพทย@ครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดหาวัตถุดิบและการตลาด 

5. การเพิ่มทักษะองค@ความรู�และพัฒนาศักยภาพให�กับบุคลากร
และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย@เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางด�านวิศวกรชีวการแพทย@ของ
ไทยที ่มีความเชี ่ยวชาญ (Biomedical Engineering) ให�เพียงพอต)อ
ความต�องการของสถานพยาบาลในประเทศไทย เพื่อเป>นลดการจัดจ�าง
ผู�เชี่ยวชาญจากต)างประเทศลง 

6. การสร�างฐานข�อมูลที ่มีประสิทธิภาพเพื ่อประโยชน@ในการ
ค�นคว�าหาข�อมูลผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ@เครื่องมือ
แพทย@ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง สำหรับสร�างความเชื่อมโยงทาง
ธุรกิจตลอดห)วงโซ)อุปทาน 
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ถอดบทเรียนยุทธศาสตร�การพัฒนาชนบทจีนผ�านการส�งเสริม  
Platform E-Commerce ของ Alibaba 

และการศึกษาแนวทางการทำตลาดออนไลน�ของวิสาหกิจชนบท 
 

นิสกา ม�วงพัฒน� 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

Alibaba เร ิ ่มก อต ั ้ งเม ื ่อป �  1999 เป �นธ ุรก ิจการค �าออนไลน"   
(E-commerce) ภายใต�เวปไซต" Alibaba.com Alibaba มีธ ุรกิจหลัก คือ  
การเป�นแพลตฟอร�มทางการค:า ให�บริการซื้อขายทั้งวัตถุดิบ สินค�าข้ัน
กลาง และสินค�าสำเร็จรูป นอกจากนั้นยังพัฒนา แพลตฟอร"มทางการเงิน 
(โดย Ant Financial ซ ึ ่ ง เป �นผู� ให �บร ิการโมบายล "เพย "เมนต"  AliPay) 
แพลตฟอร"มการตลาด โฆษณา (Alimama) แพลตฟอร"มด�านโลจิสติกส" 
(Cainiao Network) และ แพลตฟอร"มธุรกิจคลาวด"คอมพิวเตอร" (Alibaba 
Cloud) ซึ่งรวมกันกลายเป�นระบบนิเวศ (Ecosystem) ขนาดใหญ ที่ชวย
สงเสริมธุรกิจการค�าออนไลน"ของ Alibaba  

Alibaba ได�สนับสนุนร�านค�าโชหวยที ่อยู ห างไกลจากตัวเมือง  
ให�สามารถเพิ ่มศักยภาพในการค�าขายผานระบบออนไลน" โดยจัดต้ัง
ศูนย"บริการ Rural Taobao ทำให�ชาวบ�านสามารถเข�าถึงสินค�าและ
บริการออนไลน"ผาน เว็บไซต" cun.taobao.com ที่ตั ้งขึ ้นสำหรับ Rural 
Taobao โดยเฉพาะ (ชาวบ�านสามารถใช�คอมพิวเตอร"ที่ศูนย"บริการแหงน้ี
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ในการเลือกซื้อสินค�าออนไลน"ได� และรอรับของได�ที ่ศูนย"บริการ โดยมี
เจ�าของร�านคอยชวยเหลือ)1 ทำให�ชาวบ�านเข�าถึงสินค�าได�งาย สะดวก 
รวดเร็ว และชวยให�ร�านค�ามีรายได�เพ่ิมข้ึน 

Alibaba นอกจากจะพัฒนาการค�าออนไลน"แล�ว ยังพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให�ครอบคลุมพื้นที่ชนบทของจีน เพื่อให�เกษตรกรมี
แหลงกระจายสินค�า และเป�นการสร�างงานให�แกประชาชนในพื้นที่ผาน
ศูนย"บริการในพื้นที่ชนบท โดยมีการจัดตั้งศูนย"ให�บริการหรือเครือขายใน
ระดับ Country และระดับ Village ทั่วประเทศจีน เพื่ออบรมให�ความรู� 
และเป�นตัวแทนในการรับคำสั ่งซื ้อสินค�าจากชาวบ�าน โดยเจาะกลุม
เกษตรกรและผู�ประกอบการในพื้นท่ีที่มีประเภทสินค�าเศรษฐกิจหรือมี
ชื่อเสียงในระดับพื้นที่ ศูนย"ดังกลาวเริ่มกอตั้งในป� 2014 สำหรับชวยเหลือ
การซื ้อขายสินค�าออนไลน"จากเว็บไซต"เถาเป`าของอาลีบาบา และหาก
หมูบ�านที่ได�รับการพัฒนามีธุรกรรมอีคอมเมิร�ซรายป@ เกิน 10 ล:านหยวน 
จะได:รับเลือกเปDน Taobao Villages  โดยจะต�อง ใช� Platform E-Commerce 
ของ Alibaba และ ครัวเรือนในหมูบ�านอยางน�อย 10% มีสวนรวมใน E-
Commerce หรือมีร�านค�าออนไลน"ท่ีเปcดโดยชาวบ�าน 100 ร�านข้ึนไปด�วย2 
จากป� 2014 ท่ีเริ่มต�นมี  Taobao Villages 211 หมูบ�าน ปdจจุบันป� 2018 

 

1 จาก “รีววิอาณาจักร 'อาลีบาบา' อีคอมเมิร"ซสุดล้ำ สะดวกสบายไปอีก!,” โดยไทยรัฐออนไลน", ป� 
2561 
2 จาก “E-commerce and Taobao VillagesA Promise for China’s Rural 
Development?,” โดย ANTHONYH. F. LI, ป� 2560 
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สามารถขยายไปถึง 3,202 หมู บ �าน3 ซึ ่ง e-commerce มีส วนสำคัญ 
ในการชวยกระจายสินค�าจากภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ชนบทซึ่งเป�นอาชีพ
หลักของคนจีนให�เข�าถึงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และเป�นวิธีการหน่ึงในการพัฒนา
ชนบท ยกระดับรายได�ของประชาชน สร�างโอกาสในการทำงาน ทั้งจาก
การสร�างงานโดยตรงและทำให�เกิดอุตสาหกรรมต�นน้ำ และปลายน้ำ
ตามมาซ่ึงเป�นผลกระทบในทางอ�อม 

 

เปรียบเทียบปHจจัยท่ีเอ้ือต�อการทำตลาดออนไลน�ระหว�างวิสาหกิจชนบท
จีนกับวิสาหกิจชุมชนไทย 

1. Platform E-Commerce 
วิสาหกิจชนบทจีน : สามารถใช�ประโยชน"จาก platform e-

commerce ของ Alibaba ซ่ึงเป�นเอกชนท่ีให�บริการหลัก มีเทคโนโลยีทาง
การเงิน (FinTech) ที่ชวยสนับสนุน มีระบบตรวจสอบย�อนกลับ ระบบ 
การยืนยันตัวตนของผู�ขาย การให�คะแนนผู�ขายผู�ซื้อ ความสามารถในการ
ขนสงและกระจายสินค�า โดยภาครัฐคอยสงเสริมสนับสนุนเพ่ิมเติม 

วิสาหกิจชุมชนไทย : สามารถใช�ประโยชน"จาก platform e-
commerce ของภาครัฐและเอกชนไทย เชน Thaitrade.com otoptoday 
ThaiTambon.com Tarad.com weloveshopping แตอาจไมได�ร ับความ
นิยมเทา platform ของเอกชนตางชาติ ได�แก Lazada (จีน) และ Shopee 
(สิงคโปร")  

 

3 จาก “Commerce Ministry touts Taobao Model?,” โดย Phusadee Arunmas, ป� 2561, 
Bangkok Post 
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ข:อคิดเห็น platform e-commerce ของหนวยงานภาครัฐอาจมี
ข�อจำกัดจากวิธีดำเนินการ การวัดความสำเร็จของโครงการ ความตอเนื่อง
ของงบประมาณ ท่ีทำให�ไมด ึงดูดผู �ใช �บริการ เนื ่องจากในระยะแรก 
การดึงดูดผู�ใช�บริการ ต�องมีเงินสำรองมาก เพราะใช�ในการจัดโปรโมชันเพ่ือ
ดึงดูดผู�ซื้อและผู�ขาย ให�มาใช� platform เชน สนับสนุนคาขนสง การให�
สวนลด การจัดกิจกรรมโปรโมชั่นกระตุ �นยอดขาย ซึ ่งในชวง 3 ป�แรก  
ต�องใช�เงินลงทุนมากและยังไมมีผลกำไร ธุรกิจนี้จะเริ่มทำกำไรได�ในป�หลัง 
ๆ จึงไมเหมาะกับลักษณะการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีทุนน�อย 
อยางไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนไทยสามารถใช�ประโยชน"จาก platform  
ท้ังของไทยและตางชาติท่ีมีอยูหลากหลายได� 

2. E-Commerce Park ศูนย "รวมความรู�ความเข �าใจในการทำ 
อีคอมเมิร"ซ 
ว ิสาหกิจชนบทจีน : ภาครัฐสนับสนุน E-Commerce Park  

ซึ ่งเป�นเสมือนสื ่อกลาง และศูนย"รวมความรู � ความเข�าใจในการทำอี
คอมเมิร"ซ เพื่อถายทอดให�แกผู�ประกอบการทุกระดับ โดยสนับสนุนพื้นท่ี
ผู�ประกอบการ สิทธิพิเศษทางอัตราภาษีธุรกิจ (สินค�าออฟไลน"ทั่วไปจะมี
อัตราภาษีประมาณร�อยละ 15 แตถ�าขายออนไลน"จะทำให�อัตราภาษีของ
สินค�าบางประเภทเหลือเพียงร�อยละ 7) นอกจากน้ันยังอำนวยความสะดวก
ด�านชองทางกระจายสินค�า ทำให�สงออกได�รวดเร็ว 

ป dจจ ุบ ันจ ีนม ี  E-Commerce Park มากกว า 2,000 แห ง ท่ัว
ประเทศ บริการให�คำปรึกษาในการทำธุรกิจ หาเงินทุน จับคูธุรกิจ สื่อการ
เร ียนร ู �ออนไลน" e-Learning พร �อมกับเช ื ่อมตอกับ e-Marketplace 
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รวมทั้งให�บริการจดทะเบียนธุรกิจของภาครัฐ นอกจากนั้น รัฐบาลท�องถ่ิน
บางพื้นที่จะสนับสนุนเงินตั้งต�นประมาณ 30,000 หยวน หรือ สนับสนุน
เงินกู� 100,000 -200,000 หยวน โดยไมคิดดอกเบ้ียเป�นระยะเวลา 4 ป� 

วิสาหกิจชุมชนไทย : ภาครัฐไทย โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส" (องค"การมหาชน) ได�จัดตั้ง e-Commerce Park ท่ีเป�น
ศูนย"รวมการเรียนรู� ฝ�กอบรม จัดทำโครงการตางๆ และสร�างความรวมมือ
กับหนวยงานตางประเทศ เพ่ือสงเสริมผู�ประกอบการไทยให�สามารถสงออก
ไปยังตลาดโลกได� โดยให�คำแนะนำกับผู�ผลิตหรือประชาชนทั่วไป ให�มี
ความรู�และความเข�าใจในการขายสินค�าออนไลน"อยางถูกต�องและมั่นคง
ปลอดภัย ซ่ึงคล�ายกับแนวคิดของประเทศจีนแตไทยเพ่ิงเริ่มดำเนินการในป� 
2018 

ข:อคิดเห็น ภาครัฐของไทยไทยมีแนวทางดำเนินงานคล�ายกับของ
จีน เรื ่องการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาบุคลากร ให�คำปรึกษา แตยังขาด
นโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องอัตราภาษีทางธุรกิจท่ียังไมมีความแตกตางระหวาง
การขายออฟไลน"กับการขายออนไลน" 

3. ปHจจัยสนับสนุนอื่นๆ เชน เทคโนโลยีทางการเงิน การจัดเก็บและ
วิเคราะห"ข�อมูลผู�บริโภค  

วิสาหกิจชนบทจีน : ภาครัฐมีกฎหมายรองรับเทคโนโลยีทาง
การเงินรูปแบบใหม ทำให�ชวยลดความเหลื่อมล้ำ กระจายผลประโยชน"ให�
ประชาชนอยางท่ัวถึง มีความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงิน คาธรรมเนียมท่ี
ถูกลง ชวยให�ทุกคนสามารถเข�าถึงบริการทางการเงินได� ซ่ึงสงผลให�จีน
กลายเป�นสังคมไร�เงินสดอยางรวดเร็ว ทำให�งายตอการจัดเก็บข�อมูลการ
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จับจายใช�สอยพฤติกรรมของผู�ซื้อผู�ขาย และมีการนำมาวิเคราะห"เพื่อใช�
ประโยชน"ด�านอ่ืนอีก เชน การปลอยสินเชื่อออนไลน"  

วิสาหกิจชุมชนไทย : ประเทศไทยออกกฎระเบียบในการรองรับ
เทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหมลาช�า การจัดเก็บข�อมูลไมเชื่อมโยงกัน 
เนื่องจากแตละหนวยงานทำงานแยกกัน และผู�ให�บริการ e-commerce  
รายใหญเป�นของตางชาติ ดังนั ้นข�อมูลตางๆ จึงอาจมีเพียงผู �พัฒนา
แพลตฟอร"มเทาน้ันท่ีทราบ 

ข:อคิดเห็น คนไทยเพิ ่งตื ่นตัวเรื ่องสังคมไร�เงินสดเมื่อป� 2017  
ซ่ึงภาครัฐและภาคเอกชนให�การสนับสนุนเต็มท่ี หากมีการสนับสนุนให�เป�น
สังคมไร�เงินสดมากขึ้นจะเป�นการสร�างความคุ�นเคย และเพิ่มโอกาสในการ
ซ้ือสินค�าออนไลน"ได�มากข้ึน  

ข�อสังเกตและข�อเสนอแนะจากการศึกษา เพื่อให�การทำตลาด
ออนไลน"ของวิสาหกิจชุมชนไทยประสบความสำเร็จ มีดังน้ี 

1) การส�งเสริมการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส�ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน นอกจากจะชวยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความคลองตัวใน
การทำธุรกิจแล�ว ยังทำให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน จากการเข�าถึงและ
ทำธุรกรรมการชำระเงินได�อยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังสามารถ
เก็บข�อมูลการทำธุรกรรมเพ่ือนำมาวิเคราะห"หาความสัมพันธ"ตางๆ ได� โดย
ภาครัฐสามารถมีสวนรวมในการควบคุมระบบชำระเงินให�มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีกลไกการบริหารความเสี่ยงและระบบตรวจสอบท่ีดี  

2) การสงเสริมและสนับสนุนให�ผู�ประกอบการดำเนินธุรกิจผ�าน 
E-Commerce อยางตอเนื่อง ตามนโยบาย/โครงการตางๆ ของภาครัฐ 

101 



 
 

ทั้งจากกระทรวงพาณิชย" กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ เพราะไมเพียงแต
ขยายฐานของธุรกิจในประเทศ แตยังสามารถขยายตลาดไปท่ัวโลกได�  

3) การใช :ประโยชน �จากแพลตฟอร �ม E-commerce ท่ี
หลากหลาย เนื่องจากในชวง 1-2 ป�นี้ มีผู�เลนเข�ามาเปcดตลาดในประเทศ
ไทยอยางตอเน่ือง ผู�ซ้ือและผู�ขายมีโอกาสเลือกแพลตฟอร"มท่ีตอบโจทย"การ
ซ้ือขายได�ดีท่ีสุด ภาครัฐอาจไมจำเป�นต�องพัฒนาแพลตฟอร"มข้ึนเอง เพราะ
มีผู�ประกอบการเอกชนไทยหลายรายที่พัฒนาแพลตฟอร"ม E-commerce 
ขึ ้นมาแล�ว ไมว าจะเป�น Tarad.com Weloveshoping หรือ toryodonline 
ภาครัฐควรทำหน�าท่ีสงเสริมด�านโครงสร�างพื ้นฐาน และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข�องท่ีเอ้ือตอการดำเนินธุรกิจ  

4) การพัฒนาโครงสร:างพื้นฐานทางกายภาพ (การคมนาคม 
ทางถนน ราง อากาศ น้ำ) และอินเทอร"เน็ตให�มีความพร�อมครอบคลุมทุก
พื้นที่และมีคาใช�จายที่เหมาะสม ประชาชนทุกคนสามารถเข�าถึงได�อยาง
เทาเทียมกัน ซึ ่งเป�นการชวยเพิ ่มโอกาสในการเข�าสูตลาดออนไลน"ของ
วิสาหกิจชุมชน และขยายฐานลูกค�าให�มากข้ึน 

5) การส�งเสริมให:เกิดการแข�งขันและพัฒนาในแต�ละท:องถ่ิน 
เชน เพิ่มมูลคาการทองเที่ยวจากฐานบริการใหมที่เชื่อมโยงสูชนบท หรือ 
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การสงเสริมท่ีพักแบบ Home Stay โดยเชื่อมโยง
กับการตลาดออนไลน"ให�เข�าถึงกลุมเป�าหมาย  

6) การพัฒนาระบบบัตรสวัสดิการของรัฐ (ที่มีผู�ลงทะเบียนกวา 
14.5 ล�านคน) ให�สามารถใช�ซื ้อสินค�าออนไลน"จากวิสาหกิจชุมชนบน
แพลตฟอร"ม E-commerce ได�เหมือนบัตรเครดิต/เดบิต เพราะจะชวย
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สร�างความคุ�นเคยในการซื้อของออนไลน" ซึ่งในเบื้องต�นอาจกำหนดให�ซ้ือ
ส ินค �าจากแพลตฟอร "ม E-commerce ท ี ่ ให �บร ิการโดยภาคร ัฐหรือ
ภาคเอกชนของไทย  

7) การมีกฎระเบียบรองรับธุรกิจ E-Commerce การมี Digital 
Payment Platform, Logistics Platform รวมท ั ้ ง  Cloud Computing 
and Big Data Platform และมีหนวยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ
ทรัพย"สินเกี่ยวกับข�อมูล การแลกเปลี่ยนข�อมูล การปกป�องข�อมูล และ
จริยธรรมเก่ียวกับข�อมูล รวมท้ังการเชื่อมโยงระหวางระบบการชำระเงินกับ
การตรวจสอบการทำธุรกรรม/อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร" และการสง
ตอข�อมูลไปยังเจ�าหน�าที่รัฐที่มีอำนาจจับกุมผู�กระทำผิด รวมทั้งกฎหมาย
ด�านการฟอกเงิน 

 
 

 

103 



นโยบายของรัฐบาลจีนด�านการส�งเสริมการพัฒนาตราสินค�า  

(Brand Development) ของผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรมภายใต� 

แผนยุทธศาสตร/  

Made in China 2025 : ข�อคิดสำหรับประเทศไทย 

 

พริ้มเพรา พูลสวัสด์ิ 
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 

 
 รัฐบาลจีนมีการประกาศแผนยุทธศาสตร� Made in China 2025 
(MIC 2025) ในป( 2015 ซ่ึงเป/นแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศจีนท่ี
เน2นคุณภาพของสินค2าและบริการ โดยจะขับเคลื่อนผ<าน 10 อุตสาหกรรม
แห<งอนาคตของจีนท่ีประกาศออกมาในช<วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห< งชาติของจีนฉบับ ท่ี  13 โดยมีแนวคิดและหลักการท่ีสำคัญคือ  
1. การขับเคลื่อนด2วยนวัตกรรม 2. การผลิตท่ีมุ<งเน2นคุณภาพ 3. การผลิต 
ท่ี มุ< งเน2 นและพัฒนาไปสู< การผลิ ตสี เขียวท่ี เป/ น มิ ตรกับสิ่ งแวดล2 อม  
4. การปฏิรูปโครงสร2างอุตสาหกรรมการผลิต เน2นการผลิตและการใช2
ทรัพยากร และพลังงานอย<างมีประสิทธิภาพ แก2ปJญหาเรื่องคุณภาพของ
สินค2าและตราสินค2าของจีน และ 5. การพัฒนาบุคลากรในด2านวิทยาศาสตร�
และการสร2างนวัตกรรม ซ่ึงแผนยุทธศาสตร�ดังกล<าวได2แบ<งช<วงเวลาการปฏิรูป
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ด2านการผลิตและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีเปKาหมายปฏิรูปด2านการผลิต
ไปสู<มหาอำนาจชั้นนำด2านการผลิตระดับโลกแบ<งออกเป/น 3 ข้ัน1 ดังน้ี 

ข้ันแรก (ป( 2016 - 2025) พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิต 
ข้ันท่ี 2 (ป( 2026 - 2035) เพ่ิมขีดความสามารถด2านนวัตกรรม 
ข้ันท่ี 3 (ป( 2036 - 2049) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม 
การผลิต 

 รวมไปถึงการสร2างความเชื่อม่ันให2กับตราสินค2าของจีนในตลาด
ต<างประเทศ หากยังเป/นการเปQดโอกาสให2ภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ<ม
ผู2ประกอบการใหม<เข2ามามีบทบาทในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
และยังสามารถต<อยอดการพัฒนาไปยังอุตสาหกรรมภาคบริการแบบมี
ระดับ ประการสำคัญผู2ประกอบการจีนยังได2รับการสนับสนุนส<งเสริมของ
ภาครัฐท่ีมีเสถียรภาพสูง ม่ังค่ัง และแข็งแกร<ง การออกนโยบายและมาตรการ
ส<งเสริมใดๆ ของรัฐบาลจีนในการให2ความช<วยเหลือมีความต<อเน่ือง  
จากการเปรียบเทียบกับ 10 กลุ<มอุตสาหกรรมเปKาหมายของจีนและไทย2  
ท่ีอยู<ในแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติว<ามีความสอดคล2องกันหรือไม<
สามารถพิจารณาได2ดังตารางท่ี 1 

              
 

 

1  อ2างอิงจาก 
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnaly
sis/Documents/ 
    Chinese-Revolution-2025-Innovation.pdf 
2 * หมายถึง อุตสาหกรรมไทยในอนาคตท่ีเป/นอุตสาหกรรมใหม<ต<อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบ 10 อุตสาหกรรมของประเทศจีนและประเทศไทย 
ประเทศจีน ประเทศไทย อุปสรรค โอกาสพัฒนา 

1. อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. อุตสาหกรรม
ดิจิทัล* 
2. อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส�
อัจฉริยะ 

- ขาดการเรยีนรู2
เทคโนโลยี และ
ผู2เช่ียวชาญ 
- ติดปJญหาด2าน
กฎหมาย 
ในไทย เช<น การผลิต
แผงโซล<าเซลล� 

- เป/นส่ิงสำคัญในโลกอนาคต 
- มีนกัลงทุนต<างชาติให2 
ความสนในมาก 

2.อุตสาหกรรม
เครื่องจักร CNC และ
หุ<นยนต� 

3.อุตสาหกรรม
หุ<นยนต� 
เพ่ือการ
อุตสาหกรรม* 

- ขาดการวจิัยและ
พัฒนาทีเ่กดิจาก
ความต2องการของ
เอกชน 

- มีโรงงานผลิตช้ินส<วนอเิล็กทรอนิกส�
และไฟฟKาดีมาก 
- โลกมีความต2องการสูง 

3. อุตสาหกรรมการ
ผลิตอุปกรณ�อากาศ
ยานและอวกาศ 

4. อุตสาหกรรม
การบินและ 
โลจิสติกส�* 

- ขาดเทคโนโลยี
สมัยใหม< 
ที่จะมาสนับสนนุ 
- หลักสูตรการศึกษา
ไม<เอื้อ  
- ใช2เงินลงทนุสูง 

- มีพ้ืนที่ในการจะรองรับอุตสาหกรรม
การบินได2 
- จำนวนเครื่องบินในอนาคต 
มีแนวโน2มเพ่ิมมากขึ้น 

4. อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครือ่งมอืด2าน
วิศวกรรม 
ทางทะเลและการต<อ
เรือ 
ที่ใช2เทคโนโลยขีั้นสูง 

- - อาจมีการย2ายฐาน
การผลิตของนัก
ลงทุน 
- หน<วยงานที่รับ
ทดสอบไม<มรีองรับ 
เช<น การทดสอบที่ 
อุณหภูมิ -40 องศา
เซลเซียส 

- มีพ้ืนที่รองรับสำหรับ 
การลงทุน 

5. อุตสาหกรรมการ
ผลิตอุปกรณ�ขนส<งทาง
รถไฟทีท่ันสมัย 

- - ขาดหน<วยงานทีร่ับ
ทดสอบผลิตภัณฑ� 
- ขาดเทคโนโลยีขั้น
สูง 

- พัฒนาหน<วยงานที่สามารถทดสอบ
ผลิตภัณฑ� 
- กำหนดมาตรฐานใหม< 
เพ่ือรองรับเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
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ประเทศจีน ประเทศไทย อุปสรรค โอกาสพัฒนา 

6. อุตสาหกรรมยาน
ยนต�ประหยัดพลังงาน
และยานยนต�พลังงาน
ใหม< 
 

5. อุตสาหกรรม
ยานยนต�สมัยใหม< 

- นกัลงทนุอาจม ี
การเคล่ือนย2ายฐาน
การผลิต 
- ขาดการถ<าย
เทคโนโลย ี

- เป/นฐานการผลิตเดิมของ 
นักลงทุนง<ายต<อการต<อยอด 
- สามารถเรียนรู2เทคโนโลยีใหม<ใน
อนาคต 

7. อุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ�ด2านพลังงาน
ไฟฟKา 

6. อุตสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพ
และเคมชีีวภาพ* 

- ขาดบุคคลากรทีม่ ี
ความชำนาญเฉพาะ
ทาง 

- มีฐานการเกษตรใหญ<ที่สุดในอาเซียน 
- โลกมีความต2องการสูง 

8. อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครือ่งจกัรและ
เครื่องมือทางการ
เกษตร 

7. การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

- การขาดวตัถุดิบจาก
ต<างประเทศ  
เช<น เหล็ก อุปกรณ�
บางชนิดที่ไทยยังไม<มี
การพัฒนาขึน้มาเพ่ือ
รองรับกิจกรรมนี ้
- ปJญหากฎระเบียบ/
กฎหมาย
ภายในประเทศ 

- มี สถาบัน การ ศึกษาเฉพ าะด2 าน
การเกษตร 
- มีพ้ืนที่เกษตรกรรมขนาดใหญ< 

9. อุตสาหกรรมการ
ผลิตวัสดุชนดิใหม< 

- - กระทบการส<งออก
พลาสติกของไทย 
เนื่องจากม ี
การส<งออกไปจีนมาก
ที่สุด3 

- พัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพ 

10. อุตสาหกรรมการ
ผลิตยาชีวภาพและ
อุปกรณ�ทาง 
การแพทย�

8. อุตสาหกรรม
การแพทย�ครบ
วงจร* 

- ยังไม<เป/นทีรู่2จกัใน
ระดับประเทศ 
- ต2องใช2เงินลงทุนสูง
มาก 

- มีบุคลากรทางการแพทย�ที่เก<งและมี
ช่ือเสียงระดับโลก 
- เพ่ิมการลงทุนในการผลิตยา 
- นำเทคโนโลยีมาใช2ใน 

 

3 อ2างอิงจาก 
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnaly
sis/Documents/ 
    Chinese-Revolution-2025-Innovation.pdf 
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ประเทศจีน ประเทศไทย อุปสรรค โอกาสพัฒนา 

ประสิทธภิาพสูง - ขาดศูนย�ทดสอบ
และพัฒนาอย<างป/น
รูปธรรม 

การรักษาและดูแล 

- 9. อุตสาหกรรม 
การท<องเที่ยวกลุ<ม
รายได2ดีและการ
ท<องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

- ขาดการบริหาร
จัดการที่ด ี
- แรงงานในพ้ืนที่ไม<
เพียงพอ 

- มีสถานทีท่<องเทีย่วที่เป/นต2นทุนที่ดี
อย<างดีมาก 
- ลอกเลียนแบบได2ยาก 

ประเทศจีน ประเทศไทย อุปสรรค โอกาสพัฒนา 

- 10. อุตสาหกรรม 
การแปรรูปอาหาร 

- เทคโนโลยทีี่
นำมาใช2ยงัขาดความ
ทันสมยั 
- ส<วนใหญนำเข2า
เทคโนโลยีจาก
ต<างประเทศ 

- มีแหล<งวัตถุดิบมาก 
- สินค2าบางชนิดเป/นที่ต2องการของ
ต< า งป ระ เท ศ  เช< น  ทุ เรี ย น ท อ ด /
สับปะรดกระปsอง 

ข�อคิดสำหรับการสร�างตราสินค�าสำหรับประเทศไทย 

 10 อุตสาหกรรมแห<งอนาคตภายใต2แผนยุทธศาสตร� Made in 
China 2025 ของจีน น้ัน นับ เป/นกลยุทธ�การพัฒนานวัตกรรมด2 าน
อุตสาหกรรมการผลิต การประสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข2ากับ
ภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร2างความเชื่อม่ันให2กับตราสินค2าของจีน
ในตลาดต<างประเทศเปลี่ยนจากโรงงานการผลิตของโลกสู<การเป/นประเทศ
ท่ีมีนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก ซ่ึงไทยอาจถือโอกาสน้ีในการแลกเปลี่ยน 
องค�ความรู2และพัฒ นาบุคลากร เพ่ื อ ให2 มี ความพร2อมรับกระแส 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทใหม<ท่ีกำลังมาถึงได2อย<างทันท<วงที  
โดยสามารถสรุปเป/นข2อเสนอแนะแนวคิดผ<านการถอดบทเรียนจาก
การศึกษายุทธศาสตร� Made in China 2025 ในข้ันแรก (ป( 2016 - 2025) 
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ซ่ึงเป/นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิต ท่ีแบ<งเปKาหมายการพัฒนา
ออกเป/น 3 ช<วงย<อย 
 1. ช�วงปG 2016 – 2018 เป/นช<วงท่ีทางการจีนวางรากฐานสำหรับ
การพัฒนาตราสินค2าและคุณภาพของสินค2าจีนจะเห็นได2ว<าช<วงน้ีได2ผ<านไป
แล2วและจีนก็แสดงให2เห็นแล2วว<าจีนสามารถสร2างตราสินค2าไปไกลระดับ
โลกได2เช<นกันเหมือนกับตราสินค2าสัญชาติจีนอย<างหัวเว<ยท่ีรัฐบาลมี
นโยบายอัดฉีดท้ังเงินลงทุน การศึกษา และศูนย�วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
เป/นต2น 
 2. ช�วงปG 2019 – 2021 เป/นช<วงท่ีวางเปKาหมายเพ่ิมสัดส<วน 
ทางการตลาดของตราสินค2าจีนในประเทศ ซ่ึงเป/นช<วงท่ีจีนกำลังดำเนิน
ยุทธศาสตร�แต<ก็มีบางธุรกิจท่ีเผยกระแสความสำเร็จมาบ2างแล2วไม<มากก็
น2อยสำหรับสำหรับสินค2าสัญชาติจีน ยกตัวอย<าง ร2านค2าในเมืองหางโจ
วย<านชุมชนส<วนใหญ<จะเป/นตราสินค2าจีนท้ังสิ้นมีจำนวนน2อยมากท่ีจะเป/น
ตราสินค2าของต<างชาติแม2แต<การรับชำระเงินสินค2าหรือบริการยังผ<าน
แพลตฟอร�มการเงินท่ีเป/นสัญชาติจีนอย<าง Alipay/Wepay ซ่ึงเห็นได2ว<า 
รัฐบาลจีนพยายามสร2างสิ่งอำนวยความสะดวกต<างๆ เข2ามารองรับกับการ
ใช2ชีวิตประจำวันของประชาชนในประเทศ โดยอธิบายการใช2สินค2าท่ีมีตรา
สินค2าจีน ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงตัวอย<างตราสินค2าจีนท่ีเก่ียวข2องกับชีวิตประจำวันของประชาชน 
ในประเทศจีน 

