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นับแต่ที่ประเทศเยอรมนีซึ่งผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรผลิตของโลกได้ประกำศนโยบำย

ในกำรน ำประเทศเข้ำสู่กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมระยะที่ 4 หรือ Industry 4.0 ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ำกับระบบเครือข่ำยสำรสนเทศที่มีควำมรุดหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดด (Cyber-Physical 
Production) ได้ก่อให้เกิดกระแสควำมตระหนักและกำรปรับตัวจำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก และมีกำร
คำดกำรณ์ว่ำโลกจะเข้ำสู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 อย่ำงสมบูรณ์ภำยในปี 2576  

ส ำหรับประเทศไทย รัฐบำลมุ่งหวังว่ำกำรน ำประเทศเข้ำสู่ Industry 4.0 จะเป็นกลไกในกำรยกระดับ
ประเทศให้ก้ำวข้ำมกับดักรำยได้ปำนกลำงซึ่งประเทศไทยไม่สำมำรถหลุดพ้นได้มำนำนกว่ำ 30 ปี  ดังนั้นกำร
จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติและกำรออกนโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำล ไม่ว่ำจะเป็น ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ร่ำง)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 แผนแม่บทอุตสำหกรรม แผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม รวมถึงแผนแม่บทและนโยบำยของกระทรวง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร จึงล้วนแต่มีควำมเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกำรปรับตัว กำรเตรียมควำมพร้อมใน
ด้ำนต่ำงๆ เพื่อผลักดันและสนับสนุนกำรยกระดับอุตสำหกรรมของประเทศท้ังสิ้น โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้คำดกำรณ์ว่ำ หำกประเทศไทยสำมำรถยกระดับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยไดต้ำมแผนที่วำงไว้ได ้จะสำมำรถเพ่ิมรำยได้ประชำกรได้ประมำณร้อยละ 70 

ข้อมูลจำกกำรส ำรวจระดับกำรเพ่ิมผลผลิตและบรรยำกำศกำรลงทุนในประเทศไทยประจ ำปี 2558 
ชี้ให้เห็นว่ำ อุตสำหกรรมของไทยยังคงเผชิญกับปัญหำเชิงโครงสร้ำงที่ฝังรำกลึกมำอย่ำงยำวนำน ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะ กำรขำดองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีของผู้ประกอบกำร กำรขำดกำรเชื่อมโยง
องค์ควำมรู้ระหว่ำงภำคกำรศึกษำและภำคธุรกิจ หรือกฏระเบียบภำครัฐที่ยังเป็นอุปสรรค ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำร
ปฏิรูปในหลำยภำคส่วนรวมถึงสร้ำงให้เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน อย่ำงไรก็ดี อุปสรรคดังกล่ำวถือ
เป็นควำมท้ำทำยที่อยู่ในวิสัยที่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ หำกมีมำตรกำรหรือกลไกกำรน ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ 

นอกจำกควำมท้ำทำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว สิ่งที่อุตสำหกรรมไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญควบคู่กันไป
ด้วย คือ ควำมท้ำทำยจำกภำยนอกประเทศหรือแรงผลักดันจำกภำยนอก (Driving Forces) อิทธิพลของโลกไร้
พรมแดนในปัจจุบันส่งผลให้บริบทแวดล้อมของโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและถ่ำยทอดถึงกันในเสี้ยว
วินำที ผลกระทบที่เกิดกับอุตสำหกรรมของไทยนั้นนอกจำกไม่สำมำรถคำดเดำได้แล้วยังไม่สำมำรถควบคุมได้
ด้วย อุตสำหกรรมไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงต้องคอยติดตำม เฝ้ำระวัง และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ
กับกำรเปลี่ยนแปลง โดยในกำรศึกษำนี้ได้ระบุแรงผลักดันที่ส ำคัญ (Critical Uncertainties) ที่มีควำมไม่
แน่นอนสูงและส่งผลกระทบสูงต่อภำคอุตสำหกรรมของไทยไว้ทั้งสิ้น 11 ประเด็น ประกอบด้วย  
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ก) ด้านสังคม 
 
การใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental Concerned) 

จำกกำรที่โลกต้องเผชิญกับกำรภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและปัญหำสิ่งแวดล้อม ไม่ว่ำ
จะเป็น ปัญหำโลกร้อน หรือกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ ท ำให้สังคมเริ่มตื่นตัว และเกิดควำมตระหนักในกำรจัดกำรปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม จึง
เกิดแนวคิดต่ำง ๆ มำกมำย เช่น แนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน หรือ sustainable development แนวคิด
เศรษฐศำสตร์สีเขียว แนวคิดเรื่องเมืองยั่งยืน และแนวคิดเรื่องกำรมีส่วนร่วม เป็นต้น นอกจำกนี้แนวโน้มในกำร
ด ำเนินชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังเป็นกระแสที่มำแรง ผู้บริโภคจะให้ควำมส ำคัญกับสินค้ำที่มีกำรใส่ใจ
เรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระแสรักษ์โลกเริ่มกลำยเป็นแฟชั่น ดังนั้นในกำรด ำเนินธุรกิจคงหลีกเลี่ยงกำรให้
ควำมส ำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมมิได้ ซึ่งแนวโน้มกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตที่เน้นกำรใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม1มี
ดังนี้ 

• กำรผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวคิดที่จะสร้ำงโลกแบบวน
กลับ (Closed-loop World) โดยกำรน ำวัสดุและทรัพยำกรมำรีไซเคิลตลอดเวลำ และไม่มีกำรปล่อยของเสีย
หรือมลพิษสู่สภำพแวดล้อมอีกต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และวัสดุต่ำง ๆ ที่ผลิตออกมำ
สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่และมีมูลค่ำสูงอยู่ตลอดเวลำ โดยเศรษฐกิจวงรอบนี้ได้มีกำรสร้ำงต้นแบบใน
บริษัทใหญ่ๆ หลำยแห่งด้วยกัน เช่น Cisco, Coca-Cola, Dell, Google, IKEA, Lexmark, Michelin, 
Phillips, Ricoh, Unilever และ Vodafone เป็นต้น 

• เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยสนับสนุนระบบ Supply Chain โดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย (High 
Technology) มำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในระบบ Supply Chain ตัวอย่ำงเช่น Anheuser-Busch InBev ซึ่ง
เป็นบริษัทผลิตเบียร์รำยใหญ่ได้ทดลองใช้เซ็นเซอร์ และซอฟท์แวร์ที่ถูกออกแบบเพ่ือให้ได้ผลผลิตข้ำวบำร์เลย์
มำกที่สุด ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดกำรใช้น้ ำและปุ๋ยในกำรเพำะปลูกลง  

• กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสีเขียว (Green Infrastructure) ปัจจุบัน โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนสีเขียว (Green Infrastructure) ได้รับควำมสนใจจำกนักลงทุนสถำบันเป็นอย่ำงมำก โดยแต่ละแห่งมี
ทรัพย์สินที่ลงทุนในเรื่องนี้มำกกว่ำล้ำนล้ำนดอลลำร์ เช่น Green Infrastructure Investment Coalition, 
Principles for Responsible Investments และ International Cooperative Mutual Insurance เป็น
ต้น นอกจำกนี้ ในปี 2558 ได้มีกำรออกพันธบัตรสีเขียว (green bond) ที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 39,000 ล้ำน
ดอลลำร์ ซึ่งเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่ำมำกกว่ำปีก่อน และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีมูลค่ำถึง 1 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ในปี 
2563 ซึ่งบริษัทที่ได้ด ำเนินกำรเรื่องนี้เช่น Breakthrough Energy Coalition ของ Bill Gates ร่วมกับ 
Richard Branson และ Mark Zuckerberg ซึ่งเป็นกองทุนขนำดหลำยพันล้ำนดอลลำร์ เพ่ือท ำให้พลังงำน
สะอำดที่มีต้นทุนต่ ำ และมีเสถียรภำพสำมำรถออกสู่ตลำดได้อย่ำงรวดเร็ว และโครงกำรพ้ืนที่ชุ่มน้ ำใน 
Seadrift มลรัฐ Texas ของ Union Carbide ซึ่งได้ด ำเนินงำนโรงงำนบ ำบัดน้ ำเสียโดยใช้กำรกรองจำก
ธรรมชำติ เป็นต้น 

• อุตสำหกรรมเหมืองแร่พยำยำมลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำน เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ
อุตสำหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด ทั้งในเรื่องของมลพิษและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ท ำ
ให้หลำยบริษัทมีควำมพยำยำมลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมจำกอุตสำหกรรมนี้ลง เช่น BHP Billiton ได้จัดท ำ 
                                                           
1  https://progreenecon.wordpress.com 
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Climate Change Portfolio Analysis, Equitable Origin ได้จัดท ำมำตรฐำนส ำหรับกำรส ำรวจน้ ำมันและ
ก๊ำซธรรมชำติที่สะอำดในภูมิภำคก ำลังพัฒนำ, และ Best Buy ได้ตัดกำรขำยทอง ตะก่ัว และนิกเกิล ที่ได้รับมำ
จำกโครงกำรรับคืนสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ลง 

