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การด าเนินการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาด
กลางและขนาดย่อม พบว่าผู้ประกอบการเองยังไม่สามารถยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันสมัยตอบโจทย์ตาม
แนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการส ารวจข้อมูลระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศไทยเองที่ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ Industry 2.0 – 3.0 สาเหตุเนื่องมาจากยังไม่มี
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เท่าที่ควร กระบวนการผลิตก็ใช้วิธีแบบเดิมคือยังพ่ึงพา
การใช้แรงงานคนหรือเทคโนโลยีเก่าในกระบวนการผลิต ซึ่งยังไม่ช่วยเพ่ิม Productivity และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงมากนัก ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่ท างานในลักษณะของการรับจ้างผลิต 
(OEM) และยังแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นต้นทั่วไป ไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงหรือมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นของตัวเอง อีกทั้งยังขาดการบริหารการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมการผลิตแบบบูรณาการ ที่น าผล
การศึกษาไปผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ การออกแบบเพ่ือการผลิต การทดสอบตามมาตรฐานและการทดสอบ
ตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งกระบวนการที่กล่าวทั้งหมดนี้ มีขั้นตอนมากและใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง ท าให้การด าเนินการเป็นไปได้ยาก 

ดังนั้นแนวทางที่ด าเนินการในการยกระดับอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น สามารถด าเนินการได้โดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาระบบการผลิตที่ใช้เครื่องจักรที่มีนวัตกรรม การน าระบบ
อัตโนมัติ (Automation System) มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการทั้งหมดนี้สามารถพัฒนาได้โดย
เชื่อมโยงเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทดลองท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยน า
งานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมกับนวัตกรรมไปพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สอดรับความ
ต้องการตลาดทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการด าเนินงานจะมีการประสานงานและร่วมกันพัฒนากระบวนการ
ผลิตแบบบูรณาการ รวมทั้งสาธิตและฝึกอบรมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการรับและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ การให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เพ่ือสรรค์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังมีการทดสอบตลาดเพ่ือหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กับหน่วยงาน
เครือข่าย 

และเพ่ือให้การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายจาก  
หน่วยงานภาครัฐ  และหน่วยร่วมด าเนินการอ่ืนๆ ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดย



ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดรับกับนโยบายรัฐบาล เช่น อุตสาหกรรม 4.0  ดังนั้น
กระบวนการท างานจึงเริ่มต้นตั้งแต่ การท าการประเมินภาพรวมของสภาวะอุตสาหกรรมการผลิตไทย พร้อม
ทั้งศึกษารูปแบบแนวการการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศที่เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี เช่น สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศที่มีการน าวิธีแบบ Turn-Key ในอุตสาหกรรม 4.0 ไปปรับใช้ 
เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยด าเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ือร่วมกันยกระดับ
กระบวนการผลิต , พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิม มีการร่วม
ด าเนินการออกแบบและพัฒนาการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อาศัยกลไกความ
ร่วมมือต่างๆ การเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือหาทางตอบโจทย์และพัฒนางานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์ ซึ่งโดยส่วนมากพบว่าประเด็นส าคัญที่หายไปในระบบการพัฒนางานวิจัยของไทย มีอยู่ 2 ประเด็น คือ 
1) โจทย์งานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยไม่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม  ทั้งที่เกิดจากการที่นักวิจัยที่ไม่เข้า
ใจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้ว ภาคอุตสาหกรรมเองก็ไม่สร้างโจทย์งานวิจัยด้านเทคโนโลยีได้ 
เพราะภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบรับจ้างผลิต (OEM) ที่ไม่ได้พัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์เอง และ  
2) การขาดการบริหารการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่น าผล
การศึกษาไปผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ การออกแบบเพ่ือการผลิต การทดสอบตามมาตรฐานและการทดสอบ
ตลาด ซึ่งมีข้ันตอนมากและใช้งบประมาณค่อนข้างสูง จึงเห็นงานต้นแบบหรือ Prototype นวัตกรรมมีจ านวน
มาก แต่หางานที่ออกมาสู่เชิงพาณิชย์ได้ยาก เพ่ือตอบโจทย์ Missing Link ทั้งสองข้อ กลไกสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในรูปแบบ Innovation to Industry Platform เป็นแพลทฟอร์มที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงหน่วย
งานวิจัย หน่วยงานการศึกษา ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทุกระดับไปจนถึงผู้น าเทคโนโลยีระดับโลก 
ผ่านองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ 1. Portal ศูนย์กลางในการประสานงาน สร้างเครือข่าย และเสาะแสวงหา
ความร่วมมือระหว่างผู้น าอุตสาหกรรมระดับโลกและระดับประเทศ และเครือข่าย SMEs ในประเทศ 2) 
Innovation Center ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการรับและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่าง Global Players และ SMEs รวมถึงการพัฒนาและบ่มเพาะให้เกิด
นวัตกรรม 3) Shared Resource Services แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ และก าลังคนที่มีทักษะสูง เพ่ือสรรค์สร้างนวัตกรรม 4) Financial Program โปรแกรมและนโยบาย
สนับสนุนทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน สู่ SMEs เพ่ือเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตเป็นตัวอย่างส าคัญในการบูรณาการการท างานเพ่ือ
แก้ปัญหาและขับเคลื่อนงานวิจัยให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายจาก
หน่วยงานภาครัฐ เป็นกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ าไปยังปลายน้ า ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่าน
ศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรม Learning Factory การเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์โดยมีการเชื่อมโยงทางด้านการตลาด การด าเนินงาน
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ โดยภาครัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้สามารถ
ด าเนินการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ การใช้บูรณาการทรัพยากรต่างๆ เช่น 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายความร่วมมือ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถได้รับ
บริการได้อย่างเต็มรูปแบบการพัฒนา และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
ค าส าคัญ การปฏิรูปอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม 4.0, ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ, ศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรม 
  



บทน า 
ประเทศไทยขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วงของการ “เปลี่ยนผ่าน” ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการ

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไว้ถึง 20 ปี มีการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ มากมาย เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมาอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะเป็นแบบการรับจ้างผลิต 
(OEM : Original Equipment Manufacturer) คือผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์สินค้าต่าง ๆ หรือ
ตามแบบที่ลูกค้าก าหนดโดยอาศัยประสิทธิภาพการผลิตที่มีต้นทุนต่ าจากการมีทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้เป็นประโยชน์ ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการต้องเสียเปรียบทั้งในเรื่องของค่าแรง , การหาแรงงานเข้า
มาในภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็นับว่าหายากในทุกวันและทักษะฝีมือแรงงาน ไม่ตอบรับกับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  
รวมทั้งกระบวนการผลิตก็ยังคงใช้เทคโนโลยีแบบเดิมคือยังไม่มีการน านวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้มากนัก ท า
ให้ผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถยกระดับให้มีมูลค่าที่สูงได้ 