 3. ช�วงปG 2022 – 2024 เป/นช<วงท่ีขยับขยายตลาดตราสินค2าของ
จีนให2เป/นท่ีรู2จักและยอมรับมากข้ึนในเวทีโลก สิ่งน้ีต<อเน่ืองมาจากข2อ 2  
ซ่ึงจุดแข็งของประเทศจีนคือ ไม<เริ่มต2นเรียนรู2จากศูนย�แต<เริ่มต2นเรียนรู2จาก
สิ่งท่ีสำเร็จแล2วหรือมีแนวโน2มว<าจะสำเร็จนำมาถอดเป/นบทเรียนเพ่ือพัฒนา
ต<อยอดของเดิมให2ดีกว<า  
 ปJจจัยสำคัญท่ีทำให2จีนประสบความสำเร็จคือ ทรัพยากรมนุษย� 
ซ่ึงสิ่งน้ีจีนมีความได2เปรียบสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับไทย ส<วนในระยะยาว
ไทยยังมีโอกาสในการร<วมเป/นส<วนหน่ึงของห<วงโซ<การผลิตชิ้นส<วน
อิเล็กทรอนิกส�แห<งอนาคตของจีนท่ีมีมูลค<าเพ่ิมสูง  อีกท้ังยังสามารถนำเข2า
สินค2าเทคโนโลยีท่ีได2เปรียบทางด2านราคามากกว<าประเทศอุตสาหกรรมชั้น
นำอ่ืนๆ มาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตของผู2ประกอบการ SME ไทย 
และการเรียนรู2เทคโนโลยีจากผู2ลงทุนจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC  
ซ่ึงภาครัฐเป/นหน<วยงานท่ีมีส<วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
โดยให2การสนับสนุนเชิงนโยบายและลดข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมต<าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข2องกับการดำเนินธุรกิจของผู2ประกอบการ โดยจะเป/นการช<วย
ขับเคลื่อนและสนับสนุนผู2ประกอบการให2สามารถเติบโตได2ในสถานการณ�
การแข<งขันกันทางด2านเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย<างรวดเร็ว   
 การเสนอแนะนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีจะช<วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ตราสินค2าของผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมให2สามารถนำมาปรับใช2ได2จริง  
มีความจำเป/นท่ีจะต2องเข2าใจบริบทของการทำงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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และต2องมีความสอดคล2องกับยุทธศาสตร�ชาติซ่ึงรัฐบาลไทยได2มีการวาง
ยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข2อง ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร/ชาติ 20 ปG (ปG พ.ศ. 2561 - 2580) ด�านท่ี 2 : 
ด2านการสร2างความสามารถในการแข<งขัน 

           ยุทธศาสตร/กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน 

สำหรับปGงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

           ยุทธศาสตร/ท่ี 1 : การเสริมสร2างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม
ให2เติบโตและเข2มแข็ง 
           กลยุทธ/ : ส<งเสริมงานวิจัย การต<อยอดงานวิจัยและพัฒนา 
การประยุกต�ใช2วิทยาศาสตร� เทคโนโลยีนวัตกรรม และดิจิทัล ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ�และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
สามารถสรุปข2อเสนอแนะและมาตรการท่ีเก่ียวข2องจากผลการศึกษาได2 
ดังน้ี 
 1. พัฒนาผลิตภัณฑ� ให2 ได2มาตรฐาน และเป/นท่ียอมรับในตลาด
ต<างประเทศ โดยการสนับสนุนจากหน<วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข2องเพ่ือยกระดับ
สินค2าให2ได2มาตรฐานสอดคล2องกับเกณฑ�การยอมรับในระดับสากล เช<น  
  1 ) การถ< ายทอดองค� ความรู2 เ ก่ี ยว กับมาตรฐานสากลใน
อุตสาหกรรมต<าง ๆ  
  2) อุตสาหกรรมบางอย<างไม<จำเป/นต2องเริ่มจากศูนย�แต<ให2เริ่ม
จากการถอดบทเรียนความสำเร็จมาดำเนินต<อยอดจะช<วยลดระยะเวลา
ความสำเร็จได2 
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  3) ภาครัฐให2การสนับสนุนด2านการรับรองผลิตภัณฑ�ตาม
มาตรฐานต<างประเทศในการส<งสินค2าไปต<างประเทศ เพ่ือลดค<าใช2จ<ายใน
การดำเนินการแก<ผู2ประกอบการ ซ่ึงเป/นกลไกของภาครัฐท่ีสามารถบริหาร
จัดการให2สอดคล2องกับยุคสมัยได2 
 2. เสริมสร2างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการแข<งขัน
ของผู2ประกอบการไทยในระยะยาว โดยการเรียนรู2กระบวนการต<างๆ ท่ี
เก่ียวข2องกับการเริ่มต2นธุรกิจ สร2างตราสินค2า และการพัฒนาธุรกิจเดิม โดย
ภาครัฐควรให2การสนับสนุนอย<างต<อเน่ืองและเป/นรูปธรรม คือ  
  1) สนับสนุนทางด2านแหล<งเงินทุนสำหรับการลงทุน และโครงสร2าง
พ้ืนฐานในการดำเนินธุรกิจ 
  2) สนับสนุนการสร2าง/พัฒนาตราสินค2า และกระบวนการสร2าง
ความม่ันใจแก<ผู2บริโภคด2านคุณภาพแข<งขันในเวทีโลก 
  3) เปQดการฝvกอบรม/เผยแพร<องค�ความรู2เก่ียวกับการพัฒนาด2าน
เทคโนโลยีการผลิตการสร2 างตราสินค2 า และคุณภาพของสินค2 าแก<
ผู2ประกอบการไทย ท่ีภาครัฐควรเข2ามามีส<วนช<วยในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู2ประกอบการ SME ไทย เพ่ือให2สามารถเข2าสู<ตลาดต<างประเทศ และ
สามารถแข<งขันได2อย<างย่ังยืนแต<ต2องเป/นแบบมีค<าใช2จ<ายไม�ฟรี 
 
 

“ ประเทศไทยกับประเทศจีนมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีคล�ายกัน... 

แต�เม่ือถึงปG 2025 เราน�าจะพอเห็นได�ว�า...ประเทศไหนเข�าใจตัวเองและ

พัฒนาไปอย�างไร ” 
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กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ�การลงทุนของอาลีบาบา (Alibaba)  

ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในอาเซียน 

 
 พิชญา พลฤทธิ์ 

วิศวกรโลหการปฏิบัติการ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร# 

 

 Alibaba Group Holding Limited หรือท่ีคนไทยรู<จักกันในชื่ออาลี
บาบา เป?นบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีมูลค#าตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) กว#า 5 แสนล<านดอลลารJสหรัฐ ในปK  พ.ศ. 
25611 ซ่ึงมากกว#ามูลค#า GDP ประเทศไทยในปKเดียวกัน อาลีบาบาทำลาย
สถิติเป?นหุ<นท่ีมีมูลค#าตลาดสูงท่ีสุดในโลกในวันท่ีเสนอขายหุ<นใหม#แก#
ประชาชนท่ัวไปเป?นครั้งแรก (IPO)2 เป?นผู<ค<าปลีกรายใหญ#สุดและมีมูลค#า
มากท่ีสุดในโลกในปK พ.ศ. 25593 อาลีบาบาได<ขยายธุรกิจของบริษัทใน
หลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยและกลุ#มประเทศอาเซียน จึงเป?น
ท่ีน#าสนใจว#าบริษัทน้ีประกอบธุรกิจใด อะไรคือป\จจัยแห#งความสำเร็จ และ
การเข<ามาลงทุนของอาลีบาบาในประเทศไทยเกิดประโยชนJหรือผลกระทบ

 
1 “Market Cap Alibaba,” forbes.com, Jun 6, 2018, Under “#332 Alibaba,” 
https://www.forbes.com/companies/alibaba/#5ff0f1c26f09 (accessed December 3, 2018).  
2 Baker, Lianna B.; Toonkel, Jessica; Vlastelica, Ryan (September 19, 2014). Orlofsky, Steve; Adler, 
Leslie, eds. "Alibaba surges 38 percent on massive demand in market debut". Reuters. 
3 "Alibaba passes Walmart as world's largest retailer," RT, Apr 6, 2016 Under “Business News,” 
https://www.rt.com/business/338621-alibaba-overtakes-walmart-volume/ (accessed December 3, 
2018). 
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อย#างไร รวมถึงภาครัฐจะมีวิธีการใดในการบริหารจัดการเพ่ือให<การเข<ามา
ลงทุนของอาลีบาบาเกิดประโยชนJต#อประเทศไทยมากท่ีสุด บทความน้ีจึง
ศึกษาธุรกิจของอาลีบาบา กลยุทธJการเลือกลงทุนธุรกิจต#าง ๆ ในประเทศ
อาเซียน ประโยชนJตลอดจนผลกระทบต#อประเทศท่ีอาลีบาบาเข<าไปลงทุน 
และเสนอแนะท#าทีเชิงนโยบายของไทยในการเจรจากับอาลีบาบา 
1. ธุรกิจของอาลีบาบา 

อาลีบาบามีธุร กิจ ใน เครือหลายธุ ร กิจ ได< แก#  1) กลุ# ม  E-
Commerce ธุรกิจการค<าขายออนไลนJและห<างค<าปลีกท่ีผสมผสานการค<า
แบบออฟไลนJกับออนไลนJ 2) กลุ#ม Cloud computing & AI technology 
ให<บริการเช#าระบบคลาวดJ ผลิตอุปกรณJ IOT (Internet of Thing) และ
พัฒนาระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณJดังกล#าว สร<างรถยนตJไร<คนขับและ
ป\ญญาประดิษฐJ 3) กลุ#ม Mobile Media & Entertainment Services 
ให<บริการสื่อบันเทิงในสมารJทโฟน เช#น เพลง หนัง กีฬา เป?นต<น รวมถึง
เบราวJเซอรJสำหรับสืบค<นข<อมูลและแอพพลิเคชั่นเครือข#ายสังคมออนไลนJ 
4) กลุ#ม Innovation & Initiatives ให<บริการด<านแผนท่ี ด<านสุขภาพ และ
ด< า น ก า ร ท# อ ง เ ท่ี ย ว  5) ก ลุ# ม  Investee & Cooperative partners 
ให<บริการชำระเงินผ#านสมารJทโฟน จัดต้ังกองทุนสำหรับลงทุนเพ่ือ
สนับสนุนธุรกิจ Startup สร<างแพลตฟอรJมค<นหาร<านอาหาร บริการขนส#ง
อาหาร และมีบริการด<านโครงข#ายโลจิสติกสJขนาดใหญ# และ 6) กลุ#มอ่ืน ๆ 
ได<แก# ธุรกิจด<านสื่อหนังสือพิมพJ นิตยสาร โฆษณาและการจัดอีเวนตJ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาของอาลีบาบา (Alibaba DAMO Academy)  
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ด< าน  Machine Intelligence Data Computing, Robotics, Financial 
Technology, Quantum และ AI  

 อาลีบาบาเป?นบริษัทท่ีมีธุรกิจหลัก (Core Business) ด<านอี
คอมเมิรJซ ท่ีทำธุรกิจครอบคลุมท้ังระบบ (Eco-system) ทำให<เป?นเจ<าของ
เพลตฟอรJมในการซ้ือขายออนไลนJ ระบบการเงิน และมีระบบโลจิสติกสJของ
ตัวเอง เป?นหน่ึงในป\จจัยความสำเร็จ (Key Success Factor) ท่ีสำคัญของ
อาลีบาบา เน่ืองจากการเป?นเจ<าของเพลตฟอรJมท่ีไม#มีสินค<าเป?นของตัวเอง
ทำให<มีต<นทุนผันแปรการดำเนินการต่ำ สามารถนำกลยุทธJลดแลกแจกแถม
เพ่ือดึงดูดลูกค<าจำนวนมากให<ใช<เพลตฟอรJมของบริษัทได< การให<ความ
ร#วมมือกับรัฐบาลจีน ในการนำระบบอ ีคอม เม ิรซ Jในแพลตฟอร Jม 
Cun.taobao.com เข <าไปสู #ชนบทจีน เพื ่อให <ชาวบ<านสามารถเป?น
เจ<าของธุรกิจ มีช#องทางในการค<าขาย เพ่ิมการจ<างงาน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนชนบท ในโครงการ Taobao Village เป?นสร<างธุรกิจท่ี
ทำให<เกิดภาพลักษณJท่ีดีต#อองคJกรจากการเข<าไปมีส#วนช#วยลดป\ญหาความ
ยากจนให<คนจีนในชนบท ซ่ึงธนาคารโลกระบุว#าโครงการดังกล#าวสามารถ
ลดความยากจนในจีนได< จาก 30% เหลือเพียง 8% นอกจากน้ี อาลีบาบา
สร<างธุรกิจต#าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจออนไลนJอีกมากมาย ไม#ว#าจะเป?น
การให<บริการด<าน Cloud Computing บริการบนสมารJทโฟน สื่อบันเทิง 
สร<างสรรคJนวัตกรรม ลงทุนจากเงินท่ีหมุนเวียนในระบบอีคอมเมิรJซ จับมือ
กับคู#ค<าเพ่ือต#อยอดธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิรJซด<วยแนวคิด New 
Retail เชื่อมโยงระหว#างธุรกิจออนไลนJท่ีกับธุรกิจออฟไลนJ เป?นโมเดลธุรกิจ
ใหม#ท่ีเรียกว#า O2O (Online to Offline) ธุรกิจเสริมท้ังหมดรวมถึง New 
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Retail ทำให<อาลีบาบามีข<อมูลของผู<ใช<อย#างมหาศาล (Big Data) สามารถ
วิเคราะหJพฤติกรรมของผู<บริโภค (Big data analytic) และทำการตลาด
สินค<าออนไลนJได<ตรงกลุ#มเป�าหมาย นอกจากน้ีพัฒนารถยนตJไร<คนขับและ
ป\ญญาประดิษฐJ มีแนวโน<มท่ีจะเข<ามาเป?นคู#แข#งสำหรับผู<ผลิตรายเดิม 
ท<าย ท่ีสุดอาลีบาบาได<สร<างสถาบันวิจัย Alibaba DAMO Academy  
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑJ ซ่ึงเป?นสิ่งสำคัญท่ีทำให<ธุรกิจเกิดความย่ังยืน 
2. การลงทุนของอาลีบาบาในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในอาเซียน 

  การลงทุนของอาลีบาบาในประเทศไทยท่ีผ#านมาส#วนใหญ#อยู#ใน
กลุ#มธุรกิจ E-commerce โดยการเข<ามาแนะนำให<เกิดการใช<แพลตฟอรJม
ด< าน อีคอมเมิรJซบนแพลตฟอรJม  Alibaba.com ผ# านมหาวิทยาลั ย
ห อ ก ารค< า ไท ย  แ ล ะ น ำแ พ ล ต ฟ อ รJ ม อี ค อ ม เมิ รJ ซ อ่ื น  ๆ  ได< แ ก#  
Aliexpress.com, TMALL.com และ LAZADA เข<ามาซ้ือขายสินค<ากับ
ไทย การให<บริการกลุ#มคลาวดJเป?นเพียงการให<บริการเช#าใช< facility ของ
ระบบคลาวดJ การลงทุนธุรกิจกลุ#ม Innovation & Initiatives ได<ร#วมมือ
กับบริษัทเอกชนนำระบบปฏิบัติการ YunOS มาใช<ในสมารJททีวีของคนไทย 
และร#วมมือกับ ททท. นำแพลตฟอรJมการท#องเท่ียว Fliggy มาใช<โปรโมท
ภาคการท#องเท่ียวไทย สำหรับกลุ#มธุรกิจ Investee & Cooperative 
partners ได<ร#วมทุนทำธุรกิจด<านโลจิสติกสJเพ่ือรองรับการขายสินค<าผ#าน
ช#องทางออนไลนJ ตัวอย#างท่ีน#าสนใจสำหรับธุรกิจไทยท่ีสามารถใช<
ประโยชนJจากการเข<ามาของอาลีบาบา คือ การให<บริการสินเชื่อออนไลนJ
จากเอสซีบี อบาคัส ในเครือธนาคารไทยพาณิชยJ ในเพลตฟอรJม LAZADA 
นับว#าเป?นการปรับตัวให<รอดพ<นจากการถูก Digital Disruption ส#งผลให<

116 



สามารถขยายธุรกิจไปสู#ตลาดออนไลนJท่ีมีขนาดใหญ#ท่ีสุดในภูมิภาคได< 
สำหรับการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมีกลุ#มธุรกิจท่ีไม#แตกต#างกับการ
ลงทุนท่ีผ#านมามากนัก แต#จะมีการให<ความรู<ด<านอีคอมเมริซJท้ังระบบ
โดยตรงจาก อาลีบาบา และนำเทคโนโลยีด<านโลจิสติกสJเข<ามาใช<มากข้ึน
จากการสร<าง LAZADA E-Commerce Park และ Smart Digital Hub ใน
พ้ืน ท่ี  EEC ความร#วมมือท่ีน# าสนใจในอนาคต คือ ความร#วมมือกับ
แพลตฟอรJม “ต#อยอดออนไลนJ”กับ Alibaba.com โดยไทยเป?นประเทศ
แรกในภูมิภาคอาเซียนท่ีอาลีบาบาร#วมมือในตลาด New Retail จะเห็นได<
ว#า การลงทุนท้ังหมดท่ีกล#าวมาเน<นธุรกิจท่ีเป?นจุดเด#นของประเทศไทย 
อาทิ สินค<าการเกษตร การท#องเท่ียว ตำแหน#งท่ี ต้ังของไทยท่ีเอ้ือต#อ 
โลจิสติกสJใน CLMV ตลอดจนการเข<ามาลงทุนใน EEC ตามยุทธศาสตรJ 
การพัฒนาประเทศไทย 4.0  
  ในประเทศอาเซียน อาลีบาบาเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีสอดคล<องกับ
บริบทของประเทศน้ัน ๆ เป?นสำคัญ เช#นเดียวกับการเข<าเลือกลงทุนใน
ธุรกิจต#าง ๆ ในประเทศไทย เน่ืองจากจะได<ประโยชนJสูงสุดจากการลงทุน 
อาทิ การลงทุนโครงการ Electronic World Trade Platform (eWTP) 
เขตการค<าเสรีดิจิทัล (DIGITAL FREE TRADE ZONE; DFTZ) และสร<าง 
Smart City ในจัดการการจราจรด<วย Cloud Solution ในประเทศ
มาเลเซียเน่ืองจากความพร<อมของรัฐบาลมาเลเซียในการร#วมมือกับอาลีบา
บา ในประเทศสิงคโปรJเลือกลงทุนสร<างศูนยJวิจัย A.I. และต้ัง Alibaba 
DAMO Academy เน่ืองจากประชากรสิงคโปรJมีความสามารถสูงในด<าน
เทคโนโลยี การร#วมลงทุนใน Tokopedia บริษัทสตารJทอัพระดับยูนิคอรJน 
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ผู<ให<บริการด<านอีคอมเมิรJซในอินโดนีเซีย ซ่ึงประเทศอินโดนีเซียมีจำนวน
สตารJทอัพระดับยูนิคอรJนถึง 4 บริษัท4 ในบรรดา 10 สตารJทอัพระดับยูนิ
คอรJนในกลุ# มประเทศอาเซียน แสดงถึงแนวโน<มในการเติบโต ท่ี ดี  
นอกจากน้ีได<ลงทุนสร<างศูนยJข<อมูล (Data Center) เน่ืองจากอินโดนีเซียมี
จำนวนประชากรมากท่ีสุดในกลุ#มประเทศอาเซียนประกอบกับรัฐบาล
อินโดนีเซียมีนโยบายในการสนับสนุน SME สำหรับประเทศฟ�ลิปป�นสJยังไม#
มีการลงทุนมากนักแต#ก็มีสัญญาณจากอาลีบาบาในความต<องการเข<าไปทำ
ธุรกิจ อาจเป?นไปได<ว#าป\จจุบันฟ�ลิปป�นสJยังมีสัดส#วนประชากรท่ีใช<โทรศัพทJ 
Smartphone เพียง 27%5 แต#ค#ากลางของอายุ (Median Age) ประชากร
เพียง 24 ปK6 นับว#าน<อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนท่ีกล#าวมา เป?นจุด
น#าสนใจว#าประเทศฟ�ลิปป�นสJน#าจะมีโอกาสพัฒนาจำนวนผู< ใช< งาน
แพลตฟอรJมได<มาก ท้ังน้ี การลงทุนท่ีกล#าวมาจะทำให<อาลีบาบาเป?นบริษัท
ท่ีมีข<อมูลมหาศาลและอาจจะทำธุรกิจด<านข<อมูลได<ในอนาคต 
3. เปรียบเทียบกลยุทธ�การลงทุนของอาลีบาบาในประเทศไทยและ

ประเทศอ่ืนในอาเซียน 
จากการศึกษาการลงทุนธุรกิจต#าง ๆ ของอาลีบาบาในประเทศ

ไทย และประเทศอ่ืนในอาเซียนท่ีมีการลงทุนท่ีสำคัญ ได<แก# มาเลเซีย 

 
4 “Liviani Cinthyana,” “A Brief Look At 4 Unicorn Startups in Indonesia,” Indonesia Tatler, Jun 28, 
2018, Under “BUSINESS,” http://indonesiatatler.com/arts-culture/business/gen-t-a-brief-look-at-4-
unicorns-in-indonesia#slide-1 (accessed January 1, 2019).  
5 “List of countries by smartphone penetration,” Wikipedia, the free encyclopedia, December 21, 
2018, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_smartphone_penetration#cite_note-:0-1 
(accessed January 2, 2019). 
6 “Countries by Median Age 2018,” Under “World Population Review,” 
http://worldpopulationreview.com/countries/median-age/ (accessed January 1, 2019). 
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สิงคโปรJ อินโดนีเซีย และฟ�ลิปป�นสJ จะเห็นได<ว#า อาลีบาบามีกลยุทธJการ
เข<าไปลงทุนในแต#ละประเทศไม#แตกต#างกัน คือ การลงทุนในธุรกิจท่ี
ประเทศน้ัน ๆ จะมีส#วนช#วยส#งเสริมให<ธุรกิจของอาลีบาบาแข็งแกร#ง และ
เติบโต เม่ือเปรียบเทียบการลงทุนของอาลีบาบาในประเทศไทยและ
ประเทศอาเซียนอ่ืน พบว#า การลงทุนในประเทศไทยเน<นการท#องเท่ียว 
สินค<าเกษตร และในอนาคตจะเป?นเพียงศูนยJกระจายสินค<าจากการสร<าง 
Smart Digital Hub ในพ้ืนท่ี EEC ความรู<ท่ีให<แก#คนไทยเป?นเพียงความรู<
เพ่ือการส#งเสริมการต#อยอดธุรกิจอีคอมเมิรซJของอาลีบาบา ผู<เขียนเห็นว#า
ธุรกิจท่ีอาลีบาบาลงทุนในประเทศอาเซียนอ่ืนท่ีน#าสนใจ ได<แก# 1) การสร<าง
ศูนยJข<อ มูล (Data Center) ใน อินโดนี เซีย  ซ่ึ งจะช# วยให<  SME หรือ 
Startup สามารถสร<างคุณค#า (Value) ได<เม่ือนำข<อมูลมาใช<ในการพัฒนา
ธุรกิจ 2) การร#วมลงทุนในไปรษณียJสิงคโปรJ (SingPost) ช#วยพัฒนาโลจิ
สติกสJให<ประเทศสิงคโปรJจากความรู<และเทคโนโลยีข้ันสูงด<านโลจิสติกสJ
ของอาลีบาบา 3) การต้ังสถาบันวิจัย Alibaba DAMO Academy ใน
ป ร ะ เท ศ สิ ง ค โ ป รJ  เ พ่ื อ วิ จั ย ด< า น  Machine Intelligence Data 
Computing, Robotics, Financial Technology, Quantum แ ล ะ  AI 
จะช#วยเพ่ิมความรู<ความสามารถท่ีจำเป?นในยุคท่ีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
อย#างรวดเร็วให<กับคนสิงคโปรJ และจะนำมาซ่ึงความก<าวหน<าของประเทศ
สิงคโปรJได< อย#างไรก็ดี หากอาลีบาบาเลือกเข<ามาลงทุนธุรกิจท่ีกล#าวมา
ข<างต<นในประเทศไทยจะเป?นประโยชนJต#อการสนองนโยบายการสร<าง
ประเทศไทย 4.0 สอดคล<องกับยุทธศาสตรJชาติ 20 ปK (พ.ศ. 2561-2580) 
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ท่ีต<องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด<วยนวัตกรรมโดยการสร<างมูลค#าเพ่ิมสินค<าหรือ
บริการจากการประยุกตJใช<ความรู<เทคโนโลยีสมัยใหม# 

 

4. ข,อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  จากการศึกษาธุรกิจของอาลีบาบา ธุรกิจท่ีอาลีบาบาลงทุน 
ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในอาเซียน เปรียบเทียบกลยุทธJ ตลอดจน
วิเคราะหJประโยชนJและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเข<ามาลงทุนของ 
อาลีบาบา ผู<เขียนมีความเห็นว#า ธุรกิจท่ีอาลีบาบาลงทุนในประเทศไทยยัง
ไม#มีธุรกิจท่ีสนับสนุน SME/ Startup สร<างความรู<ให<ประชากรในประเทศ
ไทยด<านเทคโนโลยีสมัยใหม# หรือธุรกิจท่ีส#งเสริมให<เกิดนวัตกรรม ท้ังน้ี 
ธุรกิจท่ี อาลีบาบาลงทุนในประเทศอาเซียนอ่ืน บางธุรกิจมีความน#าสนใจ 
จึงขอเสนอแนะท#าทีเชิงนโยบายของรัฐบาลไทยในการเจรจากับอาลีบาบา
ให<เข<ามาลงทุนในธุรกิจท่ีเป?นประโยชนJต#อไทยในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 ดังน้ี 

 4.1 นำเสนอนโยบายของรัฐบาลไทยในการสนับสนุน SME และ 
Startup ความสำคัญของ SME และ Startup กับการพัฒนาประเทศ 
ตามยุทธศาสตรJชาติ 20 ปK (พ.ศ. 2561-2580) และชักชวนให<อาลีบาบา
สร<างศูนยJข<อมูล (Data Center) ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให< SME 
และ Startup สามารถสร<างคุณค#า (Value) ได<จากการนำข<อมูลมา
วิเคราะหJและใช<ในการพัฒนาธุรกิจ 

 4.2  เจรจาให<บริษัท ไปรษณียJ ไทย จำกัด สามารถศึกษา
เทคโนโลยีโลจิสติกสJอัจฉริยะด<านโลจิสติกสJของบริษัท Cainiao (บริษัท
ด<านโลจิสติกสJในเครือของอาลีบาบา) ได<ในเชิงลึก และจัดให<มีการให<
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ความรู<จากผู<เชี่ยวชาญจากจีน เพ่ือสร<างแผนและดำเนินการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกสJของไทย ท้ังน้ี เพ่ือให<ไทยได<ประโยชนJจากการท่ีอาลีบาบาเข<ามา
ลงทุนโดยใช<ไทยเป?นฐานในการกระจายสินค<าให<กับ CLMV จากการลง
นามความร#วมมือสร<างศูนยJ Smart Digital Hub ในพ้ืนท่ี EEC ในอนาคต 
 4.3 ร#วมมือกับหลายภาคส#วน ได<แก# หน#วยงานเครือข#ายของรัฐ 
ภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัย) และภาคเอกชน สร<างศูนยJวิจัยแห#งชาติ  
โดยในข้ันต<นจะทำให<งานวิจัยและพัฒนาของไทยเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
เม่ือไทยมีศักยภาพด<านการวิจัยและพัฒนาท่ีโดดเด#นจึงชักชวนให<อาลีบาบา
เข<ามาลงทุนสร<างสถาบัน Alibaba DAMO Academy โดยอาจจะเป?น
เพียงส#วนหน่ึงของศูนยJวิจัยแห#งชาติ ซ่ึงจะเป?นประโยชนJต#อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยJท่ีจำเป?นต#อการสร<างนวัตกรรมในด<านต#าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ประเทศ 
5. ข,อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

5.1 สร<างระบบการวิเคราะหJข<อมูล (Data Analysis) โดยนำ
ข<อมูลขนาดใหญ# (Big Data) จากศูนยJกลางฐานข<อมูลเอสเอ็มอีแห#งชาติ  
ท่ีรัฐบาลมอบหมายให<สำนักงานส#งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย#อม
เป?นผู<ดำเนินการ ในปK พ.ศ. 2561 มาเป?นข<อมูลในการนำเข<าสำหรับการ
วิเคราะหJ ผลท่ีได<จากระบบดังกล#าวจะสามารถนำมาใช<ในการส#งเสริม 
SME ได<ตรงกลุ#มเป�าหมาย และเกิดประสิทธิผล  

5.2 ศึกษาโมเดล Taobao Village เพ่ือนำมาประยุกตJใช<กับ
หมู#บ<านอุตสาหกรรมสร<างสรรคJ Creative Industry Village; CIV หมู#บ<าน
แห#งความสมดุลท่ีนําทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณJชุมชน มาผนวก
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กับความคิดสร<างสรรคJและการออกแบบ เพ่ือสร<างมูลค#าเพ่ิมให<กับสินค<า
และบริการของชุมชน เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล#งท#องเท่ียว ดำเนินการ
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน#วยงานเครือข#าย โดยนำมาผนวกกับ
แพลตฟอรJมการท#องเท่ียว “Thailand Tourism Platform” ท่ีกำลังจะมี
ข้ึนจากการลงนามความร#วมมือของอาลีบาบากับไทย จะทำให<เกิดรายได<
แก#ชุมชนจากการบริการด<านการท#องเท่ียวและการค<าขาย ส#งผลพลอยได<
ไปยังผลิตภัณฑJ OTOP ได<อีกทางหน่ึง สถานท่ีท#องเท่ียวจะเปรียบเสมือน
หน<าร<านท่ีดึงดูดผู<คน สามารถจำหน#ายสินค<าผ#านออนไลนJ (Offline to 
Online) และมีบริการจัดส#งสินค<าให<นักท#องเท่ียว สะดวกต#อการเดินทาง  
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การวิเคราะห
 Pain Point & Gain Point  

ในภาคอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวกลุ�มรายได%ดี  

และการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ  

 
ภัคจิรา คำเบ�า 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ 
   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 ประเทศไทยมีความโดดเด�นทางทรัพยากรธรรมชาติ ส ังคม 
วัฒนธรรม ซึ ่งไทยเป นเป!าหมายสำคัญของนักท�องเที ่ยวที ่มุ �งมาเยือน  
ด)วยสถานที ่ท�องเที ่ยวที ่มีหลากหลาย อาหารอร�อย ค�าใช)จ�ายในการ
ท�องเท่ียวราคาไม�สูง คนไทยนิสัยมีน้ำใจ เอ้ือเฟ12อเผื่อแผ� รักงานบริการ และ
อีกหลากหลายเหตุผลที ่นักท�องเที ่ยวเลือกประเทศไทยเป นจุดหมาย
ปลายทางในการพักผ�อนท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

ใน ป6 2560 ประเทศไทยมีนักท�องเที่ยวต�างชาติเข)ามาเที่ยวกว�า 
35 ล)านคน รายได)จากอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวสร)างรายได)รวม 2.75 
ล)านล)านบาท เป นรายได)จากชาวต�างชาติ 1.824 ล)านล)านบาท และรายได)
ของคนไทย 9.3 แสนล)านบาท เห็นได)ว�าการท�องเที่ยวคือธุรกิจที่สร)าง
รายได)เข)าประเทศได)อย�างมาก และดึงเศรษฐกิจไทยให)โตขึ ้น ในทาง
กลับกันการท�องเที่ยวมีส�วนในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรมของท)องถิ่น จากจำนวนนักท�องเที่ยวท่ีเข)ามาท�องเที่ยวที่ไทย
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จำนวนมากและเพิ่มสูงขึ้นตลอด ส�งผลกระทบทำให)เกิดปEญหาด)านอื่น ๆ 
ตามมาทั้งปEญหาขยะ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการพ่ึง
รายได)จากการท�องเท่ียวจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู� โดยไม�มีการบริหาร
จัดการให)เกิดความยั่งยืน ส�งผลให)ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ภาครัฐ
ต)องใช)งบประมาณจำนวนมากในการบำรุงรักษา การใช)ทรัพยากรของไทย
ในปEจจุบัน คงไม�มีใครตอบได)ว�าทรัพยากรธรรมชาติน้ีจะอยู�ได)นานแค�ไหน 
การส�งเสริมการท�องเที่ยวรูปแบบใหม� ๆ จึงเป นสิ่งจำเป น ต�อการสร)าง
รายได)จากการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนในอนาคตต�อไป  
 จากข )อม ูลของสถาบ ันเพ ื ่อส ุขภาพโลก (Global Wellness 
Institute: GWI) มูลค�าการท�องเที่ยวในตลาดโลกโดยรวมมีมูลค�าสูงถึง 3.2 
ล )านล )านเหร ียญสหรัฐฯ และการท�องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพ (Wellness 
Tourism) มีมูลค�าสูงกว�า 1.1 ล)านล)านเหรียญสหรัฐฯ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ระบุว�า ตลาดกลุ�มสินค)าและธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศ
ไทยยังคงมีแนวโน)มที่จะเติบโตขึ้นอย�างต�อเนื่อง ซึ่งปEจจุบันมีมูลค�าไม�ต่ำ
กว�า 107,000 ล)านบาท และคาดว�าจะมีแนวโน)มเพิ่มมากขึ้นอย�างต�อเนื่อง 
จากจำนวนผู)รับบริการชาวต�างชาติรวมมากกว�า 1.2 ล)านครั้ง ซึ่งศักยภาพ
ของไทยด)านการท�องเที ่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) กับการ
ท�องเท่ียวเชิงการแพทย̂ (Medical Tourism) อยู�ในตลาดท่ีไทยได)เปรียบใน
หลาย ๆ ด)าน โดยเฉพาะความพร)อมของสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
ชั้นนำ ซึ่งมีชื่อเสียง มีบริการครบวงจร ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ^ของทีมแพทย^ การบริการที่มี Service Mind 

124 



 
 

และ Hospitality สูง มีสถานพยาบาลได)รับการรับรองมาตรฐานในระดับ
สากล JCI รวม 61 แห�ง ซึ่งมากที่สุดในกลุ�มประเทศอาเซียน หรือในตลาด
ที่เป นคู�แข�งที่ผลักดันให)ตนเองเป นศูนย^กลางทางการแพทย^ (Medical 
Hub) อย�าง สิงคโปร^ มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต)  
 การส�งเสริมการท�องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพกับการท�องเที ่ยวเชิง
การแพทย̂ รัฐบาลที ่ได)วางยุทธศาสตร^การพัฒนาประเทศไทยให)เป น
ศูนย^กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ภายในระยะ 10 ป6 
นับตั้งแต� ป6 พ.ศ. 2559 – 2569 โดยมอบหมายให)กระทรวงสาธารณสุข
เป นหน�วยงานหลักในการขับเคลื่อน โดยได)กำหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศเป นศูนย^กลางด)านสุขภาพออกเป น 4 ด)าน ประกอบด)วย 1) การ
เป นศูนย^กลางบริการเพื่อส�งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 2) การเป น
ศูนย^กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 3) การเป นศูนย^กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) 4) เป นศูนย^กลางยาและ
ผลิตภัณฑ^สุขภาพ (Product Hub) สอดคล)องกับแผนยุทธศาสตร^ชาติ 
ระยะ 20 ป6 โดยจะเน)นให)ไทยเป นจุดหมายปลายทางของการท�องเที ่ยว
ระดับโลก และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอี
ซี) กำหนด 10 อุตสาหกรรมเป!าหมายที่ได)รับการส�งเสริมเพื่อให)เกิดการ
ลงทุนอย�างเป นรูปธรรม โดยมีอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวกลุ�มรายได)ดี และ
การท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ  และอุตสาหกรรมการแพทย^ครบวงจร เป นกลุ�ม
อุตสาหกรรมเป!าหมายของรัฐบาลด)วย มีแนวทางการจัดตั้งศูนย^การแพทย̂
นานาชาติ โรงพยาบาลธรรมศาสตร^พัทยาเริ่มต)น ขนาด 300 เตียง ในพ้ืนท่ี
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อีอีซี รวมถึงการพัฒนาอาคารผู)โดยสารใหม�ในสนามบินอู�ตะเภา รถไฟ
ความเร็วสูงที่เชื่อมโยงระหว�าง 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู�
ตะเภา) และท�าเรือพาณิชย̂สัตหีบท่ีเชื่อมโยงพัทยา-หัวหิน-กรุงเทพฯ ซ่ึงจะ
เป นสิ ่งดึงดูดนักท�องเที ่ยวเข)ามายังพื ้นที ่ EEC และสามารถเขื ่อมโยง 
การท�องเท่ียวกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได)มากข้ึนอีกด)วย 

 จากข)อได)เปรียบด)านการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพกับการท�องเที่ยว 
เชิงการแพทย̂ของไทย ถัดไปจะเป นการวิเคราะห^ถึง Pain Point และ Gain 
Point ในอุตสาหกรรมดังกล�าว รวมถึงข)อเสนอแนะแนวทางการแก)ไข
เพื่อให)ไทยเป นศูนย^กลางสุขภาพนานาชาติ ที่สามารถเพิ่มรายได)จากการ
ท�องเท่ียวให)สูงข้ึนได) 
 
การวิเคราะห
 Pain Point และ Gain Point ในอุตสาหกรรมการ

ท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 

และการท�องเท่ียวเชิงการแพทย
 (Medical Tourism) 

Pain Point Gain Point 

1. การขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย̂ 

1.  การนำเทคโนโลยีมาช�วยในการ
บริการทางการแพทย^ เช�น การผ�าตัด
ผ�านระบบอินเตอร^เน็ต 5G 

2. พัฒนาอุปกรณ^/Application ตรวจ
สุขภาพเบ้ืองต)นได)ด)วยตนเอง 
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Pain Point Gain Point 

2. การใช)ภาษาต�างประเทศของ
คนไทย ยังเสียเปรียบประเทศ
อ่ืน 

1. การนำเทคโนโลยีช�วยแปลภาษามา
ใช) เช�น ใช)  
Google translate , “ili” (อิลี่) เครื่อง
แปลภาษาแบบพกพา   

3. ค ว า ม ไ ม� ป ล อ ด ภ ั ย ข อ ง
น ักท �อง เท ี ่ ยวท ี ่ เด ินทางมา
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( Safety and 
Security)  

1. กำหนดเป นตัวชี้วัดการบริหารงาน
ของผู)ว�าราชการจังหวัดต�ออุบัติเหตุท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัด 

 2. การติดตั ้งกล)องวงจรปuดทั ่วเมือง 
และสนับสนุนให)รถของหน�วยงานรัฐ 
และประชาชนติดกล)องวงจรปuดที ่รถ
ทุกคัน  

4. ข า ด ก า ร เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ก า ร
ท�องเที่ยว เพื่อสร)างมูลค�าเพ่ิม
ให)กับการท�องเท่ียวของต�างชาติ 

1. จัดทำแพ็กเกจท�องเที ่ยวระยะสั้น 
ระยะยาว ตามแหล�งท�องเที ่ยวที ่ มี
ศ ั กยภาพ  ในภาษาต � า ง  ๆ  แล ะ
ประชาสัมพันธ^ ทั้งทางเว็บไซต^ ททท. 
และเว็บไซต^อื ่น ๆ ในต�างประเทศท่ี
เป นกลุ�มเป!าหมาย  
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จีนกับเทคโนโลยี 5G ทางการแพทย
 

จ ากกา ร ว ิ เ ค ร า ะ ห^  Pain Point แล ะ  Gain Point ข ) า ง ต) น  
ขอยกตัวอย�าง Pain Point ด)านการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย̂  
ซึ ่งการนำเทคโนโลยี 5G มาใช) สามารถเพิ ่มศักยภาพการบริการทาง
การแพทย^ของไทยได) และประเทศจีนเป นผู)นำด)านเทคโนโลยีในหลาย ๆ 
ด)านของโลก โดยขอยกตัวอย�างการปรับใช)เทคโนโลยี 5G ในทางการแพทย̂
ของจีน ดังน้ี 

 ร ัฐบาลจีนส �ง เสร ิมและสนับสนุนให )บร ิษ ัทของจ ีนพัฒนา
โครงสร)างพื้นฐานเพื่อรองรับการมาของ 5G โดยจีนได)ทยอยสร)างเสา
สัญญาณ เสร็จแล)ว 350,000 แห�งทั่วประเทศ บริษัทเครือข�ายมือถือจีน
ยักษ̂ใหญ� 3 ราย ได)เปuดแผนนำร�องทดสอบเครือข�าย 5G ในหลายเมืองของ
จีน โดยการสร)างสถานีฐานและพัฒนาระบบรถยนต^ขับเคลื่อนด)วยตนเอง 
(Autonomous Driving) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และบ)านอัจฉริยะ
ผ�านเครือข�าย 5G รวมถึงบริษัท หัวเว�ย ผ ู )ผล ิตสมาร^ทโฟนรายใหญ�  
ได)ประกาศเดินหน)าเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในป6 2562  

การนำเทคโนโลยี 5G มาใช)ในทางการแพทย^จีน เช�น การรักษา
และผ�าตัดทางไกลผ�านอินเทอร^เน็ตความเร็วสูง โดยหมอไม�ต)องเดินทางไป
ผ�าตัดในสถานที่ห�างไกล ที่เรียกว�า อินเทอร^เน็ตแบบสื่อสัมผัส โดยแพทย̂ 
ผู)ควบคุมแขนผ�าตัดหุ�นยนต^ ด)วยความเร็วตอบสนอง (Latency) ใช)เวลา
เพียง 0.1 วินาที ผ�านการเชื่อมต�อเครือข�าย ช�วยให)สามารถทำการผ�าตัด
ระยะไกลได) ในพื้นที่ภัยพิบัติและพื้นที่ชายแดนอันห�างไกล อีกทั้งยังทำให)
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แพทย^ในโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ^ครบครันสามารถช�วยเหลือเพื่อนร�วมงาน
ในโรงพยาบาลขนาดเล็กได)ด)วย 

 
ข%อเสนอแนะทางนโยบาย 

 จากการศึกษาข)อมูลที ่ได)กล�าวมาข)างต)น การลด Pain Point  
ผู)ศึกษามีข)อเสนอแนะทางนโยบาย ดังน้ี  
1. การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย
 

แนวทาง  1) การส�งเสริมให)ไทยมีระบบเทคโนโลยี 5G และอุปกรณ̂
รองรับที่มีประสิทธิภาพ มาช�วยในการบริการทางการแพทย̂ จะทำให)ช�วย
แก)ไขปEญหาการขาดบุคลากรทางการแพทย^ได) และยังช�วยลดการแออัด
ของคนไข)และนักท�องเที ่ยวเชิงการแพทย^ ให)สามารถรับบริการทาง
การแพทย^ได)ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ และเกิดการกระจายการท�องเที่ยว
ทางการแพทย̂ไปสู�ภูมิภาคต�าง ๆ ของประเทศด)วย  
  2) ส �งเสริมการพัฒนาอุปกรณ^/Application สำหรับ
ตรวจสุขภาพเบ้ืองต)นได)ด)วยตนเองท่ีบ)าน 
2. การใช%ภาษาต�างประเทศของคนไทย ยังเสียเปรียบประเทศอ่ืน 
แนวทาง  1) สถานพยาบาลสามารถนำเทคโนโลยีช�วยแปลภาษามา
ใช) เช �น Google translate , “ili” (อิล ี ่ ) เครื ่องแปลภาษาแบบพกพา  
ท่ีสามารถแปลภาษาได)หลายภาษา โดยไม�ต)องเชื่อมต�ออินเตอร^เน็ต และยัง
มีเครื่องมือแปลภาษาอื่นๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การสื่อสารจำนวนมาก และมีราคาไม�สูง  
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  2) สำหรับบุคลากรภาครัฐ สร)างแรงจูงใจในการเรียนรู)
ภาษาต�างประเทศ โดยการเพ่ิมเงินเดือนให)สำหรับข)าราชการท่ีมีการรับรอง
มาตรฐานด)านภาษาท่ีได)รับการยอมรับ และเพ่ิมคุณสมบัติในระดับผู)บริหาร 
  3) สถานศึกษา อาจจะต)องวัดเกณฑ^ผู)จบการศึกษาให)
สามารถสื่อสารภาษาต�างประเทศได) อย�างน)อย 1 ภาษาที่จำเป น เช�น 
ภาษาอังกฤษ  
  4) บุคคลทั่วไป ภาครัฐมีช�องทางการเรียนรู)ฟรีและสอน
การใช) Application แปลภาษา เพื่อให)สื่อสารกันได)และการเรียนรู)ภาษา
อ่ืนเพ่ิมเติมท่ีจำเป นต�อการสร)างรายได)  
3. ความไม�ปลอดภัยของนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทย  
แนวทาง  1) กำหนดเป นตัวชี้วัดการบริหารงานของผู)ว�าราชการ
จังหวัดต�ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการ
เดินทาง 
  2) จากการเดินทางการไปศึกษาดูงาน ท่ี Shanghai Data 
Exchange Corp. ประเทศจีน เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 การลดป3ญหา
ด6านการจราจรของเซี่ยงไฮ6โดยการติดกล6องวงจรป=ดทั่วเมือง สามารถวัด
อัตราความเร็ว การทำผิดกฎจราจร จะการบันทึกภาพเพื่อเปGนหลักฐาน 
ตอนเริ่มต6นการใช6ระบบนี้ มีคนทำผิดกฎจราจร 1,500 เคส/1 แยก/วัน 
หลังจากเป=ดใช6 6 เดือน มีการทำผิดกฎจราจรลดลงเหลือเพียง 15 เคส  

ซึ่งนอกจากจะช�วยลดอุบัติเหตุแล)ว ยังช�วยลดการต�อรองระหว�างผู)กระทำ
ความผิดกับผู)บังคับใช)กฎหมาย และลดปEญหาการทุจริตของเจ)าหน)าท่ีรัฐได)
ด)วย  
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4. ขาดการเช ื ่อมโยงการท�องเท ี ่ยว เพ ื ่อสร %างม ูลค �าเพ ิ ่มให % กับ 

การท�องเท่ียวของต�างชาติและผู%ติดตาม  

แนวทาง  1) สำรวจ/รวบรวมข)อมูล แหล�งท�องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
จัดทำแพ็กเกจท�องเที่ยวระยะสั้น ระยะยาว เชื่อมโยงการท�องเที่ยวเชิง
สุขภาพกับการท�องเที่ยวเชิงการแพทย̂กับกลุ�มอื่น ๆ ตามกลุ�มเป!าหมาย
ของนักท�องเท่ียว รองรับนักท�องเท่ียวต�างชาติ ท่ีได)รับสิทธิพิเศษให)พำนักท่ี
ไทยนานขึ้น และประชาสัมพันธ^ให)ถึงกลุ�มเป!าหมาย ทั้งทางเว็บไซต^ ททท. 
และเว็บไซต̂อ่ืน ๆ , Application ในต�างประเทศท่ีเป นกลุ�มเป!าหมาย 

2) ส�งเสริมให)พื้นที่ EEC เป นศูนย^กลางการแพทย^ครบ
วงจร (Medical Hub) ระดับ world class โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร^ 
ศูนย̂พัทยา ซ่ึงอาจจะทำเป น Sandbox ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย̂มาทดลองใช)ท่ีศูนย̂นี้  
  3) ส �งเสร ิมการเป  นแหล�งพำนักระยะสั ้นระยะยาว  
ในจังหวัดที่มีศักยภาพ เช�น จังหวัดเชียงใหม� จังหวัดนครราชสีมา ที่มี
บรรยากาศดี มีสถานที่ท�องเที่ยวจำนวนมาก เหมาะสำหรับการเป นสถาน
พักผ�อนระยะยาว  
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บทสรุป 
 ประเทศไทยมีนักท�องเที่ยวเดินทางมาท�องเที่ยวจำนวนมากและ
เพิ่มสูงขึ้นตลอด ขณะที่แหล�งท�องเที่ยวยังเท�าเดิม มีผลกระทบทำให)เกิด
ป Eญหาด ) านอ ื ่น  ๆ ตามมาท ั ้ งป Eญหาขยะ ความเส ื ่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การส�งเสริมการท�องเที ่ยวรูปแบบใหม� ๆ จึงเป น
สิ ่งจำเป นอย�างยิ ่ง ต�อการสร)างรายได)จากการท�องเที ่ยวที ่ย ั ่งยืน ซ่ึง
การศึกษาจะเห ็นว �าไทยมีศ ักยภาพด)านการท�องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพ 
(Wellness Tourism) เชื่อมโยงกับการท�องเที่ยวเชิงการแพทย^ (Medical 
Tourism) ซึ่งไทยได)เปรียบในหลาย ๆ ด)าน เช�น ความเชี่ยวชาญของทีม
แพทย^ ความพร)อมของโรงพยาบาลและภาครัฐให)การสนับสนุนให)ไทยเป น
ศูนย^กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประกอบกับการท�องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) มีอัตราการเติบโตสูงราว 16% ต�อป6 
เนื่องจากผู)บริโภคหันมาใส�ใจสุขภาพกันมากขึ้น จากการวิเคราะห^ Pain 
Point ในหลาย ๆ ด)าน สามารถนำเทคโนโลยีที่ได)รับการพัฒนาขึ้นอย�าง
รวดเร็ว มาปรับใช)ได) ซ่ึงไทยอาจจะมีข)อจำกัดด)านต)นทุน ในการเป นผู)ซื้อ
เทคโนโลยีมาใช) หรือไทยจะส�งเสริมให)คนในประเทศพัฒนาเทคโนโลยีใช)
เอง เพื ่อลดต)นทุน และที ่สำคัญควรมีการเชื ่อมโยงการท�องเที ่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวกลุ�มอ่ืน ๆ นำสิทธิพิเศษด)านการพำนักระยะยาว 
มาจัดทำแพ็คเกจให)นักท�องเที่ยว และประชาสัมพันธ^ให)ถึงกลุ�มเป!าหมาย 
ซึ่งจะทำให)ไทยสามารถเพิ่มรายได)จากการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพให)สูงข้ึน 
และสามารถกระจายรายได)ไปสู�ภูมิภาคอ่ืน ๆ ได)มากข้ึนอีกด)วย 
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แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยี BlockChain  

สำหรับการพัฒนาภาคการเงินของรัฐบาลจีน  
และการศึกษา model ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้  

BlockChain ในประเทศจีน 

 

ภูมิพิพัทธ์ ศิริวัฒน์ 
วิศวกรปฏิบัติการ  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

แนวคิดและคุณสมบัติของBlockchain 

 BlockChain เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกข้อมูลแบบ Distributed 

Ledger (รายการเดินบัญชี) โดยทุกข้อมูล จะมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ 
ซึ่งการจะสร้าง Block เพ่ือบันทึกข้อมูลใหม่เข้าไปใน Block Chain ได้นั้น 
จําเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเครือข่ายเสียก่อน ถึงจะ
สามารถสร้างข้อมูลในรูปของ Block ใหม่ เข้าไปในเครือ ข่ายได้ ทําให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความปลอดภัยสูง และช่วยลดต้นทุน 

 

ประเภทของBlockchain 

 Blockchain สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก  คือ  Public Blockchain คือ 
Blockchainวงเปิดที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานไม่ว่าจะเป็นการ
อ่านหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต
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หรือรู้จักกันในอีกชื่อคือ Permissionless Blockchain ข้อดีของ Public 

Blockchain คือ ไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์ราคาสูง และไม่ต้องสร้างช่องทาง
ส่งข้อมูลถึงกัน แต่ข้อเสียของ Public Blockchain ก็มีคือความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล เพราะข้อมูลจะต้องถูกเปิดเผยเป็นสาธรณะให้ทุกคนใน
เครือข่ายทราบ 

 Private Blockchain คือ  Blockchain วงปิ ดที่ เข้ าใช้ งาน ได้
เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้งานภายใน
องค์กร ข้อดีข้อเสียของPrivate Blockchainก็จะตรงกันข้ามกับPublic 

Blockchain คือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสูง ซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยเงิน
ลงทุนและค่าบำรุงรักษาระบบที่สูงด้วยเช่นกัน 

 Consortium Blockchain คือ Blockchainที่ เปิดให้ใช้งานได้
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น โดยเป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างPublic และ 
Private Blockchain ซึ่งส่วนมากเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่มีลักษณะ
ธุรกิจเหมือนกัน ธุรกรรมและข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือ
ข้อมูลส่วนตัวภายในองค์กร ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทั้ งหมดแก่สาธารณ ชนได้  ดั งน้ั นผู้ เข้ าร่วมBlockchainเฉพาะกลุ่ ม
จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากตัวแทนเสียก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ 
  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีBlockchainในรูปแบบต่าง ๆ 

 ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีBlockchain ที่มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีความปลอดภัยสูง และช่วยลดต้นทุน Blockchainจึงถูก
นำมาใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย 
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 Cloud Storage ที่เป็นระบบการกระจายศูนย์มีโอกาสน้อยที่จะ
ถูก โจมตีและป้ องกันข้อมูลสูญหายได้  Internet of Things (IoT) 

Blockchain ช่วยให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนตสามารถสื่อสาร
กันได้ ส่งข้อมูลเข้าหากันได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง เป็นการสร้างเครือข่าย
ของความไว้วางใจระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีต้นทุนต่ำและทำธุรกรรมที่
รวดเร็วมากขึ้น 

 

 

 

 

 

  การจัดการพลังงาน   Blockchain จะเปลี่ยนวิธีที่ เราจัดเก็บ 
กระจาย และผลิตพลังงาน ซึ่งปัจจุบันมีตัวกลางจำนวนมากเพ่ือการจัดการ
เมื่อตัวกลางเหล่านี้หายไป ค่าพลังงานจะถูกลงมาก 

 ความปลอดภัยทางไซเบอร์ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนไป
เป็นรูปแบบการกระจายศูนย์ แฮคเกอร์ไม่สามารถโจมตีได้จากจุด ๆ เดียว
อีกต่อไป ทำให้มีความปลอดภัยทางไซเบอร์สูง 
 การโฆษณา blockchain จะเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วย
เบราว์เซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยblockchainทำให้ผู้บริโภคสามารถปิดการ
โฆษณาและปกป้องความเป็นส่วนตัวได้ในเวลาเดียวกัน ในอีกมุมหนึ่งหาก
ผู้บริโภคต้องการเปิดเผยข้อมูลก็จะได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาได้
โดยตรง 
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 เกม Blockchainจะเข้ามาช่วยให้ผู้ พัฒนาเกมอิสระ สามารถ
นำเสนอเกมของพวกเขาไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการอนุญาต
หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และผู้เล่นเกมได้เล่นใน
ค่าใช้จ่ายที่ถูกลง 
 ตำรวจ / กฎหมาย Blockchainช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูล 
ปลอดภัยในการจัดเก็บหลักฐาน และยังสามารถกระจายข้อมูลทำให้
กระบวนการทางกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ 

การบังคับใช้กฎหมาย 

 การจดทะเบียนปืน blockchain ทำให้สามารถมีระบบที่สามารถ
ใช้ตรวจสอบและติดตามปืนแต่ละอัน ตั้งแต่ออกจากโรงงานผลิตจนถึงผู้ใช้
ซึ่งจะช่วยหยุดการใช้ปืนและการส่งออกที่ผิดกฎหมายและลดปัญหา
อาชญากรรมได้ 
 การขนส่งเพื่อธุรกิจ การใช้สัญญาอัจฉริยะช่วยคงคุณภาพสินค้า
ในระหว่างการขนส่ง และมีความปลอดภัยเพราะต้องมีการยืนยันตัวตน
ก่อนรับส่งสินค้า ยิ่งมีเครือข่ายการขนส่งมากก็จะยิ่งใช้ประโยชน์จาก
Blockchain ได้มาก 

 การบริหารจัดการภาครัฐ Blockchainเข้ามาช่วยให้กระบวนการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นไปได้ด้วยความโปร่งใส ลดการทุจริตในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการ กองทุนต่าง ๆ โปร่งใสโดยการใช้สัญญา
อัจฉริยะ  
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 การเดินทาง Blockchainช่วยให้สามารถระบุตัวตนของผู้โดยสาร
ได้ดีขึ้น ช่วยเก็บข้อมูลการเดินทางและทำให้การออกหนังสือเดินทางเป็น
ระบบอัตโนมัติ รวมถึงช่วยให้ระบบศุลกากรมีความโปร่งใสมากข้ึน 

 ด้านสุขภาพ Blockchainช่วยให้โรงพยาบาลหรือผู้ เชี่ยวชาญ
สามารถสื่อสารซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ป่วย ช่วยให้การรักษาที่
มีประสิทธิภาพ ช่วยเก็บบันทึกประวัติผู้ป่วย โดยผู้ป่วยสามารถใช้บริการ
ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เพราะข้อมูลการรักษาสามารถเชื่อต่อ
ถึงกัน และBlockchainช่วยนำบริการทางการแพทย์ไปสู่ผู้ยากไร้ได้ง่ายขึ้น
และคงปลอดภัยของข้อมูลไว้ด้วย 

 การศึกษา Blockchainช่วยตรวจสอบให้หลักฐานทางการศึกษามี
ปลอดภัยและความโปร่งใส มีบริษัท StartUp จำนวนมากกำลังพัฒนา
Blockchainเพ่ือการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน โดยอำนวยความ
สะดวกในการโต้ตอบโดยตรงระหว่างนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญและขจัดคน
กลางจากระบบทั้งหมด  
 การกุศล ช่วยให้การบริจาคมีความโปร่งใสและสนับสนุนให้มีผู้
บริจาคมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการบริจาคได้จนถึงขั้นสุดท้าย
ทำให้ง่ายสำหรับการบริจาคเพ่ือให้ทราบว่าเงินของผู้บริจาคไปอยู่ที่ไหน 

 การทำสัญญา มรดก ทรัพย์สินและที่ดิน สัญญาที่ตั้งเงื่อนไข
สำหรับงานที่แตกต่างกัน เพ่ือการชำระเงินและงานอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้สำหรับ
คู่สัญญา เช่นการซื้อขายเพลงที่ เป็นลิขสิทธิ์หรือแม้กระทั่งที่ดินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ โดยใช้สัญญาอัจฉริยะ Blockchainช่วยแก้ปัญหาการ
ปลอมแปลงเอกสาร เพ่ิมความโปร่งใสในการทำธุรกรรม 
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 อุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิง   Blockchainช่วยให้ผู้ ผลิต
Contentและผู้บริ โภคสามารถซื้อขายกัน ได้ โดยตรง  และใช้smart 

contrat ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ช่วยแก้ปัญหาตั๋วแพง 
หรือตั๋วปลอมได้ 
กรณีศึกษาประเทศจีน 

  จากผลสำรวจของPWC จีนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีBlockchainสูง และมีแนวโน้มขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกในอีก 3-5

ปีข้างหน้า ซึ่งสิ่งที่จะพูดถึงต่อไปก็คือกรณีศึกษาของประเทศจีน ที่ถือเป็น
ตัวอย่างของการประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี  โดยพูดถึง
แง่มุมของการสนับสนุนของภาครัฐ  และภาคเอกชนต่ออุตสาหกรรม
การเงินและธุรกิจทั่วไป โดยเฉพาะกรณีของบริษัท Alibaba ที่ทางผู้เขียน
ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน 
 

Blockchainกับการแก้ปัญหาคอรัปชั่นในจีน 

 fapiao เป็นภาษาจีนหมายถึงใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ใช้เพ่ือเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้าและบริการออกโดย
กรมสรรพากรของจีน รัฐบาลจีนได้ใช้วิธีการนี้ เพ่ือเรียกเก็บภาษีและ
ป้องกันการเลี่ยงภาษี ในช่วงที่มีการทุจริตอย่างกว้างขวางนั้น มีการผลิตใบ
แจ้งหนี้ปลอมเกิดขึ้นเพ่ือขอคืนภาษีจากรัฐ ซึ่งใบกำกับภาษีปลอมเหล่านั้น
สามารถหาซื้อได้ง่ายมากทางออนไลน์ แต่เมื่อรัฐบาลเซินเจิ้นได้ร่วมมือกับ
Tencentในการสร้างใบแจ้งหนี้ 
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ดิจิทัลผ่านBlockchain ผลที่ได้รับคือปัญหาใบแจ้งหนี้ปลอมลดปริมาณลง
เป็นอย่างมาก รวมถึงยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการขอคืนภาษีได้
อย่างรวดเร็วอีกด้วย  