• กำรเติบโตของเกษตรกรรมฟ้ืนฟู (Regenerative Agriculture) ซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ประเภทหนึ่ง
ที่มุ่งเน้นกำรรักษำและเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และกำรเพ่ิมปฏิกิริยำทำงชีวภำพ เพ่ือผลผลิตทำง
กำรเกษตรที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเกษตรกรรมฟ้ืนฟูส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรหยุดกำร
พังทลำยของดิน กำรเพิ่มแร่ธำตุในดิน กำรรักษำควำมบริสุทธิ์ของน้ ำใต้ดิน กำรลดกำรไหลของน้ ำที่ปนเปื้อนยำ
ฆ่ำแมลงและปุ๋ย และกำรเพ่ิมกำรกักเก็บคำร์บอน เป็นต้น นอกจำกนี้ยังส่งผลดีต่อสุขภำพของเกษตรกรและ
คนในชุมชนอีกด้วย ซึ่งกำรเติบโตของเกษตรกรรมฟ้ืนฟูน ำมำซึ่งเทคโนโลยีและวิธีกำรผลิตอำหำรอย่ำงยั่งยืน 
เช่น วิธีกำรท ำกำรเกษตรที่อยู่บนฐำนของข้อมูล แพลตฟอร์มควำมร่วมมือระหว่ำงกันผ่ำนทำง Farmer 
Business Network และวิธีกำรท ำเกษตรกรรมในเมือง เป็นต้น 

• กำรรีไซเคิลคำร์บอน (Carbon Recycling) เป็นกำรดักจับก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรม
ในภำคเศรษฐกิจ แล้วน ำมำใช้สร้ำงผลิตภัณฑ์ชนิดต่ำง ๆ ซึ่งถือเป็นกำรน ำมลพิษกลับมำใช้ประโยชน์อีกครั้ง ซึ่ง
กระบวนกำรดังกล่ำวสำมำรถผลิตสินค้ำ ได้แก่ AirCarbon ของบริษัท Newlight ซึ่งเป็นพลำสติกที่ผลิตจำก
ก๊ำซมีเทนที่ถูกปล่อยออกมำจำกภำคอุตสำหกรรมและภำคเกษตรกรรม , ซีเมนต์ของ Solidia Technologies 
ที่ถูกผลิตโดยใช้อุณหภูมิต่ ำและใช้สูตรเคมีที่ก่อให้เกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์น้อย รวมทั้งซีเมนต์จะถูกท ำให้
แข็งตัวด้วยกำรฉีดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกภำคอุตสำหกรรม รวมถึง polyol ของ Novermar ซึ่งเกิดจำก
กำรเปลี่ยนรูปของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เหลือทิ้ง เป็นต้น 

• กำรเพ่ิมแรงจูงใจให้พนักงำนเกิดควำมตระหนักถึงควำมยั่งยืน ในปัจจุบันมีหลำยบริษัทที่ให้ผล
ประโยชน์พิเศษแก่พนักงำนที่ใส่ใจในเรื่องควำมยั่งยืน ทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น Facebook 
ให้โบนัสจ ำนวน 10,000 ดอลลำร์ แก่พนักงำนใหม่ที่ยินดีย้ำยที่พักให้ใกล้กับพ้ืนที่ตั้งของบริษัท, โครงกำร 
GoGreen ของ Deutsche Post DHL ที่อนุญำตให้พนักงำนยืมยำนพำหนะไฟฟ้ำในวันที่ก ำหนดไว้ของแต่ละ
เดือนได้ และ Bank of America ให้ส่วนลดจ ำนวน 500 ดอลลำร์ แก่พนักงำนที่ติดตั้ง Solar Rooftop ใน
บ้ำนของตนเอง และสนับสนุนเงินอีกจ ำนวน 3 ,000 ดอลลำร์ แก่พนักงำนที่ซื้อยำนพำหนะไฮบริด , 
ยำนพำหนะ CNG หรือ ยำนพำหนะไฟฟ้ำ เป็นต้น 

• กำรขยำยตัวของ Microgrid ซึ่งเป็นระบบผลิตและส่งไฟฟ้ำขนำดเล็กในพ้ืนที่ที่เฉพำะเจำะจง เช่น 
อำคำร พ้ืนที่ตั้งของบริษัทและสถำนศึกษำ และบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น โดย Microgrid นี้มีข้อดีอยู่หลำย
ประกำร เช่น ผลิตไฟฟ้ำให้กับพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้ำเข้ำถึง เป็นแหล่งพลังงำนหลักให้กับองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
และเป็นแหล่งพลังงำนส ำรองให้กับที่อยู่อำศัยและบริษัทต่ำง ๆ ไว้ใช้ในกรณีที่โรงไฟฟ้ำไม่สำมำรผลิตไฟฟ้ำได้ 
อันเนื่องมำจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรเจำะระบบ (Hacking) และกำรก่อกำรร้ำย เป็นต้น ในปัจจุบัน ทั่ว
โลกมีโครงกำร Microgrid จ ำนวนทั้งสิ้น 1,437 โครงกำร คิดเป็นก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำได้ถึง 13 กิกะวัตต์ 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรคำดกำรณ์กันว่ำ Microgrid จะมีมูลค่ำกว่ำ 40,000 ล้ำนดอลลำร์ ในปี 2563 

• เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ก ำลังมุ่งไปสู่กำรด ำเนินธุรกิจแบบ B-To-B ทั้งนี้เศรษฐกิจ
แบ่งปันมีลักษณะกำรน ำทรัพยำกรที่มีอยู่มำแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันระหว่ำงกัน ซึ่งจะท ำให้เกิดประโยชน์ใน
กำรใช้งำนมำกที่สุด อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหำเก่ียวกับขยะ มลพิษ และควำมฟุ่มเฟือยเนื่องจำกช่วยลดกำรบริโภค
ที่ไม่จ ำเป็นอีกจ ำนวนมำก นอกจำกนี้แนวคิดนี้ยังช่วยให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยหันมำให้ควำมส ำคัญ
กับคุณค่ำของสินค้ำและบริกำรมำกขึ้น ซึ่งธุรกิจในรูปแบบนี้ก ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง ตัวอย่ำงธุรกิจที่
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ประสบควำมส ำเร็จเช่น Airbnb, Uber และ Freelancer.com เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมรูปแบบธุรกิจที่กล่ำวมำ
จะมีกำรด ำเนินธุรกิจในลักษณะของ B-To-C หรือ C-To-C แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจแบ่งปันได้มีกำรด ำเนินธุรกิจใน
ลักษณะ B-To-B ด้วย ตัวอย่ำงเช่น Cargomatic ซึ่งเป็นแอพที่เชื่อมโยงระหว่ำงผู้ขนส่งสินค้ำกับคนขับ
รถบรรทุก ส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำที่มีขนำดใหญ่ ซึ่งท ำให้คนขับรถบรรทุกไม่ต้องตีรถเปล่ำกลับและยังมีรำยได้
เพ่ิมข้ึน ส่วนผู้ขนส่งสินค้ำก็จ่ำยค่ำขนส่งส ำหรับสินค้ำขนำดใหญ่ลดลง โดยเฉพำะช่วงที่เร่งรีบ นอกจำกนี้ ยังมี
กำรแบ่งปันทรัพยำกรอ่ืนๆ อีก เช่น พ้ืนที่ส ำนักงำนผ่ำน WeWork, เครื่องจักรทำงกำรเกษตรผ่ำน FarmLink, 
พ้ืนที่โกดังสินค้ำผ่ำน Flexe, อุปกรณ์และบริกำรทำงธุรกิจผ่ำน Floow2, พ้ืนที่ค้ำปลีกส ำหรับ pop-up 
shops ผ่ำน Storefront และอุปกรณ์เครื่องมือหนักที่ไม่ได้ใช้งำนผ่ำน Yardclub เป็นต้น 

• Blue Economy เริ่มกลำยเป็นกระแสนิยม  เศรษฐกิจสีน้ ำเงิน (Blue Economy) คือ กำร
ประยุกต์ใช้หลักกำรควำมยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมทำงทะเลอย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งประกอบไปด้วย กำรเดินเรือ กำร
ขนส่ง กำรท่องเที่ยว กำรพักผ่อนหย่อนใจ และกำรเก็บเกี่ยวทรัพยำกรที่อยู่ในทะเล เช่น ปลำ อำหำรทะเล 
น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ แร่ พลังงำน และน้ ำ เป็นต้น โดยเศรษฐกิจสีน้ ำเงินนี้มีมูลค่ำกว่ำ 2.5 ล้ำนล้ำนดอลลำร์
ต่อปี ในด้ำนธุรกิจ ได้มีกำรยอมรับกันในหมู่ผู้น ำทำงธุรกิจว่ำ กำรมีข้อมูลเศรษฐกิจสีน้ ำเงินที่ดีสำมำรถปรับปรุง
กำรบริกำรให้ดีขึ้น ลดต้นทุนทำงธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภำพ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม และเปิดโอกำสในกำรเข้ำถึง
ตลำดใหม่ๆ และกำรไหลเข้ำออกของทุนต่ำง ๆ โดยมีโครงกำรที่น่ำสนใจ เช่น กำรท ำแผนที่พ้ืนมหำสมุทรของ 
Shell Ocean Discovery XPRIZE และ Google Ocean, กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรเดินเรือ
ในมหำสมุทรของ Clean Cargo Working Group, และกำรยับยั้งกำรไหลเวียนของพลำสติกในมหำสมุทรของ 
Ocean Conservancy ร่วมกับ Dow และ Coca-Cola เป็นต้น 
 