จึงได้มีแนวคิดที่ยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต  (S  - Curve และ New S - Curve)  โดยการ
ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เน้น
อุตสาหกรรมศักยภาพ เพ่ือการออกแบบตอบโจทย์ความต้องการในตลาดทั่วไปและตลาดเฉพาะกลุ่ม มากกว่า
การผลิตสินค้ารูปแบบเดียวในจ านวนมาก ทั้งนี้เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้สามารถ
รองรับอุตสาหกรรมอนาคตก็คือการปรับอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือให้อุตสาหกรรม
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นอุตสาหกรรมแบบการรับจ้างผลิต โดยปัจจัยที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 นั่นก็คือการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาระบบการผลิตที่ใช้
เครื่องจักรที่มีนวัตกรรม การน าระบบอัตโนมัติ (Automation System) มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต 
กระบวนการทั้งหมดนี้สามารถพัฒนาได้โดยเชื่อมโยงเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการเกิด
แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
ทดลองท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยน างานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมกับนวัตกรรมไปพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สอดรับความต้องการตลาดทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการด าเนินงานจะมีการ
ประสานงานและร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตแบบบูรณาการ รวมทั้งสาธิตและฝึกอบรมร่วมระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ การให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร
ต่างๆ เพื่อสรรค์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ง
จะช่วยน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ าและความไม่สมดุลของ
คนในประเทศ พร้อมกับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง จ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยง
เครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทย
เพ่ือรักษาช่องว่างความได้เปรียบของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
เมื่อกล่าวถึงอุปสรรคของงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมนั้น หากไม่นับว่างานวิจัยที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้วนั้น งานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีหลายชิ้นยังขาด
ปัจจัยหลายอย่างที่จะท าให้ไปสู่ความส าเร็จ ต้องทั้งใช้เวลา ทรัพยากรและงบประมาณอีกจ านวนมาก ท าให้
หลายงานวิจัยและนวัตกรรมต่างมาหยุดตรงที่ต้นแบบและการตีพิมพ์ในบทความทางวิชาการต่างๆ  ซึ่งการ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ต้องอาศัยการคัดเลือกต้นแบบที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงโอกาส
และความคุ้มค่าทางธุรกิจ มีการออกแบบเชิงวิศวกรรมใหม่เพ่ือให้ผลิตได้ง่ายขึ้น ต้นทุนต่ า ตลอดจนมีการ
ออกแบบกระบวนการผลิต การวางสายการผลิต การท าแม่พิมพ์ การหาวัตถุดิบ การหาที่จ้างผลิต การทดสอบ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การท าตลาด เป็นต้น โดยหากเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ 



กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ ล้วนอยู่ในค่าใช้จ่ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านั้นทั้งสิ้น ดังนั้นนักวิจัย
ก็ไม่เดินหน้า ส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีบุคลากรน้อย ไม่สามารถมาด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวได้ ทั้งหมด อีกทั้งต้องใช้ประสบการณ์ ใช้เวลาในการด าเนินการมากและมีค่าใช้จ่ายสูง 
ตลอดจนมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวอีก จึงไม่อยากท่ีจะลงทุนด้านนวัตกรรม    

แต่ว่านวัตกรรมนั้นกลับเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศและเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยยกระดับ
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปได้  ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ  Thailand 4.0 
อันเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ถึงแม้ว่านโยบายนี้ จะมีทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่ดี แต่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดในการขับเคลื่อนหัวใจส าคัญคือการบูรณาการการท างานที่จะ
เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างสังคมนวัตกรรมของประเทศ 
รองรับความต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในลักษณะบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะการท างานร่วมแบบ Triple Helix และขยาย
ผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในลักษณะการท างานร่วมแบบ Quadruple Helix ได ้

บทความนี้เสนอการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
ดีพร้อม DIPROM Industry Transformation Center (DIPROM ITC) เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมไทยตอบสนองนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้อุตสาหกรรม หรือ Learning Factory สนับสนุนและส่งเสริมให้ SMEs สามารถมีนวัตกรรมและพัฒนา
นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมการด าเนินโครงการในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในต่างประเทศ และสถานการณ์อุตสาหกรรมในประเทศไทย 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ในต่างประเทศจะมีรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยการที่

ประเทศต่างๆ ล้วนมีนโยบายจัดให้มีการศึกษาอย่างแพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป เพราะในปัจจุบัน การเติบโต
ทางเศรษฐกิจจ าเป็นต้องอาศัยประชากรที่มีการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ ผู้จัดการธุรกิจ
หรือพลเมือง แรงงานที่มีการศึกษาสูงขึ้นท าให้เกิดผลิตภาพแรงงานที่สูงตามไปด้วย การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่รวดเร็วมากในปัจจุบันก็ยิ่งต้องการแรงงานที่มีการศึกษามากข้ึนในทุกๆ ระดับ ประเทศที่ต้องการมี
รายได้สูง และประชากรมีงานท าเกือบทั้งหมดทุกคน (full employment) จะต้องมีระบบการศึกษาที่สร้าง
ทักษะแก่ประชากรทุกคน ไม่ใช่เฉพาะบางคน ปัจจุบันนี้ ประเทศต่างๆ ล้วนตระหนักเป็นอย่างดีว่า ทุนมนุษย์ที่
มีอยู่ในประชากรแต่ละคน คือปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญของการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ  ปัจจัย
สร้างความมั่งคั่งอ่ืนๆ เช่น วัตถุดิบ เทคโนโลยี หรือเงินทุน สามารถหาได้ในตลาดโลก  แต่ประสิทธิภาพของ
แรงงานนั้นแต่ละประเทศต้องสร้างขึ้นมาเอง แรงงานที่มีการศึกษาสูงขึ้นจะเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เป็นแรงงานที่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ และส าหรับคนบางคนแล้ว การศึกษาที่มากขึ้นยังท า
ให้สามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาอีกด้วย โลกในยุคปัจจุบันที่ประเทศต่างๆ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกันมากขึ้น เพราะการค้าเสรี รวมทั้งเงินทุนและความคิดเคลื่อนย้ายอย่างอิสระ การสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน กลายเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศต่างๆ สามารถรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้
อย่างต่อเนื่อง แต่การสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจนั้นมีอยู่ 2 แนวทาง แนวทางหนึ่งคือการท าให้สินค้า
ของตัวเองมีราคาถูกในตลาดโลก ประเทศที่ใช้แนวทางนี้มักใช้วิธีการลดค่าเงินให้ถูกลง  อีกแนวทางหนึ่งคือ 
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยอาศัยแรงงานที่มีทักษะ
สูง แนวทางนี้จะท าให้ประเทศนั้นสามารถรักษาฐานะการเป็นประเทศรายได้สูงและมีการจ้างงานเต็มที่ 
ประเทศที่มีแนวทางนี้จะมีนโยบายว่า การที่คนในประเทศจะมีรายได้สูง คุณภาพทรัพยากรมนุษย์จะต้องมี



คุณภาพ รัฐสนับสนุนนายจ้างให้ใช้แรงงานมีคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต ประเทศรายได้สูงอย่าง เยอรมัน 
สิงคโปร์ สวีเดน และญี่ปุ่น ล้วนมีนโยบายแบบบูรณาการ ที่รวมการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน และ
การศึกษา มาเป็นนโยบายเดียวกัน 