 

Blockchainในอุตสาหกรรมการเงินของจีน 

 จากที่เราทราบกันว่าระบบการเมืองการปกครองของจีนนั้นเป็น
ระบบสังคมนิยม ประชาชนและสื่อต่าง ๆ ถูกควบคุมโดยรัฐ แต่ในการ
พัฒนาของจีนนั้นได้มีการศึกษาและกลั่นกรองเพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยีตาม
ความเหมาะสม กับเงินสกุลCryptocurrencyก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลจีนไม่
สนับสนุน รวมถึงมีการออกมาตรการคุ้มเข้ม และกวาดล้างผู้ประกอบธุรกิจ
เงินเกี่ยวกับCryptocurrency แต่ในทางกลับกันรัฐบาลจีนก็ส่งเสริมให้เป็น
สังคมไร้ เงินสด ดังที่ เห็นการใช้จ่ายของประชาชนผ่าน  Alipayและ 
WechatPay รวมถึงการที่ธนาคารกลางของจีน PBOC หาแนวทางในการ
สร้างเงินสกุลดิจิทัล Stable Coinของตัวเองขึ้นมาโดยมีการผูกมูลค่ากับ
เงินหยวนด้วย 

 ในส่วนของภาคเอกชนนั้นการดำเนินการก็สอดคล้องกับนโยบาบ
ของรัฐบาลจีน ดังตัวอย่างคำกล่าวของแจ๊ค หม่า ประธานบริหารกลุ่ม 

อลีบาบา ที่กล่าวว่าการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง และบิต
คอยน์จะกลายเป็นฟองสบู่  แต่ เทคโนโลยี  Blockchain จะเป็นสิ่ งที่
เปลี่ยนแปลงโลกเกินกว่าที่หลายคนจินตนาการถึง  โดยให้รายละเอียด
เกี่ ยวกับBlockchainว่ า  เทคโน โลยี  Blockchain จะกลายเป็ นสิ่ งที่
เปลี่ยนแปลงโลกได้มากกว่าที่หลายคนคาดคิด ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงิน
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แบบดั้งเดิมสร้างผลกำไรได้มากถึง 80% จากการให้บริการประชาชนเพียง 
20% แต่การเข้ามาของเทคโนโลยี จะทำให้สถาบันการเงินให้บริการ
ประชาชนเพิ่มเป็น 80% และทำกำไรได ้20%  

  กรณี การใช้Blockchainใน อุตสาหกรรมการ เงินที่ ป ระสบ
ความสำเร็จอย่างสูงของบริษัท Ant Financial บริษัทในเครือของAlibaba 

ซึ่ ง เป็ น บ ริษั ท เอกชน  ที่ มี ก าร โอน เงิน ไป ยั งต่ า งป ระ เท ศ โดย ใช้
เทคโน โลยีBlockchainใช้ เวล าเพี ยง  3 วิน าที  ช่ วยลดต้นทุ นและ
ประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมไปได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการปล่อย
สินเชื่อ ระบบ 310 Micro Lending เพ่ืออนุมัติปล่อยกู้ให้คนจีนรายย่อยที่
มี Alipay ได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 3 นาทีเพ่ือยื่นสมัคร วิเคราะห์ผล
ทราบภายใน 1 วินาที โดยที่ ไม่มีพนักงานเกี่ยวข้องสักคน  คือ 0 คน  
ซึ่งระบบที่อยู่เบื้องหลังมีการใช้Blockchain ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืนด้วย คือ
การนำ AI Technology มาวิเคราะห์เงื่อนไขการกู้ ระยะเวลาการชำระคืน
และคิดอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปตามความน่าเชื่อถือของผู้ขอกู้  ด้วย
การทำ Data Analytics จากฐานข้อมูล Big Data ของคนจีนจำนวน
มหาศาลกว่า 520 ล้านคนที่มีบัญชี Alipay และมี Zhima Credit กับอาลี
บาบา ทั้งนี้เทคโนโลยีของAnt Financialนั้น ยังส่งออกเป็นSolutionการ
จ่ายเงินให้กับบริษัทอ่ืน ๆ ในต่างประเทศอีกด้วย  
 Blockchain ใน ภ าค ธุ รกิ จ อ่ื น  ๆ ขอ งจี น การป ระยุ ก ต์ ใช้  
Blockchainในจีนนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง ในที่นี้จะขอยกกรณีตัวอย่าง
ของAlibaba Groupที่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานจากประเทศจีน โดยเป็นที่
ทราบกันดีอยู่แล้วนั้นว่าAlibaba นั้นแรกเริ่มธุรกิจในวงการ E-commerce 
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ซึ่ งก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ Blockchainกั บ ธุ รกิ จ ขอ ง  Alibaba นั้ น  ได้ แ ก่   
ด้าน Logistic ข้ามพรมแดน ระบบ Blockchain จะเป็นตัวเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการนำเข้าขนส่ง รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การผลิต, วิธีการขนส่ง, ศุลกากร, การตรวจสอบและการยืนยันตัวผ่าน
บุคคลที่สาม (Third Party) รวมถึงการควบคุมแหล่งที่มาและคุณภาพของ
อาหารได้อีกด้วย ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าของนำเข้านั้นมาจาก
แหล่งที่ถูกต้อง 
 

แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีBlockChainในจีน 

 ในหลายปีที่ผ่านมาประเทศจีนมีการออกนโยบายการพัฒนา 

ด้านเทคโนโลยี โดยเริ่มจากโครงสร้างทางกฎหมายในระดับประเทศและ 

การปลูกฝังความคิดทาง Techno-Nationalismเพ่ือเป็นรากฐานเพ่ือการ
เป็นผู้นำโลกด้านเทคโนโลยี จนถึงปัจจุบันกลยุทธ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ของจีนประสบความสำเร็จในระดับ Unicorn มีกลุ่ม Startup เกิดขึ้นมา
เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เทคโนโลยีสำคัญอย่าง BlockChain ถือเป็นอีกหนึ่ง
กลยุทธ์สำคัญที่รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนเพ่ือผลักดันให้จีนเป็นผู้นำด้าน 
Blockchain เช่น 

• กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศจีน 
(MIIT) ได้จัดตั้งห้องทดลองเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ขึ้น
โดยมีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลและ
ระบบไอทีด้วยการพัฒนา DLT ใหม่และจะดำเนินการ ภายใต้การ
กำกับดูแลของศูนย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
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• กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในจีนได้เปิดเผยแผนการลงทุนของรัฐบาล
เพ่ือการพัฒนา FinTech, Blockchain และ Internet of Things 

(IoT) ซึ่งกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมีแผนที่
จะลงทุนการพัฒนานี้  โดยมีมูลค่าสูงถึง 483.7 พันล้านหยวน 
(70.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) 

• อุตสาหกรรมด้าน Blockchain ที่จัดตั้งขึ้นที่เมืองหางโจวของจีน 

มีจุดประสงค์เพ่ือดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถและบริษัทที่ยังเพ่ิง
เริ่มต้นด้วยการให้เงินอุดหนุนจำนวนหลายล้านเหรียญ โดยมี
รัฐบาลเมืองหางโจวที่ช่วยสนับสนุนโครงการนี้ เพ่ือพัฒนางานวิจัย
และสนับสนุนกลุ่ม Startup ที่เก่ียวข้องกับ Blockchain 

 

 ภาคธนาคารของจีนได้เข้ามามีบทบาทในด้านการสนับสนุนและ
การพัฒนาต่อยอดการนำเทคโนโลยี  Blockchain ร่วมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งประเทศจีนมีธนาคารกลางจีน  (PBOC) เป็นหน่วยงาน 

ด้านกำกับและดูแลการเงินของประเทศ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีด้าน Blockchain และการนำมาใช้งาน ดังเช่น 

• จัดตั้งสถาบันวิจัย Digital Currency Research Lab ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาและสนับสนุนการศึกษารวมถึงการระดมทุนในโครงการ
ที่เก่ียวข้องกับ Blockchain ร่วมกับภาครัฐเพ่ือพัฒนานโยบายทาง
เศรษฐกิจ 

• โครงการด้านการเงิน Baychale Trade Finance เป็นการร่วมมือ
กันระหว่างธนาคาร China Merchants Bank ธนาคาร Ping An 
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Bank และ Standard Chartered ให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนาบริการทางการเงินโดยการนำเทคโนโลยี Blockchain ด้วย
จุดประสงค์เพ่ือช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึง
เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย 

 

 อย่างไรก็ดีถึงแม้จะมีภาครัฐจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาBlockchain

มากก็ตาม แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีBlockchainเองเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้อง
อาศัยตัวกลาง การที่เอกชนและประชาชนพัฒนาBlockchainจึงอาจไม่
สามารถควบคุมเนื้อหาที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงต่อรัฐบาลได้  จึงจัดให้มี
กฎหมายควบคุมการใช้Blockchainภายในประเทศ โดยให้บริษั ท 

ด้าน Blockchain ต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานกลางของประเทศ CAC 

(Cyberspace Administration of China) เพ่ือควบคุมข้อมูลหรือเนื้อหา
ที่ถูกสั่งห้ามโดยประเทศจีน 
 

ทิศทางของประเทศไทย  

  ในส่วนของประเทศไทยจึงมีนโยบายหลักคือ ไทยแลนด์ 4.0  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน  มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่ อสารในปีพ .ศ . ๒๕๕๙ มีการปรับ โครงสร้างภายในองค์กร  
ออกกฎหมายพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ.2560 และ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทาง
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เทคโนโลยี  โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. 

หรือ DGA เข้ามาเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ที่ผ่านมาการบริหารงานภาครัฐนั้นมีปัญหาการไม่เชื่อมโยงกันของ
ข้อมูลหรือDataSilo คือในแต่ละหน่วยงานก็จะมีข้อมูลเป็นของตัวเอง  
แต่ขาดการเชื่อมโยงกันของข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ทำให้
ประชาชน หรือ เอกชนที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับภาครัฐ ไม่สะดวกในการ
ดำเนินการเท่าที่ควร 

 ในปัจจุบันเริ่มมีการนำเทคโนโลยีBlockchainมาใช้ในประเทศไทย
ซึ่งเริ่มต้นด้วยกระบวนการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์  National 

Digital ID เพ่ือเป็นประตูสู่การเข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มมี
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หน่วยงานต่าง ๆ เริ่มใช้บ้างแล้วได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ก.ล.ต. 

คปภ. สถาบันเครดิตบูโร เป็นต้น 

 

ฺBlockchainในอุตสาหกรรมการเงินของไทย 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทดลองโอนเงิน
ข้ามประเทศจากญี่ปุ่นมาไทย โดยใช้ระบบBlockchainใช้เวลาเพียง 20

นาท ีไวกว่าระบบเดิมท่ีใช้เวลาหลายวัน 

 ในเดือนกรกฎาคม 2560 ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับ  IBM 

เปิดตัวระบบการให้บริการOrigincert API ที่นำมาใช้จัดเก็บและส่งต่อ
เอกสารหนังสือค้ำประกัน(Letter of Guarantee: LG) บนBlockchain 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยให้กับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งถือเป็น
ธนาคารแรกของโลกที่มีการให้บริการหนั งสือค้ำประกันบนระบบ
Blockchain ด้วย 

 เดือนพฤศจิกายน 2560 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเริ่มมีการจัดเก็บ
เอกสารและสัญญาต่างๆผ่านระบบBlockchain และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

61 ได้เปิดตัวบริการ Supplychain Financing ซึ่งเป็นบริการคำขอสินเชื่อ
ผ่านระบบBlockchainครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย 

 ในเดือนมีนาคม2561 ประเทศไทยได้มีการเปิดตัวโครงการ 

Thailand Blockchain Community Initiative ซึ่งเป็นการร่วมมือของ14

ธนาคารเพ่ือร่วมศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะ  และธนาคาร 

แห่งประเทศไทยได้มีการจัดตั้งโดยใช้Blockchainทำธุรกรรมระหว่าง
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ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ โดยมี 2 โครงการที่กำลัง
ดำเนินการอยู่ คือ 

  1.Project Scripless Saving Bond เพ่ือให้เป็นข้อมูลที่จะแชร์
กันภายในเน็ตเวิร์ก สำหรับการตัดสินใจซื้อพันธบัตร อาทิ โควตาในการซื้อ
เต็มหรือยัง จากปัจจุบันที่ยังเป็นระบบ centralized ที่ข้อมูลทุกอย่างแต่
ละธนาคารต้องเข้าไปเช็กจากศูนย์ข้อมูลกลาง แต่ถ้านำระบบนี้มาใช้จะทำ
ให้ทุกธนาคารที่อยู่ในเน็ตเวิร์กได้ข้อมูลเหมือนกันพร้อมกันอยู่ในมือ 

  2.โครงการอินทนนท์  จะเป็นระบบแบบ Real Time Gross 

Settlement (RTGS) เป็นเน็ตเวิร์กเรียลไทม์ที่จะทำให้การทำธุรกรรมแต่
ละรายการมีผลสมบูรณ์ในทันที โดยมูลค่าต่าง ๆ สามารถโอนย้ายระหว่าง
ธนาคารได้ ซึ่งไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะพัฒนาขึ้นมาทดแทนระบบเดิม แม้สมบูรณ์
แล้วก็ต้องใช้งานแบบคู่ขนานไปกับระบบเก่าก่อน 

 

ทิศทางกระทรวงอุตสาหกรรม  
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  กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการวางแผนเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม 

4.0 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่การขออนุญาต การชำระ
เงิน และบริการต่าง ๆ ข้อเสนอแนะจากผู้เขียน 

 1.จากข้อมูลที่สืบค้นมาจะเห็นได้ว่าพ้ืนฐานเทคโนโลยีBlockchain

ของประเทศไทยค่อนข้างมีความพร้อมในระดับนึงแล้ว หากแต่เพียงบูรณา
การหน่วยงานภาครัฐให้มาใช้Platformเดียวกันก็จะเกิดความคล่องตัวใน
การทำธุรกิจ ธุรกรรมต่าง ๆ ของภาคเอกชนและประชาชนได้ไม่ยาก 

  2.ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากการใช้ระบบเดิม มาเป็นระบบที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างBlockchain ควรมีการทำRegulatory Sandbox 

เพ่ือเป็นการทดสอบระบบให้มีความเสถียร เมื่อเห็นผลแล้วจึงขยายผลไป
ยังส่วนงานอ่ืน ๆ เพ่ือลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของระบบที่ยังไม่
เสร็จสมบูรณ์ 
 3.ในการลงทุนทำระบบของภาคราชการต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนสูง อาจมีระบบแบ่งปันผลประโยชน์กันโดยให้ภาครัฐยินยอมให้นำ
ข้อมูลมาเผยแพร่ในระบบ เพ่ือให้ภาคเอกชนนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ในทางธุรกิจได้  โดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนทำระบบ  และผู้ที่ ได้รับ
ผลประโยชน์ก็จะเป็นประชาชนที่ได้ใช้บริการในราคาที่ถูกลงเพราะเกิดการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมของภาคเอกชนนั่นเอง 
 4.ในการส่งเสริมให้เกิดStart Upด้านBlockchain ควรให้มีศูนย์บ่ม
เพาะ มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ให้คำปรึกษา มีการสนับสนุนพื้นที่การทำงาน
ให้ใช้ในราคาท่ีถูก 
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 5.ข้อมูลบางอย่างอาจจะต้องมีการDigitizeปรับปรุงข้อมูลใหม่ก่อน
นำมาลงระบบ  
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การวิเคราะห
 Pain Point และ Gain Point  
ในภาคอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

(The analysis of pain and gain points for Biofuel and 
Biochemical Industries) 

 
รัตติยา คำพ่ึงพร  

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

1. Pain point ของอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels 

and Biochemicals)  เป*น 1 ใน 5 ของกลุ0มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-
Curve) ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง และมีความสามารถในการเติบโตสูงใน
อนาคต เน่ืองจากประเทศไทยมีความพรCอมทางดCานวัตถุดิบทางการเกษตร
หลักที่สำคัญ เช0น มันสำปะหลัง อCอย ยางพารา ปาลHมน้ำมัน ขCาว และ
ขCาวโพด เป*นตCน ประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 
เช0น แปIงมันสำปะหลัง เอทานอล และน้ำตาลทราย และภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรดังกล0าวมีความพรCอมในการสรCางมูลค0าเพิ่มในการนำผลิตภัณฑH
ต0อยอดไปสู0ผลิตภัณฑHชีวภาพ นำไปสู0อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ ซ่ึงมีความตCองการใชCเพ่ิมข้ึนอย0างต0อเน่ืองในอนาคต และมีบทบาท
สำคัญในระดับโลก  

จากมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปP พ.ศ. 
2561 - 2570 ที่ผลักดันใหCประเทศไทยเป*นศูนยHกลางอุตสาหกรรมชีวภาพ 
Bio Hub of ASEAN ภายในปP 2570 โดยใหCเป *นศูนยHกลางการแปรรูป
ผลิตภัณฑHชีวภาพ ดCวยวัตถุดิบเริ่มตCนจากภาคเกษตร มีการเชื่อมโยงกัน
ระหว0างหน0วยผลิตหรือโรงงานผลิต ตลอดทั้งสายห0วงโซ0อุปทาน เชื้อเพลิง
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ชีวภาพที่ประเทศไทยผลิตไดCมาก ไดCแก0 เอทานอล และไบโอดีเซล ซึ่งมี
แนวโนCมความตCองการสูงในอนาคต ทั้งนี้ เอทานอล เป:นหนึ่งในเชื้อเพลิง
ชีวภาพที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประกอบกับการที่ประเทศไทยเป:น
ประเทศผูDสEงออกมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก และเมื่อพิจารณาพื้นท่ี
เพาะปลูกมันสำปะหลัง และที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากกลุ0มพืชประเภท
แปIง (มันสำปะหลัง) ของประเทศไทย พบว0า โรงงานประเภทดังกล0าวมีมาก
ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และเป*นการ
ผลิตเอทานอลเพ่ือใชCในประเทศเป*นหลัก นำไปใชCประโยชนHในอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพ (เช0น เครื่องสำอาง ยา พลาสติกชีวภาพ เป*นตCน) และเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (ผสมในน้ำมันเบนซินเป*นน้ำมันแก[สโซฮอลH) แต0กระนั้น ปริมาณ
การผลิตเอทานอลในประเทศยังไม0เพียงพอกับความตCองการใชCในประเทศ
ที่มีแนวโนCมเพิ่มสูงขึ้น ยังตCองพึ่งพาการนำเขCาจากต0างประเทศ ดCวยการผลิต
เอทานอลของไทยมีตCนทุนการผลิตที่สูงกว0าประเทศผูCนำ เช0น อเมริกาและ
บราซิลอยู0มาก จึงมีความจำเป*นเร0งด0วนอย0างย่ิงท่ีประเทศไทยจะตCองพัฒนา
ความเขCมแข็งของอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลของไทย ใหCสามารถ
แข0งขันไดCในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก  

แนวทางการสรCางความยั่งยืนใหCกับกลุ0มอุตสาหกรรมเอทา
นอลจากมันสำปะหลังนั้น นอกจากการกำหนดนโยบายหรือมาตรการจาก
ภาครัฐแล Cว จำเป *นอย0างย ิ ่งท่ีจะตCองสร CางความเขCมแข็งให Cก ับกลุ0ม
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง รวมไปถึงห0วงโซ0การผลิตอย0าง
ครบวงจร โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการเพาะปลูกมัน
สำปะหลังและมีโรงงานผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
เชื่อมโยงแหล0งวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบCาน จะเป*นการเพิ่มศักยภาพใหCกับ
อุตสาหกรรมเอทานอลไทย เพิ่มปริมาณการผลิตเอทานอลในประเทศเพื่อลดการ
นำเข Cาเอทานอลจากต 0 างประเทศ ซ ึ ่ งเป *นปIญหา Pain Point ของ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ในเรื่องตDนทุนการผลิตใน
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ประเภทอุตสาหกรรมเอทานอลท่ียังมีตDนทุนการผลิตที่สูงกวEาประเทศ
ผูDนำ ซ่ึงหากกลุ0มผูCประกอบการ เกษตรกร อุตสาหกรรมต0อเน่ืองท่ีเก่ียวขCอง 
อุตสาหกรรมสนับสนุน รวมถึงภาครัฐ สามารถร0วมมือกันในรูปแบบ 
คลัสเตอรHไดCอย0างบูรณาการนั้น จะก0อใหCเกิดการพัฒนาของทุกภาคส0วนที่
เกี ่ยวขCองตลอดห0วงโซ0การผลิตไปดCวยกัน สรCางประสิทธิภาพใหCกับ
อุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลังของไทย นำไปสู0ความมั่นคงและ
ย่ังยืนของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของประเทศไทย 

ดังนั้น ผูCจัดทำไดCเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป*นท่ี
จะตCองวิเคราะหHภาพรวมและสถานการณHของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพของประเทศไทย และคCนหา Pain Point ของอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และหาแนวทางดำเนินการแกCไข Pain 
Point เพื่อนำไปสู0 Gain Point ของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ ตลอดจนศึกษาและวิเคราะหH กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเอทานอล
ของไทยจากมันสำปะหลัง และแนวทางการสรCางคลัสเตอรHกลุ0มอุตสาหกรรม
การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังตลอดห0วงโซ0อย0างครบวงจรในพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมกลุ0มเปIาหมายในเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ ในประเภทอุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลังในพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. สถานการณ
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

• สถานการณ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของ
ไทย 

จากมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ ไทย ปP พ.ศ. 
2561 - 2570 ท่ีผลักดันใหCไทยเป*นศูนยHกลางอุตสาหกรรมชีวภาพ Bio Hub 
of ASEAN ภายในปP 2570 โดยใหCเป*นศูนยHกลางการแปรรูปผลิตภัณฑH
ชีวภาพ ดCวยวัตถุดิบเริ่มตCนจากภาคเกษตร มีการเชื่อมโยงกันระหว0าง
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หน0วยผลิตหรือโรงงานผลิต ตลอดทั้งสายห0วงโซ0อุปทาน และปcจจุบัน
ประเทศไทยเป*นผูCส0งออกมันสำปะหลังเป*นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งส0งออกใน
รูปแบบของผลิตภัณฑHแปรรูปขั้นพ้ืนฐาน ไดCแก0 มันเสCน มันอัดเม็ด โดย
ส0งออกไปยังประเทศจีนมากถึงรCอยละ 99 ของปริมาณส0งออกมันสำปะหลัง
เสCนทั้งหมด ราคามันสำปะหลังในประเทศไทยจึงถูกกำหนดดCวยปcจจัย
ภายนอกจากประเทศจีน เช0น ราคาแปIงขCาวโพดในจีน นโยบายในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศจีนในแต0ละช0วงเวลา  
เป*นตCน ทำใหCประเทศไทยขาดอำนาจต0อรองทางดCานราคา  

เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตมากในประเทศไทย ไดCแก0 เอทานอล 
และไบโอดีเซล โดยวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมาจากกากน้ำตาล น้ำอCอย 
และม ันสำปะหล ั ง ในส ัดส 0 วน 66 : 5 : 29 เป *นการผล ิตสำหร ับใชC
ภายในประเทศ และยังต Cองพึ ่ งพ ิงการนำเข Cาจากต 0างประเทศ ทั ้ งน้ี   
เมื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย ประกอบกับจำนวน
โรงงานผลิตเอทานอลจากกลุ0มพืชประเภทแปIง (มันสำปะหลัง) ของประเทศ
ไทย พบว 0 าโรงงานประเภทด ั งกล 0 าวม ี มากในบร ิ เวณพ ื ้ น ท่ี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทย ซึ่งหากประเทศไทยมีการ
สนับสนุนใหCผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังใหCเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย0าง
จริงจัง หรือสรCางมูลค0าเพิ่มในการนำผลิตภัณฑHต0อยอดไปสู0ผลิตภัณฑHชีวภาพ 
เช 0 น กรดแลคต ิ ก กรดอะซ ิ ต ิ ก Dried Yeast และ Yeast Extract ใน
อุตสาหกรรมอาหาร รวมท้ัง Functional Sugar เป*นการต0อยอดผลิตภัณฑHจาก
มันสำปะหลัง แทนการส0งออกมันสำปะหลังท่ีพ่ึงพาตลาดจีนเป*นหลัก อีกท้ังจะ
เป*นการสรCางมูลค0าเพิ ่มใหCกับมันสำปะหลัง และสรCางทางเลือกใหCกับ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของประเทศไทยมากข้ึน 

ผูCผลิตเอทานอลในประเทศไทยส0วนใหญ0เป*นรายใหญ0และ
ผูกขาดในแต0ละภูมิภาค โดยรายชื่อผูCผลิตเอทานอลของประเทศไทยจาก
สำนักงานคณะกรรมการอCอยและน้ำตาลทราย (ปP 2561) พบว0า ประเทศ
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ไทยมีผูCผลิตเอทานอล จำนวน 26 ราย แบ0งเป*นการผลิตเอทานอลจากอCอย 
(น้ำอCอย/กากน้ำตาล) จำนวน 12 ราย การผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล/
มันสำปะหลัง (มันสด/มันเสCน) จำนวน 5 ราย และการผลิตเอทานอลจาก
มันสำปะหลัง (มันสด/มันเสCน/น้ำแปIง) จำนวน 9 ราย และอยู0ระหว0างก0อต้ัง 
จำนวน 2 ราย โดยมีกำลังการผลิตจริงในกลุ 0มวัตถุดิบประเภทน้ำตาล 
(กากน้ำตาล น้ำอCอย) 2,810,000 ลิตร/วัน ซึ่งมากกว0าการผลิตเอทานอล
จากวัตถุดิบประเภทแปIง (มันสด มันเสCน น้ำแปIง) ที่มีกำลังการผลิตจริง 
2,080,000 ลิตร/วัน แต0เมื่อพิจารณาศักยภาพผูDผลิตเอทานอลจากมัน
สำปะหลังแลDว ยังมีแนวโนDมดDานกำลังการผลิตเอทานอลจากมัน
สำปะหลังเพิ ่มขึ ้นจากโรงงานที่อยู EระหวEางการกEอตั ้ง ประกอบกับ
ปริมาณวัตถุดิบมันสำปะหลังที่ปลูกในประเทศไทย โดยจากรายงานคณะ
สำรวจภาวะการผลิตและการคCามันสำปะหลัง ปP 2561/62 พบว0าประเทศ
ไทยมีพื ้นที ่เก็บเกี ่ ยวมันสำปะหลัง 8,404,953 ไร 0  เพิ ่มขึ ้นจากปP  
2560/61 รCอยละ 4.73 โดยมีผลผลิตมันสำปะหลัง ปP 2561/62 จำนวน 
29,974,636 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปP 2560/2561 รCอยละ 7.53 พ้ืนท่ีเพาะปลูก
มากในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย 
และเมื่อพิจารณาโรงงานผูCผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังของไทย พบว0า
โรงงานส0วนใหญ0ต้ังอยู0ในพ้ืนท่ีดังกล0าว มีผูCผลิตรายใหญ0ในพ้ืนท่ี เช0น บริษัท 
อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด 
(เฟส 1) อีกทั้งพื้นที่ดังกล0าวเป*นพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบCานผูCผลิตมัน
สำปะหลัง เช0น ลาว เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งมีตCนทุนการผลิตที่ต่ำกว0าไทย 
ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถสรDางคลัสเตอร
กลุEมอุตสาหกรรมการ
ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังตลอดหEวงโซEอยEางครบวงจรในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงแหลEงวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบDาน 
จะเป:นการเพิ่มศักยภาพใหDกับอุตสาหกรรมเอทานอลไทย เพิ่มปริมาณ
การผลิตเอทานอลไทย ลดการนำเขCาเอทานอลจากต0างประเทศ และลด
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ความเสี่ยงจากการผูกขาดการส0งออกมันสำปะหลังจากประเทศจีน และเป*น
การแกCปcญหา Pain Point ของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
ในเรื่องตCนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพใน
ประเภทอุตสาหกรรมเอทานอลของไทย ยังมีตCนทุนการผลิตที ่สูงกว0า
ประเทศผูCนำ 

• สถานการณ
อุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพใน
ตEางประเทศ 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ มีบทบาทและ
ความสำคัญระดับโลก โดยเชื ้อเพลิงชีวภาพเริ ่มมีบทบาทและเป*นที ่
ตCองการสำหรับการนำมาใชCเป*นเชื้อเพลิงในภาคขนส0ง ซึ่งไดCรับความ
สนใจแมCว0าการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพมีตCนทุนสูงมากกว0าเชื้อเพลิงเพื่อการ
ขนส0งแบบดั้งเดิม แต0หลายประเทศตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลCอม ซึ่งผูCที่มี
บทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพของโลก คือ รัฐบาลใน
การกำหนดกติกา หรือกฎระเบียบเพื่อกระตุCน หรือสรCางนโยบาย โดยที่
ภาครัฐของประเทศต0างๆ ส0วนใหญ0มีนโยบายกระตุDนการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ เพ่ือเปQาหมายการลดคาร
บอนไดออกไซด
 (CO2) นอกจากน้ี บาง
ประเทศยังมีการกำหนดสิทธิพิเศษดCานภาษีสำหรับการใชCเชื้อเพลิงชีวภาพ
อีกดCวย ทั ้งนี ้ วัตถุดิบตั ้งตCนในการผลิตเอทานอลของแต0ละประเทศจะ
แตกต0างกันออกไป เช0น สหรัฐอเมริกา มีฐานอุตสาหกรรมเอทานอลจาก
ขCาวโพด และต0อยอดไปสู0อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ 
รวมทั ้ งม ีการจ ัดต ั ้ งคล ัสเตอร H เช ื ่อมโยงอ ุตสาหกรรมชีวภาพและ
อุตสาหกรรมการผลิตขCาวโพด  บราซิล มีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพอย0างชัดเจนใน การสนับสนุนการผลิตเอทานอล มีฐานการ
ผลิตเอทานอลจากน้ำตาล เน่ืองจากเป*นผูCผลิตอCอยอันดับ 1 ของโลก  