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ (New Generation Behaviors) 

พฤติกรรมการบริโภค 
 พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลง และมีควำมแตกต่ำงกันในกลุ่มคนแต่ละช่วงอำยุ 
โดยเฉพำะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่น Y หรือ Millennial (เกิดในช่วงปี 2523-2539) และกลุ่ม
เจนเนอเรชั่น Z (เกิดในช่วงปี 2540 เป็นต้นไป) ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดมำด้วยกำรเลี้ยงดูที่เพียบพร้อม มีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและแพร่หลำย ท ำให้เข้ำถึงอะไรได้ง่ำย และมีตัวเลือกมำกมำย จึงท ำให้คนกลุ่มนี้มักชอบควำม
สะดวกสบำย เลือกท ำในสิ่งที่ตัวเองชอบ อีกทั้งยังสำมำรถท ำอะไรหลำยๆ อย่ำงพร้อมกันได้  ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้
จะมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อโลกในอนำคต เนื่องจำกจะเป็นกลุ่มที่มีอัตรำก ำลังซื้อสูง และมีควำมต้องกำรที่
แตกต่ำงไปจำกเดิม ดังนั้นอุตสำหกรรมจ ำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ เพ่ือให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงตรงจุด 
 ส ำหรับโครงสร้ำงประชำกร Gen Y และ Gen Z ของประเทศไทย พบว่ำในปี 2558 มีประชำกร Gen 
Y อยู่ที่ร้อยละ 28 ซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุด และเนื่องจำกอัตรำกำรเติบโตของประชำกรไทยอยู่ในระดับต่ ำเป็น
เวลำนำน ท ำให้ประชำกรที่เกิดในกลุ่ม Gen Z ยังสัดส่วนที่น้อยอยู่ (ภำพที่ 6-7-1) 
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ภาพที่ 6-7-1 : พีระมิดประชากรไทยจ าแนกตามอายุและเพศ ในปี 2558 
 
หน่วย: ล้ำนคน 

 
               ที่มำ: Economic Intelligence Center, SCB2 

 
นอกจำกนี้กลุ่ม Gen Y ยังเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในกำรใช้จ่ำยสูงกว่ำกลุ่มอ่ืน ๆ โดยในปี 2558 มีกำรใช้

จ่ำยอยู่ที่ประมำณ 3.4 ล้ำนล้ำนบำท ซึ่งใหญ่กว่ำตลำดของ Baby Boomer ถึงร้อยละ 40 และมีขนำด
ใกล้เคียงกับตลำด Gen X อย่ำงไรก็ตำม หำกประมำณกำรกำรใช้จ่ำยตลอดชีวิตของผู้บริโภคแล้ว จะพบว่ำ
กลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีก ำลังซื้อสูง โดยคำดว่ำจะมีกำรใช้จ่ำยถึงเกือบ 160 ล้ำนล้ำนบำท (ภำพที่ 6-
7-2) 
 

ภาพที่ 6-7-2 : ประมาณการใช้จ่ายของแต่ละเจเนอเรชั่นตลอดช่วงอายุตั้งแต่ปี 2558 ขึ้นไป  
(จนถึงอายุ 70 ปี)* 

 
หน่วย: ล้ำนลำ้นบำท 

 
 * ตัวเลขท้ังหมดมีกำรปรับตำมอัตรำเงินเฟ้อคำดกำรณ์ในปี 2558 

ที่มำ: Economic Intelligence Center SCB 
 
 

                                                           
2 https://www.scbeic.com/th/detail/product/130 
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 ส ำหรับพฤติกรรมกำรบริโภคของกลุ่ม Gen Y หรือ Millennial เว็บไซต์ Forbes ได้เผยผลกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของคนกลุ่มนี้จ ำนวน 1,300 คน พบว่ำมี 10 พฤติกรรมในกำรบริโภค3ดังนี้ 

1. การโฆษณาสินค้าไม่ได้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ กลุ่ม Gen Y เพียงร้อยละ 1 เท่ำนั้นที่เห็น
โฆษณำแล้วเกิดควำมเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้ำ ในขณะที่ส่วนใหญ่เห็นว่ำกำรโฆษณำเป็นเรื่องไม่จริงซึ่งเป็น
สำเหตุว่ำท ำไมพวกเขำเหล่ำนี้จึงมักกดข้ำมเมื่อเห็นโฆษณำหรือ banner สินค้ำที่แสดงใน Facebook และ
เว็บไซต์ต่ำงๆ 

2. เลือกซื้อรถแต่กลับเช่าบ้าน ร้อยละ 71 ของคนกลุ่มนี้เลือกที่จะซื้อรถมำกกว่ำเช่ำ ในขณะที่ร้อย
ละ 59 เลือกที่จะเช่ำบ้ำนมำกกว่ำซื้อ ในขณะที่อีกร้อยละ 61 ยอมรับว่ำไม่สำมำรถซื้อบ้ำนเป็นของตนเองได้ 
ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะยังอำศัยอยู่กับพ่อแม่ อีกทั้งรถยนต์มีรำคำถูกกว่ำ ท ำให้ตัดสินใจซื้ อเพ่ือใช้ในกำรไป
ไหนมำไหนได้เอง 

3. หาข้อมูลด้วยการรีวิวบล็อกก่อนตัดสินใจซื้อ ร้อยละ 33 มักจะหำข้อมูลจำกบล็อกต่ำงๆ ก่อน
ตัดสินใจซ ื้อสินค้ำ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 3 เท่ำนั้น ที่หำข้อมูลจำกข่ำวในโทรทัศน์ นิตยสำรและหนังสือต่ำง ๆ 
นอกจำกนี้ยังนิยมใช้ social media เพ่ือดูควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะเรื่องที่โพสต์จำกกลุ่ม
เพ่ือนหรือคนรู้จักที่ไว้ใจ 

4. ความน่าเชื่อถือของบริษัทมีความส าคัญกว่าตัวสินค้า ร้อยละ 43 จะให้ควำมส ำคัญกับควำมน่ำ
เชื่อของบริษัทท่ีผลิตมำกกว่ำ โดยพวกเขำจะศึกษำประวัติของบริษัทก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้ำ 

5. การรับมรดกไม่ได้ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนไป แม้ว่ำคนรุ่น Millennial จะมีเงินมำกขึ้น
จำกกำรได้รับมรดกจำกคนรุ่น Baby Boomer แต่พบว่ำร้อยละ 57 ยังคงมีพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเหมือนเดิม ซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่ำแปลกใจมำก 

6. การมีส่วนร่วมกับแบรนด์สินค้าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ร้อยละ 62 ต้องกำรมีส่วนร่วมกับแบรนด์
สินค้ำผ่ำนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งจะท ำให้พวกเขำเกิดควำมจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้ำ และจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

7. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้า ร้อยละ 42 สนใจที่พัฒนำสินค้ำและบริกำรร่วมกับบริษัท 
เพ่ือให้ได้สินค้ำและบริกำรตรงตำมควำมต้องกำรของตนเอง ดังนั้นในยุคของคนรุ่น Millennial บริษัทไม่
จ ำเป็นต้องคิดค้นพัฒนำสินค้ำหรือบริกำรเอง เพียงแต่เปิดโอกำสหรือช่องทำงให้คนรุ่นนี้ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำ ซึ่งจะสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรได้อย่ำงตรงจุด 

8. นิยมใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ร้อยละ 87 ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวันอย่ำงน้อย 
2-3 ชิ้น โดยในอีก 5 ปี กลุ่ม Millennial ร้อยละ 39 จะซึ้อแท็บเล็ต และอีกร้อยละ 30 จะซื้ออุปกรณ์ 
wearable devices ซึ่งคนกลุ่มนี้จะชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้น หำกสินค้ำหรือบริกำรมีควำม
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะดึงควำมสนใจและสำมำรถปิดกำรขำยส ำหรับคนกลุ่มนี้ได้อย่ำงง่ำยดำย 

9. มีความภักดีในแบรนด์สินค้า ร้อยละ 60 มักจะพูดถึงแบรนด์สินค้ำที่ตัวเองเพ่ิงซื้อมำ ดังนั้น กำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและมีกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ จะท ำให้คนกลุ่มนี้กลำยเป็นลูกค้ำที่มี
ควำมภักดีและซื้อสินค้ำไปตลอด 

10. ให้ความส าคัญกับแบรนด์สินค้าที่มีการคืนสู่สังคม ร้อยละ 75 ให้ควำมส ำคัญกับบริษัทที่มีกำรคืน
ก ำไรให้สังคม โดยจะต้องใส่ใจและค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้กำรสนับสนุนชุมชนด้วย 

 
                                                           
3 http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2015/01/20/10-new-findings-about-the-millennial-consumer/ 
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พฤติกรรมการท างาน 
 ในปัจจุบันคนกลุ่มเจเนอเรชั่น Y หรือ Millennial  ได้เข้ำสู่ระบบแรงงำนมำกขึ้น โดยคำดว่ำในปี 
2573 ทั่วโลกจะมีคนกลุ่มเจเนอเรชั่น Y อยู่ในระบบแรงงำนถึงร้อยละ 75  ในขณะที่ประเทศไทยก็มีคนกลุ่มนี้
อยู่ในระบบแรงงำนเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยในช่วงปี 2560-2564 จะมีสัดส่วนกลุ่มเจเนอเรชั่น Y เกือบร้อยละ 40 
นอกจำกนี้คนกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ยังมีสัดส่วนวัยแรงงำนที่เพ่ิมขั้นอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย (ภำพที่ 6-7-3)  ดังนั้น
อุตสำหกรรมจ ำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนกลุ่มนี้  
 

ภาพที่ 6-7-3 : การคาดการณ์สัดส่วนวัยแรงงาน (15-59 ปี) แบ่งตามรุ่น (Generation) 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 

 
 

         ที่มำ: รำยงำนกำรประชุมกลุ่มย่อยเรื่องกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
                และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมไทย, สศช. 