เยอรมันกับแรงงานคุณภาพ เมื่อ 70 ปีที่แล้ว เยอรมันเป็นประเทศพ่ายแพ้สงคราม ประเทศถูกท าลาย
จนราบคาบเกินกว่าที่คนในปัจจุบันจะจินตนาการออกว่าเสียหายมากมายขนาดไหน บ้านเรือน 10 ล้านหลังถูก
ท าลาย เมืองส าคัญๆ ถูกท าลายจนหมด 90% ของโรงงานอุตสาหกรรมทางใต้ของเยอรมันเลิกกิจการ ผลผลิต
ทางอุตสาหกรรมมีเพียง 5% ของก าลังการผลิตเดิมทุกวันนี้ เยอรมันเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 
4 ของโลก และใหญ่ที่สุดของยุโรป รายได้ต่อหัวของประชนชนอยู่ที่ 48,200 ดอลลาร์ (2016) ยอดส่งออกปี
หนึ่งมีมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่ากับมูลค่าเศรษฐกิจของรัสเซียทั้งประเทศ ค่าแรงขั้นต่ าตาม
กฎหมายอยู่ที่ชั่วโมงละ 8.84 ยูโร กล่าวกันว่า หากรวมค่าสวัสดิการต่างๆ ค่าแรงคนงานเยอรมัน 1 คน จ้าง
คนงานเวียดนามได้ 49 คน ความเสียหายจากสงครามท าให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเยอรมันผนึกก าลังกันเพ่ือ
กอบกู้เศรษฐกิจประเทศ ที่ต่อมากลายเป็นพันธะข้อผูกพันที่เรียกกันว่า “หุ้นส่วนทางสังคม” (social 
partners) ซึ่งประกอบด้วย นายจ้าง แรงงาน และรัฐบาล หุ้นส่วนไตรภาคีนี้จะด าเนินการร่วมกันในการ
ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจส าคัญๆ เช่น การก าหนดค่าจ้างที่สูงขึ้นเป็นระยะๆ ท าให้อุตสาหกรรมเยอรมันต้อง
มุ่งสู่การแข่งขันที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ที่ราคา นโยบายความมั่นคงในการจ้างงาน ท าให้นายจ้างต้อง
ลงทุนในการฝึกฝนแรงงานตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะนายจ้างรู้ดีว่า แรงงานที่ท างานกับ
องค์กรเป็นเวลายาวนาน ท าให้นายจ้างสามารถได้ผลตอบแทนกลับคืนมาจากการลงทุนด้านการพัฒนาฝีมื อ
แรงงาน แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นด้านการศึกษาเยอรมันคือ ระบบการพัฒนาทักษะฝีมือนักเรียน ที่ใช้บังคับกับ
นักเรียนทั้งหมด ยกเว้นนักเรียนที่จะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในปี 1869 เยอรมันมีแนวการปฏิบัติให้
นายจ้างส่งพนักงานให้ไปศึกษาต่อ เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมและฝึกงานมากขึ้น สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของระบบ
การศึกษาแบบคู่ขนาน (dual education) ที่ประกอบด้วยการเรียนกับการฝึกงาน โดยรัฐบาลกับนายจ้าง
รับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินงาน 

ในปี 1938 เยอรมันมีกฎหมายฉบับแรกเรื่อง ระบบการฝึกงานด้านอาชีวศึกษา  โดยก าหนดให้
การศึกษาด้านอาชีวะต้องมีการฝึกงาน กฎหมายนี้ท าให้การศึกษาแบบคู่ขนานเป็นแบบภาคบังคับที่ใช้กับ
นักเรียนสายอาชีวะทั้งหมด ในปี 1969 เยอรมันมีกฎหมายชื่อ การฝึกงานด้านอาชีวะ (Vocational Training 
Act of 1969) ก าหนดให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมและไม่ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นนักเรียนฝึกงาน
ในหลักสูตรวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง ที่มีท้ังหมด 480 หลักสูตร 

นักศึกษาสายอาชีวะจะต้องสมัครโดยตรงกับบริษัทที่ต้องการจะฝึกงาน บริษัทต่างๆ จะรับนักศึกษา
ฝึกงาน โดยดูจากผลการเรียนและจดหมายแนะน าจากอาจารย์ที่สอน สัญญาการฝึกงานมีระยะเวลา 2-3 ปี 
ช่วงการฝึกงาน ในสัปดาห์หนึ่ง นักศึกษาใช้เวลาเรียน 1 วันที่สถาบันการศึกษา และอีก 4 วันที่โรงงานของ
นายจ้าง ช่วงฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับ “ค่าแรงฝึกงาน” (training wage) หลังจากการฝึกงานสิ้นสุดลงจะมี
การสอบข้อเขียนและประเมินผลงานการฝึกงาน นักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองการฝึกงานที่ทุกบริษัท
ในเยอรมันให้การยอมรับ 

 



 
รูปที่ 1: ระบบการศึกษาแบบคู่ขนาน (dual education) ของเยอรมัน (ปรีดี บุญซื่อ,ออนไลน์,2560) 

เยอรมันมีกฎหมายบังคับให้นักเรียนสายอาชีวะต้องฝึกงาน 1 ใน 480 สาขาการศึกษาแบบฝึกงานของ
เยอรมัน เป็นระบบการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนทางสังคม กฎหมายปี 1969 ก าหนดหลักการต่างๆ 
เรื่องการฝึกงาน หลักสูตรการฝึกงานก าหนดโดยรัฐบาลกลาง มาตรฐานการฝึกงานก าหนดโดยนายจ้ าง 
สหภาพแรงงาน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม การฝึกงานของนักศึกษาตามท้องถิ่นต่างๆ จะ
ด าเนินการโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม เพราะบริษัทต่างๆ ล้วนเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม 
 เพราะฉะนั้น การศึกษาแบบฝึกงานของเยอรมัน จึงเป็นระบบที่เป็นการด าเนินงานของประเทศ
ทั้งหมด การฝึกงานจะครอบคลุมทุกสาขาอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและบริการ ท าให้เยอรมันมีแรงงานที่มี
ทักษะมากที่สุดในโลก การว่างงานของเยาวชนต่ า และคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานครั้งแรกมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตัวเอง การเตรียมการอย่างดีเลิศของเยอรมันเพ่ือผลิตแรงงานที่มีคุณภาพดังกล่าวจึงเป็น
กุญแจส าคัญต่อความส าเร็จทางเศรษฐกิจ 

      ประเทศญี่ปุ่นกับการสร้างแรงงานฝีมือ ญี่ปุ่นก็มีสภาพเดียวกับเยอรมนี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
เศรษฐกิจญี่ปุ่นถูกท าลาย แต่หลังสงคราม ปัจจัยที่สร้างความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ก็เป็นปัจจัย
เดียวกันที่สร้างความส าเร็จให้กับเยอรมนี การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมา
ใหม่เท่านั้น แต่ญี่ปุ่นยังสร้างสถาบันสังคมที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มุ่งสู่การผลิตสินค้ามีคุณภาพและมูลค่า
สูง สถาบันสังคมดังกล่าวมีความหมายแบบเดียวกับท่ีเยอรมนีเรียกว่า “หุ้นส่วนทางสังคม” 

เดิมนั้น นักธุรกิจนายทุนของญี่ปุ่นก็มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุดแบบเดียวกับนายทุนที่มุ่งก าไรสูงสุดใน
สหรัฐฯ หลังสงคราม ระบบความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกับแรงงาน (labor-management) ของญี่ปุ่น 
ไมไ่ด้เกิดข้ึนทันทีทันใด แต่การแพ้สงครามท าให้ประเทศเกิดวิกฤติ ภาคธุรกิจจึงตระหนักว่า จะต้องร่วมกับภาค
ส่วนเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพื่อสร้างชาติขึ้นมา และยอมรับว่าเป้าหมายของภาคธุรกิจเอกชนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
ผลประโยชน์ประเทศที่ใหญ่กว่า จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ-ภาคเอกชน-แรงงาน 

ความร่วมมือและฉันทานุมัติระหว่างหุ้นส่วนทางสังคมดังกล่าว ท าให้ญี่ปุ่นมีเป้าหมายการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ที่ค่าแรงถูก ญี่ปุ่นไม่มีระบบการก าหนดค่าแรงระดับชาติแบบเดียวกับเยอรมนี แต่ญี่ปุ่นมี
เป้าหมายต้องการให้ค่าแรงในประเทศสูงขึ้น ท าให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต้องหันไปใช้กลยุทธ์การผลิตสินค้า
คุณภาพสูง และหาทางให้ธุรกิจสามารถมีผลก าไรจากสภาพที่ค่าแรงในประเทศสูง 