สำหรับประเทศจีน ซึ่งเป*นประเทศผูCผลิตเอทานอลรายใหญ0
อันดับสามของโลก รองจากบราซิลและสหรัฐอเมริกา โดยมีปริมาณผลผลิต
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เอทานอลราว 2.1 ลCานตันต0อปP และเป*นชาติอันดับ 1 ในการบริโภค
พลังงาน ไดCวางแผนการใชCเชื้อเพลิงเอทานอลทั่วประเทศภายในปP พ.ศ. 
2563 ซึ่งเป*นไปตามความพยายามของรัฐบาลที่มุ0งกระตุCนความตCองการ
ขCาวโพดในภาคอุตสาหกรรมและแกCไขปcญหามลพิษทางอากาศ นับเป*นครั้ง
แรกท่ีรัฐบาลปcกก่ิงไดCกำหนดเปIาหมายชัดเจนในการผลักดันเชื้อเพลิงชีวภาพสู0
ตลาดยานยนตHขนาดใหญ0ท่ีสุดในโลก นอกจากน้ี ยังต้ังเปIาสรCางสายการผลิต 
“เอทานอลจากเซลลูโลส (cellulosic biofuel)” ขนาดใหญ0ภายในประเทศ 
ซึ ่งเป*นเชื้อเพลิงที ่ผลิตจากกากของเสียจำพวกหญCา ตCนไมC และพืชผล 
ภายในปP พ.ศ. 2568 อีกดCวย  

3. กรณีศึกษา : การสรDางคลัสเตอร
กลุEมอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
จากมันสำปะหลังตลอดหEวงโซEอยEางครบวงจรในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากความได C เปร ียบทางด Cานว ัตถ ุด ิบทางการเกษตรท่ี
หลากหลายสำหรับใชCผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ประกอบกับ
นโยบายรัฐบาลต0างๆ ที่เกี ่ยวขCองกับเรื ่องพลังงาน และการตระหนักถึง
ผลกระทบกับสิ่งแวดลCอม อุตสาหกรรมเอทานอลจึงเป*นอีกหนึ่งสาขาที่จะ
เติบโตอย0างต0อเนื่องในอนาคต ที่ประเทศไทยควรผลักดันใหCมีศักยภาพ
ต0อไป และเพื่อใหCเกิดประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเอทานอลสูงสุด จึงเห็น
ควรศึกษาและวิเคราะหHการสรCางคลัสเตอรHกลุ0มอุตสาหกรรมการผลิตเอทา
นอลจากมันสำปะหล ังตลอดห 0วงโซ 0อย 0 างครบวงจรในพื ้นท ี ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในการศึกษานี้ จะขอหยิบยกกรณีตัวอย0างกลุ0ม
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) เป*นตัวอย0างในการศึกษาห0วง
โซ0อุปทานของอุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยกลุ0มบริษัท อุบล 
ไบโอเอทานอล ดำเนินธุรกิจภายใตCหลักบรรษัทภิบาล คำนึงถึงผูCมีส0วนไดCส0วน
เสีย ควบคุมกระบวนการผลิตดCวยเทคโนโลยีที่เป*นมิตรต0อสิ่งแวดลCอมอย0าง
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ยั่งยืน ประกอบธุรกิจแบ0งเป*น 3 กลุ0ม ไดCแก0 กลุ0มธุรกิจผลิตเอทานอลจาก
มันสำปะหลัง กลุ0มธุรกิจผลิตแปIงมันสำปะหลัง และกลุ0มธุรกิจผลิตก[าซ
ชีวภาพและผลิตกระแสไฟฟIา  

• หEวงโซEอุปทานของอุตสาหกรรมเอทานอล 
การสรCางคลัสเตอรHอุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลัง

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำเป*นอย0างยิ่งที่จะตCองศึกษาห0วงโซ0
อุปทานของอุตสาหกรรมเอทานอลต้ังแต0ตCนน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ห0วงโซ0อุปทานอุตสาหกรรมเอทานอล 

• แนวคิดการสรDางคลัสเตอร
กลุEมอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
จากมันสำปะหลังตลอดหEวงโซEอยEางครบวงจรในพื ้นที ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากห 0วงโซ 0อ ุปทานของอ ุตสาหกรรมเอทานอลจากมัน
สำปะหลังขCางตCน สามารถนำมาต0อยอดกรอบแนวคิดการสรCางคลัสเตอรH
อุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดCดังน้ี 
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(1) กลุ 0มอุตสาหกรรมหลัก (Main Industry) ในที ่นี ้ค ือกลุ0ม
อุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ท ี ่จะเช ื ่อมโยงและสร Cางเคร ือข 0ายร 0วมก ับท ุกภาคส 0วนในคล ัสเตอรH  
ผูCประกอบการในอุตสาหกรรมเอทานอลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดCแก0 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที พี เค เอทานอล 
จำกัด (เฟส 1) และบริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอรH จำกัด (มหาชน) และยังมี
โรงงานที่อยู0ระหว0างก0อตั้ง คือ บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด (เฟส 2 และ 
เฟส 3) ซ่ึงจะขยายกำลังการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังของไทยในอนาคต
ใหCเพ่ิมข้ึน  

(2)  กล ุ 0 มอ ุตสาหกรรมเก ี ่ ยวข Cอง (Related Industries)  
เป*นกลุ0มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมงานซึ่งสัมพันธHหรือเกี่ยวขCองท้ัง
ทางตรงและทางอCอมกับแต0ละช0วงในเสCนทางห0วงโซ0 และเป*นกลไกเชื่อมโยง
กิจกรรมดำเนินงานของห0วงโซ0อุตสาหกรรมหลัก เช0น อุตสาหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ ยา เวชภัณฑH เครื่องสำอาง  

(3) กลุ 0มอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries)  
เป*นกลุ0มกิจการที่ส0งเสริมหรือเกื้อกูลใหCกับงานของกลุ0มอุตสาหกรรมหลักใน
แต0ละช0วงของห0วงโซ0อุปทาน ไดCแก0 ระบบโลจิสติกสH บริการงานขนส0ง กิจการ
นำเขCา-ส0งออก บริษัทตัวแทนจำหน0ายในต0างประเทศ กิจการประกันภัย 
กิจการใหCบริการคลังเก็บสินคCา กิจการท0องเท่ียวเชิงอนุรักษH  

(4) กลุ0มการกำกับดูแล กระตุCนและผลักดัน (Influencer) เป*น
กลุ0มท่ีสำคัญต0อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ส0วนใหญ0คือหน0วยงานภาครัฐท่ีมี
บทบาทโดดเด0นและมีอำนาจทางดCานนโยบาย มาตรการต0างๆ ในการกำกับ 
ดูแล ควบคุม กำหนดกติกา หรือกฎระเบียบต0างๆ ไดCแก0 กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณH กระทรวงวิทยาศาสตรH
และเทคโนโลย ี  กระทรวงพาณ ิ ชย H  กระทรวงการต 0 า งประ เทศ 
กระทรวงการคลัง เป*นตCน 
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(5) กลุ0มอำนวยความสะดวก (Facilitator) เป*นกลุ0มที่ใหCการ
ช 0วยเหล ือและอำนวยความสะดวกทั ้ งทางตรงและทางอ Cอมให C กับ
อุตสาหกรรมหลัก ไดCแก0 สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สถาบันวิจัยฯ 
สภาอุตสาหกรรมแห0งประเทศไทย สภาหอการคCา สมาคม สหพันธH ระบบ
โครงสรCางและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ชุมชนและสังคมทCองถิ่น ตลอดจน 
ภาคประชาชน เป*นตCน 

 
กรอบแนวคิดการสรCางคลัสเตอรHอุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลัง 

จาก Pain Point และแนวทางดำเนินการที ่ไดCกล0าวขCางตCน 
หากกลุ 0มผู Cประกอบการ เกษตรกร อุตสาหกรรมต0อเนื ่องที ่ เก ี ่ยวขCอง 
อุตสาหกรรมสนับสนุน และภาครัฐ สามารถร0วมมือกันในรูปแบบคลัสเตอรH
เพื่อสรCางความเขCมแข็งยั่งยืนใหCกับอุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลัง
ของไทย จะก0อใหCเกิด Gain Point ในภาคอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
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เคมีช ีวภาพ และสร Cางความแข ็งแกร 0งให Cก ับอุตสาหกรรมเอทานอล 
นอกเหนือจากวัตถุดิบกลุ 0มน้ำตาล ทำใหCศักยภาพของอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของไทย สามารถเติบโตต0อไปในภาย
หนCา และหากเกิดการรวมกลุEมคลัสเตอร
อุตสาหกรรมเอทานอลจากมัน
สำปะหลังแลDว ยังสามารถสรDางมูลคEาเพิ่มในการนำผลิตภัณฑ
ตEอยอดไปสูE
ผลิตภัณฑ
ชีวภาพอื่น เชEน กรดแลคติก กรดอะซิติก Dried Yeast และ 
Yeast Extract ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้ง Functional Sugar ตEอ
ยอดจากผลิตภัณฑ
จากมันสำปะหลัง เชื่อมโยงไปสูEอุตสาหกรรมอื ่นไดD
ตEอไป 

4. ขDอเสนอแนะ  

1) จากปcญหาตCนทุนการผลิตเอทานอลของไทยมีตCนทุนการผลิตที่สูง
กว0าประเทศผูCนำ มีแนวทางแกCไขไดCโดย  

•  การเพิ่มผลผลิตพืชต0อพื้นที่เพาะปลูกของประเทศไทย ทั้งการเพ่ิม
ปริมาณผลผลิต การเพิ่มผลผลิตต0อไร0  (Yield ต0อไร0) เพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) ดCวยการยกระดับภาคเกษตรใหCเขCาสู0การเกษตร 4.0 ดCวย
การเสริมสรCางองคHความรูC ส0งเสริมสนับสนุนใหCเกษตรกรและผูCประกอบการ
ใชCนวัตกรรมดCานการเกษตรมากขึ้น และกCาวเขCาสู0 Smart Farming หรือ
เกษตรอัจฉริยะ ที ่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต0างๆ มาช0วยตลอดท้ัง
กระบวนการเพาะปลูก ต้ังแต0การวางแผน การเพาะปลูก ระหว0างเพาะปลูก 
ตลอดจนการเก็บเก่ียว  

•  นโยบายและแรงสนับสนุนจากภาครัฐ (ตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP) มีความสำคัญมากต0อการ
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กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมเอทานอล ซึ่งรวมถึงการส0งเสริมการใชCน้ำมัน
แก[สโซฮอลH การส0งเสริมค0ายรถในการพัฒนารถยนตHรุ 0นใหม0ที ่ใชC E85  
การส0งเสริมใหCมีการขยายสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงใหCครอบคลุมตาม
แผน AEDP และการสนับสนุนใหCเกิดความคล0องตัวในการส0งออกเอทานอล 
จะเป*นปcจจัยหนุนการเติบโตของธุรกิจน้ีในระยะยาว อีกท้ัง (ร0าง) แผนแม0บท
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562 - 2565 และประเด็นปฏิรูปพลังงาน 6 ดCาน 
17 ประเด็น ท่ีจะช0วยขับเคลื่อนการพัฒนาเอทานอล และอุตสาหกรรม  

2) การส 0งเสร ิมอ ุตสาหกรรมเช ื ้อเพล ิงช ีวภาพและเคม ีช ีวภาพ  
ควรส0งเสริมใหCครอบคลุมการนำไปต0อยอดไปสู0อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ท่ีมี
มูลค0าเพิ่มที่สูงกว0า อย0างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในระยะยาว ควรมีความสอดคลCองกับทิศทางการส0งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนตHสมัยใหม0ท่ีเปลี่ยนแปลงอย0างรวดเร็วดCวย 
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การประยุกต	ใช�ประโยชน	จาก Big Data ในการยกระดับ

ภาคอุตสาหกรรม  

: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศจีน 

 
วีระยุทธ ขุนดำ 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 

 
 ประเทศไทยพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย�าง
ต�อเน่ือง โดยในระยะแรกเน�นการขับเคลื่อนประเทศด�วยเกษตรกรรมจาก
ความอุดมสมบูรณ*ทางด�านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ต�อมาจึงพัฒนาอุตสาหกรรมเบาเพ่ือทดแทนการนำเข�า และพัฒนา
อุตสาหกรรมหนักท่ีเน�นการผลิตเพ่ือการส�งออก ซ่ึงป3จจุบันประเทศไทย 
ยังต�องเผชิญ 3 กับดักท่ีเป6นอุปสรรคต�อการเติบโต ได�แก� กับดักประเทศ
รายได�ปานกลาง (Middle Income Trap) กับ ดักความไม� เท� าเทียม 
(Inequality Trap) และกับดักความไม�สมดุลของการพัฒนา (Imbalance 
Trap)  
 จากกับดักป3ญหาดังกล�าวจึงนำไปสู�การปรับโครงสร�างเพ่ือยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยกำหนดอุตสาหกรรมเปLาหมายท่ีมุ�งเน�น
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีการใช�เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต และเป6น
อุตสาหกรรมท่ีมีการพัฒนาในด�านความคิดสร�างสรรค* และนวัตกรรมต�าง 
ๆ ภายใต�แนวคิด Industry 4.0 ซ่ึงจะนำไปสู�การบูรณาการโลกของการ
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ผลิตเข�ากับการเชื่อมต�อทางเครือข�ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) 
ทุกหน�วยของระบบการผลิต ต้ังแต�วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ* 
ระบบอัตโนมัติ และหุ�นยนต* จะถูกติดต้ังระบบเครือข�ายเพ่ือให�สามารถ
สื่อสารและแลกเปลี่ ยนข�อมูล ซ่ึงกันและกันอย�างอิสระ ในจัดการ
กระบวนการผลิตท้ังหมด ส�งผลให�เกิดข�อมูลขนาดใหญ� (Big Data) ซ่ึงจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเข�าสู�ยุคดิจิทัล ส�งผลให�ข�อมูลขนาดใหญ� 
(Big Data) เหล�าน้ีจะเข�ามามีบทบาทในการยกระดับภาคอุตสาหกรรม  ในยุค 
Industry 4.0 ต�อไป 
Big Data คืออะไร 

 Big Data1 คือ ปริมาณข�อมูลจำนวนมาก ท่ีมีความซับซ�อน ทำให�ไม�
สามารถประเมินและวิเคราะห*ผลด�วยวิธีการ ซอฟต*แวร* ฮาร*ดแวร*แบบเดิมๆ 
โดย Gartner ได�ให�คำจำกัดความของคำว�า Big Data ว�าเป6นข�อมูลท่ีมีความ
หลากหลาย มีปริมาณมาก ๆ และมีความเร็วมาก ๆ ซ่ึงรูปแบบกระบวนการ
วิเคราะห*ข�อมูลจาก Big Data สามารถแบ�งได�ท้ังหมด 4 รูปแบบ2 ดังน้ี 
 1 ) Descriptive analytics - What happened : เน� น ไป ท่ี ก าร 
‘อธิบาย’ ว�าเกิดอะไรข้ึนในช�วงท่ีผ�านมา โดยจะวิเคราะห*ด�วยมุมมองของ
ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
 2) Diagnostic analytics - What did it happen? : นำเอาข�อมูล
สถิติเก�ามาวิเคราะห* ทำให�สามารถเจาะลึกข�อมูลและแยกแยะสาเหตุของ
ป3ญหาได� 

 

1https://www.khundee.com/big-data 
2http://www.depa.or.th 
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 3) Predictive analytics - What will happen? : ‘พยากรณ*’ สิ่ง
ท่ีกำลังจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใช�ข�อมูลของสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอดีต เข�ามา
วิเคราะห*ร�วมกับโมเดลทางคณิตศาสตร* หรือร�วมกับการใช� เทคนิค data 
mining ทำให�สามารถวิเคราะห*หาโอกาส และความเสี่ยงของสิ่งท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 4) Prescriptive analytics - How can we make it happen? : 
พยากรณ*ว�าจะเกิดอะไรข้ึน สาเหตุ และระยะเวลาท่ีจะเกิดข้ึน และยัง
สามารถให�คำแนะนำเก่ียวกับทางเลือกท่ีมี รวมถึงผลท่ีจะตามมาของแต�ละ
ทางเลือกด�วย ซ่ึงการวิเคราะห*แบบน้ีจำเป6นต�องใช�ข�อมูลท่ีกว�างขวาง 
หลากหลายมากกว�าเพียงแค�ข�อมูลในอดีต และตรงประเด็นน้ีเองท่ีมีความ
เก่ียวพันกับ Big Data เป6นอย�างมาก 
 

ทำไมต�องยกระดับอุตสาหกรรม 

 ตลอดหลายทศวรรษของการพัฒนาทางเศรษฐกิจไทย ซ่ึงเปลี่ยน
จากประเทศเกษตรกรรมมาสู�อุตสาหกรรม ประเทศไทยยังประสบป3ญหา
จากป3จจัยและสภาวการณ*ท่ีเปลี่ยนแปลงในด�านต�าง ๆ ดังน้ี 
 1) ด�านกลไกภาครัฐ มีโครงสร�างของหน�วยงานซับซ�อน กฎระเบียบ
ล�าสมัย บุคลากรไม�ปรับตัวชอบทำงานเชิงรับมากกว�าเชิงรุก และป3ญหา
เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น 
 2 ) ด� านแรงงาน  กำลั งเผชิญ ป3ญ หาการขาดแคลนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากประเทศเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ3  

 

3 https://www.tcijthai.com/news/2012/25/archived/768 
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 3) ด�านความสามารถในการแข�งขัน สูญเสียความได�เปรียบในเรื่องของ
ต�นทุนแรงงาน โดยเฉพาะประเทศท่ีอยู�รอบข�างอย�าง CLMV ซ่ึงอัตราค�าจ�าง
แรงงานข้ันต่ำสูงกว�าทุกประเทศ4 
 4) ด�านเทคโนโลยี ยังมีประสิทธิภาพการผลิตต่ำ จากการสำรวจ
ป3จจัยในการแข�งขันของสถาบันนานาชาติเพ่ือการจัดการ (IMD)5 จุดอ�อน
ของประเทศไทยท่ีสำคัญ ได�แก� ผลิตภาพแรงงาน และประสิทธิภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ยังอยู�ในระดับต่ำ 
 5) ด�านเงินทุน ผู�ประกอบการไม�สามารถเข�าถึงแหล�งเงินทุน 
โดยเฉพาะกลุ�ม SMEs เน่ืองจากระบบการเข�าถึงแหล�งเงินทุนต�องมี
หลักทรัพย*ค้ำประกันและมีระยะเวลาท้ังการกู�และการชำระเงินคืน และ
ระบบการระดมทุน Crowd Funding ในประเทศยังไม�ได�รับความนิยม 
 6) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน มีป3ญหาท้ังเรื่องการคมนาคมท่ียังไม�
เชื่อมต�อโดยสมบูรณ*ทำให�ต�นทุนด�านโลจิสติกส*ค�อนข�างสูง  
 
การประยุกต	ใช� Big Data ในยกระดับภาคอุตสาหกรรม 

1. Big Data จะสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรมได�อย�างไร 
 Big Data คือกระบวนการจัดเก็บข�อมูลและนำมาวิเคราะห* เพ่ือช�วย
ในการตัดสินใจเพ่ือแก�ป3ญหาให�ทันท�วงที และจากประเด็นป3ญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม สามารถนำ Big Data เข�ามาปรับใช�ได� ดังน้ี 

 

4 https://tigersoft.co.th 
5 

http://thailandcompetitiveness.org/topic_detail.php?lang=En&ps=120 

165 



 

 

 1) ด�านกลไกภาครัฐ Big Data สามารถเชื่อมโยงข�อมูลทำให�เกิด
การบูรณาการข�อมูลระหว�างหน�วยงานลดความซ้ำซ�อนในการทำงานของ
หน�วยงานภาครัฐ และ Big Data ซ่ึงเป6นข�อมูลในลักษณะ real time มา
วิเคราะห*และประมวลผลเพ่ือหาความผิดปกติและหาความเชื่อมโยงต�าง ๆ 
ของตัวเจ�าหน�าท่ีก็จะสามารถตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นได� 
 2) ด�านแรงงาน Big Data สามารถนำไปประมวลผลเพ่ือให�  AI 
(Artificial Intelligence) เรียนรู�และทำงานแทนคนได� 
 3) ด�านเทคโนโลยี Big Data จะยกระดับระบบการผลิตไปสู�  
Industry automation6 เพ่ือผลิตสินค�าตามความต�องการท่ีหลากหลาย
ของผู�บริโภค ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 แสดงแหล�งท่ีมาการประมวลผลและการประยุกต*ใช�

ข�อมูลขนาดใหญ�ในการผลิต 
 4) ด�านเงินทุน Big data จะเป6นตัวช�วยในการปล�อยสินเชื่อ ทำให�
ผู�ประกอบการสามารถเข�าถึงแหล�งเงินกู�ได�ง�าย และผู�ให�กู�ก็มีข�อมูลประเมิน
ความเสี่ยง ทำให�สามารถอนุมัติสินเชื่อได�อย�างรวดเร็ว  

 

6 www.semanticscholar.org 
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 5) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน เทคโนโลยี Connected GPS, Logistics 
Cloud และ Big Data สามารถเก็บรวบรวมข�อมูลนำไปสู�การวิเคราะห*และ
การวางแผนการขนส�งให�มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

2. การประยุกต*ใช� Big Data ในประเทศจีน 
 รัฐบาลจีนปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ โดยประกาศแผน
ยุทธศาสตร*  Made in China 20257 หรือ Industry 4.0 เพ่ือเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตบนแนวคิด 
 1) การขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม 
 2) การผลิตท่ีมุ�งคุณภาพ 

 3) การผลิตมุ�งเน�นและพัฒนาไปสู�การผลิตสีเขียวท่ีเป6นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม 
 4) การปฏิรูปโครงสร�างอุตสาหกรรมการผลิต เน�นการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

 5) การพัฒนาบุคลากร ในด�านวิทยาศาสตร*และการสร�างนวัตกรรม
และมุ�งม่ันเป6นผู�นำแห�งนวัตกรรม Artificial Intelligence (AI) ของโลก
ภายในป~ 2030 โดยบรรจุแผนเข�าในยุทธศาสตร*ชาติ “Made in China 
2025” เพ่ือผลักดันให�จีนก�าวพ�นจากการเป6นแหล�งผลิตสินค�าราคาถูกและ
ใช�แรงงานคนในการผลิต ข้ึนเป6นผู�นำอุตสาหกรรมท่ีทรงพลังจากนวัตกรรม
การผลิตและ AI เทคโนโลยี Big Data จึงเข�ามามีบทบาทสำคัญของการ

 

7 

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Yunnan/Doc
Lib_YNArticle/2016--Article2_Made%20in%20China2025.pdf 
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ยกระดับอุตสาหกรรมของจีน โดยป3จจุบันประเทศจีนให�ความสำคัญในการ
ประยุกต*ใช� Big Data ในการยกระดับอุตสาหกรรม8 เช�น  
 1) Shanghai Data Exchange เป6นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจจัดต้ังข้ึน
เพ่ือเป6นศูนย*รวบรวมและแลกเปลี่ยนข�อมูลเชื่อมโยงข�อมูลทางธุรกิจบูรณา
การการประยุกต*ใช�ข�อมูลของรัฐบาลกับข�อมูลภาคธุรกิจ โดยนำข�อมูลมา
ประยุกต*ใช�ในด�านต�าง ๆ เช�น Smart city ในเขตจิ้งอัน มหานครเซ่ียงไฮ� ใช�
ข�อมูล Big Data ในการวางแผนการจราจร แจ�งเตือนเรื่องมลพิษ วิเคราะห*
ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ เป6นต�น 
 2) Shanghai Shibei Hi-Tech Park ได�รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
สำหรับการส�งเสริมและเป6นศูนย*รวม Startup ด�าน Big Data และ AI 
ป3จจุบัน ประสบความสำเร็จในการนำ Big Data มาประยุกต*ใช�ในเชิงธุรกิจ
ด�านต�าง ๆ เช�น การบริการเชื่อมโยงข�อมูลระหว�างหน�วยงานราชการ การ
พัฒนาเทคโนโลยีปLองกันการชน การควบคุมรถไฟฟLาโดยไร�คนขับ การดู
พฤติกรรมผู�บริโภคจาก Social Network การใช�หุ� นยนต* ดูแลคนไข�    
เป6นต�น 
 3) กุ�ยโจวใช� Big Data และ Cloud Computing ลดจำนวนคนจน9 
โดยใช� Big Data และ Cloud Computing เพ่ือเก็บข�อมูลสำหรับให�ความ
ช� วย เหลือผ� านแพลตฟอร*ม ท่ี ชื่ อ ว� า  “Poverty Alleviation Cloud” 
เชื่อมโยงข�อมูลกับ 17 หน�วยงานในระดับมณฑลท่ีเก่ียวข�อง  

 

8 จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19-24 ธันวาคม 
2561 (เซ่ียงไฮ�, ซูโจว และหางโจว) 

9 https://www.salika.co/2018/08/08/guizhou-use-big-data-and-
cloud-reduce-poverty/ 
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 4 ) Alibaba10 ใช�  Big Data จั ด ก าร กั บ ค ว าม เสี่ ย งผ� าน  Risk 
management framework สำหรับวิเคราะห*พฤติกรรมของแอคเคาท* ท่ีมี
ความเสี่ยงจะกระทำการหลอกลวง (Fraud) เพ่ือเป6นการเตือน/ข�อมูล
ประกอบการตัดสินใจหากมีใครจะทำธุรกรรมทางการเงินหรือซ้ือขายกับ 
Account น้ัน ๆ 
 
3. ศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต*ใช� Big Data ในประเทศจีนและประเทศ
ไทย 
 จากกรณีศึกษาการประยุกต*ใช� Big Data ในประเทศจีน เม่ือนำมา
เปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทยแล�ว ทำให�เห็นถึงจุดเด�นจุดด�อย 
โอกาสและอุปสรรค ในการนำ Big Data มาประยุกต*ใช�ในการยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรม ดังน้ี 
 1) ด�านนโยบาย  
  - รัฐบาลจีนมีนโยบายและเปLาหมายท่ีชัดเจน คือ “แผนการใหญ� 
AI 2030”ในขณะท่ีนโยบายของประเทศไทย “เปLาหมายประเทศไทย 
2580” ยังไม�มีการระบุชัดเจนในเรื่อง AI ซ่ึงจะนำไปสู�การใช�งาน Big Data 
มาใช�ประโยชน*อย�างจริงจัง 
  - การขับเคลื่อนนโยบาย Big Data ของประเทศจีนจะขับเคลื่อน
โดยเมือง/โดยรัฐบาลท�องถ่ินเป6นหลัก เพราะในแต�ละท�องถ่ินมีพ้ืนฐาน
ป3ญหา มีความพร�อมในการพัฒนาท่ีแตกต�างกันในขณะท่ีประเทศไทย  

 

10 http://bigdataexperience.org/alibaba-fraud-dectection/ 
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การขับเคลื่อนนโยบายจะเกิดข้ึนจากส�วนกลางทำให�ไม�เข�าใจป3ญหาของแต�
ละท�องถ่ิน 
  - รัฐบาลจีนป�ดก้ันและจำกัดเสรีในการใช�งาน Internet จาก
ภายนอกทำให�ผู�ประกอบการภายในประเทศ เช�น Alibaba เติบโตเป6น
บริษัทระดับโลก ในขณะท่ีประเทศไทยเป�ดเสรีทำให�ผู�ประกอบการไทยไม�
สามารถแข�งขันกับผู�ประกอบการข�ามชาติได� สิ่งท่ีประเทศไทยควรเรียนรู�คือ
การป�ดก้ันเพ่ือสร�างโอกาสไม�ใช�สิ่งเลวร�าย กลับกัน “เสรีภาพท่ีมาพร�อมกับ
ความเป6นทาส เราก็จะเป6นทาสสืบไป”  
 2) ด�านการช�วยเหลือหรือการส�งเสริม Startup/SMEs 
  - การช�วยเหลือหรือการส�งเสริม Startup ในประเทศจีน จะเน�น
การช�วยเหลือในลักษณะของการสร�างโอกาส ให�ห�วงโซ�อุปทานเดียวกันอยู�
ด�วยกันเพ่ือสร�างโอกาสในการต�อยอดและสร�างเครือข�ายซ่ึงกันและกัน  
ในขณะท่ีประเทศไทยเน�นให�ความช�วยเหลือ เช�น เงินทุน องค*ความรู� ฯลฯ 
จากความต�องการของรัฐมากกว�าการให�โอกาสในการเข�าถึงห�วงโซ�อุปทาน
ในวงธุรกิจของตัวเอง ช�วยเหลือเป6นแพ็กเกจท่ีไม�ได�คำนึงถึงป3ญหาของ
ผู�ประกอบการแต�ละราย 
 3) วัฒนธรรม/ค�านิยมการใช� Internet 
  - Alibaba เป6นตัวอย�างของการใช� Big Data มาใช�ประโยชน*ใน
เชิงธุรกิจ โดยเฉพาะท้ังธุรกิจพาณิชย*อิเล็กทรอนิกส*และธุรกิจการเงินโดยใช�
ประโยชน*จาก Internet ในขณะท่ีประเทศไทยซ่ึงมีผู�ใช�งาน Internet สูงถึง
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ร�อยละ 82.48 ของประชากรท้ังประเทศ11 ยังคงเป6นเป6นเพียงผู�เข�าถึงแต�ไม�
ใช�ประโยชน*  
 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ข�อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการใช�งาน Big Data 
ยกระดับภาคอุตสาหกรรม 
  - ปรับแก�กฎหมายให�รองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีท่ีเข�าสู�ยุคดิจิทัล 
  - กำหนดนโยบาย และรูปแบบการบริหารท่ีชัดเจน นำกรณีของ
ประเทศต�างๆ มาปรับให�เหมาะสมกับบริบทของภาคอุตสาหกรรมไทย 
  - ส นั บ ส นุ น ให� เป� ด แ ล ะ ใช� ข� อ มู ล  (Open Data) เ พ่ื อ ให�
ผู�ประกอบการ/ประชาชน มีส�วนร�วมในการใช�ข�อมูลให�เกิดประโยชน*และ
สร�างความโปร�งใส เพ่ือให� เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
  - วางบทบาทการทำงานในเชิงประชารัฐ เพ่ือกำหนดแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศร�วมกัน 
  - ปรับมุมมอง ทัศนคติ ของบุคลากรให�มีความต่ืนตัวต�อเทคโนโลยี  
 2. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการสำรวจและจัดทำฐานข�อมูล
ด�านอุตสาหกรรมเพ่ือการวิเคราะห*และใช�ประโยชน*จาก Big Data สำหรับ
การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกลุ�มผู�ประกอบการ SMEs 

 

11 https://www.brandbuffet.in.th/2018/02/global-and-thailand-
digital-report-2018/ 
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  - เตรียมการด�านข�อมูล Big Data โดยเริ่มจากกลุ�มผู�ประกอบการ 
SMEs ท่ีเป6นผู�รับบริการของกระทรวง  ให�อยู�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส* 
  - พัฒนารูปแบบความต�องการของผู�ประกอบการ SMEs ในแต�
ละคลัสเตอร*อุตสาหกรรม เพ่ือกำหนดและวางแผนการใช�ข�อมูลท่ีจำเป6น
สำหรับการวิเคราะห* ประเมินผล สำหรับแต�ละกลุ�มผู�ประกอบการ 
  - นำข�อมูลท่ี ได�จากการฐานข�อมูลให�ผู�ประกอบการ SMEs 
นำไปใช�วิเคราะห* คาดการณ* และประเมินผลในด�านต�าง ๆ เช�น ประเมิน
ศักยภาพตนเองเม่ือเทียบกับผู�ประกอบการในกลุ�มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ฯลฯ 
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นโยบายการส	งเสริมผู�ประกอบการ Startup ด�าน AI ตามแผน
ยุทธศาสตร$ AI 2030 ของรัฐบาลจีน  

: ข�อคิดสำหรับประเทศไทย  
(AI startup entrepreneurship promotion policy in line with 

China’s AI 2030 strategic plan  
: concept for Thailand context.) 