 
ส ำหรับพฤติกรรมในกำรท ำงำนของคนกลุ่มเจเนอเรชั่น Y4 ที่น่ำสนใจมีดังนี้ 
1. มองหาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  คนกลุ่มนี้ต้องกำรเติบโตในหน้ำที่กำรงำนด้วยควำม

รวดเร็ว โดยมองว่ำกำรเติบโตในหน้ำที่กำรงำนจะใช้เวลำ 2 ปี ซึ่งต่ำงจำกคนกลุ่มเจเนอเรชั่น X ที่จะใช้เวลำ 5 
ปี และคนกลุ่มเจเนอเรชั่น Baby Boomer ที่ใช้เวลำ 7 ปี จึงเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้คนกลุ่มนี้เปลี่ยนงำนบ่อย
เพ่ือหำโอกำสในกำรเติบโต โดยเฉลี่ยแล้วมักจะเปลี่ยนงำนภำยใน 3 ปี อีกทั้งยังมีควำมคิดที่อยำกจะเป็น
เจ้ำของกิจกำรตนเองมำกกว่ำ นอกจำกนี้คนกลุ่มนี้ยังเติบโตมำในยุคดิจิตอล (Digital Natives) ที่เต็มไปด้วย
กำรสื่อสำรผ่ำนอีเมล์ เทคโนโลยีบนมือถือ อินเทอร์เน็ต และสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ เช่น Facebook Line Twitter 
Linked in เป็นต้น ซึ่งเป็นยุคที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ได้ง่ำย ท ำให้สำมำรถตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีควำมคิดท่ีมีวิจำรณญำน (Critical Thinking) โดยจะมีควำมคิดที่เป็นเหตุผลเป็นผล มีควำม
เชื่อมั่นในตัวเอง ดังนั้นกำรจูงใจให้คนกลุ่มนี้ยังท ำงำนอยู่ องค์กรจะต้องมอบหมำยงำนที่มีควำมท้ำทำยและ
เห็นโอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพ  

                                                           
4 http://www.forbes.com/sites/jefffromm/2015/11/06/millennials-in-the-workplace-they-dont-need-trophies-but-they-want-
reinforcement/#462f94ae5127 

 

       3 



 

 
บริบทของอุตสาหกรรมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า                                                            8 

2. ต้องการแค่ผู้สอนงาน ไม่ใช่หัวหน้า คนกลุ่มนี้มีควำมคำดหวังที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้น ำในองค์กร 
ดังนั้นในกำรท ำงำน พวกเขำจึงต้องกำรแค่ค ำแนะน ำมำกกว่ำกำรสั่งให้ท ำ มีรำยงำนว่ำกลุ่ม Millennial ที่ออก
จำกงำนส่วนใหญ่เป็นเพรำะหัวหน้ำ ดังนั้นกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนที่ท ำให้รู้สึกมีส่วนร่วม มีโอกำสเป็น
ผู้น ำบ้ำงในบำงงำน รวมถึงสำมำรถคิดและตัดสินใจเองได้  จะท ำให้คนกลุ่มนี้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีสัมพันธภำพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงำน  

3. ไม่ต้องการเสียเวลากับเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ จำกกำรส ำรวจของ TriNet พบว่ำ ระเบียบในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ที่ไม่เอ้ืออ ำนวยขององค์กรมีผลกระทบต่อคนกลุ่ม Millennial ไม่ว่ำจะเป็นระเบียบกำร
เบิกจ่ำย หรือกำรเบิกสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ และนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท ำให้คนกลุ่มนี้มองหำงำนใหม่ เนื่องจำก
รู้สึกยุ่งยำกและต้องรอคอยในกำรเบิกเงินแต่ละครั้ง นอกจำกนี้พวกเขำยังมองว่ำระเบียบกำรเบิกเงินที่ยุ่งยำก
ขององค์กรเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำตนเอง ไม่ว่ำจะเป็นกำรอบรม หรือสัมมนำต่ำง ๆ เพรำะพวกเขำจะต้อง
เสียเวลำในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่มีควำมยุ่งยำก จึงเป็นที่น่ำเสียดำยว่ำองค์กรจะต้องสูญเสียคนกลุ่มนี้จำก
กำรมีกฎระเบียบที่ล้ำหลัง และไม่เอ้ือต่อกำรท ำงำน ดังนั้นองค์กรจึงควรปรับวิธีและรูปแบบในกำรเบิกจ่ำยให้
ทันสมัย รวดเร็ว และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย โดยกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำมำช่วย เช่น กำรพัฒนำระบบกำร
เบิกจ่ำยเงินบน Cloud based application สำมำรถใช้งำนบนมือถือได้ เป็นระบบอัตโนมัติที่สำมำรถเข้ำถึง
ได้ทั้งหมดและเชื่อมต่อได้ทุกที่ ทุกเวลำ ซึ่งจะช่วยลดเวลำในกำรท ำงำนด้ำนบริหำรจัดกำร (Administrative 
time) และลดควำมผิดพลำดของคน (Human errors) รวมถึงยังช่วยลดกำรสูญเสียบุคลำกรในกลุ่ม  
Millennial ด้วย 

4. ต้องการความสมดุลและมีอิสระในการท างาน รูปแบบกำรท ำงำนในอนำคตอำจต้องเปลี่ยนไป 
โดยคำดว่ำในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำจะมีคนท ำงำนที่บ้ำนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 63 ดังนั้นในกำรท ำงำนต้องมีควำม
ยืดหยุ่น สำมำรถท ำงำนที่บ้ำนได้ คนกลุ่มนี้มองว่ำหำกสำมำรถท ำงำนได้เสร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เรื่อง
สถำนที่และเวลำในกำรท ำงำนก็ไม่จ ำเป็นต้องก ำหนดอีกต่อไป ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงชอบกำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นโครงกำร ซึ่งพวกเขำจะใช้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่ และมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ 
อีกทั้งยังสำมำรถก ำหนดเวลำท ำงำนได้เอง โดยไม่จ ำเป็นต้องนั่งท ำงำนจนกระทั่งเลิกงำนในเวลำ 5 โมงเย็นอีก
ต่อไป 
 
ข) ด้านเทคโนโลยี 
 
การขนส่งสมัยใหม่ (Future Transportation) 

Toby Seba อำจำรย์จำกมหำวิทยำลัย Stanford ผู้มีควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรขนส่งและพลังงำน
ได้กล่ำวไว้ว่ำ disruptive technology จะเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกในธุรกิจด้ำนกำรขนส่งและพลังงำน ไม่ว่ำ
จะเป็น รถยนต์ไฟฟ้ำที่เริ่มเข้ำมำแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ ำมันในปี 2560-2561 จนกระทั่งภำยในปี 2573 รถยนต์
ทั้งหมดจะเป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้ำ นอกจำกนั้น ในปี 2573 พลังงำนไฟฟ้ำที่ได้จำกโซลำเซลล์จะมีรำคำถูกกว่ำ
ต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ เพรำะกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ มีต้นทุนที่เกิดจำกสำย
ส่งและกำรบริกำร (Transmission and Distribution) แตกต่ำงจำกพลังงำนไฟฟ้ำโซลำเซลล์ที่สำมำรถผลิตได้
จำกหลังคำ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในกำรติดตั้งโซลำเซลล์ลดลง ในขณะที่ปริมำณกำรติดตั้งเพ่ิมข้ึนอีกในอนำคต  
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รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าถูกน ามาใช้แทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ ามัน 
ในอนำคตอันใกล้รถยนต์ไฟฟ้ำจะถูกน ำมำแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ ำมันอย่ำงแน่นอนเนื่องจำกรำคำของ

รถยนต์ไฟฟ้ำจะเป็นแรงจูงใจที่ส ำคัญ Seba ให้ควำมเห็นว่ำ 1 ใน 3  ของรำคำรถยนต์ไฟฟ้ำจะเป็นค่ำ
แบตเตอร์รี่ ในอนำคตมีแนวโน้มว่ำ ต้นทุนแบตเตอร์รี่รถยนต์ไฟฟ้ำจะถูกลงเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่ อรำคำแบตเตอร์รี่
ลดลงมำกจึงท ำให้รำคำรถยนต์ไฟฟ้ำลดลง จำกในปี 2557 ที่รำคำแบตเตอร์รี่ 300 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ ในปี 2567 
จะเหลือเพียง 100 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ เท่ำนั้น นอกจำกนี้ รถยนต์ไฟฟ้ำยังมีควำมทนทำนกว่ำ รวมถึงกำรใช้
เชื้อเพลิงในอัตรำต่ ำกว่ำมำก เห็นได้จำกรถยนต์ธรรมดำที่ใช้น้ ำมัน มีชิ้นส่วนที่ใช้ในกำรเคลื่อนที่ประมำณ 
2,000 ชิ้น ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ำมีชิ้นส่วนที่ใช้เคลื่อนที่เพียง 18 ชิ้นเท่ำนั้น จึงท ำให้อัตรำกำรสึกหรอของ
รถยนต์ไฟฟ้ำน้อยกว่ำ ส่วนค่ำเชื้อเพลิงเมื่อคิดต่อหน่วย ในระยะทำงเท่ำกันรำคำเชื้อเพลิงของรถยนต์ไฟฟ้ำจะ
ถูกกว่ำรำคำน้ ำมันหลำยเท่ำ 