หน่วยงานรัฐของญี่ปุ่น คือ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ หรือ MITI จะเป็นผู้
ก าหนดวิสัยทัศน์ของอนาคตญี่ปุ่น โดยผ่านการปรึกษาหารือกับภาคธุรกิจและแรงงาน MITI ตั้งขึ้นมาเมื่อปี 
1927 แต่ภายหลังจากสงคราม MITI เข้ามามีบทบาทโดดเด่นในก าหนดนโยบายอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น 
เยอรมนีนั้นแตกต่างจากญี่ปุ่น คือรัฐไม่มีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเป็นทางการ แต่กระบวนการทาง
การเมือง แผนกลยุทธ์ธุรกิจของรัฐท้องถิ่นต่างๆ และความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคม ท าให้เยอรมนีมี
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบเดียวกับญี่ปุ่น 
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ญี่ปุ่นและเยอรมนีมีวิธีที่แตกต่างกันในการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ แต่ทั้งสองประเทศก็สามารถบรรลุ
เป้าหมายนี้เหมือนกัน ความแตกต่างอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับอุตสาหกรรมที่จ้างงาน เยอรมนีมี
ธรรมเนียมมาตั้งแต่โบราณในเรื่องระบบการฝึกงาน หากถามว่าท างานอะไร คนเยอรมันจะตอบว่าเป็นช่าง
เทคนิค เพราะเคยฝึกงานสาขานี้มาก่อน แต่คนญี่ปุ่นจะตอบว่าท างานกับมิตซูบิชิหรือโตโยต้า  บริษัทเยอรมัน
คาดหมายว่าแรงงานใหม่ๆ จะมีทักษะในงานที่จ้างและมอบหมายให้ท า ส่วนนายจ้างญี่ปุ่นคาดหมายว่า ลูกจ้าง
ใหม่จะสามารถเรียนรู้และท างานใหม่ได้ดี รวมทั้งเมื่อย้ายไปท างานฝ่ายอื่นๆ ของบริษัท 

ญี่ปุ่นไม่มีระบบการศึกษาแบบอาชีวะที่โดดเด่นแบบเยอรมนี บริษัทต่างๆ รับคนงานใหม่จากนักเรียน
ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยดูจากคุณสมบัติที่เป็นความสามารถทั่วไป การที่ธุรกิจรับพนักงานจาก
คุณสมบัติทั่วไปดังกล่าว ท าให้ญี่ปุ่นต้องวางหลักสูตรการศึกษาระดับโรงเรียนให้มีมาตรฐานสูงมาก ส่วนบริษัท
ใหญ่ๆ จะมีหลักสูตรการฝึกฝนอบรมแก่พนักงานใหม่ในด้านต่างๆ เช่น โตโยต้าจะให้พนักงานใหม่เข้ารับการ
อบรมเป็นเวลา 2 ปี ในเรื่อง ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้าไปท างานในโรงงาน เป็นต้น 
 

         
 

รูปที่ 2: ระบบการฝึกงานแก่พนักงานใหม่ของ Toyota (ปรีดี บุญซื่อ,ออนไลน์,2560) 
 
บริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น เช่น โตโยต้า จะมีระบบการฝึกงานแก่พนักงานใหม่ ก่อนจะเข้าท างานที่

โรงงานระบบการฝึกงานของญี่ปุ่นเริ่มต้นที่โครงการฝึกอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทยักษ์ใหญ่ระบบการจ้าง
งานจนเกษียณของบริษัทยักษ์ใหญ่ และวิธีท างานที่ให้พนักงานย้ายไปท างานฝ่ายต่างๆ ของบริษัท ท าให้
นายจ้างเต็มใจที่จะลงทุนเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะเห็นว่าเป็นการลงทุนที่สามารถคืนผลตอบแทนกลับมา
ได้ คนงานญี่ปุ่นเองก็มีทัศนคติที่กระตือรือร้นต่อการเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าการร่วมงาน
กับบริษัทขนาดใหญ่ เหมือนกับตัวเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว การท างานในองค์กรเหมือนกับตัวเอง
เป็นส่วนหนึ่งของการท างานเป็นทีม ทักษะความสามารถของกลุ่มคณะท างาน (collective skills) จึงเป็น
รากฐานที่สร้างความส าเร็จของบริษัทญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมคุณภาพหรือการปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

กล่าวโดยสรุป ความส าเร็จของญี่ปุ่นเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น หุ้นส่วนทางสังคมเห็นพ้องที่จะ
พัฒนาอุตสาหกรรมจากการแข่งขันด้านคุณภาพ ระบบการจ้างงานจนเกษียณ ผลประโยชน์ของคนงานเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับผลประโยชน์องค์กร ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การลงทุนอย่างต่อเนื่องของธุรกิจเพ่ือ
พัฒนาทักษะคนงาน และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายแรงงานกับฝ่ายบริหารที่อาศัยการปรึกษาหารือ เป็นต้น 
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนสะท้อนอยู่ในเนื้อหาและการท าหน้าที่ของคนญี่ปุ่นในองค์กรต่างๆ 

ระบบการศึกษาจะสะท้อนรูปแบบระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดของแต่ละประเทศ สหรัฐอเมริกาที่
มีเศรษฐกิจกลไกตลาดเสรี การศึกษาจะเป็นระบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างความสามารถเฉพาะตัวของนักเรียน 
ส่วนเยอรมนีและญี่ปุ่นที่มีเศรษฐกิจกลไกตลาดเพ่ือสังคม (social market economy) การศึกษาจะมุ่งสร้าง
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ทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนทุกคน เพ่ือให้คุณภาพของประชากรเป็นองค์ประกอบส าคัญของการสร้างความมั่ งคั่ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมไทย ภาคอุตสาหกรรมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน การเจริญเติบโต
และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างก่อนการเกิดวิกฤติในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีระดับสูงประเทศหนึ่งในโลก มีการกล่าวขวัญกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านการเจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากเศรษฐกิจที่พ่ึงพา
การเกษตรมาสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งยังมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากพอควร โดยมีอัตราเงินเฟ้อใน
ระดับต ่า แม้มีการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษ จนถึงหลังวิกฤติเศรษฐกิจไทยในปี 
2540 ประเทศไทยจึงกลับมาเกินดุลการค้าอีก เนื่องจากการน าเข้าลดลงไปมาจากการบริโภค และการลงทุนที่
ต่ าลง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราสูงและ
สูงกว่าอัตราการขยายตัวโดยรวมของเศรษฐกิจไทย ภาคอุตสาหกรรมจึงมีความส าคัญสูงขึ้นตามล าดับ แม้ภาค
การเกษตรยังคงเป็นพื้นฐานส าคัญในระบบเศรษฐกิจ แต่สัดส่วนของภาคการเกษตรในผลิตภัณฑ์มวลรวม การ
ส่งออก และการจ้างงานได้ลดลงไปมาก  ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมทวีความส าคัญมากขึ้น                    
จากภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความส าคัญมากในระบบเศรษฐกิจไทย 

ในช่วงแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เน้นการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า (import 
substitution) ในช่วงทศวรรษแรกที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2504-2514) มีโครงการลงทุนเกิดขึ้นใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ทั้งจากการลงทุนของผู้ประกอบการภายในประเทศและของผู้ลงทุนจาก
ต่างประเทศ ตลาดในประเทศของสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราสูงควบคู่กับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงเวลานั้น จึงเป็นผลที่เกิดจากการขยายตัวของตลาด
ภายในประเทศเป็นส าคัญ ต่อมาตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) เป็น
ต้นมา สินค้าอุตสาหกรรมมีการส่งออกไปจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศมากขึ้น  โดยการส่งออกของสินค้า
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวในอัตราสูงมาก ท าให้ภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาคเศรษฐกิจที่ท ารายได้จากการ
ส่งออกของประเทศแทนภาคการเกษตร แม้ภาคอุตสาหกรรมไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันในแต่
ละปี แต่โดยเฉลี่ยแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึงปี พ.ศ. 2540 ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมีอัตรา
การเจริญเติบโตที่สูงมาก โดยเฉลี่ยคิดเป็นกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ แต่
ภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวลงไปมากหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. 2541 มีอัตราการเจริญ
เติบที่ติดลบกว่าร้อยละ 10 อย่างไรก็ตามการผลิตและการส่งออกในภาคอุตสาหกรรมมีการพ้ืนตัวขึ้นมา
หลังจากนั้นแต่ก็ชะลอตัวลงไปมาก 