 
สุพัตรา แสนศรี  

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
• การพัฒนาด�าน AI ในปLจจุบัน 

ในยุคดิจิทัลที ่มีเทคโนโลยีหลักที ่สำคัญ 4 อย�าง ได�แก� sensor 
สามารถเปลี่ยนสิ่งท่ีเป'นกายภาพ (Physical) เป'นรูปแบบดิจิทัล เช�น การใช� 
sensor จับสภาพอากาศ จับสถานะการทำงานของเครื ่องจักร แปลง
ข�อความในกระดาษมาเป'นดิจิทัล และการเก็บภาพ เสียง วิดีโอ ในรูปแบบ
ดิจิทัล เป'นต�น จึงทำให�เกิดข�อมูลจำนวนมาก เทคโนโลยีตัวที่ 2 คือ Big 
data เป'นการเชื ่อมโยงข�อมูลขนาดใหญ� และมีความหลากหลาย จึงมี
เทคโนโลยีตัวที่ 3 คือ AI ที่มีการเรียนรู�แบบ Deep learning เพื่อเข�ามา
จัดการข�อมูล วิเคราะหI ประมวลผล โดยเลียนแบบการทำงานของ Cell 
สมองของมน ุษย I  และเช ื ่อมโยงไปส ู � เทคโนโลย ีต ัวท ี ่  4 ค ือ Cloud 
Computing ในการเก็บข�อมูลและถ�ายทอดเพื ่อให �สามารถนำมาใช�

173 



ประโยชนIต�อไป ซึ ่งเทคโนโลยีหลักเหล�านี ้ได�เข�ามามีบทบาทมากขึ้นใน
ป P จจ ุ บ ั น  โดย เก ิ ดการ  Disrupt ต � อท ุ กภาคส � วน  และในอนาคต
ภาคอุตสาหกรรมโดยเกิดการ Disrupt ตัวเองเป'นไปในลักษณะ No Industry 
Bounding จะข�ามขอบเขตนิยามของอุตสาหกรรมใน sector ต�าง ๆ ทำให�
สามารถต�อยอดธุรกิจไปได�มาก และอาจข�ามขอบเขตแพลตฟอรIมการ
ให�บริการแบบเดิมได�เน่ืองจากมีข�อมูล และใช�เทคโนโลยีมาใช�ในการวิเคราะหI
ข�อมูล 

AI (Artificial Intelligence) หร ือ ป Pญญาประด ิษฐ I  หมายถึง 
โปรแกรมคอมพิวเตอรIที่ถูกพัฒนาให�มีความสามารถในการเรียนรู� มีความ
ฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะหI วางแผน และตัดสินใจได� ซับซ�อนแบบ
สมองมนุษยI โดยการประมวลผลจากฐานข�อมูลขนาดใหญ� ดังนั้น ข�อมูล
จำนวนมหาศาลจึงเป'นเหมือนวัตถุดิบให� AI คำนวณและเรียนรู�ให�ฉลาดข้ึน
ได� และปPจจุบันการพัฒนา AI มีความก�าวหน�าได�เกิดจากปPจจัยสำคัญ 3 
ประการ ได�แก� การประมวลผลของคอมพิวเตอรI (Computational Power) 
ข �อม ูลปร ิมาณมหาศาล (Big Data) และข ั ้นตอนว ิ เคราะห Iคำนวณ 
(Algorithm) ท่ีทำให�โปรแกรมคอมพิวเตอรIคิดได�เหมือนมนุษยI 

ปPจจุบันจะเห็นได�ว�า AI ได�ถูกนำมาใช�ในหลายภาคส�วน ทั้งการ
ทดแทนแรงงานคน และการทำงานร�วมกับคนเพื่อเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
ความก�าวหน�าของเทคโนโลยี AI ทำให�หลายภาคส�วนเริ ่มตระหนักที ่จะ
พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาความรู� และปรับตัวกับกระแสของโลก ตัวอย�าง
ความสามารถของ AI ที่ถูกนำมาใช�ในภาคธุรกิจ ได�แก� ความสามารถในการ
เข�าใจภาษาด�วยระบบประมวลผลภาษา (Natural Language Processing 
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– NLP) สามารถนำไปต�อยอดได�ในหลายๆ ธุรกิจ ความสามารถในการ
โต�ตอบอัตโนมัติในรูปแบบการให�ข�อมูลเบื ้องต�นผ�านระบบ Chatbot 
ความสามารถในการวิเคราะหIเพื่อจัดเส�นทางขนส�งและการกระจายสินค�า 
ความสามารถในการวิเคราะหIใบหน�าเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการชำระ
สินค�าด�วยการสแกนใบหน�า (Face Payment) การวิเคราะหIข�อมูลกลุ�ม
ลูกค�า โดยนำ AI ไปใช�ร�วมกับ Big Data เช�น การเลือกจะโชวIสินค�าอะไรใน
หน�าแรกให�กับลูกค�าแต�ละรายโดยวิเคราะหIจากข�อมูลการเข�าใช�งานหรือ
การสั่งซ้ือสินค�าในอดีต การเก็บข�อมูลจากการ login ทางระบบ การใช�
หุ�นยนตIรับรายการอาหารและให�ชำระเงินผ�านระบบออนไลนI เป'นต�น และ
ในธุรกิจ Startup ที ่ธรรมชาติต�องการให�มีการเติบโตอย�างรวดเร็วน้ัน    
การเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจกับ AI จะทำให�พัฒนาธุรกิจให�ได�อย�างก�าว
กระโดด ช�วยในเรื่องการจัดการข�อมูลจำนวนมหาศาลได�อย�างรวดเร็วและ
แม�นยำ  

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1-2 : เทคโนโลยีการชำระสินค�าด�วยการสแกนใบหน�า (Face Payment)  

และการใช�หุ�นยนตIรับรายการอาหาร 
ท่ีมา https://thaifintech.org/face-pay-china-fintech/ 

ท่ีมา http://thaichinesehr.com/news/detail/873 
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• แผนยุทธศาสตร$ AI 2030 ของจีน 
จีนเป'นชาติมหาอำนาจด�าน AI อันดับสองของโลก โดยในการ

ประชุมพรรคคอมมิวนิสตI ครั้งท่ี 19 เม่ือเดือนตุลาคมปh 2017 ประธานาธิบดี 
Xi Jinping ประกาศเปlาหมายให�จีนเป'นมหาอำนาจด�านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ได�กำหนดแผนยุทธศาสตรIชาติ เพื่อสร�างให�ประเทศก�าวขึ้นมา
เป'นศูนยIกลางนวัตกรรมด�านปPญญาประดิษฐI ภายในปh 2030 ซ่ึงได�ถูกบรรจุ
ในยุทธศาสตรIชาติ Made in China 2025 ที่ต�องการผลักดันให�จีนพ�นจาก
การเป'นประเทศผลิตสินค�าราคาถูก ใช�แรงงานในการผลิต ขึ้นเป'นผู�นำด�าน
เทคโนโลยีการผลิต ด�วยนวัตกรรมและ AI และส�งเสริมอุตสาหกรรมแห�ง
อนาคต เช�น เซมิคอนดักเตอรI ยานพาหนะไร�คนขับ การผลิตหุ�นยนตIหรือ
แขนกล การค�าปลีก การเงิน การแพทยI (BioTech) รวมถึงนวัตกรรม Facial 
Recognition  

ในเดือนกรกฎาคม 2017 จีนได�ประกาศแผน Next Generation 
Artificial Intelligence Development Plan เพ ื ่อยกระด ับการพ ัฒนา
เทคโนโลยี AI ทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบกฎหมาย การวิจัยและ
พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให�สามารถบรรลุเปlาหมายในปh 2030 โดย
กำหนดไว� 3 ขั้นตอน ปh 2020 : ทำให�ประเทศก�าวทันประเทศผู �นำด�าน
นวัตกรรม AI โดยพัฒนาเทคโนโลยี AI และแอปพลิเคชั่น ให�อยู�ในระดับสูง
ของโลกเพ่ือสนับสนุนในการเป'นประเทศท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม และเริ่ม
ท่ีจะสร�างความม่ังค่ังในด�านต�าง ๆ ให�กับสังคม ปh  2025 : ค�นคว�าด�าน AI ท่ี
ก�าวล้ำข้ึน (Breakthrough) โดยเทคโนโลยี AI และแอปพลิเคชั่นจะก�าวข�าม
จุดเปลี่ยนผ�านต�าง ๆ ไปอยู�ในระดับที่สูงขึ ้นของโลก โดย AI จะเป'นแรง
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ขับเคลื่อนหลักของการยกระดับอุตสาหกรรม และการปรับโครงสร�างทาง
เศรษฐกิจ นำไปสู�การเป'นเมืองอัจฉริยะ และปh 2030 : การก�าวเป'นประเทศ
ผู �นำด�าน AI ของโลก โดยเทคโนโลยี AI และแอปพลิเคชั ่น จะเข�าสู �ใน
ระดับสูงของโลกมากขึ้น ประเทศจีนจะเป'นศูนยIกลางนวัตกรรมของโลก   
มีระบบเศรษฐกิจและสังคมอัจฉริยะ  

เครื ่องมือสำคัญที ่ทำให�จีนบรรลุแผน AI 2030 คือ การปฏิรูป
การศึกษา ปรับปรุงภาคทฤษฎีพื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
จะเริ ่มในระดับมหาวิทยาลัย แม�กระทั ่งแบบเรียน Fundamentals of 
Artificial Intelligence (พื้นฐานปPญญาประดิษฐIระดับมัธยม) โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับโลกในปh ค.ศ. 2028 ในยุคที่ AI มีบทบาทในการดำเนินงาน ปPจจัย
สำคัญอีกประการหนึ่งที่จีนมีความได�เปรียบประเทศอื่นในการพัฒนา AI ได�
อย�างรวดเร็ว คือจีนมีจำนวนข�อมูลมหาศาลเพื่อใช�ในการพัฒนาให�ดียิ่งข้ึน 
และการร�วมมือของหลายภาคส�วนเพื่อให�เกิดความพร�อมในการใช� AI อย�าง
กว�างขวางและหลากหลายรูปแบบ ทำให�เทคโนโลยีมีราคาถูกลง และมีการ
เพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตรIและนักคณิตศาสตรIที่เข�าทำงานด�าน AI ในจีน
เป'นจำนวนมาก  
• การส	งเสริมผู�ประกอบการ Startup ด�าน AI ตามแผนยุทธศาสตร$ AI 
2030 ของจีน  

รัฐบาลจีนมีมาตรการในการส�งเสริม Startup อย�างเต็มที่ ไม�ว�าจะ
เป'นการสนับสนุนปPจจัยอันดีต�อ Ecosystem ภายในประเทศ ไปจนถึง
นโยบายที่ส�งเสริมให�ผู�ประกอบการรุ�นใหม�เพื่อลงทุนในตลาดต�างประเทศ 
นโยบายจากภาครัฐท่ีส�งเสริมให�นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรู�จักวิธีเป'นเจ�าของ
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ธุรกิจและใช�นวัตกรรมเพื่อการแข�งขัน จนมุ�งหวังให�มี Unicorn Startup ท่ี
มีมูลค�าบริษัทมากกว�า 1 พันล�านเหรียญดอลลารIสหรัฐฯ ขึ้นไป รวมถึง
มุ �งหวังให� Startup มาจดทะเบียนในประเทศให�ได�มากที ่สุด และยังได�
ดำเนินนโยบาย Supportive Government  โดยการส�งเสริมแนวคิดการ
พัฒนาผู�ประกอบการ “อนาคตอยู	ที่ผู�ประกอบการ”  รัฐสนับสนุนกองทุน 
Guiding funds และจัดตั ้ง Entrepreneurship and AI Zones โดยวิจัย
เรื่อง AI ship สนับสนุนการเข�าถึงนวัตกรรม มีห�องปฏิบัติการ สถาบันวิจัย 
ด �านเทคโนโลย ี  AI ศ ูนย Iบ �มเพาะผ ู �ประกอบการ Startup ปร ับปรุง 
Ecosystem ให�เอ้ือต�อการพัฒนาธุรกิจ เช�น ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ  

โดยขอยกตัวอย �างการพัฒนา Startup ด �าน AI ในจ ีน ได �แก�  
แพลตฟอรIม Ping An Good Doctor เป'นแพลตฟอรIมการดูแลสุขภาพแบบ
ครบวงจร ให�คำปรึกษาออนไลนIสำหรับโรคทั่วไปมากกว�า 2,000 โรคและ
สามารถตอบคำถามทางการแพทยIและสุขภาพสำหรับผู�ใช�ได�ทันทีด�วยระดับ
ความแม�นยำระดับมาตรฐานสากล และได�ทำการวิจัยคลินิกท่ีไม�มีการควบคุม
และใช� AI เรียกว�า คลินิกหน่ึงนาที (One-minute Clinics) ใน 8 จังหวัดและ
เมืองต�าง ๆ และมียาสามัญมากว�า 100 ประเภท  และสามารถสั่งซื้อได�ทาง
ออนไลนIผ�านแอพลิเคชั่น Ping An Good Doctor ในกรณีท่ีผู�ใช�ต�องการยาท่ี
ไม�ได�จัดเก็บไว�ที่บูธ และมีบริการจัดส�งยาภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยร�านยา
ใกล�เคียง  
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ภาพท่ี 3 : แพลตฟอรIมการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ให�คำปรึกษาออนไลนIสำหรับโรคท่ัวไปในจีน 
ท่ีมา https://www.mobihealthnews.com/content/ping-good-doctor-launches-

commercial-operation-one-minute-clinics-china 
 

• การพัฒนาด�าน AI และ ผู�ประกอบการ Startup ด�าน AI ของไทย 
การปฏิรูปประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 โดยมีกลไก

สำคัญในการพัฒนาที่สำคัญ ได�แก� กลไกด�านการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข�งขัน ด�วยนวัตกรรม ปPญญา เทคโนโลยี และความคิดสร�างสรรคI 
กลไกการสร�างความเติบโตจากภายในด�วยการกระจายรายได� โอกาส และ
ความมั่งค่ังอย�างเท�าเทียม กลไกการพัฒนาอย�างสมดุลด�วยการพัฒนาที่เป'น
มิตรต�อสิ่งแวดล�อม โดยนโยบายเศรษฐกิจภายใต� Thailand 4.0 เป'นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร�างทางเศรษฐกิจไปสู�การเป'น Value-based Innovation 
Driven Economy หรือ เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม โดยไม�ใช�เพียง
การทำให�มูลค�าทางเศรษฐกิจ (GDP) เติบโตเพียงอย�างเดียว หากแต�เป'นการ
ปรับเปลี ่ยนให�โครงสร�างทางเศรษฐกิจของประเทศมีความสมดุล ด�วย
แนวคิดนี้ จึงทำให�เกิดนโยบาย Industry 4.0 และการสร�างมูลค�าเพิ่มด�วย
นวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด�วย 10 อุตสาหกรรมเปlาหมาย (S-Curve) 
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ในการกำหนดยุทธศาสตรIชาติที่มีเปlาหมายในการพัฒนาประเทศ
อย�างยั ่งยืน และเป'นกรอบในการจัดทำแผนต�าง ๆ ให�สอดคล�องและ 
บูรณาการกัน ซึ่งได�จัดทำแผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตรIชาติ 23 ประเด็น 
โดยมีประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห�งอนาคต ที่ให�ความสำคัญกับ 
การพัฒนาองคIรวมและการสร�างระบบนิเวศให�อุตสาหกรรมและบริการแห�ง
อนาคตได�เติบโต โดยเน�นการสร�างรากฐาน การสร�างสภาพแวดล�อมท่ี
เอื้ออำนวยต�อการพัฒนา ทั้งด�านบุคลากร และโครงสร�างพื้นฐานที่จำเป'น 
การพัฒนาต�อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข�มแข็ง 
และได�กำหนดแผนย�อยอุตสาหกรรมและบริการดิจ ิท ัล ข�อมูล และ
ปPญญาประดิษฐI เน�นการส�งเสริมให�มีการวิจัยพัฒนาและสร�างนวัตกรรมทาง
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข�อมูล และปPญญาประดิษฐI เพื ่อเพ่ิม
ศักยภาพและความสามารถในการแข�งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ พัฒนาผู�ประกอบการ และบุคลากรท้ังด�านการผลิตและผู�ใช� 
สร�างความตระหนักรู�และสนับสนุนการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข�งขันตามระดับความพร�อมของผู �ประกอบการ ขยายช�องทาง
การตลาดทั้งในและต�างประเทศ ลงทุนในโครงสร�างพื้นฐานและระบบนิเวศ
ท่ีจำเป'นและส�งเสริมการลงทุนท้ังในและต�างประเทศ 

จากนโยบายที่เกี ่ยวข�องเหล�าน้ี ได�นำมาสู�การส�งเสริมผู�ประกอบ 
Startup โดยมีการแต�งตั้งคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจเริ่มต�นแห�งชาติ  
ในปh 2559 มีหน�าที ่กำหนดยุทธศาสตรIหลัก (Grand Strategy) ในการ
ส�งเสริมธุรกิจเริ่มต�น (Startups) ของประเทศ มีการจัดทำแผนการส�งเสริม
วิสาหกิจเริ ่มต�นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) และขับเคลื ่อน 
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การดำเนินงานตามแผนดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง ได�แก� การปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข�องกับการธุรกิจเริ่มต�นเพื่อให�เอื้อต�อการประกอบ
ธุรกิจของ Startup ในประเทศไทยมากขึ้น การเสนอร�างพระราชบัญญัติ
ส�งเสริมวิสาหกิจเริ่มต�น ซึ่งมุ�งสนับสนุน แก�ไขข�อจำกัดและอุปสรรคต�าง ๆ 
ที่ไม�เอื้อต�อการพัฒนาของระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุน Startup การปรับปรุง
สิทธิประโยชนIทางภาษีแก� Startup และนักลงทุนใน Startup 

นอกจากนี้ยังมีแผนแม�บทการส�งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  พ.ศ. 2561 
– 2564 ท่ีเป'นการส�งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลท้ังในด�านการพัฒนากำลังคนสู�ยุค
ดิจิทัล ยกระดับภาคเศรษฐกิจสู�ดิจิทัลไทยแลนดI โดยมุ�งเปlาให�ธุรกิจท่ีปรับสู�
แพลตฟอรIมดิจิทัล สร�างผู�ประกอบการ Digital Startup และสำเร็จเป'น 
Unicorn ขับเคลื่อนชุมชนสู�สังคมดิจิทัล และพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานรองรับ
นวัตกรรมดิจิทัล ผ�านกลไกการขับเคลื่อนแผนแม�บทในระดับนโยบายและ
ระดับพ้ืนท่ี 

ปPจจุบันประเทศไทยยังได�กำหนดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พ ิ เศษภาคตะว ันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : 
EECi) เพื่อสร�างพื้นที่นวัตกรรมใหม�ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
EEC ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช�วยส�งเสริมให�เกิดการทำวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมร�วมกันระหว�างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึง
ชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือช�วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงสร�างให�
เกิดอุตสาหกรรมใหม�  
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ภาพท่ี 4 : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) 

ท่ีมา https://www.eeci.or.th/th/ 

 
ตัวอย�าง Startup ไทยที่นำ AI มาใช�กับ Product ได�แก� AVA เป'น

บริการให�คำปรึกษาด�านการลงทุน (Investment Robo-Advisor) เช�น ดู
ข�อมูล Real Time ข�อมูลงบการเงินย�อนหลัง โดยมี AI วิเคราะหIข�อมูลเชิง
ลึก สัญญาณการซื้อขายหุ�น รูปแบบการลงทุน พยากรณIได�อย�างแม�นยำ  
ซึ ่งในการเทรดหุ �นจะต�องมีข�อมูล Financial Data จำนวนมาก เพื ่อไป
ทดสอบกับหุ�นทุกตัวในตลาด และหากไม�สามารถวิเคราะหIได�อย�างรวดเร็ว
พอ ราคาหุ�นอาจจะเปลี่ยนแปลงและทำให�นักลงทุนเสียโอกาส โดยแบ�งการ
ทำงานเป'นทีม Big Data ทำหน�าที่ประมวลผลข�อมูล ทีม AI Scientist ที่นำ
ข�อมูลทั้งหมดมาเข�ากระบวนการ Feature Extraction เพื่อส�งต�อไปยังทีม 
Finance เพื่อทำ Predictive Model & Testing และต�องทำกระบวนการ
เหล�านี้ด�วยความเร็วสูง ออกมาเป'น Finished Product ที่อยู�ในรูปแบบ
แพลตฟอรIมให�กับผู�ใช�งาน 
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ภาพท่ี 5 : AVA เป'นบริการให�คำปรึกษาด�านการลงทุน (Investment Robo-Advisor) 

ท่ีมา https://techsauce.co/tech-and-biz/ava-robo-investment-advisor/ 
 

• ปLญหาอุปสรรคการพัฒนา Startup ด�าน AI ของไทย 
จากที่กล�าวมาจะเห็นได�ว�าภาครัฐไทยพยายามสร�างปPจจัยแวดล�อม

ที่จะส�งเสริมให�เกิดการพัฒนาด�านเทคโนโลยีเพื่อเชื ่อมโยงสู�การพัฒนา 
ในด�านอื่นๆ แต�ยังไม�มีนโยบาย ยุทธศาสตรI เปlาหมาย หรือแนวทางการ
ส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย�างชัดเจนเป'นรูปธรรม และในด�านการ
ส�งเสริมธุรกิจ Startup ด�าน AI มาตรการที่ออกมาก็ยังไม�ตอบโจทยIความ
ต�องการผู�ประกอบ Startup เช�น การส�งเสริมให�มี Startup จำนวนมาก  
ซึ่งไม�ได�เป'น startup ที่มีมูลค�าสูง ไม�ได�เกิดการส�งเสริมมูลค�าทางเศรษฐกิจ 
โดยปPญหาของ Startup ท่ีแท�จริง คือ การขาดเงินทุนทำให�ไม�สามารถขยาย
ธุรกิจหรือเติบโตต�อไปเป'น Startup ระดับยูนิคอรIนและสร�างมูลค�าทาง
เศรษฐกิจได� 

ปPจจัยสำคัญอีกประการคือความเข�าใจของคนในประเทศที่ยังไม�
ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากประเทศยังไม�สามารถพัฒนาด�าน
เทคโนโลยีให�ก�าวหน�าขึ้นได� การสูญเสียความสามารถในการแข�งขันใน
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ภาคอุตสาหกรรม ปPญหาการถูกทดแทนแรงงานที ่เกิดจากการนำระบบ
อัตโนมัติมาใช�ในการผลิตมากขึ้นเพื่อลดต�นทุนการผลิต ลดความผิดพลาดท่ี
เกิดจากคน ทรัพยากรคนต�องตระหนักถึงการพัฒนาทักษะให�สามารถ
ทำงานกับหุ �นยนตIได�ในอนาคต หรือการที ่คนมีทัศนคติในการไม�อยาก
เปลี่ยนแปลง ไม�ตัดสินใจจากข�อมูลแต�ใช�ความรู�สึก หรือเมื่อวัดผลแล�วไม�
นำเอาไปใช�ประโยชนIต�อ ก็เป'นปPญหาอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงด�านกฎหมายท่ีมีกระบวนการยุ�งยาก ไม�ชัดเจน ใช�เวลามาก และถูก
กำหนดโดยผู�ท่ีไม�มีความเข�าใจหรือเชี่ยวชาญในเรื่องน้ัน ๆ 

 
• ข�อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาสำหรับประเทศไทย 

ในสถานการณIที ่ประเทศมหาอำนาจใหญ� ๆ กำลังแข�งขันกัน 
เพื่อเป'นผู�นำด�าน AI นั้น การที่ประเทศไทยพยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีใน
ด�านการผลิตโปรแกรมเมอรI การพัฒนาซอฟตIแวรI สร�าง Data Scientist  
มีความเป'นไปได�ยากที่จะตามให�ทันประเทศมหาอำนาจเหล�านั้น ประเทศ
ไทยจึงต�องกำหนดนโยบายการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศด�าน AI ท่ี
เหมาะสมและมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยรัฐต�องมีมุมมองการพัฒนา
รอบด�านทั ้งระบบ (Eco System) พัฒนาการปฏิรูปด�านการศึกษาโดย
ส�งเสริมด�านวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี ส�งเสริมแนวคิดการวิจัยและพัฒนา 
สร�างความตระหนักการใช� Digital / Data / AI และตระหนักถึงความจำเป'น
ที่จะต�องพัฒนาด�านเทคโนโลยี และให�ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ 
(reskill) ให�คนสามารถทำงานกับ AI ได� รวมถึงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ  
ให�ชัดเจนและทันสมัย เป'นสากล ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ไม�เป'นอุปสรรค
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ต�อการขยายการเติบโตและสร�างมูลค�าของธุรกิจ เพื่อเป'นเครื่องมือในการ
กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกส�งเสริมให�เกิดการลงทุน  

จัดตั ้งหน�วยงานที ่ช �วยประสานความร�วมมือในหลายระดับท้ัง
มหาวิทยาลัย หน�วยวิจัย และธุรกิจ เป'นทีมท่ีมีวิสัยทัศนI ช�วยชี้นำและผลักดัน
การนำข�อมูลและ AI มาใช�ให�เกิดประโยชนIกับประเทศ กำหนดแผนและดูแล
การเข�าถึงข�อมูล รวมถึงการเป'น Think tank ที่มองแนวทางหลาย ๆ ด�าน  
ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ กฎระเบียบ (Regulatory) และจรรยาบรรณ (Ethics) 
ผลักดัน Ecosystem ในการสร�างอุตสาหกรรม AI และมีความร�วมมือระหว�าง
หน�วยงานต�าง ๆ ทั ้งในและต�างประเทศเพื ่อให�เกิดการแบ�งปPนข�อมูล 
(Knowledge sharing) พัฒนาคนและองคIความรู�ด�านการวิจัยไปพร�อม ๆ กัน 
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การวิเคราะห
 Pain Point และ Gain Point  
ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 สุภาธร สวัสดี 

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 

 
 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเป�นอุตสาหกรรม
เป�าหมายท่ีเป�นการต�อยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพในการสร#างมูลค�าทาง
เศรษฐกิจและการค#า เพ่ือยกระดับประเทศเข#าสู� ยุคไทยแลนด-  4.0  
ด#วยความได#เปรียบด#านวัตถุดิบท่ีหลากหลาย ทักษะและองค-ความรู#ด#าน
การเกษตร สู�การพัฒนาอุตสาหกรรมเป�าหมายใหม� ได#แก� เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ โดยปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด#วยประสิทธิภาพ เป�น 
การขับเคลื่อนด#วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตรแบบด้ังเดิมไปสู�
การเกษตรสมัยใหม�ท่ีมุ�งเน#นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) เกษตรกรมีรายได#มากข้ึนและเป�นเกษตรกรแบบผู#ประกอบการ 
(Entrepreneur) ใช#วิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงความได#เปรียบด#านความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให#เป�นความได#เปรียบในเชิงแข�งขัน ตาม
นโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข#อง เช�น ยุทธศาสตร-ชาติ 20 ปG (พ.ศ.256๐-
25๗๙) ยุทธศาสตร-การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 (พ.ศ.2560-2579) และ
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (พ.ศ.2561-2570) 
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 บริบทภาพรวมและสถานการณ-ของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
พบว�า ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีสำหรับการเกษตรประมาณร#อยละ 43 (138 
ล#านไร�) เป�นสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีผลิตภัณฑ-มวลรวมมากท่ีสุดในประเทศ 
ในปG 2559 คิดเป�นมูลค�าร#อยละ 8.5 โดยมีการจ#างงานมากถึงร#อยละ 32 
ของจำนวนประชากรแรงงานไทยท้ังหมด แต�สร#างมูลค�าทางเศรษฐกิจได#เพียง
ร#อยละ 8.5 เม่ือเทียบกับภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส�วนการ
จ#างงานร#อยละ 44 และ 24 ซ่ึงสร#างมูลค�าทางเศรษฐกิจได#ถึงร#อยละ 64.3 
และ 27.2 ตามลำดับ๑ ภาคเกษตรต#องปรับเปลี่ยนโดยการพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร การเพ่ิมมูลค�าให# กับผลผลิตทาง
การเกษตรต#นน้ำตลอดห�วงโซ�มูลค�า (Value chain) เน่ืองจากการผลิตสินค#า
เกษตรมีมูลค�าเพ่ิมน#อยด#วยเป�นผลิตภัณฑ-แปรรูปข้ันต#น ประกอบกับผลิตภาพ
แรงงานอยู�ในระดับค�อนข#างต่ำ จึงควรยกระดับโดยการนำเทคโนโลยีทางการ
เกษตรมาใช# เป�นอุตสาหกรรมเป� าหมาย ท้ังน้ี  เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตรเป�นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ-ให#หลากหลาย มีนวัตกรรม
ท่ีสูงข้ึน ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เช�น การพัฒนาพันธุ-ให#ได#ผลผลิตสูง 
หรือมีคุณสมบัติท่ีดี และสร#างมูลค�าเพ่ิมให#กับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพอ่ืน 
ตลอดจนปรับตัวต�อแนวโน#มท่ีสำคัญ ได#แก� ความต#องการสินค#าอาหารใน
ตลาดโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการเพ่ิมของประชากรอย�างต�อเน่ือง การปรับตัวต�อ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป�นต#น 

 