รถยนต์ที่ไม่ต้องมีคนขับอีกต่อไป 
รถยนต์ไร้คนขับ (Self-Driving car) เปิดตัวโดย Google พัฒนำรถยนต์ต้นแบบอัจริยะสำมำรถ

ขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยตัวเอง ซึ่งเรียกว่ำ Google Self-driving car ผู้โดยสำรเพียงแค่กดปุ่มติดเครื่องยนต์ 
Google ได้เริ่มโครงกำรมำตั้งแต่ปี 2552 และมีแผนงำนชัดเจนที่จะท ำรถยนต์ไร้คนขับที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง 
ซึ่งรถยนต์ระบบนี้ใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกำรขับเคลื่อนซึ่งท ำให้ยังมีข้อจ ำกัดในเรื่องระยะทำงในกำรวิ่ง อย่ำงไรก็ดี 
เทคโนโลยีนี้ Google เชื่อว่ำจะช่วยลดมลภำวะ และลดเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ Google คำดว่ำจะท ำให้
รถยนต์ไร้คนขับสมบูรณ์ภำยในปี 2563 

เมื่อท ำส ำเร็จ Google จะเปิดตัวภำยใต้ชื่อบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเพ่ือท ำธุรกิจให้เช่ำ
รถยนต์ไร้คนขับ ปัจจุบัน Google ได้ทดสอบรถยนต์ประเภทนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐเท็กซัสแล้ว เนื่องจำก
เป็นเมืองที่เหมำะกับกำรให้บริกำรแบบระบบเช่ำ มีกำรน ำรถยนต์ไร้คนขับมำวิ่งบนถนนทั่วไปมำกกว่ำ 1 ล้ำน
ไมล์ นอกจำกธุรกิจให้เช่ำแล้ว Google ยังอำจจะน ำเทคโนโลยีโฆษณำผ่ำน Google Search หรือ กำรให้
ใบอนุญำตผู้ผลิตรถยนต์เข้ำมำมีส่วนร่วม หรือ น ำไปดัดแปลงกับเทคโนโลยีของแต่ละค่ำยรถยนต์ก็ได้ 

 
ภาพที่ 6-7-4 : Google Self-driving car 

 

 
 

นอกจำก Google แล้ว มีบริษัทเกี่ยวกับรถยนต์อ่ืน ๆ ที่ให้ควำมสนใจในกำรพัฒนำรถยนต์ไร้คนขับ
เช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็น Uber ผู้ให้บริกำรแท็กซี่ผ่ำนแอพพลิเคชั่นใช้งบประมำณจ ำนวนมำกในกำรพัฒนำรถยนต์
ไร้คนขับ โดยใช้นักวิจัยอิสระหลำยสิบคนจำกมหำวิทยำลัยคำร์เนกี้ เมลล่อน รวมถึงจ้ำงอดีตผู้บริหำรของ 
Google ทำงด้ำนวิศวกรรมมำดูแลด้ำนเทคโนโลยี ส่วน BMW ก ำลังพัฒนำโครงกำร i20 เพ่ือเปิดตัวรถยนต์ไร้
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คนขับในช่วงปลำยปี 2564 ซึ่งพยำยำมให้รถยนต์สำมำรถวิ่งได้ถึง 300 ไมล์ แต่ก็ยังถือว่ำตำมหลัง Tesla ที่วำง
แผนพัฒนำรถยนต์ไร้คนขับให้พร้อมใช้งำนในปี 2561 นอกจำกบริษัทรถยนต์ดังกล่ำวแล้ว ค่ำยรถยนต์อ่ืน ๆ 
ได้แก่ Audi  , Mercedes , Daimler , Volvo และ Toyota ก็พยำยำมพัฒนำรถยนต์ไร้คนขับรวมถึง พัฒนำ
ระบบอัจฉริยะช่วยในกำรควบคุมรถด้วยเช่นกัน 

ด้วยรถยนต์ไร้คนขับต้องใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกำรขับเคลื่อน ซึ่งท ำให้เกิดข้อจ ำกัดเรื่องระยะทำง จึงมี
กำรพัฒนำโครงกำรต่อเนื่องในกำรพัฒนำกำรชำร์จไร้สำย (Wireless Charge) เพ่ือชำร์จพลังงำนไฟฟ้ำให้กับ
รถยนต์ มีกำรร่วมมือกับ Hevo Power  ซึ่งเป็นผู้พัฒนำจุดชำร์จพลังงำนรถยนต์ไฟฟ้ำแบบไร้สำยผ่ำนท่อ
ระบำยน้ ำ โดยได้ออกแบบอุปกรณ์ที่มีควำมกลมกลืนไปกับฝำท่อระบำยน้ ำ เมื่อรถยนต์ขับมำจอดที่จุดชำร์จก็
จะมีกำรเติมพลังงำนแบบเหนี่ยวน ำไร้สำยเกิดขึ้น  

Hyperloop ระบบขนส่งมวลชนใหม่ของโลก 
นอกจำกกำรขนส่งส่วนบุคคล ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงข้ำงต้นแล้ว กำรขนส่งสำธำรณะก็มีแนวโน้มว่ำจะมี

กำรพลิกโฉมเช่นกัน นักธุรกิจชำวอเมริกัน Elon Musk ผู้เป็นเจ้ำของ Paypal Tesla รวมถึงขนส่งทำงอำกำศ 
SpaceX ได้น ำเทคโนโลยีขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่ที่ ให้ผู้โดยสำรเข้ำไปนั่งอยู่ในกระสวยที่มีรูปร่ำงเหมือน
แคปซูลยำนอวกำศ ที่เรียกว่ำ Hyperloop หรือรถไฟควำมเร็วสูงลอยฟ้ำ มีลักษณะเป็นท่อขนำดใหญ่ติดตั้งอยู่
บนเสำสูงโดยมีแคปซูลเพ่ือกำรขนส่งผู้โดยสำร พร้อมกับแผงโซลำร์เซลล์เพ่ือกำรผลิตพลังงำน เคลื่อนที่ด้วย
ควำมเร็วสูง 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งคำดว่ำจะมำแทนที่กำรขนส่งทำงรถยนต์ รถบัส หรือเครื่องบิน 
นอกจำกควำมเร็วสูงแล้ว เทคโนโลยีดังกล่ำวยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง ใน
สหรัฐฯ มีกำรทดลองเพ่ือเตรียมสร้ำงระบบขนส่งมวลชนชนิดนี้ส ำหรับกำรเดินทำงข้ำมมลรัฐฯ ต่ำง ๆ 

 
ภาพที่ 6-7-5 : Hyperloop 

 

     
 
การขนส่งพัสดุทางอากาศแบบทันใจด้วย Drone 
เริ่มจำก Amazon บริษัทขำยหนังสือ ซึ่งปัจจุบันนอกจำกจะขำยหนังสือออนไลน์ ยังขยำยไปขำย

สินค้ำทุกประเภทรวมไปถึงสินค้ำของหำยำก ของสะสม สินค้ำรุ่นลิมิเต็ด ซึ่งท ำให้  Amazon ต้องขนส่งสินค้ำ
จ ำนวนมำก Amazon พยำยำมตอบสนองผู้บริโภคในกำรให้บริกำรส่งสินค้ำอย่ำงรวดเร็วเพ่ือให้ลูกค้ำได้รับ
สินค้ำภำยใน 30 นำทีหลังกำรสั่งซื้อ โดยใช้ชื่อว่ำ “Amazon Primeair” ด้วยกำรส่งผ่ำนเครื่องร่อน 8 ใบพัด
ขนำดเล็ก หรือ Drone มีน้ ำหนักประมำณ 55 ปอนด์ กำรขนส่งโดยกำรขับเคลื่อนผ่ำนรีโมททำงไกล เครื่อง
ร่อนสำมำรถยกกล่องพลำสติกขนำดเท่ำกล่องรองเท้ำขณะบิน หรือบรรทุกพัสดุได้น้ ำหนักไม่เกิน 5 ปอนด์ และ
บินในควำมสูงต่ ำกว่ำ 400 ฟุต กำรขนส่งเริ่มจำกเครื่องร่อนจะรับสินค้ำจำกศูนย์กระจำยสินค้ำของ Amazon 
มำส่งให้ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อ เครื่องร่อน มีเทคโนโลยี “sense and avoid”  ที่ช่วยหลบสิ่งกีดขวำงต่ำง ๆ ใน
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ระหว่ำงเส้นทำงบินส่งสินค้ำไปจนถึงท่ีหมำย อย่ำงไรก็ดี กำรขนส่งต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัย ท ำให้ Amazon 
ยังต้องศึกษำและออกแบบเครื่องร่อนให้มีมำตรฐำนต่อไปอีกในอนำคต 