นอกจากการเจริญเติบโตในอัตราสูงแล้ว ภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
อย่างต่อเนื่อง การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง (structural change) นี้สามารถพิจารณาได้หลาย
ระดับ ทั้งการเปลี่ยนแปลงระหว่างภาคเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในภาคอุตสาหกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงของสินค้าที่ผลิตในแต่ละสาขาหรือประเภทของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิต
ในระดับแรก คือ การเปลี่ยนแปลงความส าคัญระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยเศรษฐกิจไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พ่ึงพาภาคการเกษตรมาเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวสามารถดูได้จากสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งมีมากขึ้นตามล าดับ นอกจากนี้ภายใน
ภาคอุตสาหกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของอุตสาหกรรม เช่น ในปี พ.ศ. 2503 อุตสาหกรรม
ที่มีความส าคัญมาก คือ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ซึ่งทั้ง 3 ประเภทอุตสาหกรรมนี้เมื่อรวมกัน
แล้วมีสัดส่วนสูงถึงกว่าร้อยละ 60 ของการผลิตหรือมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรม ในเวลาต่อมา



อุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีการเจริญเติบโต อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอและ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ หลังจากนั้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกล ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ก็กลายเป็นสินค้าที่มีความส าคัญ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตยังพิจารณาได้ในระดับสินค้าภายในแต่ละประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งนับวันจะมี
การผลิตสินค้าท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร ก็มีการผลิตอาหารกระป๋องนานาชนิด 
นมข้นหวาน บะหมี่ส าเร็จรูป ในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์หลากหลายชนิด การ
เปลี่ยนแปลงสินค้าในแต่ละอุตสาหกรรมนี้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
อีกระดับหนึ่ง คือ มีการเกิดสินค้าชนิดใหม่ๆ ขึ้น และสินค้าที่ผลิตอยู่เดิมก็มีการปรับปรุงในรูปแบบและ
คุณภาพที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมในระดับต่างๆ นี้เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริโภคสินค้า เมื่อเศรษฐกิจไทยมีการ
ขยายตัวและรายได้ของประชาชนมีการยกระดับสูงขึ้น ความต้องการในสินค้าอุตสาหกรรมย่อมมีมากขึ้น 
การค้าต่างประเทศและการลงทุนจากบริษัทต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตใน
ระดับสูง ก็เป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการเกิดขึ้นและการขยายตัวของสินค้าอุตสาหกรรมใหม่ๆ หลายชนิด 

อุตสาหกรรมไทยในอนาคต จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  และการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการผลิตและการบริโภคสินค้า คงไม่มีใครสามารถท านายในรายละเอียดที่ชัดเจนได้ว่า อุตสาหกรรม
ของโลกในอีก 20-30 ปีข้างหน้าจะมีลักษณะเช่นใด อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมในช่วง 10-20 
ปีที่ผ่านมา เราสามารถเห็นทิศทางและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในบางด้าน  เช่น การ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและจ าหน่าย
สินค้าในแต่ละข้ันตอนมีกิจกรรมทางด้านบริการเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมากขึ้น ผู้บริโภคมีความใส่ใจ
ต่อมาตรฐานคุณภาพของสินค้ามากขึ้น โดยมีความส าคัญทางด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมต่างๆ เช่น ผู้บริโภคที่
สูงอายุมีสัดส่วนสูงขึ้น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง มีความเป็นชุมชนเมือง (urbanization) มากขึ้น และผู้บริโภค
สามารถรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมท าให้รูปแบบและลักษณะการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของสินค้าที่จะตอบสนองความต้องการ จะต้องมีคุณลักษณะหลายประการ เช่น มี
ความสะดวกในการใช้ มีรูปแบบที่สวยงาม บริโภคแล้วไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัย และมี
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ส าหรับผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยจะต้องพยายามปรับเปลี่ยน
รูปแบบและคุณภาพของสินค้าตามความต้องการของตลาด ผู้ผลิตจึงต้องมีข่าวสารข้อมูลที่เพียงพอ และ
สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ในการผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ผลิตสินค้ามีความจ าเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนหลายด้าน จึงมีการร่วมมือกันในลักษณะของเครือข่ายหรือคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (industrial 
clusters) ซึ่งในการผลิตปัจจุบัน ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบสินค้า คุณภาพวัตถุดิบและชิ้นส่วน 
การจัดจ าหน่าย และบริการที่เกี่ยวข้อง ล้วนมีส่วนส าคัญ และมีสัดส่วนในต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้ผลิตสินค้าจึง
จ าเป็นต้องท างานร่วมกันกับกิจการและสถาบันที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงลักษณะและแนวโน้มทั่วไปของการบริโภคและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 
โดยไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปในประเภทของสินค้า อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทย ย่อมมีความจ าเป็นต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งใน
ระยะปานกลางและระยะยาวที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย ซึ่งแม้ไม่สามารถระบุรายละเอียดเป็นราย



สินค้า แต่ก็ชี้ให้เห็นถึง โครงสร้างและลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ได้ โดยการศึกษาในแต่ละ
แห่งอาจมีการแบ่งประเภทอุตสาหกรรม และระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

โครงสร้างของอุตสาหกรรมไทยใน 5-10 ปีข้างหน้า หากพิจารณาจากโครงสร้างของอุตสาหกรรมไทย
ในปัจจุบัน จะพบว่า มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส าคัญ คือ 1. อาหาร 2. อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น 
ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ 3. 
ยานยนต์และเครื่องจักรกล 4. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า 5. ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ และ
หากพิจารณาจากสินค้าออก นอกจากอุตสาหกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ยังม ีอัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์
ยาง เม็ดพลาสติก และเฟอร์นิเจอร์ ในช่วงเวลา 5-10 ปีข้างหน้า โครงสร้างของอุตสาหกรรมในประเทศไทยคง
ไม่แตกต่างไปจากปัจจุบันมากนัก แต่อาจคาดการณ์ได้ว่า หากไม่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา 
โครงสร้างอุตสาหกรรมใน 10 ปีข้างหน้า จะเป็นไปในทิศทางที่ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยาน
ยนต์และเครื่องจักรกล รวมทั้งอุตสาหกรรมหนักบางประเภท เช่น ปิโตรเคมีและเหล็กจะมีความส าคัญมากขึ้น 
ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อาหาร สิ่งทอ และเครื่องหนัง จะลด
ความส าคัญลง  