๑ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร�วมกับคณะทำงานด#านการพัฒนาคลัส
เตอร-ภาคอุตสาหกรรมแห�งอนาคต  
  (D5:NEW S-CURVE). มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปG พ.ศ.2561-2570, 
(กรุงเทพฯ : สศอ., 2561). 
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 จากนโยบายและกลไกของภาครัฐ รวมถึงบริบทภาพรวมและ
สถานการณ-อุตสาหกรรม นำไปสู�การวิเคราะห- Pain point และ Gain 
point เพ่ือเป�นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพให#บรรลุตาม
เป�าหมาย สร#างความเข#มแข็งให#กับอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีขับเคลื่อน
ด#วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยประมวลภาพรวม 5 ด#าน ได#แก� ด#านปjจจัย 
การผลิตและกระบวนการ ด#านตลาดและการลงทุน ด#านมาตรฐานและ
นวัตกรรม ด#านอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน ด#านนโยบายและ
กฎระเบียบ 
การ วิ เค ราะห
  Pain Point และ  Gain Point ของอุ ตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
1. ด#านปjจจัยการผลิตและกระบวนการ 
 ภาวะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ด#วยโครงสร#างของประเทศเข#าสู�
สังคมผู#สูงอายุ ประกอบกับคนรุ�นใหม�ขาดแรงจูงใจ เน่ืองจากเป�นแรงงานนอก
ระบบ ขณะท่ีจำนวนประชากรมีแนวโน#มเพ่ิมข้ึน ความต#องการผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือการบริโภคสูง แต�ปjจจัยการผลิต เช�น พ้ืนท่ีมีแนวโน#มลดลง 
จากการพัฒนาเพ่ือทำธุรกิจด#านอ่ืน หรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
รวมถึงประสิทธิภาพการผลิตต่ำจากการขาดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ผลผลิตของตนเอง และเกษตรกรจำหน�ายผลผลิตได# ในราคาถูก ท้ังน้ี   
การพัฒนาและสนับสนุนโครงสร#างพ้ืนฐานทางด#านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร เช�น ปjญญาประดิษฐ- (A.I.) ระบบเซนเซอร- เทคโนโลยีชีวภาพ 
นำมาใช#ในการจัดการและสร#างมูลค�าเพ่ิมในห�วงโซ�อุปทาน รวมถึงการ

188 



 

 

บริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรและสนับสนุนการลงทุนเพาะปลูกพืชเกษตรท่ี
สำคัญ โดยสร#างความสมดุลด#านศักยภาพการผลิตเชิงพ้ืนท่ีและปริมาณ
ความต#องการ จะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพและปรับสมดุลทางการผลิตให#
สอดคล#องกับความต#องการของตลาด ตลอดจนสร#างแรงงานภาคเกษตรรุ�น
ใหม�ท่ีมีความม่ันคง โดยประยุกต-ภูมิปjญญาท#องถ่ินและวิธีการปฏิบัติท่ีดี
นำมาบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมี ร�วมกับระบบประกันความเสี่ยงทาง
การเกษตรและระบบสวัสดิการ 
2. ด#านตลาดและการลงทุน 
 ตลาดเป�นของพ�อค#าคนกลาง การลงทุนและความเสี่ยงเป�นของ
เกษตรกร ไม�มีส�วนในการตัดสินใจกำหนดราคาตลาด ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรไม�เป�นธรรม และทำให#เกิดภาวะสินค#าล#นตลาด ตลอดจนขาด
การบูรณาการของหน�วยงาน กลไกการส�งเสริมการลงทุนระหว�างหน�วยงาน
ภาครัฐ และสถาบันการเงินท่ีเก่ียวข#อง ท้ังน้ี การสร#างช�องทางการตลาด
ออนไลน- หรือ Platform การซ้ือขาย เพ่ือให#เกษตรกรสามารถคาดการณ-การ
ผลิตเชื่อมต�อโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมหรือผู#บริโภค จะเป�นการสร#าง
ความเชื่อม่ันว�าจะมีตลาดและผู#ซ้ือรองรับ รวมถึงการสร#าง Government 
Platform ระบบกลางเชื่อมโยงงานบริการด#านการลงทุนแบบครบวงจร 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส- รวมถึงมาตรการท่ี
สนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีใช#เทคโนโลยีสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐ
ในการดำเนินนโยบาย การปฏิบัติงาน ความสะดวกรวดเร็วในการประกอบ
ธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันด#านการลงทุนและการค#า 
3. ด#านมาตรฐานและนวัตกรรม 
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เทคโนโลยี ท่ี ใช# ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพมีราคาสูง ต#องพ่ึงพาการนำเข#าจากต�างประเทศ ผู#บริโภค
ขาดความเชื่อม่ันในเรื่องกระบวนการผลิต ความปลอดภัยจากสารเคมี หรือ
มาตรฐานท่ีใช#ในการควบคุมกระบวนการผลิต เน่ืองจากความหลากหลาย
ของแหล�งท่ีมา สภาวะแวดล#อมในการเพาะปลูกหรือผลิต ท่ีอาจก�อให#เกิด
การปนเปqrอน ผลกระทบในการบริโภคหรือสุขภาพในระยะยาว และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ-นวัตกรรมยังมีจำนวนน#อย ท้ังน้ี การสร#างพันธมิตรทาง
ธุ ร กิ จ กั บ อ งค- ก ร  ห รื อ ห น� ว ย งาน ใน ป ระ เท ศ แล ะต� า งป ระ เท ศ  
เพ่ือแลกเปลี่ยนองค-ความรู#และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร#างระบบ
ตรวจสอบย#อนกลับตลอดห�วงโซ�คุณค�า เช�น ฉลากหรือป�ายอัจฉริยะ 
สามารถสร#างคุณค�าและความเชื่อม่ันต�อผลิตภัณฑ- 
4. ด#านอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน 
 ขาดความต�อเน่ืองของวัตถุดิบจากภาคการเกษตรเพ่ือนำเข#าสู�
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง เน่ืองจากเกษตรกรผลิตและ
จำหน�ายวัตถุดิบทางการเกษตรทันทีหลังการเก็บเก่ียวให# กับพ�อค#า 
คนกลาง หรือผู# ซ้ือต�างชาติ โดยส�วนใหญ� เป�นสินค#าเกษตรท่ีไม�ผ�าน
กระบวนการแปรรูปเพ่ือสร#างมูลค�าเพ่ิม ส�งผลต�ออุตสาหกรรมกลางน้ำ 
ปลายน้ำท่ีต#องใช#วัตถุดิบ ทำให#ต#องพ่ึงพาการนำเข#า ท้ังน้ี นวัตกรรมการ
ถ�วงเวลาผลผลิตสำหรับสินค#าเกษตรบางประเภท โดยทำให#ผลผลิตออกได#
ตลอดปG ทยอยออกตามภูมิอากาศ หรือตามพ้ืนท่ี เพ่ือช�วยลดผลกระทบ
สินค# าล# นตลาดและผลผลิ ตเพี ยงพอต� อการสร# างความต� อเน่ื องใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงนวัตกรรมวัสดุสร#างมูลค�าเพ่ิมให#กับผลผลิตทาง
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การเกษตร เพ่ือให#เกิดผู#ประกอบการผลิตภัณฑ-ใหม�ในภาคอุตสาหกรรม 
การพัฒนาในอุตสาหกรรมสนับสนุนและการขยายตลาดของผลิตภัณฑ-
นวัตกรรม 
5. ด#านนโยบายและกฎระเบียบ 
 การไม�อนุญาตให#มีการเพาะปลูกพืชพันธุวิศวกรรมทุกชนิดในพ้ืนท่ี
ของประเทศ และกฎหมาย หรือมาตรการส�งเสริม กระจัดกระจายตาม
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ไม�บูรณาการตลอดห�วงโซ�คุณค�า ท้ังน้ี การส�งเสริม
และสนับสนุนให#ผู#ประกอบการร�วมลงทุนในพ้ืนท่ีของประเทศท่ีอนุญาตให#
มีการปลูกพืชตัดแต�งพันธุกรรม เช�น พม�า ฟuลิปปuนส- เวียดนาม จะเป�นการ
สร#างความม่ันคงทางด#านอาหารและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ-
เกษตรชี วภาพ  ตลอดจนการสร#างโครงสร# างพ้ืนฐานการบริการ
อิเล็กทรอนิกส- เพ่ือบูรณาการด#านกฎหมาย การส�งเสริมการลงทุน การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี จำแนกตามคลัสเตอร- หรือกลุ�มธุรกิจ ท่ีอยู�บน
ฐานข#อมูลเดียวกัน จะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายและ
อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
แนวทางการพัฒนาป)จจัยแวดล,อมท่ีเอ้ือต0อการดำเนินงานและการบริหาร
ความเส่ียง 
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 การวิเคราะห-ข#างต#น นำมาซ่ึงแนวทางการพัฒนาปjจจัยแวดล#อมท่ี
เอ้ือต�อการดำเนินงานประยุกต-ใช#ร�วมกับแนวทางของประเทศต#นแบบใน
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือให#พร#อมรับต�อ 
การเปลี่ยนแปลง ด#วยการเตรียมโครงสร#างพ้ืนฐานท้ังภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ท้ังน้ี  ภาคเอกชนเป�นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด#วยการลงทุน โดยรัฐเป�นผู#สนับสนุนทางด#านนโยบาย สิทธิ
ประโยชน- และกฎหมายท่ีเอ้ือต�อการดำเนินงาน ปjจจัยความสำเร็จอยู�ท่ีการ
สร#างความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการผู#ท่ีมีส�วนเก่ียวข#องตลอดห�วงโซ�
อุปทาน รวมถึงหน�วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และชุมชนในพ้ืนท่ีเป�นส�วน
สนับสนุน เพ่ือรองรับโครงสร#างการผลิตและรูปแบบอุตสาหกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลง สรุปข้ันตอนการดำเนินการ ดังน้ี 
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 1. ไทยมีการสร#างระบบนิ เวศนวัตกรรม BIOPOLIS มุ� งเน# นท่ี
อุตสาหกรรมชีวภาพ ในพ้ืนท่ีวังจันทร-วัลเลย- จังหวัดระยอง โดยจัดโครงสร#าง
พ้ืนฐานและดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เพ่ือขยายผลไปสู�
การใช#ประโยชน-  ท้ังน้ี  แนวคิดการสร#างความเชื่อมโยงและการพัฒนา 
ในระดับต#น ด#วยการสร#างความร�วมมือกับภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคีเครือข�ายในระดับพ้ืนท่ี เช�น ศูนย-ปฏิรูปอุตสาหกรรม ศูนย-วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร อุทยานวิทยาศาสตร- โรงงานอุตสาหกรรมผู#ผลิตเครื่องมือ
และเครื่องจักรทางการเกษตร เพ่ือสร#าง product prototype และให#ชุมชน
เป�นพ้ืนท่ีทดลอง โดยให#โอกาสภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเข#ามามีบทบาทใน 
การช�วยเหลือ เพ่ือให#เกิดความสมบูรณ-ในระบบ ซ่ึงพ้ืนท่ีโดยรอบควรมีศูนย-
รองรับการวิจัยและพัฒนา ระบบการสนับสนุนต�าง ๆ เช�น บริการทาง
กฎหมาย การเงินและการลงทุน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เช�น พ้ืนท่ี 
พักอาศัย สถานท่ีทำงาน สอดคล#องกับจีนท่ีมีเขตวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี 
เขตนวัตกรรมทดลองเสรี หรือคลัสเตอร-เทคโนโลยีชีวภาพ Saskatoon ใน
ประเทศแคนาดา หรือ Gujarat ในประเทศอินเดีย๒ อีกท้ัง ภาครัฐควรเน#น
การทำงานแบบมีหุ#นส�วนกับประเทศท่ีมีศักยภาพ เช�น จีน โดยดึงเอาความ
เชี่ยวชาญหรือข#อได#เปรียบด#านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ การตัด
แต� งพั นธุ กรรม โดยการสร# างเครื อข� ายความร� วมมื อ แลกเปลี่ ยน 

 

๒ สถาบันทรัพย-สินทางปjญญาแห�งจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย. รายงานการวิเคราะห-แนวโน#ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 
   การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, (กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพย-สินทางปjญญาแห�งจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 
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องค-ความรู#ด#วยการรับรู# เรียนรู# ถอดแบบ และกำหนดผลิตภัณฑ-เป�าหมายท่ี
ควรสนับสนุน พิจารณาจากแนวโน#มของตลาดโลก ศักยภาพของประเทศ และ
การสนับสนุนจากประเทศหุ#นส�วน 
 2. ภาครัฐควรส�งเสริมให#เกิดการขับเคลื่อนในระบบนิเวศ ด#วยการ
แปลงงานวิจัยท่ีมีอยู�เดิม การแปลงแนวคิดของผู#ประกอบการให#เป�นธุรกิจ 
เพ่ือเร�งให# เกิดการคืนทุนทางเศรษฐกิจและสร#างวัฒนธรรมการเป�น
ผู#ประกอบการ (Entrepreneurial culture) หรือการจัดสรรแหล�งเงินทุน 
เช�น จีนหรือสหราชอาณาจักรท่ีแข�งขันผลงานของ Startup และ SME ด#าน
เทคโนโลยีชีวภาพและให#เงินทุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการกำหนด
มาตรฐาน โดยสร#างเครือข�ายความร�วมมือกับองค-กรกำหนดมาตรฐาน ผู#ผลิต
สินค#านวัตกรรม หรือรับมาตรฐานระหว�างประเทศมาใช# ขยายผลให#มีการ
อ#างอิงและผลิตเชิงพาณิชย- ตลอดจนส�งเสริมการใช#งานผลิตภัณฑ-เป�าหมาย 
 3. เพ่ือให#เกิดความต�อเน่ืองของการดำเนินการในระยะยาว ภาครัฐ
ควรสนับสนุนให#มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตลอดห�วงโซ�คุณค�า การจด
ทะเบียนทรัพย-สินทางปjญญา หรือสิทธิบัตร เพ่ือเป�นต#นทุนให#เกิดการสร#าง
นวัตกรรมใหม� เพ่ิมจำนวนและขยายผลให#นวัตกรรมเกิดการนำไปใช#งาน  
ซ่ึงอาจให#ประโยชน-ผู#ประกอบการผ�านเงินทุน สินเชื่อในการพัฒนาธุรกิจ หรือ
โอกาสในการประกอบการในเขตนวัตกรรม เช�นเดียวกับจีนและสหราช
อาณาจักรท่ีมีนโยบายด#านภาษีหรือรายได#จากการใช#สิทธิบัตร รวมถึงการ
สร#างบุคลากรเพ่ือรองรับต�อการพัฒนาสู�การผลิตท่ีใช#เทคโนโลยี ความรู# และ
ฝGมือแรงงานในระดับสูง ด#วยการเพ่ิมกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน หรือสาขา
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เฉพาะในสถาบันการศึกษา โดยให#ทุนวิจัย หรือศึกษาต�อ และให#ความรู#แก�
ผู#บริโภคเพ่ือสร#างทัศนคติท่ีดี 
 4. ภาคการเกษตรท่ี เป�นอุตสาหกรรมต#นน้ำ นำเข#าผลผลิตสู�
กระบวนการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรม จากข#อจำกัดด#านนโยบายการ
เพาะปลูกพืชตัดแต�งพันธุกรรมทางการค#า ท้ังน้ี การส�งเสริมการลงทุนของไทย 
โดยย#ายไปยังประเทศท่ีอนุญาตให#เพาะปลูกพืชตัดแต�งพันธุกรรม ในลักษณะ 
contract farming หรือจัดสรรพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเป�าหมาย ตลอดจนการสร#าง
ความต�อเน่ืองของผลผลิตสู�ภาคอุตสาหกรรม ด#วยระบบตลาดกลางเกษตร
จำเพาะประเภท เพ่ือจับคู�กลุ�มเป�าหมายเกษตร-อุตสาหกรรม โดยมีภาครัฐเป�น
ตัวประสานความต#องการซ้ือขายและสร#างความเป�นธรรมด#านราคา 
เช�นเดียวกับประเทศสวี เดนท่ี มีระบบรวมกลุ� มของเกษตรอินทรีย-  
ขณะเดียวกัน ควรส�งเสริมให#เกิดการนำเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะของ
เกษตรกร เพ่ือเป�น Smart farmer ระบบสวัสดิการเพ่ือสร#างแรงจูงใจ 
ตลอดจนพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงและการสร#างมูลค�าเพ่ิมให#กับผลผลิต
ทางการเกษตร 
 5. รัฐควรมีการจัดการระบบฐานข#อมูล เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยง
หน�วยงานท่ีเก่ียวข#องให#เป�นระบบเดียวกันประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย�างต�อเน่ือง เพ่ือปรับให#สอดคล#องตามสถานการณ- ท่ี
เปลี่ยนแปลง เช�นเดียวกับจีนท่ีมีการบูรณาการข#อมูลพ้ืนฐานตลอดห�วงโซ�
คุณค�า การวิเคราะห-ข#อมูลในรูปแบบสถิติ กราฟ ตัวเลข เช�น ข#อมูลพ้ืนท่ีทาง
การเกษตร ต#นทุนผลตอบแทนต�อไร�ให#เชื่อมโยงกับแหล�งรับซ้ือ ข#อมูลด#าน
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การตลาดการซ้ือขาย เพ่ือจับคู�ระหว�างผู#ผลิตและผู#ประกอบการ ตลอดจนใช#
ในการขอสินเชื่อ หรือการตรวจสอบคุณภาพสินค#า 
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กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีในประเทศจีนในการปรับใช� 

Big Data, A.I. และ Cloud Computing : ต�นแบบสำหรับประเทศไทย 

 

เสาวณิต อุดมพงษ� 
วิศวกรชำนาญการ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือศึกษาโมเดลธุรกิจของบริษัท
เทคโนโลยีในประเทศจีน ท่ี มีการนำเทคโนโลยี Big Data, Artificial 
Intelligence (AI) และ Cloud computing มาใชBในการพัฒนาธุรกิจ และ
ใหBขBอเสนอแนะในการปรับใชBกรณีศึกษาดังกลEาวใหBเหมาะสมกับประเทศ
ไทย โดยเลือกกรณีศึกษาจาก Alibaba Group และ Huawei ซ่ึงเปLน
บริษัทท่ีมีการเติบโตแบบกBาวกระโดดท้ังดBานรายไดBและมูลคEาแบรนด�  
โดยหน่ึงในหัวในหลักในการเติบโตอยEางรวดเร็วของบริษัทคือการพัฒนา
นวัตกรรมอยEางตEอเน่ือง และการนำขBอมูล (Data) มาใชBประโยชน�   
ซ่ึงเทคโนโลยีเหลEาน้ีสามารถสรBางคุณคEาทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากชEวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจใหBสามารถแขEงขันกับบริษัทตEางชาติไดB  
 เม่ือพูดถึง อาลีบาบา (Alibaba) ผูBคนท่ัวไปจะรูBจักบริษัทน้ีในฐานะ 
e-commerce อันดับ 1 ของประเทศจีน อาลีบาบาเริ่มกEอต้ังเม่ือปT 1999 
โดยแจVคหมEา (Jack Ma) และทีมงานรวม 18 คน ดBวยเงินลงทุน 5 ลBาน
ดอลลาร�สหรัฐ (1) บริษัทเริ่มตBนจากการสรBางเว็บไซด�เพ่ือชEวยเหลือ
ผูBประกอบการรายยEอยในประเทศจีนสEงออกสินคBาของตัวเองสูEตลาด
ตEางประเทศ ซ่ึงตEอมาไดBขยายธุรกิจในดBานตEาง ๆ จนถึงป]จจุบัน Alibaba 
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Group มีบริษัทยEอยรวมท้ังสิ้น 9 บริษัท เราอาจะกลEาวไดBวEาความสำเร็จ
และการเติบโตของ Alibaba Group นอกจากจะเกิดจากการตอบสนอง
ความตBองการของผูBประกอบการและผูBบริโภคไดBตรงจุดแลBว ยังเกิดจาก
สรBาง Ecosystem ท่ีเหมาะสมโดยนำเทคโนโลยีมาใชBเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหB
แพลทฟอร�มของอาลีบาบาทรงพลังมากข้ึน บริษัทไมEไดBเพียงแตEพัฒนา
ระบบ e-commerce แตEยังขยายธุรกิจไปในดBานตEาง ๆ เพ่ือสนับสนุน
ระบบของตนเองใหBมีประสิทธิภาพ เชEน ระบบการตลาด ระบบการเงิน 
ระบบการขนสEง และระบบ Cloud  
 “Alibaba ไม!ได"หยุดแค! e-commerce” 
 เหตุใด Alibaba Group จึงสามารถขยายธุรกิจไดBหลากหลายและ
สามารถสรBางรายไดBมหาศาล จุดแข็งหลักของบริษัทคือมีขBอมูลปริมาณ
มหาศาลอยูEในกำมือ เน่ืองจากเปLนแพลทฟอร�มท่ีมีผูBใชBบริการจำนวนมาก 
ป]จจุบันในประเทศจีนมีผูBใชBงานระบบของอาลีบาบาผEานโทรศัพท�มือถือ
มากถึง 666 ลBานราย ขBอมูลมีความสำคัญมากสำหรับ Alibaba Group 
การจัดเก็บและประมวลผลอยEางมีประสิทธิภาพจำเปLนตBองพ่ึงเทคโนโลยีท่ี
สำคัญ ไดBแกE Big Data, AI และ Cloud เราจะเห็นวEาบริษัทมีการปรับใชB
เทคโนโลยีเหลEาน้ีในทุกธุรกิจของ Alibaba Group ดังเชEน ธุรกิจดBาน
การเงิน 
 Ant financial หรือท่ีคนจีนรูBจักในนามของ หมาอ่ี (แปลวEา มด) ไดB
สรBางแพลทฟอร�มเพ่ือการทำธุรกรรมดBานการเงินท่ีสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยใหBผูBบริโภคและผูBประกอบการ ป]จจุบันถือเปLนบริษัทเทคโนโลยี
ดBานการเงิน หรือ Fintech ท่ีใหญEท่ีสุดในโลก (2) โดยมีการนำเทคโนโลยี
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ตEาง ๆ มาใชBเพ่ือพัฒนาระบบ เชEน Big data, Facial recognition, Cloud 
computing , Risk control และ AI    
 Aliababa Micro Loan ห รื อ  Ant financial’s Mybank ไดB น ำ
เทคโนโลยี Big Data มาใชBสำหรับบริการใหBสินเชื่อ โดยมีระบบการ
ประเมินความเสี่ยงท่ีรัดกุมผEานโมเดลท่ีเรียกวEา 3-1-0 online lending 
โดยข้ันตอนการพิจารณาปลEอยเงินกูBใหBลูกคBาแตEละรายน้ันจะมีกระบวนการ
ท่ีสะดวกและรวดเร็ว คือ “3” ใชBเวลา 3 นาทีในการสมัครใชBบริการ, “1” 
ใชBเวลา 1 นาทีในการพิจารณาใหBสินเชื่อโดยใชBฐานขBอมูลลูกคBาแตEละราย
มาวิเคราะห�เพ่ือประกอบการพิจารณา และ “0” มีมนุษย�มาเก่ียวขBองกับ
กระบวนการท้ังสิ้นจำนวน 0 คน ท้ังน้ี การใหBบริการ 5 ปTท่ีผEานมา ไดB
ปลEอยกูBไปแลBวกวEา 700,000 ลBานหยวน ใหBแกEผูBประกอบการรายยEอย และ
ขนาดกลางมากกวEา 4 ลBานราย (2) ไมEเพียงแตE Ant financial เทEาน้ัน ท่ี
นำเทคโนโลยี Big data, AI และ Cloud Computing มาใชB แตEในทุก
ธุรกิจของ Alibaba Group มีการนำเทคโนโลยีเหลEาน้ีมาปรับใชB เชEน ใชB
ระบบชEวยเลือกสินคBาท่ีจะมาโฆษณาเสนอขายลูกคBาแตEละคนสำหรับแพลท
ฟอร�ม e-commerce การคำนวณเสBนทางท่ีจะสEงของถึงบBานลูกคBาใหBเร็ว
ท่ีสุดสำหรับธุรกิจสEงสินคBา การใชB Chatbot ตอบคำถามลูกคBา เปLนตBน  
 Huawei กEอต้ังโดย “เหริน เจิ้งเฟย” อดีตนายทหารแหEงกองทัพ
ปลดแอกประชาชนจีน เม่ือปT ค.ศ.1987 ดBวยเงินทุนต้ังตBนเพียง 4,400 
ดอลลาร� จากบริษัทนำเขBาเล็กๆ สูEบริษัท Smart Phone อันดับสองของ
โลกรองจาก Samsung (3) โดยธุรกิจหลักของ Huawei คือ Information 
and Communication Technology (ICT) ซ่ึงรวมถึงธุรกิจโทรคมนาคม 
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และ Cloud Solution โดยบริษัทไดBจัดต้ัง Huawei Cloud เพ่ือใหBบริการ 
Cloud Computing แบบครบวงจร พรBอมประกาศกลยุทธ� All Cloud 
เพ่ือใหBบริการลูกคBาในการเปลี่ยนสูEระบบดิจิตอลเพ่ือใหBสามารถเขBาถึงไดB
จากทุกท่ี ดBวยความรวดเร็ว 
 ธุรกิจ ICT ของ Huawei ประกอบดBวยหนEวยธุรกิจฝ]vงผูBบริโภค 
(Consumer), ผูB ใหB บ ริก าร (Carrier) และธุ ร กิ จองค� ก ร (Enterprise 
Business) ในสE วนของ Huawei Cloud น้ั น  ธุ ร กิ จ ท่ี ใหB บ ริการดB าน 
Solution ฝ]vง Enterprise Business จะอยูEในหลากหลายอุตสาหกรรม 
เชEน อุตสาหกรรมยาและการแพทย� อุตสาหกรรมรถยนต� อุตสาหกรรม
ขนสEง และอุตสาหกรรมเกมออนไลน� (4) 
 สืบเน่ืองจากการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce ในประเทศจีน 
ทำใหBธุรกิจการสEงสินคBาเติบโตตามอยEางกBาวกระโดด ในปT 2018 Deppon 
Express บริษัทดBานโลจิสติกของประเทศจีน ไดBรEวมมือกับ Huawei เพ่ือ
พัฒนาระบบขนสEงของตัวเองใหBมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีอยEาง 
Big Data, AI และ Cloud Computing ซ่ึงทำใหBความถูกตBองในการสEง
สินคBาสูงถึง 99% และลดตBนทุนการดำเนินการไดBถึง 25% เม่ือพัสดุถูก
ลำเลียงสูEสายพาน ระบบจะถEายรูปและเก็บขBอมูล เชEน ชื่อผูBสEง ชื่อผูBรับ 
รายละเอียดสินคBา โดยอัตโนมัติ และในข้ันตอนการสEงสินคBาโดยมนุษย� 
Huawei ไดBมีระบบตรวจสอบการใหBบริการของพนักงานสEงสินคBาผEาน
ระบบกลBอง ท่ีสามารถตรวจจับไดBทันทีท่ีพนักงานมีพฤติกรรมไมEเหมาะสม
ผEานระบบ AI เชEน มีการโยนพัสดุ หรือใชBเทBาเตะพัสดุ และรายงาน
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พฤติกรรมแบบ Real Time ซ่ึงระบบน้ีชEวยลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับ
พัสดุไดBสูงมาก (4) 
 บริษัท SHINEFLY Medical Technology Co,. Ltd ใหBบริการดBาน 
Healthcare โด ย มี ก า ร ใชB  เท ค โน โล ยี ข อ ง  Huawei ดB า น  Image 
Processing และ AI เพ่ือวินิจฉัยฟ}ล�มเอ็กซ�เรย�หรือภาพถEาย โดยใชBขBอมูล 
Big data ของฟ}ล�มเอ็กซ�เรย�ในอดีตท่ีเก็บใน Cloud computing มาทำใหB
การวินิจฉัยภาพถEายแมEนยำย่ิงข้ึน ท้ังน้ี จะชEวยลดงานของแพทย�และชEวย
ใหBผูBป~วยไดBรับการบริการท่ีรวดเร็วมากข้ึน 
 ถึงแมBบริษัทเทคโนโลยีใหญEของจีนจะเติบโตจาการระดมทุน และ
พัฒนาเทคโนโลยีดBวยตัวเอง ซ่ึงอาจจะกลEาวไดBวEาไมEไดBรับการสนับสนุนดBาน
เทคโนโลยีมากนักจากรัฐบาลจีน แตEภายใตBยุทธศาสตร�ชาติ “Made in 
China 2025” ท่ีรัฐบาลจีนตBองการกBาวขBามจากการถูกมองวEาเปLนแหลEง
ผลิตสินคBาดBอยคุณภาพ และราคาถูก สูEการเปLนประเทศอุตสาหกรรมท่ีใชB
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมEมาชEวยในการขับเคลื่อนประเทศ อีกท้ัง
ยังประกาศแผนการกBาวข้ึนเปLนผูBนำโลกดBาน A.I. ใหBไดBภายใน ค.ศ. 2030 
หรืออีกประมาณ 11 ปTขBางหนBา นโยบายเพ่ือสEงเสริมนวัตกรรมจากรัฐบาล
กลางสEงผลใหBรัฐบาลทBองถ่ินจัดต้ังโครงการ และองค�กรเพ่ือชEวยเหลือและ
ใหBการสนับสนุนผูBประกอบการดBานเทคโนโลยี เชEน การจัดต้ัง Innovation 
Incubator รวมถึงการนำระบบ AI มาปรับใชBในเขตปกครองของตนเอง 
เชEน  ระบบตรวจจับผูB กระทำผิดทางจราจร ระบบการบริหารจัด
การพลังงาน  และระบบเป}ดป}ดไฟจราจรเพ่ือระบายรถในชั่วโมงเรEงดEวน
อยEางมีประสิทธิภาพ 
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 หน่ึงในตัวอยEางของการสนับสนุนจากรัฐบาลทBองถ่ินคือ รัฐบาล
เขตหยางผูE  (Yangpu District) ภายใตBมหานครเซ่ียงไฮB  ท่ี ไดB จัด ต้ั ง 
Shanghai Cloud Valley เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาผูBประกอบการใน
อุตส าหกรรมดB าน  Cloud computing, Cloud ocean project, Big 
Data และ Software พ้ืนท่ีเขตหยางผูEเปLนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการกEอต้ัง
บริษัทดBานเทคโนโลยี เน่ืองจากต้ังอยุEในพ้ืนท่ีใกลBมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การวิจัยหลายแหE ง ซ่ึ งจะทำใหB เกิดความรEวม มือระหวEางรัฐบาล 
มหาวิทยาลัย และผูBประกอบการ  โดยรูปแบบการสนับสนุนผูBประกอบการ 
เชEน จัดหาอาคาร และสถานท่ีในการทำงาน (Co-working space) ใหB
ความชEวยเหลือดBานการจัดกิจกรรม Business matching สนับสนุน
อุปกรณ�ดBาน Cloud Service ในราคายEอมเยา ใหBคำปรึกษาดBานการเงิน 
เชEน การกูBเงินจากธนาคารเพ่ือการลงทุน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูBระหวEางประเทศ 
 จากตัวอยEางขBางตBนจะเห็นไดBวEานโยบายของรัฐบาลจีนมีจุดมุEงหมาย
ท่ีจะผลักดันใหBเกิดการพัฒนาดBานนวัตกรมในอนาคต เพ่ือหลุดพBนจากการ
ถูกมองวEาเปLนประเทศแรงงานราคาถูก ท้ังน้ี จุดแข็งของจีนคือสามารถ
เปลี่ยนประเทศเขBาสูEสังคมดิจิทัลไดBอยEางรวดเร็ว ซ่ึงทำใหBมีขBอมูลปริมาณ
มหาศาลท่ีสามารถนำมาประมวลผลและวิเคราะห�ไดB ซ่ึงการสนับสนุนของ
รัฐบาลทBองถ่ินชEวยใหBบริษัทเทคโนโลยีในประเทศจีนสามารถหาคนเกEง 
มาทำงานไดBงEายข้ึน และเปLนประโยชน� กับการพัฒนาดBานการวิจัย 
เน่ืองจากรัฐบาลทBองถ่ินจะเปLน ตัวกลางชEวยประสานงานระหวEาง
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย กับบริษัทเทคโนโลยีในประเทศจีน 