พลังงานแสงอาทิตย์ พระเอกของพลังงานทางเลือก 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำอุตสำหกรรมโซล่ำเซลล์เติบโตสูงมำก จำกในปี 2555 เติบโต 30.1 GW จนในปี 

2559 เติบโต 68.0 GW โดยเฉพำะในปี 2556-2558 มีอัตรำกำรเติบโตสูงมำกถึง 28% ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำร
เติบโตของอุตสำหกรรมนี้ในจีน ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ (ภำพท่ี 6-7-6) 

 
ภาพที่ 6-7-6 : การเติบโตของโซล่าเซลล์ทั่วโลก (Giga – Watts) (1 GW = 1 billion watts) 

 

 
    ที่มำ : http://solarcellcentral.com/markets_page.html 

 
ในช่วงที่ผ่ำนมำ เยอรมนีเป็นประเทศที่มีกำรติดตั้งโซล่ำเซลล์สูงที่สุดเพรำะเยอรมนีมีแนวทำงจะ

ยกเลิกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์และใช้พลังงำนทดแทนในปี 2565 อย่ำงไรก็ดีรำคำของโซล่ำเซลล์ลดลงอย่ำง
มำก ท ำให้เยอรมนีสำมำรถติดตั้งได้สูงมำกในปี 2555 และลดกำรติดตั้งลงในปีถัดมำจนถึงปี 2558 ส ำหรับ
ประเทศจีนมีนโยบำยเน้นกำรใช้พลังงำนสะอำดในประเทศ ท ำให้เพ่ิมกำรติดตั้งโซล่ำเซลล์สูงมำกในปี 2556 – 
2559 จนปัจจุบันจีนเป็นผู้น ำในอุตสำหกรรมโซล่ำเซลล์และคงเป็นต่อไปอีกในอนำคต นอกจำกจีนและ
เยอรมนีแล้ว ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ก็มีกำรขยำยกำรติดตั้งโซล่ำเซลล์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำเช่นกัน (ภำพท่ี 6-7-7) 

 
ภาพที่ 6-7-7 : การติดตั้งโซล่าเซลล์ จ าแนกตามประเทศต่าง ๆ 

 

 
         ที่มำ : http://solarcellcentral.com/markets_page.html 

 Country 2012 2013 2014 2015 
 China 3.5 11.0 10.6 17.0 
 Japan 2.0 6.9 9.7 9.5 
 United States 3.4 4.8 6.2 8.0 
 UK 0.9 1.5 2.0 3.0 
 India 1.0 1.1 0.9 2.2 
 Germany 7.6 3.3 2.0 1.9 
 ROTW 11.7 9.8 13.6 16.2 

 Total Market 30.1 38.4 45.0 57.8 
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เนื่องจำกอุตสำหกรรมโซล่ำเซลล์เติบโตมำกในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่ำนมำท ำให้รำคำโซล่ำเซลล์ลดลงมำ
เรื่อย ๆ จำก 6 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ ต่อวัตต์เหลือเพียงไม่ถึง 1 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ ต่อวัตต์ ในปัจจุบัน ในช่วงปี 2550-
2554 เป็นช่วงที่อุตสำหกรรมโซล่ำเซลล์เติบโตมำถึง 70% ต่อปีเพรำะเป็นช่วงหลังจำกเศรษฐกิจถดถอย 
อุตสำหกรรมกำรผลิตเริ่มฟ้ืนตัวเริ่มมีควำมต้องกำรใช้พลังงำน ท ำให้บริษัทต่ำง ๆ เพ่ิมก ำลังกำรผลิตโซล่ำเซลล์
ซึ่งท ำให้เกิดก ำลังกำรผลิตจ ำนวนสูงมำกในปี 2552 และสูงกว่ำควำมต้องกำรใช้ ประเทศต่ำง ๆ มีสินค้ำ
คงเหลืออยู่จ ำนวนมำกท ำให้เกิดกำรลดรำคำกำรจ ำหน่ำยแผงโซลำเซลล์ โดยรำคำแผงโซลำร์เซลอยู่ที่ระดับไม่
ถึง 1 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ ต่อ 1 วัตต์ ในปี 2558 (ภำพท่ี 6-7-8) 
 

ภาพที่ 6-7-8 : ราคาโซล่าเซลล์ต่อวัตต์ 
 

 
 

       ที่มำ : http://solarcellcentral.com/markets_page.html 
 

ส ำหรับประเทศไทย พลังงำนแสงอำทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงำนทดแทนที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ด้วยกำร
สนับสนุนจำกรัฐบำลโดยรับซื้อไฟฟ้ำในรำคำส่วนเพิ่ม ท ำให้กำรลงทุนโซลำร์ฟำร์มในไทยขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว 
จำกนโยบำยของรัฐบำลในกำรสนับสนุนกำรผลิตพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ถูกลงมำก ประเทศไทยถือเป็นผู้น ำในกำรน ำพลังงำนแสงอำทิตย์มำใช้ในภูมิภำคอำเซียน 
ซึ่งในปัจจุบันไทยมีก ำลังกำรผลิตสูงกว่ำประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้รวมกัน ในอนำคต ไทยคำดว่ำจะ
เพ่ิมก ำลังกำรผลิตพลังงำนแสงอำทิตย์ได้ถึง 6,000 เมกกะวัตต์ในปี 2579 ซึ่งเป็น 9% ของกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำทั้งหมดและสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำให้ถึง 3 ล้ำนครัวเรือน อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ว่ำรัฐบำลจะมีนโยบำยที่
ชัดเจนในกำรสนับสนุนกำรผลิตพลังงำนแสงอำทิตย์ แต่ก็ยังไม่มีแนวทำงชัดเจนในกำรสนับสนุนผู้ผลิตแผงโซ
ล่ำเซลล์ ปัจจุบัน ไทยมีผู้ผลิตแผงโซลำร์เซลล์ประมำณ 4-5 รำย ก ำลังผลิตรวมประมำณ 300 เมกะวัตต์ และ
สำมำรถเพ่ิมก ำลังกำรผลิตขึ้นไปถึง 500 เมกะวัตต์ แต่ภำครัฐไม่มีนโยบำยชัดเจนในกำรสนับสนุนให้ผู้ใช้โซล่ำ
เซลล์ใช้แผงโซล่ำเซลล์ที่ผลิตภำยในประเทศ ท ำให้แผงโซลำร์เซลล์รำคำถูกจำกต่ำงประเทศ เช่น จีน เข้ำมำตี
ตลำดเพิ่มมำกข้ึน รวมถึงเข้ำมำใช้ไทยเป็นฐำนกำรผลิต เช่น บริษัทโจงลี่ เทลซัน โซล่ำ ลงทุน 5,600 ล้ำนบำท 
เปิดตัวโรงงำนผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบครบวงจรเต็มรูปแบบ เพียงบริษัทเดียวสำมำรถผลิตแผงโซล่ำ
เซลล์ที่มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำได้ถึง 800 เมกะวัตต์ ซึ่งท ำให้บริษัทผลิตแผงโซล่ำเซลล์ของไทยต้องแข่งขันแต่ก็
อยู่ในภำวะเสียเปรียบเพรำะบริษัทไทยยังขำดเครือข่ำยของวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีในกำรพัฒนำ 

นอกจำกพลังงำนทดแทนเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำที่เป็นพลังงำนแสงอำทิตย์แล้ว ยังมีพลังงำน
ทดแทนที่เป็นพลังงำนหมุนเวียนประเภทอ่ืนอีก เช่น พลังงำนชีวมวลที่ได้จำกเศษวัสดุหรือกำกกระบวนกำร
ผลิตอุตสำหกรรมเกษตร ก๊ำซชีวภำพจำกซำกพืชและมูลสัตว์ พลังน้ ำ พลังลม และขยะ เป็นต้น ซึ่งพลังงำน
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ทดแทนเหล่ำนี้จะมำใช้แทนพลังงำนที่ได้จำกก๊ำซธกรรมชำติและถ่ำนหินหรือเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิต
ไฟฟ้ำเกือบ 90% ในปัจจุบัน และนับวันจะหมดไปเรื่อย ๆ กระทรวงพลังงำนมีแผนพลังงำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือกส ำหรับปี 2558-2579 โดยมีเป้ำมำยที่ใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมขึ้น 30% หรือ 1.9 หมื่นเมกะ
วัตตต์ เพ่ือลดกำรน ำเข้ำพลังงำนจำกต่ำงประเทศและปฏิบัติตำมสัญญำในเวทีกำรค้ำโลกในกำรลดภำวะโลก
ร้อน กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ปัจจุบันเทคโนโลยีขั้นสูงท ำให้รำคำต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
ลดลงอย่ำงมำกถึง 4 เท่ำจำกช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ถึงจะมีข้อดีในเรื่องพลังงำนสะอำด ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
และมีรำคำถูกลงเรื่อย ๆ พลังงำนทดแทนก็ยังมีข้อจ ำกัดในเรื่องต้องอำศัยธรรมชำติเป็นหลัก ซึ่งท ำให้ก ำลังกำร
ผลิตค่อนข้ำงผันผวนและปัจจุบันยังไม่สำมำรถกักเก็บไว้ในปริมำณมำกได้ 
 
การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot and Automation) 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
หุ่นยนต์เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะกำรท ำงำนแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ  และ