อย่างไรก็ตาม หากมีนโยบายและมาตรการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ชัดเจน  โครงสร้างของ
อุตสาหกรรมไทยอีก 10 ปีข้างหน้าก็จะแตกต่างไปจากนี้ การจะพิจารณาว่า ประเทศไทยควรเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมใดนั้น ต้องดูว่าอุตสาหกรรมใดที่เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่าเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ซึ่งนอกจากการตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดของอุตสาหกรรมไทยแล้ว ยังต้องพิจารณา
ว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร หรือในอีกนัยหนึ่ง จากจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบที่เรามีอยู่ เราจะสร้างโอกาสแก่
อุตสาหกรรมได้อย่างไรหากดูเพียงแนวโน้มการผลิตและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในช่วง 10-20 ปีที่ผ่าน
มา จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมบางประเภท เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง แม้ยังมีการ
เจริญเติบโตในการผลิตและการส่งออก แต่ส่วนแบ่งตลาดของไทยของสินค้าเหล่านี้ในตลาดโลกและในตลาด
ส าคัญๆ กลับมีแนวโน้มลดลง ในทางตรงกันข้าม สินค้าประเภทวิศวการ เช่น ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เครื่องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ กลับมีการขยายตัวทางด้านการผลิตและการส่งออกในอัตราที่สูงกว่า 
ปรากฏการณ์เช่นนี้ อาจท าให้เราสรุปว่า ประเทศไทยก าลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (labor-intensive industries) แต่กลับมีความสามารถการแข่งขันในกลุ่ม
อุตสาหกรรมวิศวการ ดังนั้น การส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคตจึงควรเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกลุ่มวิศว
การมากกว่า 
 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ได้ก าเนิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรไอน้ าได้ถูกคิดค้นขึ้นและเป็นต้น
ก าเนิดของเครื่องยนต์สันดาปภายในอันเป็นที่มาของยานพาหนะในปัจจุบัน เมื่อปี ค.ศ. 1784 ขณะที่การ
ปฏิวัติครั้งที ่2ในช่วงปี ค.ศ. 1870 ให้ก าเนิดระบบไฟฟ้าและมีการน ามาใช้ในสายพานการผลิต ส่วนการปฏิวัติ
ครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1970 หลังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาจนสามารถ
ควบคุมการเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้  ปัจจุบันโลกอุตสาหกรรมก าลังเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี Internet และอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเครื่องจักรเข้าสู่ 
Internet ได้ ส่งผลให้เกิดการสื่อสารเชื่อมโยง (Connected) ระหว่าง คนกับเครื่องจักร หรือ เครื่องจักรกับ
เครื่องจักร ยกระดับการผลิตให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นดังรูปที่ 3 



นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Digital ในปัจจุบันนี้เอง ส่งผลต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่จ าเป็นต้องมีการปรับตัวและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท าธุรกิจที่น าไปสู่การท าธุรกิจแบบ Network Business ภายใต้การเชื่อมโยงของการท าธุรกิจทั้งการ
ผลิตการค้า การบริการและการส่งมอบสินค้า/บริการให้กับผู้บริโภค ท าให้ธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินธุรกิจเองทั้งหมด (Separation) มาสู่การด าเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยพ่ึงพาได้เชื่อมโยงธุรกิจอ่ืน 
(Interaction) ส่งผลให้รูปแบบการท าธุรกิจพัฒนาไปสู่ การผลิตและบริการที่เน้น Mass product มาเป็น 
Mass Customization และพัฒนาไปสู่การท าธุรกิจที่เน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Personalization in 
context) โดยที่จะท าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถึงระดับบุคคลโดยการจะท า Mass 
Customization ได้นั้นธุรกิจจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งขั้นตอนการด าเนินงาน ของธุรกิจออกเป็น
ขั้นตอนย่อยๆ หรือ Unbundling Process ให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการท าธุรกิจเพ่ือความสะดวก
ในการเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับธุรกิจอ่ืนๆ โดยอาศัยข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี  Digital ในปัจจุบัน ซึ่งการท า 
Unbundling Process ไม่เพียงแต่จะท าให้ธุรกิจสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจอ่ืนได้โดยง่ายเท่านั้นแต่ยังเป็นการ
บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรที่จะน าไปสู่การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตสินค้าและ
บริการให้แข่งขันได้กับธุรกิจ Digital อ่ืนๆ ได ้
 

 
 

รูปที่ 3: การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ถึง 4 (BCM, 2015) 
 
นโยบายประเทศไทย 4.0  

จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Digital (Digitalization)  และสภาวะของโลกที่เต็มไปด้วย
ความผันผวนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนทรัพยากรและแรงงาน การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  (Aging Society)  
และการตัวของเมือง (Urbanization) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนในด้านการด ารงอยู่ การ
ด าเนินธุรกิจ การท างาน และการเรียนรู้ (กองบริหารงานวิจัยฯ, 2559) ท าให้หลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ เช่น    



A Nation of Maker ของสหรัฐอเมริกา Design in Innovation ของสหราชอาณาจักร Made in China 
2025 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน Make in India ของอินเดีย Smart Nation ของสิงคโปร์ Creative 
Economy ของเกาหลีใต ้เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ส าคัญภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นในเรื่องการ
พัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ ท าให้ประเทศก้าวไปสู่ ประเทศไทย 4.0 อันเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในยุคที่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
(Mass Production) ท างานในลักษณะของการท ามากได้น้อย เน้นการแข่งขันด้วยราคาและค่าแรงที่ต่ า ส่งผล
ให้ติดอยู่กับกับดักรายได้ปานกลาง จ าเป็นต้องพัฒนาสินค้าและบริการ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
รวมถึงการค้าและบริการ ให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือให้ธุรกิจท าน้อยได้มาก ดังแสดงในรูปที่ 4    

 
 

รูปที่ 4: นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) (Thai Trade Center, 2016)  



ในช่วงต้นของการขับเคลื่อนประเทศไทย 3.0 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่ร้อย
ละ 7-8 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการคาดหวังว่า ประเทศไทยจะก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ แต่การเร่งการเติบโตนี้ เป็นไปอย่างเปราะบาง 
เนื่องจากไม่มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง ขาดการสะสมทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุน
มนุษย ์เพ่ิงพาเทคโนโลยีและการลงทุนของต่างชาติ ในโลกของการแข่งขัน เพ่ือสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ
นั้น จ าเป็นจะต้องยกเครื่องกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสียใหม่ เน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ แทนการเน้นทรัพยากรพ้ืนฐาน ท าให้ประเทศไทยต้องมีกลไกสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ SMEs ที่มีอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมอยู่เป็นทุนเดิมแล้วสามารถปฏิรูป
อุตสาหกรรม (Industry Transformation) ในก้าวกระโดดไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 

 
ขั้นตอนและอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

การผลักดันให้นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ เริ่มจากการน าเอางานวิจัยและพัฒนามาวิเคราะห์คัดกรอง
ความเป็นไปได้ทางการตลาดเบื้องต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัสดุ การออกแบบเพ่ือการผลิต  
การท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การวิเคราะห์ทดสอบ การหาที่จ้างผลิต การทดสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การท าตลาด ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยขอบเขตในส่วนบนเป็นด้านงานวิจัยและพัฒนา(R&D 
Scope) ที่มักถูกด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ในขณะที่พ้ืนที่ส่วนล่าง (Private 
Sector Scope)  ปัจจุบันเป็นส่วนที่ภาคเอกชนเข้ามาเลือกงานวิจัยต้นแบบที่ผ่านการทดสอบตลาดและ
มาตรฐานต่างๆ เรียบร้อยแล้วไปด าเนินการต่อ ปัญหาที่พบในระบบ (Missing Link) นี้ มี 2 จุดที่ท าให้
กระบวนการไม่ต่อเนื่องกันคือ  

1. ปัญหาจากการพัฒนางานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เกิดจากฝั่ง
วิจัยกับฝั่งอุตสาหกรรมมีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกัน ฝั่งวิจัยต้องการงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่
เป็นผลงานในต่างประเทศท าให้ผลงานตอบสนองความต้องการในตลาดสากลและสร้างสิ่งใหม่ๆ  ให้กับสังคม 
ในขณะที่ฝั่งอุตสาหกรรมกลับติดอยู่ภายใต้การผลิตแบบรับจ้างผลิตตามแบบ (Original Equipment 
Manufacturer) ไม่จ าเป็นต้องพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ เน้นการพัฒนาการผลิตที่ลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง  เมื่อ
เป้าหมายการท างาน 2 ฝั่งไม่ตรงกัน ฝั่งวิจัยก็ไม่สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งในมุมนี้งานวิจัยที่จ าเป็น
ส าหรับฝั่งอุตสาหกรรมคือ งานวิจัยเพ่ือการลดต้นทุนและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตต่างๆ แต่ว่าก็ไม่สามารถท าให้
ประเทศไทยก้าวขยับจากกับดักรายได้ปานกลางได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากยังตกอยู่ในสภาวะที่ต้องแข่งขันด้าน
ต้นทุนอย่างรุนแรง 

2. ปัญหาจากค่าใช้จ่ายและเทคโนโลยีในการยกระดับการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์สูงและใช้
ทรัพยากรมาก ท าให้ฝั่งวิจัยเมื่อได้ผลงานที่สามารถเผยแพร่ติพิมพ์แล้ว พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและเป้าหมายก็ไม่
มีความจ าเป็นที่ต้องผลักดันให้ก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเข้ามาลงทุน
ในการพัฒนาต่อยอด ท าให้หลายงานวิจัยหยุดอยู่บนหิ้งหรือถูกน าไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ต่างชาติที่มีเงินทุนสูงได้ สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายที่สูง เนื่องจากการผลิตต้องมีการลงทุนเครื่องจักรและการทดสอบก็
จ าเป็นต้องหาห้องปฏิบัติการทดสอบรับรองที่ต้องส่งไปยังต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูง เกิดปัญหาตามมาของ
กลไกภาครัฐที่ต้องมีห้องปฏิบัติการทดสอบกลางในประเทศรองรับอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต ซึ่งต้องใช้
งบประมาณลงทุนสูง  

 



ปัญหาดังกล่าวได้ถกูมองเห็นและแก้ไขปัญหาจากทางภาครัฐ เช่น 1. การให้ทุนวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของภาคเอกขน 2. การลงทุนสร้างสถานที่ให้วิจัยและทดลองผลิตตามอุทยานวิทยาศาสตร์หรือ
มหาวิทยาลัยต่างๆ และ 3. การลงทุนสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบกลาง เช่น ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ
แห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  ซึ่งการแก้ทั้งหมดนี้ได้บางอย่างด าเนินการ
ท ามาแล้วกว่า 15 ปี บางอย่างเพ่ิงเริ่มท า แต่ท าไมถึงขับเคลื่อนได้อย่างล่าช้า นั่นก็เพราะหัวใจส าคัญที่
จ าเป็นต้องท าคือลักษณะบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะการท างานร่วมแบบ Triple Helix นั่นเอง 

 

 
 

รูปที่ 5 ขั้นตอนและอุปสรรคในการผลักดันให้นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ 
 
แพลทฟอร์มที่บูรณาการท างานของหน่วยงาน 

การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการและการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะการท างานร่วม
แบบ Triple Helix เป็นหัวใจส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานราชการ เนื่องจากการกระจายอ านาจของ
รัฐไปสู่การท างานแบบกระทรวง ทบวง กรม ท าให้แต่ละหน่วยงานมีภารกิจเฉพาะทางและจุดเด่นคนละด้าน
เท่านั้น กระบวนการผลักดันให้นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ ในรูปที่ 5 ในขอบเขตส่วนบนด้านงานวิจัยและพัฒนา 
(R&D Scope) นั้น หน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนชัดเจน  



ในขณะที่ขอบเขตส่วนล่าง (Private Sector Scope) หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญในการ
สนับสนุน ชัดเจนเช่นกัน แต่ว่าพ้ืนที่ส่วนกลาง หลายครั้งที่หน่วยงานรัฐพยายามจะเข้ามาผสานรอยต่อดังกล่าว 
แต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จดีเท่าที่ควร  ตัวอย่างความส าเร็จของการสร้างการบูรณาการการท างานหนึ่ง 
ดังเช่น ในประเทสสิงคโปร์ หน่วยงาน Advanced Remanufacturing and Technology Centre (ARTC) 
เป็นหน่วยงานส าคัญที่สามารถสร้างแพลทฟอร์มที่ท าให้เกิดความร่วมมือตลอดห่วงโซ่อุปทานได้  ขับเคลื่อน
งานวิจัยระดับโลกไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยใช้ทีมนักวิจัยจาก A*STAR และ Nanyang Technical University 
(NTU) พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม มีบริษัทชั้นน าระดับโลกเข้าร่วมลงทุนและวิจัย
พัฒนา อีกท้ังยังสร้างให้เกิด Start up ขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย องค์ประกอบของโรงงานต้นแบบ
ของประเทศสิงค์โปร์ในรูปที่ 6 นั้น ประกอบด้วย ส่วนที่ให้ประสบการณ์ในการทดลองเรียนรูป  กระบวนการ
ผลิตที่ได้ปรับปรุง และพ้ืนที่ท างานร่วมระหว่างนักวิจัยกับผู้ ใช้งาน ซึ่งแพลทฟอร์มคล้ายๆ กันนี้ ก็ได้ใช้งานใน
ประเทศชั้นน าของโลก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี โดยอยากมีชื่อเรียกเช่น 
Learning Factory, Center for Industrial Productivity หรือ Digital Capability Center เป็นต้น  
 
 

 
 

รูปที่ 6 โรงงานต้นแบบส าหรับ Building Capability for the Future (MTI, 2017) 
 

ส าหรับในประเทศ แพล์ทฟอร์มปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (SME Transformation) ได้ถูก
ออกแบบผ่านความร่วมมือของหน่วยงาน 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกันหาแพลทฟอร์มในการสร้างความร่วมมือตามโครงการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ผ่านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 โดยออกแบบ
พัฒนาและวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่ส าคัญ เกิดเป็น Innovation to Industry Platform (i2i)  หรือ          
i-square platform ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 



1) Portal ศูนย์กลางในการประสานงาน สร้างเครือข่าย และเสาะแสวงหาความร่วมมือระหว่าง
ผู้น าอุตสาหกรรมระดับโลกและระดับประเทศ และเครือข่าย SMEs ในประเทศ  

2) Innovation Center ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการรับ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่าง Global Players และ SMEs รวมถึงการพัฒนาและบ่ม
เพาะให้เกิดนวัตกรรม 

3) Shared Resource Services แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ และกาลังคนที่มีทักษะสูง เพ่ือสรรค์สร้างนวัตกรรม 

4) Financial Program โปรแกรมและนโยบายสนับสนุนทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ จาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน สู่ SMEs เพ่ือเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

 
 

 
 

รูปที่ 7 Innovation to Industry Platform 
 

แพลทฟอร์ม i-square มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการท าให้ผู้น าเทคโนโลยีระดับโลก (Global 
Player) และวิสาหกิจขนาดใหญ่ (LEs) มาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ SMEs 
และ Start ups ผ่านองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน และเพ่ือให้แพลทฟอร์มดังกล่าว เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
จึงมีการด าเนินงานเป็นศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ( Industry Transformation Center) ซึ่งได้เริ่ม
ด าเนินการไปเม่ือเดือนสิงหาคม 2560  

 
 

 



การประยุกต์ใช้แพล์ทฟอร์มด้วยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต 
จากเดิมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต หรือ Industry Transformation Center (ITC) 