202 



 

 

 

 สำหรับขBอเสนอแนะในการปรับใชBเทคโนโลยี Big Data, AI และ 
Cloud จากตัวอยEางของประเทศจีนใหB เหมาะสมกับประเทศไทยน้ัน 
บทความน้ีจะกำหนดกรอบการศึกษาไปท่ีหัวขBอ Manufacturing relating 
services เพ่ือเสนอแนะอยEางเปLนรูปธรรมวEาจะสามารถนำ เทคโนโลยี Big 
Data, AI และ Cloud computing  มาชEวยเพ่ิมขีดความสามารถของผูB
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยไดBอยEางไร ในป]จจุบัน
ความทB าทายของโรงงาน อุตสาหกรรมในประเทศไทยคือ Digital 
Transformation หรือการกBาวสูE เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงขBอดีของการเปLน
โรงงานดิจิทัล หรือ Smart Factory คือ ชEวยปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต ลดป]ญหาเครื่องจักรชำรุด ลดความซ้ำซBอนของ
กระบวนการ สามารถควบคุมการปลEอยมลพิษสูEสิ่งแวดลBอม และเพ่ิม 
ความปลอดภัยใหBพนักงาน ท้ังน้ี บทความน้ีจะขอเสนอแนะกระบวนการ 
Digital Transformation ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดBในประเทศไทย 2 ลักษณะ 
 1. การนำเทคโนโลยีของบริษัทตEางประเทศมาใชB เชEน Alibaba ET 
Industrial Brain มาเพ่ิมประสิทธิภาพใหBโรงงานโดยใชBขBอมูล และ AI 
ทำงานรEวมกัน โดยจะเก็บขBอมูลโรงงานเชEน ปริมาณวัตถุดิบ พลังงานท่ีใชB 
คEามลสารดBานน้ำและอากาศท่ีปลEอยสูEสิ่งแวดลBอม ผEานระบบ Sensors 
และสEงขBอมูลเหลEาน้ีทางระบบอินเตอร�เนตเพ่ือนำมาวิเคราะห�และ
ประมวลผลไดBทันที ซ่ึงวิธีการจBางบริษัทตEางชาติมาจัดทำระบบไดBน้ัน จะ
เหมาะกับบริษัทขนาดใหญEท่ีมีเงินทุนสูง และกระบวนมีการผลิตซับซBอน 
ตBองการผูBมีประสบการณ�และระบบท่ีมีความนEาเชื่อถือ ป]จจุบัน ตัวอยEาง
บริษัทท่ีมีแผนการสรBาง Smart Factory คือ บริษัทปูนซีเมนต�นครหลวง 
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ผูBผลิตปูนซีเมนต�รายใหญEของประเทศไทย ไดBใชBเทคโนโลยีของบริษัท 
Fujitsu และ Cisco มาชEวยสรBางขBอมูลดิจิทัลของโรงงาน โดยมีเป�าหมาย
คือ การเขBาใจสถานะการทำงานของโรงงานแบบเรียลไทม� พรBอมกับ
ควบคุมภาพรวมของโรงงานอยEางเหมาะสม และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
รวมไปถึงการคาดเดาอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับโรงงาน
เพ่ือชEวยลดความเสียหายตEอชีวิตและทรัพย�สินไดB  (5) อน่ึง การนำระบบ 
Smart Factory ของตEางประเทศมาใชB ตBองมีการปรับระบบใหBสอดคลBอง
กับโรงงานแตEละแหEง ซ่ึงจะทำใหBเกิดการสรBางงานหรือธุรกิจใหมE คือ บริษัท 
Partner ท่ีรับจBาง Deploy ระบบตEางประเทศใหBเหมาะสมกับแตEละโรงงาน 
 2. ภ าครัฐจั ด ต้ั งโครงการตB นแบบ  ใหB หนE วยงานวิ จั ย  ห รื อ
มหาวิทยาลัยในประเทศ เขBาใหBการชEวยเหลือผูBประกอบการ เน่ืองจาก
ป]ญหาของผูBประกอบบางสEวนคือ ตBองการนำเทคโนโลยีมาชEวยเพ่ิม
ศักยภาพใหBโรงงานตนเอง แตEไมEสามารถหาท่ีปรึกษาหรือบริษัทเพ่ือทำ 
Digital Transformation ท่ีมีราคาเหมาะสมไดB ดังน้ัน หนEวยงานหลัก
อยEางกระทรวงอุตสาหกรรม ควรจัดต้ังโครงการและคัดเลือกโรงงานขนาด
เล็กหรือขนาดกลางเขBารEวม (Sand Box) ซ่ึงอาจออกเงินสนับสนุนติดต้ังใหB
ท้ังระบบหรือใหBเงินสนับสนุนบางสEวน โดยอาจจะเลือกเก็บขBอมูลหลักท่ี
จำเปLนกEอนตามงบประมาณท่ีมี เชEน ขBอมูลดBานสิ่งแวดลBอมและความ
ปลอดภัย และสEงขBอมูลท่ีรวบรวมไดBไปเก็บยังระบบ Cloud computing 
ซ่ึงในประเทศไทย มีผูBใหBบริการ Cloud computing ท่ีกEอต้ังโดยคนไทย 
เชEน NIPA cloud และหากโครงการตBนแบบประสบความสำเร็จ จะ
สามารถดำเนินการเผยแพรEประชาสัมพันธ�ใหBโรงงานอ่ืน ๆ ในประเทศไทย
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เขBารEวมในอนาคต ท้ังน้ี หากใหBโรงงานขนาดใหญEท่ีเปLน Smart Factory 
แลBว มาเปLนพ่ีเลี้ยงใหBโรงงานขนาดเล็ก โดยใหBสิทธิประโยชน�แกEโรงงานพ่ี
เลี้ยง เชEน รางวัลดBานอุตสาหกรรม หรือสิทธิประโยชน�ดBานภาษี จะทำใหB
การถEายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 หากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย กBาวเขBาสูE Digital factory 
หรือ Smart Factory นอกจากขBอดีท่ีกลEาวขBางตBนแลBว ฐานขBอมูล Big 
Data โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน จะเปLนประโยชน�ตEอเศรษฐกิจและการ
พัฒนางานวิจัย เปL นอยE างสู ง ซ่ึ งจะเกิดประโยชน� รEวม กันระหวEาง
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ รวมถึงประชาชนโดยการตEอยอดนำ AI มา
วิเคราะห�ขBอมูลเพ่ือเตือนอุบัติเหตุ และทำนายคEาการปลEอยมลพิษสูE
สิ่งแวดลBอม โดยสรุปแลBว การเริ่มตBนนำเทคโนโลยี Big Data, AI และ 
Cloud computing มาประยุกต�ใชBกับประเทศไทยน้ัน ตBองเริ่มจากการ
สรBางและเชื่อมโยงขBอมูลดิจิทัลอยEางมีประสิทธิภาพ และกลBาท่ีจะเปลี่ยน
รูปแบบงานเอกสารขององค�กรเปLนสำคัญ  
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การวิเคราะห
 Pain Point และ Gain Point 
ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 

อรุณวรรณ  สุภาวรรณ  
   นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ  

   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม� 
 

 อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรมีความสำคัญอย�างย่ิงต�อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจากอาชีพหลักของประชากรส�วน
ใหญ�ของประเทศเป(นเกษตรกร การพัฒนาอุตสาหกรรมให)มีมูลค�าเพ่ิมใน
ประเทศตลอดห�วงโซ�ของกระบวนการผลิต นับต้ังแต�การเพาะปลูก  
การเก็บเก่ียว การแปรรูปผลผลิตโดยใช)เทคโนโลยีต�าง ๆ น้ัน เป(นการช�วย
ให)ได)ผลิตภัณฑ6ท่ีมีคุณภาพ มีคุณค�าและมูลค�าเพ่ิมข้ึน ตามยุทธศาสตร6ของ
คณะรัฐมนตรี สนับสนุนการพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู)ตลอดชีวิตและ
การปรับโครงสร)างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและย่ังยืน  
โดยกระตุ)นให)เกิดการจัดทำนวัตกรรมในการส�งเสริมการพัฒนาและความ
ม่ันคงของประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถผู)ประกอบการสอดรับกับ
นโยบายท่ีมุ�งเน)น การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และการ
พัฒนาและส�งเสริมการใช)ประโยชน6จากวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม จากนโยบายไทยแลนด6 4.0 (Thailand 4.0) 
ท่ี เน) น  การพัฒ นาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  (Processed Food 
Industry) ด)วยการนําเอาเทคโนโลยีข้ันสูงมาใช)ในกระบวนการผลิตอาหาร
และเทคโนโลยีด)านอาหาร ได)แก� การเพ่ิมมาตรฐานการตรวจสอบย)อนกลับ
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ด)าน ความปลอดภัยอาหาร การวิจัยและผลิตโภชนาเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ6
อาหารแปรรูปท่ีใช)โปรตีนทางเลือก เช�น โปรตีนเกษตรเพ่ือให)เกิดการสร)าง
มูลค�าเพ่ิมท่ีสูงท่ีสุดให)กับผลิตภัณฑ6มาสร)างมูลค�าเพ่ิมให)กับสินค)า เกษตรท่ี
เป(นวัตถุดิบในประเทศ การสร)างมูลค�าทางเศรษฐกิจให)แก�อาหาร ด)วยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช)ปRจจัยการผลิตให)มีความ ได)เปรียบจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของวัตถุดิบและความหลายหลายของวัฒนธรรม
โดยมุ� งเน)นการ ผลิตอาหารท่ี มี มูลค�าสู ง ได)แก�  อาหารเพ่ือสุขภาพ 
(Functional Foods) เช� น  สารทดแทน น้ ำตาล  (Sugar Substitute) 
อาหารทางการแพทย6 (MedicalFood) เช�น อาหารทางการแพทย6ชนิดให)
สารอาหารครบถ)วน เพ่ือเสริมภาวะโภชนาการของผู)ปWวย หรือผู)ท่ีมีความ
เสี่ยงจะขาดสารอาหารได)และอาหารใหม� (Novel Food) เช�น การผลิต
ใหม�ด)วยนาโนเทคโนโลยีท่ีทําให)ส�วนประกอบของอาหารมีอนุภาคเล็กกว�า
การผลิตแบบด้ังเดิม หรือกระบวนการพาสเจอร6ไรส6โดยไม�ใช)ความร)อน 
(Non-Thermal Food Pasteurization Process) โดยไม�รวมอาหารท่ีได)
จากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม เป(นต)น ผลการวิเคราะห6ศักยภาพของ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the future) อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปมีมูลค�าการส�งออกเพ่ิมข้ึนและมีแนวโน)มเติบโตเพ่ิมข้ึนอย�าง
ต�อเน่ืองจากแนวโน)ม การบริโภคสินค)าอาหารของท่ัวโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และ
ประเทศไทยเป(นผู)ผลิตสินค)าเกษตรรายใหญ� และเป(น ประเทศผู)ผลิต
อาหารให)แก�ผู)บริโภคท่ัวโลก ทําให)อาหารแปรรูปของประเทศไทยได)ความ
นิยมเป(นอย�างมากในตลาดต�างประเทศ  
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ความสำคัญและสถานการณ
ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย 
 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร มีตลาดท้ั งภายในประเทศและ
ต�างประเทศ ส�วนใหญ�จะเป(นการผลิตเพ่ือป̂อนตลาดภายในประเทศ เน่ืองจาก
ผู)ประกอบการมีความเข)าใจต�อรสนิยมและความต)องการของผู)บริโภค
ภายในประเทศ ปRจจุบันมีสัดส�วนการจำหน�ายภายในประเทศ ร)อยละ 70 
ของปริมาณการผลิตท้ังหมด ส�วนผลผลิตท่ีเหลือจะเป(นการผลิตเพ่ือส�งออก 
ต) นทุ นการผลิ ตอุตสาหกรรมอาหารส� วนใหญ� เป( นทางด) านวัตถุ ดิ บ  
มีสัดส�วนคิดเป(นร)อยละ 80 ของต)นทุนการผลิตท้ังหมด ซ่ึงเป(นการใช)วัตถุดิบ
ภายในประเทศ ร)อยละ 85 นอกจากน้ีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารยัง
เชื่อมโยงกับการผลิตในข้ันตอนต�าง ๆ ของห�วงโซ�อุปทาน (Supply Chain) 
ซ่ึงทำให)เกิดการสร)างมูลค�าเพ่ิมให)กับวัตถุดิบการเกษตรในประเทศ 
  
แนวโน)มอุตสาหกรรมอาหาร 
 จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความทันสมัยของเทคโนโลยี
ส�งผลให)วิถีชีวิต ความเป(นอยู�ของผู)คนเปลี่ยนแปลงไป ผู)บริโภคยุคใหม�
ต)องการอาหารท่ีรับประทานได)อย�างสะดวก รวดเร็ว พร)อมกับให)
ความสำคัญด)านสุขภาพ (Health Conscious) และความปลอดภัย (Food 
Safety) ควบคู� กับไป พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปข)างต)น 
กลายเป(นปRจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมอาหารอนาคตให)
ปรับตัวรองรับกับความต)องการท่ีเกิดข้ึนใหม� โดยแนวโน)มอาหารปRจจุบัน  
มีรายละเอียดดังน้ี 
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 1) Personal nutrition/Aging โภชนาการท่ีเหมาะสมแต�ละคน/
แต�ละวัย เช�น อาหารเพ่ือผู)สูงอายุ เน่ืองจากจำนวนผู)สูงอายุท่ัวโลกท่ีมี
แนวโน)มเพ่ิมมากข้ึนอย�างต�อเน่ือง ส�งผลให)ธุรกิจอาหารมีการปรับตัวเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการรองรับความต)องการของผู)บริโภคกลุ�มน้ี ถือเป(น
ท้ังโอกาสและความท)าทายสำหรับผู)ประกอบการในธุรกิจอาหาร เน่ืองจาก
เป(นการเพ่ิมกลุ�มผู)บริโภคอีกประเภทหน่ึงเข)ามา อย�างไรก็ตาม ผู)เล�นส�วน
ใหญ�ยังไม�มีการปรับตัวหรือปรับกลยุทธ6ทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองต�อความ
เปลี่ยนแปลงน้ีอย�างชัดเจนมากนัก มีเพียงบริษัทขนาดใหญ�เพียงไม�ก่ีบริษัท
เท�าน้ันท่ีเริ่มเข)ามามีบทบาทในการเจาะตลาดกลุ�มเป̂าหมายดังกล�าว 
ยกตัวอย�างเช�น บริษัท Amazon ท่ีได)เปhด 50+ Active and Healthy 
Living Store เพ่ือขายผลิตภัณฑ6ให)แก�กลุ�มลูกค)าท่ีมีอายุมากกว�า 50 ปkข้ึน
ไป บริษัท Nestle ท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขวดกาแฟให)มีส�วนโค)งเพ่ือให)
จับถนัดมือและเปhดง�ายข้ึน และกลุ�มธุรกิจ Asahi ท่ีได)ออกผลิตภัณฑ6สตูว6
จานเดียวเพ่ือรองรับความต)องการของครอบครัวเด่ียวและผู)สูงอายุท่ี
เพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็วในญ่ีปุWน เป(นต)น 
 2) Functional foods มี ป ระโยชน6 เฉพ าะต� อสุ ขภ าพ  เช� น 
ประเภทอาหารและเครื่องด่ืมเสริม นับเป(นอีกหน่ึงกลุ�มสินค)าท่ีมีอิทธิพลใน
ตลาด เน่ืองจากผู)บริโภคยังคงสรรหาสิ่งท่ีดีกว�าและทางเลือกท่ีมากกว�าใน
การตอบสนองความต)องการท่ีเฉพาะเจาะจงของตนเอง ไม�ว�าจะเป(น 
อาหารและเครื่องด่ืมท่ีช�วยส�งเสริมการทำงานของสมองและร�างกาย การ
เสริมสร)างภูมิคุ)มกัน หรือการเสริมความงาม แม)ว�าส�วนแบ�งตลาดของ
อาหารและเครื่องด่ืมเสริมจะคิดเป(นเพียงร)อยละ 5 ของมูลค�าตลาดอาหาร
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และเครื่องด่ืมท้ังหมด แต�ผู)เล�นในตลาดกลับให)ความสนใจสินค)าประเภทน้ี
สูงข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ6ควบคุมน้ำหนัก ผลิตภัณฑ6บำรุงหัวใจ 
และผลิตภัณฑ6เสริมการทำงานของระบบย�อยอาหาร ตลาดสินค)าประเภทน้ี
ท่ีใหญ�ท่ีสุดคือ ญ่ีปุWนและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงส�วนหน่ึงเน่ืองจากผู)บริโภคมี
ความคุ)นเคยกับผลิตภัณฑ6ประเภทน้ีและมีกำลังซ้ือมากกว�าผู)บริโภคใน
ประเทศกำลังพัฒนา 
 3) Clean/Natural/Fresh อาหารปลอดภัย สดใหม� ใกล)เคียง
ธรรมชาติ ในช�วงทศวรรษท่ีผ�านมา กลุ�มผู)บริโภคท่ัวไปมีความใส�ใจและ
ดูแลสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยกลุ�มธุรกิจร)านค)าอาหารจากธรรมชาติและ
อาหารออร6แกนิก เช�น Whole Food Market ท่ีประสบความสำเร็จเป(น
อย�างมากสามารถบ�งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ
และกำลังซ้ือของผู)บริโภคในกลุ�มดังกล�าว  
 4) Convenience คือ ประเภทอาหารสำเร็จรูป ซ่ึงความต)องการ
อาหารประเภทดังกล�าวในตลาดโลกเพ่ิมสูงข้ึนจากรูปแบบการดำเนินชีวิตท่ี
เร�งรีบมากข้ึน การขยายตัวของจำนวนร)านค)า และขนาดครอบครัวท่ีเล็กลง 
อาหารในกลุ�มน้ีจะรวมถึงอาหารสำเร็จรูปพร)อมรับประทาน อาหารพร)อม
ปรุง อาหารส� งถึ งบ) าน  ตลอดจนกลุ� มอาหารแปรรูป ท่ี เน) นความ
สะดวกสบายในการบริโภคและมีอายุการเก็บนาน โดยกลุ�มผู)บริโภคท่ีนิยม
อาหารสำเร็จรูปจะให)ความสำคัญกับความสะดวก รูปแบบบรรจุผลิตภัณฑ6 
คุณค�าทางอาหาร ความปลอดภัย ความหลากหลาย และความน�าดึงดูด
ของผลิตภัณฑ6 
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 5 ) Environment friendly ก ารผลิ ต อาห าร ท่ี เป( น มิ ต ร กับ
สิ่งแวดล)อม ปรากฏการณ6ทางธรรมชาติต�าง ๆ และความกังวลเก่ียวกับ
อาหารท่ีถูกท้ิง (Food Waste) ท่ีมีผลวิจัยรายงานว�า ท่ัวโลกมีอาหารถูกท้ิง
อยู�ประมาณ 1,300 ล)านตัน หรือราว 1 ใน 3 ของอาหารท่ีผลิตข้ึนท่ัวโลก 
ไม�เพียงแต�ส�งผลกระทบต�อธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมเท�าน้ัน แต�ปRญหา
เหล�าน้ีส�งผลกระทบต�อการเตรียมการและกระบวนการผลิตด)วย การ
พัฒนาอย�างย่ังยืนและใส�ใจสิ่งแวดล)อม ต้ังแต�กระบวนการเพาะปลูกและ
กระบวนการผลิตจึงเป(นอีกหน่ึงปRจจัยท่ีผู)ผลิตต)องหันมาให)ความสำคัญ 
 6) Specialization ความต)องการเฉพาะเจาะจง เช�น อาหารฮา
ลาล เน่ืองจากกลุ�มประชากรมุสลิมท่ีกำลังขยายตัว ประกอบกับโอกาส 
ทางธุรกิจในห�วงโซ�การผลิตท่ียังมีผู)เล�นน)อยราย ทำให)ตลาดเศรษฐกิจฮา
ลาลเป(นตลาดเกิดใหม�ท่ีทรงอิทธิพลและมีอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็วท่ีสุดใน
โลกวันน้ี  
 7) Big bloom of E-commerce การเติบโตของตลาดออนไลน6 
โดยเฉพาะสินค)าอาหารและเครื่องด่ืมมีการค)าขายผ�านตลาดออนไลน6
เติบโต ร)อยละ 20 ต�อปk โดยในปk 2017 มีมูลค�า 8,365 ล)านบาท ซ่ึงการ
ขยายตัวของการค)าออนไลน6ย�อมส�งผลต�อการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
อาหารให)เท�าทันกับสถานการณ6ในปRจจุบัน 
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การวิเคราะห
 Pain Point 
 1) ข)อจำกัดด)านกฎหมายท่ีส�งผลต�อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
 2  ต)นทุนแรงงาน พลังงาน และโลจิสติกส6มีแนวโน)มสูงข้ึน ส�งผลต�อ
ต)นทุนการผลิต 
 3) กลุ�มผู)ประกอบการและแรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาด
ทักษะ 
 4) ความเสี่ยงด)านการขนส�งและกระจายสินค)าการบริหารการขนส�ง
และกระจายสินค)าในธุรกิจท่ีมีสาขากระจายท่ัวประเทศเป(นปRจจัยสำคัญใน
การดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย�างย่ิงการบริหารจัดการการขนส�งและ
กระจายสินค)าในธุรกิจร)านอาหารและเครื่องด่ืมท่ีผลิตภัณฑ6มีอายุการเก็บ
รักษาสั้น โดยมีอายุการเก็บรักษาโดยเฉลี่ย 24 ชั่วโมง การบริหารจัดการ
การขนส�งจึงต)องเป(นไปตามเวลาท่ีกำหนด เพ่ือความสดใหม�ของอาหาร
และเครื่องด่ืม จึงมีความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการขนส�งและการ
กระจายสินค)า  
 5) การผันผวนของราคาวัตถุดิบท่ีเป(นผลิตผลทางการเกษตร 
วัตถุดิบท่ีเป(นของสดท่ีใช)ในร)านอาหารและเครื่องด่ืมส�วนใหญ�เป(นผลผลิต
ทางการเกษตร เช�น เน้ือสัตว6 ผัก ผลไม) เป(นต)น โดยคิดเป(นสัดส�วน
ประมาณร)อยละ 95 ของต)นทุนวัตถุดิบท้ังหมด ซ่ึงราคาและปริมาณของ
ผลผลิตมีการผันผวนตามฤดูกาล ความแปรปรวนของสภาพอากาศ  
ภัยธรรมชาติ และความต)องการของตลาดในขณะน้ัน ท้ังน้ีปRจจัยความเสี่ยง
จากการผันผวนของราคาวัตถุดิบน้ันอยู�เหนือการควบคุม  
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 6) สินค)าอาหารส�วนใหญ�ยังคงเป(นสินค)าในรูปแบบเดิมคือเป(นสินค)า
แปรรูปข้ันต)น และมีมูลค�าเพ่ิมต่ำ ส�งผลทำให)ประสบปRญหาในการแข�งขัน
โดยเฉพาะกับประเทศกำลังพัฒนาท่ีสามารถผลิตสินค)าในรูปแบบเดียวกัน
เข)าสู�ตลาดโลก 
 
การวิเคราะห
 Gain Point 
 1) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการต�าง ๆ ให)เป(น
ประโยชน6ต�อการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม กำหนดพ้ืนท่ี/
ปรับปรุงผังเมืองให)เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และบูรณาการกับ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข)องเพ่ือพัฒนาปRจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 2) ส�งเสริมการผลิตและการพัฒนาวัตถุดิบต)นน้ำให)มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอต�อความต)องการและสอดคล)องกับทิศทางการพัฒนาของ
ภาคอุตสาหกรรม และมีการบูรณาการกับหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข)องใน
เรื่องต�าง ๆ เช�น แรงงาน พลังงาน น้ำ วัตถุดิบทางการเกษตร โลจิสติกส6 
ฯลฯ เพ่ือลดผลกระทบจากต)นทุนท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน  
 3) เสริมสร)างความรู)ความเข)าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือเกิดความ
เชี่ยวชาญในงานท่ีปฏิ บัติอยู�นำเทคนิคและเทคโนโลยีใหม�  ๆ เข)ามา
สอดแทรกในการปฏิบัติงาน และการบูรณาการงานร�วมกับหน�วยงานนอก
กระทรวง สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู)ประกอบการและบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมตลอดห�วงโซ�อุปทานให)เป(นผู)มีสมรรถนะสูงท้ังด)านทักษะ
การผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผู)ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจำเป(นต)องมีความเข)าใจถึง เทคโนโลยีด)าน IT 
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และนวัตกรรมท่ีผลักดันและสนับสนุนรูปแบบของอุตสาหกรรมการแปรรูป 
เพ่ือให)เกิดศักยภาพในการปรับใช)ได)อย�างสูงสุดโดยไม�เกิดปRญหาข้ึน  
ท้ังทางด)านบุคลากรและทรัพยากร เพ่ือสร)างการทำงานท่ียั่งยืนมีศักยภาพ 
 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
 1) ยกระดับความสามารถในการแข�งขันให) กับผู)ประกอบการ  
เพ่ือเตรียมความพร)อมเข)าสู� Global Supply Chain โดยเฉพาะอย�างย่ิง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ตลอดจน New warriors  
ท่ีเป(นท้ัง Startup และ Scale up  
 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช)วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพเพ่ือผลิตสินค)าท่ีมี
มูลค�าเพ่ิมสูง มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เพ่ือการบริโภคใน
ประเทศและส�งออก 
  3) ผลักดันการลงทุนด)านวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด)านเกษตรและอาหาร โดยให)ความสำคัญกับผู)ประกอบการท่ีเป(น SMEs 
เพ่ือนำไปสู�การผลิตผลิตภัณฑ6ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและมีมูลค�าสูง เป(นท่ี
ต)องการของตลาดและผู)บริโภค 
 4) เพ่ิมมูลค�าและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ให)กับสินค)า
อาหารโดยใช)เทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ  
  5) บูรณาการการทำงานร�วมกันของหน�วยงานท่ีเก่ียวข)อง ท้ังภายใน
และภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือให)เกิดการจัดให)มีระบบการ
บริหารวัตถุดิบต)นน้ำเพ่ือการยกระดับเกษตรกรและการแก)ปRญหาการล)น
ตลาดและส�งผลให)การแปรรูปมีความแน�นอนในด)านปริมาณและคุณภาพ
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ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห�วงโซ� ต้ังแต�วัตถุดิบ การผลิต และ
การตลาด รวมท้ังการปรับปรุง/แก)ไขกฎระเบียบท่ีเป(นอุปสรรคต�อ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ให)เป(นไปอย�างต�อเน่ืองและมีการพัฒนา 
ท้ังระบบ  
 5) สนับสนุนให)เกิดปRจจัยเอ้ือเพ่ือให)เกิดการลงทุนในประเทศ เช�น 
World Food Valley ซ่ึงประกอบด)วย พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
ต) น แ บ บ  One Stop Services & Incubation Center แ ล ะ  Food 
Academy และโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ของ
รัฐบาลท่ีมอบหมายให)กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีดำเนินการ
ร�วมกับกระทรวงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข)อง เป(นต)น ตลอดจนอำนวยความสะดวก
ต�อการขอรับสิทธิประโยชน6เพ่ือส�งเสริมการลงทุน  
 6) ส นับสนุนการสร)างเศรษฐกิจฐานความรู) เพ่ื อรองรับ  Digital 
Economy โดยการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน การพัฒนากำลังคนใน
อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบเพ่ือเป(นช�องทางการตลาดดิจิทัล  
  จากการวิเคราะห6 Pain Point และ Gain Point ในภาคอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร เห็นได)ว�าประเทศไทยมีนโยบายท่ีเป(นประโยชน6มากมายมี
โครงการกับการส�งเสริมสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร เป(นจำนวนมาก มีทรัพยากร วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพมากมาย 
แต�เศรษฐกิจประเทศไทยก็ยังทรงตัวเป(นเวลานาน และทำให)เกิดผลกระทบ
กับทุกภาคส�วนมาเนินนานจะจะกลายเป(นความชินชา จึงเห็นควรว�า 
ภาครัฐควรจะมีมาตรการเด็ดขาด ชัดเจน ลดข)อจำกัดทางด)านกฎหมายใน
ส�วนท่ีควรลดให)ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณกับการพัฒนาด)าน
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เทคโนโลยี หากมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใช)ได)จริงแล)ว Pain Point เรื่องการ
ขาดแคลนแรงงานก็อาจจะสามารถแก)ไขได)จริงเหมือนดังเช�น ธุรกิจในจีน
บางบริษัทท่ี ใช) AI เข)าไปในกระบวนการผลิตและขนส�งทำให)สามารถลด
ปRญหาการขาดแคลนแรงงานได)เช�นกัน เพ่ือให)เกิดการพัฒนาอย�างแท)จริง
ดังเช�นประเทศจีน  ผู)ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมีความ
จำเป(นอย�างย่ิงท่ีจะมีความเข)าใจเทคโนโลยีและมีความพร)อมต�อการ
ปรับเปลี่ยนในทุกด)าน เพ่ือให)เกิดศักยภาพสูงสุดต�อการพัฒนาธุรกิจและ
ประเทศไทยต�อไป 
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