สำมำรถใช้โปรแกรมให้ท ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงได้ หุ่นยนต์อุตสำหกรรมเข้ำมำมีบทบำทมำก
ขึ้นเรื่อย ๆ ในโรงงำนอุตสำหกรรม หุ่นยนต์สำมำรถท ำงำนได้มำกกว่ำมนุษย์ และมีควำมแม่นย ำสูง สำมำรถ
ท ำงำนในจุดเดิม ๆ โดยไม่ผิดพลำด หุ่นยนต์ยังสำมำรถท ำงำนที่อันตรำย สกปรก หรือมีควำมเสี่ยงที่มนุษย์ไม่
สำมำรถท ำได ้ 

รำยงำนสหพันธุ์หุ่นยนต์นำนำชำติ (International Feration of Robotics) ชี้ให้เห็นว่ำ ในปี 2558 
จ ำนวนกำรขำยหุ่นยนต์อุตสำหกรรมทั่วโลกเพ่ิมขึ้น 248,000 หน่วย หรือ คิดเป็น 12% จำกปี 2557 ซึ่งเพ่ิม
ขึ้นมำเรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่มมีกำรน ำระบบอัตโนมัติเข้ำมำใช้ (ภำพที่ 6-7-9) และคำดว่ำหลังจำกกำรน ำ Industry 
4.0 เข้ำมำจะท ำให้หุ่นยนต์อุตสำหกรรมเติบโตและมีจ ำนวนถึง 2.3 ล้ำนหน่วยในปี 2561 ซึ่งมำกกว่ำสองเท่ำ
เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีหุ่นยนต์อุตสำหกรรมเพียง 1.0 ล้ำนหน่วย ในบรรดำประเทศที่ใช้หุ่นยนต์
อุตสำหกรรมทั่วโลก ประเทศที่มีกำรใช้มำกที่สุดอยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศพัฒนำแล้ว
มำกที่สุด เมื่อรวม 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และเยอรมนี มีกำรใช้หุ่นยนต์
อุตสำหกรรมถึง 75% ของโลก หุ่นยนต์อุตสำหกรรมมีกำรเติบโตในหลำย ๆ ประเทศ ในสหรัฐฯ ก็มีกำรเติบโต
มำกถึง 15% โดยเฉพำะเม็กซิโกมีกำรเติบโตสูงมำกถึงเกือบสองเท่ำเนื่องจำกมีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมที่เป็น
อัตโนมัติมำกขึ้น ประเทศในเอเซีย ถือเป็นตลำดที่เติบโตสูงที่สุด ในปี 2015 เติบโตขึ้นถึง 16% จำกปีก่อนหน้ำ 
(ภำพท่ี 6-7-10) โดยเฉพำะประเทศจีน ประเทศเดียวมีอัตรำกำรเติบโตสูงกว่ำยุโรป ในปี 2558 ทั้งนี้เนื่องจำก
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติของจีน ต้องกำรยกระดับอุตสำหกรรมของประเทศให้สูงขึ้นไป 
เน้นกำรผลิตอุตสำหกรรมที่ใช้ควำมช ำนำญและเทคโนโลยีขั้นสูงมำกกว่ำกำรผลิตที่เน้นแรงงำนถูก  
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ภาพที่ 6-7-9 : จ านวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในช่วงปี 2543-2558 
 

 
                                    ที่มำ : IFR Statistical Department 

 
ภาพที่ 6-7-10 : ร้อยละของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในทวีปต่าง ๆ  

ในช่วงปี 2554 – 2558 
 

 
                                   ที่มำ : IFR Statistical Department 

 
อุตสำหกรรมที่น ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมไปใช้ทั่วโลกในช่วงปี 2556 – 2558 สูงที่สุด คือ อุตสำหกรรม

รถยนต์ อยู่ถึง 95,000 หน่วย รองลงมำเป็นอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิกส์อยู่ที่ 53,000 หน่วย 
ส่วนกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีกำรใช้สูงขึ้นมำกถึง 63% เป็นกลุ่มโลหะ รองลงมำเป็นอุตสำหกรรมยำงและพลำสติก
ที่ใช้เพิ่มขึ้น 40% ส่วนอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิกส์ที่มีกำรใช้มำกเป็นอันดับ 2 แต่มีอัตรำกำรเพ่ิมขึ้น
ไม่มำกนักอยู่ที่ 16% (ภำพที่ 6-7-11) แนวโน้มควำมต้องกำรใช้หุ่นยนต์อุตสำหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นอีกในอนำคตซึ่ง
คำดว่ำจะสูงว่ำ10% ในช่วง 2-3 ปีนี้ เพรำะกำรใช้หุ่นยนต์อุตสำหกรรมในกระบวนกำรผลิตอัตโนมัติเป็นส่วน
ส ำคัญของ Industry 4.0 ที่จะท ำให้สถำนประกอบกำรกลำยเป็น smart factory มีกระบวนกำรผลิตที่มีควำม
ยืดหยุ่น สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรมำกขึ้น และท ำให้ได้สินค้ำที่มีคุณภำพสูง  
มีรำยงำนว่ำจะมีกำรใช้หุ่นยนต์อุตสำหกรรมแบบไม่ซับซ้อนนักมำกขึ้นในทุก ๆ อุตสำหกรรมไม่เว้นแม่แต่ใน
กิจกำรขนำดเล็กและกิจกำรขนำดกลำง อุตสำหกรรมบำงประเภท เช่นอุตสำหกรรมอิเล็คทรอนิกส์มีควำม
ต้องกำรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เช่น กำรผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์ แทบเล็ต มีกำรใช้หุ่นยนต์ในส่วนประกอบบำงอย่ำงที่ไม่
ต้องกำรควำมแม่นย ำเที่ยงตรงมำกนัก แต่สำมำรถผลิตสินค้ำจ ำนวนมำกโดยไม่เกิดข้อผิดพลำด  
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กำรน ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมเข้ำมำใช้ในโรงงำนจะท ำให้กำรท ำงำนต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงไป เช่น 
พนักงำนจะไม่ต้องท ำงำนที่มีลักษณะซ้ ำ ๆ (routine) ซึ่งท ำให้พนักงำนใช้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนในระดับ
ที่สูงขึ้น เช่น มีกำรตัดสินใจ ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และแก้ปัญหำในงำนมำกขึ้น ในงำนบำงงำนหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมยังสำมำรถท ำงำนร่วมกับมนุษย์โดยสำมำรถเป็นผู้ช่วยในกำรท ำงำนได้ นอกจำกนี้ในโรงงำนหำก
ใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ในกระบวนกำรผลิต ก็จะช่วยให้กำรเคลื่อนย้ำยในกระบวนกำรผลิตมีประสิทธิภำพสูงสุดอีก
ด้วย 

 
ภาพที่ 6-7-11 : จ านวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในช่วงปี 2556 -2558 

 

 
ที่มำ : IFR Statistical Department 

 
หุ่นยนต์กับงานบริการ 
นอกจำกกำรน ำหุ่นยนต์มำใช้ในงำนอุตสำหกรรมแล้ว ยังมีกำรน ำหุ่นยนต์มำใช้กับงำนบริกำร พบว่ำ

เกือบครึ่งหนึ่ง (45%) ของหุ่นยนต์ในงำนบริกำร เป็นกำรใช้หุ่นยนต์ทำงกำรทหำร รองลงมำเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ใน
กำรเกษตร ได้แก่ หุ่นยนต์รีดนม หุ่นยนต์ท ำควำมสะอำด หรือมีประมำณ 5,700 หน่วยในปี 2557 นอกจำกนี้
ยังมีกำรใช้หุ่นยนต์ในงำนทำงกำรแพทย์ ซึ่งยังมีสัดส่วนไม่มำกนัก งำนที่น ำหุ่นยนต์เข้ำไปช่วยทำงกำรแพทย์ใน
ด้ำนกำรผ่ำตัดและรักษำคนไข้ หุ่นยนต์ประเภทนี้เป็นหุ่นยนต์ประเภทนี้มีมูลค่ำสูงตกเกือบ 1 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้สัญญำเช่ำซื้อด้วย ในอุตสำหกรรมขนส่ง ยำนพำหนะแบบเคลื่อนที่อัตโนมัติก็
เป็นส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ในระบบขนส่ง ที่มีกำรใช้เพ่ิมข้ึนในภำคบริกำรด้วยเช่นกัน (ภำพที่ 6-7-12) 

ส ำหรับกำรคำดกำรณ์ใช้หุ่นยนต์ในงำนบริกำร คำดว่ำกำรใช้หุ่นยนต์ทำงทหำรและหุ่นยนต์กำรเกษตร
โดยเฉพำะกำรรีดนมจะเป็นสัดส่วนสูงถึง 60% ในช่วง 2-3 ปีนี้ นอกจำกนี้คำดว่ำระบบกำรขนส่งจะเพ่ิมขึ้น
อย่ำงมำกในช่วง 2-3 ปีข้ำงหน้ำจึงมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรใช้ mobile platform ส ำหรับใช้งำนทั่วไปสูงขึ้น
มำกถึง 16,000 mobile platforms กำรใช้ระบบขนส่งก็จะสูงมำกขึ้นเช่นกันซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นยำนพำหนะ
น ำทำงอัตโนมัติ นอกจำกนี้ยังมีหุ่นยนต์ช่วยชีวิต หุ่นยนต์ท ำควำมสะอำด รวมถึงหุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ที่
เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
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ภาพที่ 6-7-12 : จ านวนหุ่นยนต์ที่ขายในปี 2556-2557 เพื่อใช้ในงานบริการ 
 