เปรียบเสมือนข้อต่อกลางที่จะเข้ามาช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ไม่พร้อมในเรื่องของ
บุคลากรด้านวิศวกรรม ขาดประสบการณ์และเครือข่ายที่สนับสนุนการผลิต โดยศูนย์ฯ เข้ามาร่วมพัฒนาและ
ผลักดันให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมหรืองานวิจัยให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งจะช่วยเหลือสถานประกอบการตั้งแต่ 
การวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ การให้บริการทางวิศวกรรม การหาผู้รับจ้างผลิต ท าทดสอบและรับรอง
มาตรฐาน การทดสอบตลาด เป็นต้น  เปรียบได้กับผู้ช่วยทางวิศวกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับ
ผู้ประกอบการ อีกทั้งยังบ่มเพาะให้ผู้ประกอบการ สามารถน าไปพัฒนาและด าเนินธุรกิจได้เองต่อเนื่องใน
อนาคตอีกด้วย โดยอาศัยความช านาญทางการออกแบบและวิศวกรรมของสถาบันเครือข่ายและเครือข่าย
ผู้ประกอบการจากสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ มาให้บริการแก่ภาคเอกชน มีการแชร์
เครื่องจักรอุปกรณ์จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ มาให้บริการแก่ผู้ประกอบการให้ค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง โดย
ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้องไปลงทุนเครื่องจักรก่อนที่จะได้ผลิตภัณฑ์ และยังมีความช่วยเหลือต่างๆ ผ่าน
โครงการของภาครัฐ รวมถึงสินเชื่อพิเศษต่างๆ อีกด้วย 

ส าหรับในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น มีแนวทางปฏิรูปอุตสาหกรรมนั้นอยู่ 
3 ด้านส าคัญ ได้แก่ 

1. การปฏิรูปนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( Product 
Transformation for SMEs) 

2. การปฏิรูปกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Digital Transformation for SMEs) 

3. การปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านกระบวนการของ
โรงงานแห่งการเรียนรู้ (People Transformation for SMEs) 

ภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต มีพ้ืนที่ Co-working space ให้นักวิจัยและผู้ใช้งาน
ภาคอุตสาหกรรมได้มาท างานร่วมกัน มีเครื่องจักรทั้งเครื่องพิมพ์สามมิติที่ทันสมัย  (รูปที่ 8 และ รูปที่ 9) 
เครื่องจักรในการขึ้นรูปชิ้นงานทั้งโลหะ พลาสติก คอมโพสิท และไม้  อาคารแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและ
ฝึกอบรมอบรม เหมาะแก่การเป็นสถานที่ให้นักนวัตกรรมมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีอาคารที่จัดให้
เป็น Learning Factory ร่วมกับบริษัท Denso ประเทศญี่ปุ่น ในการเป็นโรงงานต้นแบบในเรื่องของ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
 



 
 

รูปที่ 8 ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ถนนพระราม 4 กล้วยน้ าไท 
 

 
 

รูปที่ 9 เครื่องจักรที่อยู่ในอาคารต้นคิดสตูดิโอ ศูนย์ ITC กล้วยน้ าไท 
 

ตั้งแต่เปิดศูนย์ ITC จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับเยี่ยมชมและรับการบริการ 20,000  คน มีผู้น า
ว่าจ้างผลิตต้นแบบกว่า 100  ชิ้นงาน มีผู้น าผลิตภัณฑ์มาให้ออกแบบและพัฒนากว่า 50  งาน มีบริษัทขนาด
ใหญ่ (LEs & GPs) ขอร่วมกิจกรรมกว่า 10  โครงการ จัดงานประกวดนวัตกรรม ITC Award 2  ครั้ง 
 
 
 



ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม DIPROM Industry Transformation Center 
(DIPROM ITC) ในปัจจุบัน 

ศูนย์ ITC ในปัจจุบันได้ใช้ชื่อเป็น “ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม DIPROM Industry 
Transformation Center (DIPROM ITC)”  ใช้แพลทฟอร์มที่บูรณาการท างานของหน่วยงาน มาด าเนินการ
ลงไปกับสถานทีข่องหน่วยงานภาครัฐและการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างกระทรวงและสถาบันเครือข่าย
ต่างๆ ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของการท าให้กลไกการท างานแบบบูรณาการเป็นไปอย่างประสบความส าเร็จ ก้าว
ต่อจากนี้จ าเป็นต้องผลักดันในการท าองค์กรให้ยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม 
DIPROM Industry Transformation Center (DIPROM ITC) ใช้การด าเนินงานร่วม 3 กระทรวง แต่ในทาง
นิติบุคคลใช้โครงสร้างของสถาบันเครือข่ายที่เป็นมูลนิธิ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้การท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน และงบประมาณก็ใช้การด าเนินงานในลักษณะของโครงการ
ประจ าปีเท่านั้น  ท าให้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารก็จะท าให้ความร่วมมือต่างๆ หมดไป สิ่งส าคัญคือ
ต้องรีบหาวิธีการที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นองค์กรบริหารร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีรูปแบบให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภายใต้พรบ. องค์กรมหาชน กิจการเพ่ือสังคม มูลนิธิ 
บริษัท เป็นต้น  ทั้งนี้ การเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถประสานงานได้ระหว่าง
กระทรวงเศรษฐกิจต่างๆ  โดยจ าเป็นต้องศึกษาและรีบขยายผลให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม ไม่เช่นนั้นจะการท า
ศูนย์ DIPROM ITC ต้นแบบดังกล่าว จะเป็นเพียงโครงการน าร่องและหายไปในระยะสั้นเท่านั้นเอง  
 
สรุป 

ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม DIPROM Industry Transformation Center (DIPROM ITC) 
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่  กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และ 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เช่น 
หน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นักพัฒนานวัตกรรม อันเป็นกลไกรูปแบบใหม่
อย่างหนึ่งของการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs   ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ และท าให้ธุรกิจนั้นสามารถปรับเปลี่ยนทั้งเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ก้าวไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมในธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือกับผู้น า
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก หรือ Global Players รวมถึงวิสาหกิจขนาดใหญ่ให้เข้ามาร่วมกัน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไปข้างหน้า โดยใช้ชื่อแพลทฟอร์มนี้ชื่อว่า Innovation to Industry 
Platform ประกอบด้วย 1.) Portal ศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้น าอุตสาหกรรมระดับ
โลก และระดับประเทศและเครือข่าย SMEs ไทย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ การพบปะและหารือกับ 
LEs หรือ SMEs ของไทยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ชักจูงให้เกิดการลงทุนในศูนย์ฯเพ่ือพัฒนาให้ SMEs มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 2.) Innovation Center ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆระหว่าง Global Players และ SMEs รวมถึงการพัฒนาและ
บ่มเพาะให้เกิดงานวิจัยและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 3.) Shared Resource Services แหล่งรวมบริการเครื่องมือ 
เครื่องจักรต่าง ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ และก าลังคนที่มีทักษะสูงเพ่ือ สรรค์สร้างนวัตกรรม โดยจัดให้มี 
Co-Working Space ให้คนเข้ามาติดต่อใช้บริการ Inspiration Galley การแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ 
Workshop ให้คนมาสร้างต้นแบบ Learning Factory ให้คนมาทดลองเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 



4.) Financial Program  โปรแกรมและนโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ จากภาครัฐ 
ภาคเอกชน สู่ SMEs เพ่ือเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

ทั้งหมดนี้ จึงเป็นแนวการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยง
เครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะความร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ยกระดับ
อุตสาหกรรมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นการสนับสนุนงบประมาณ แต่เป็นการสร้างความร่วมมือและบูรณาการ
การท างานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านหน่วยงานและบุคลากร เพ่ือสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพ่ิมทักษะกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยแต่ละหน่วยงานต่างสนับสนุนกัน
ในสิ่งที่ยังขาดเพ่ือช่วยส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในเวทีสากลอย่าง
ยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
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