 
ที่มำ : World Robotics 2015 

 
นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้หุ่นยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้ในบ้ำน ซึ่งถือว่ำเป็นหุ่นยนต์บริกำรเช่นกัน แต่เป็นกำร

ผลิตจ ำนวนมำกเพ่ือตอบสนองตลำดผู้บริโภคในรำคำที่แตกต่ำงกัน ส่วนใหญ่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำด หุ่นยนต์
เพ่ือกำรศึกษำ หุ่นยนต์ของเล่น ฯลฯ นอกจำกนี้ยังมีหุ่นยนต์ช่วยเหลือคนพิกำร ซึ่งในหลำย ๆ ประเทศมีอัตรำ
กำรเติบโตสูงมำกถึง 5 เท่ำในปี 2557 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในอนำคต 

เครื่องร่อน (Drone) 
หรือ อีกชื่อนึงว่ำ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ซึ่งอดีตใช้ในกำรทหำรในกำรสอดแนมพ้ืนที่

แวดล้อมของข้ำศึก หรือติดอำวุธท ำลำยศัตรูจำกระยะไกล ซึ่งมีข้อดี คือไม่ต้องใช้คนจริงเข้ำไปในพ้ืนที่ซึ่งเสี่ยง
อันตรำย จนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีของโดรนได้ถูกพัฒนำขึ้นมำเรื่อย ๆ จนไม่ได้จ ำกัดเฉพำะทำงทหำรเท่ำนั้น 
ปัจจุบันโดรนถูกใช้ในหลำกหลำยรูปแบบในภำคธุรกิจต่ำง ๆ ทั่วโลก ซึ่งโดรนสำมำรถใช้งำนได้หลำกหลำยและ
รำคำไม่สูง ตัวอย่ำงกำรใช้โดรนในงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ใช้ในกำรท ำข่ำว ภำพยนตร์ และกำรถ่ำยภำพทำงอำกำศ – โดรนถูกเริ่มน ำมำใช้ในกำรถ่ำยภำพ
กีฬำและถ่ำยท ำภำพยนตร์ ในปี 2557 ใช้น ำมำถ่ำยทอดกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิกในกำรเล่นสกีและสโนว์บอร์ด 
นอกจำกนี้งำนข่ำวก็มีกำรใช้  โดรน ในอนำคตอันใกล้จะใช้โดรนในกำรเก็บภำพและข้อมูลส ำหรับกำรถ่ำยทอด
ภำพและข้อมูลแบบสด รวมถึงตลำดอสังหำริมทรัพย์ก็มีกำรถ่ำยภำพทำงอำกำศซึ่งก ำลังเป็นที่นิยมมำกขึ้น 

2. ใช้ในกำรขนส่ง Amazon, UPS and DHL ใช้โดรนในกำรขนส่งสินค้ำขนำดเล็กระยะใกล้ ไม่ว่ำจะ
เป็นจดหมำย สิ่งของ พิซซ่ำ  เครื่องดื่ม  

3. กำรจัดกำรภัยพิบัติ - หลังจำกเกิดภัยพิบัติ โดรนจะรวบรวมข้อมูล แล้วน ำทำงด้วยเทคโนโลยีซึ่งมี
ข้อดีคือยังสำมำรถได้ยินเสียงร้องขอควำมช่วยเหลือของผู้ประสบภัย โดรนที่ติดกล้องควำมละเอียดสูงและ
เรดำร์จะช่วยให้หน่วยกู้ภัยสำมำรถมองเห็นได้ในมุมที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ และเนื่องจำกโดรนมี
ขนำดเล็ก จึงสำมำรถให้มุมมองที่ใกล้กว่ำในขณะที่ยำนพำหนะทำงอำกำศขนำดใหญ่อำจเกิดอันตรำยและไม่มี
ประสิทธิภำพเทียบเท่ำ 

4. กำรค้นหำและกู้ภัย หรือใช้งำนด้ำนสำธำรณสุข – ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับควำมร้อน โดรนสำมำรถ
ค้นหำสถำนที่ของผู้ที่สูญหำย โดยเฉพำะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในเวลำกลำงคืน หรือในภูมิประเทศที่มีค วำม
ยำกล ำบำก กำรค้นหำและกู้ภัย เป็นภำรกิจที่มีเรื่องเวลำเข้ำมำเกี่ยวข้องโดยเฉพำะในภำวะคับขัน โดรนจึงเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพเนื่องจำกสะดวกในกำรใช้งำน นอกจำกนี้ โดรนอำจจะใช้ในกำรขนส่งสิ่งของไปยัง
สถำนที่ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึง เช่น ใช้ส่งอุปกรณ์กำรแพทย์หรือน้ ำให้กับผู้ที่ตกอยู่ในภำวะอันตรำยก่อนที่ทีมกู้ภัย
จะมำช่วยเหลือ 
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5. กำรท ำแผนที่ทำงภูมิศำสตร์ – โดรนสำมำรถเข้ำถึงสถำนที่ที่ยำกต่อกำรเข้ำถึง เช่นชำยฝั่งทะเลกัด
เซำะหรือบริเวณยอดเขำ ซึ่งจะท ำให้ได้รับข้อมูลควำมละเอียดสูงในกำรสร้ำงแผนที่ 3 มิติ เทคโนโลยีนี้ถูก
น ำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งมือสมัครเล่นและมืออำชีพ ที่ช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและดำวน์โหลดภำพทันที ซึ่งอำจ
น ำข้อมูลที่เก็บไว้ไปกับแอพพลิเคชั่นแผนที่แบบ crowd-sourced เช่น OpenStreetMap 

6. กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงอำคำร – โดรนสำมำรถตรวจสอบอำคำรแบบ real-
time ได้อย่ำงรวดเร็วและมีคุณภำพสูง  ในสิ่งก่อสร้ำงทุกประเภทไม่ว่ำจะเป็นสำยไฟฟ้ำ น้ ำมัน และท่อก๊ำซ 
ท่อเสำส่งสะพำน กังหันลม หรือใบพัดที่ก ำลังเปิดใช้งำน ซึ่งช่วยให้ทีมตรวจสอบสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้โดย
ไม่เกิดอันตรำย นอกจำกนี้ กำรตรวจสอบทำงอำกำศจะช่วยกำรตรวจสอบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีควำมซับซ้อน
เพรำะสำมำรถตรวจสอบได้แบบ 3 มิติ ตรวจจับควำมร้อนได้ และตรวจสอบโลหะได้ โดรนขนำดเล็กที่สำมำรถ
เข้ำไปได้ใกล้มำก ๆ ก็จะช่วยให้ตรวจสอบรำยละเอียดได้ดียิ่งข้ึน 

7. ใช้ในกำรเกษตร– ปัจจุบันมีกำรโดรนที่ใช้ในกำรเกษตรอยู่ที่ 80% ของตลำด โดรนจะช่วยให้
เกษตรกรสำมำรถดูแลพืชผลได้อย่ำงใกล้ชิดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ดีขึ้น เช่น ในโดรนมีเซ็นเซอร์อินฟรำเรด
ระยะใกล้จะช่วยให้สำมำรถดูสมบูรณ์ของพืช เพ่ือให้เกษตรกรปรับปรุงปุ๋ยหรือแมลงได้ ข้อดีของกำรใช้โดรน
คือช่วยให้เกษตกรสำมำรถติดตำมพืชผลได้อย่ำงสม่ ำเสมอและมีต้นทุนต่ ำ นอกจำกนี้ ยังสำมำรถตรวจสอบ
ที่ดินที่โดนบุกรุกได้อีกด้วย 

 PwC เผยผลกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรน ำโดรนไปใช้ในกำรท ำธุรกิจต่ำงๆ ที่ก ำลังเกิดขึ้นและเติบโตอย่ำง
รวดเร็วเร็วมีมูลค่ำเกินกว่ำ 127,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 5 (ภำพที่ 5) สัดส่วนสูงที่สุดอยู่ในธุรกิจก่อสร้ำง
พ้ืนฐำน เช่น ใช้ในกำรส ำรวจซ่อมแซม อยู่ที่ 35% รองลงมำเป็นกำรใช้ในกำรเกษตร อยู่ที่ 25% รวมถึงกำร
ขนส่งอยู่ท่ี 10% (ภำพที่ 6-7-13) 

 
ภาพที่ 6-7-13 : สัดส่วนการใช้โดรนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

 
ที่มำ : https://www.techtalkthai.com/pwc-study-shows-

commercial-drone-market-will-reach-127-billion-
usd/ 

 
 
 
 

                                                           
5 http://www.pwc.pl/clarityfromabove# 
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ความสามารถของการประมวลผล (Computing Technology) 
 Computing Technology หรือเทคโนโลยีในกำรประมวลถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำยุคดิจิทัล โดยเฉพำะกำรน ำ Computing Technology มำใช้ในกำรวิเครำะห์และใช้ประโยชน์จำก Big 
Data ที่มีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องควบคู่กับควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำ Internet of Things ซึ่งท ำให้
แนวทำงกำรประมวลผลของข้อมูลแบบเดิมไม่สำมำรถเข้ำถึงและท ำควำมเข้ำใจข้อมูลได้ต่อไป  
 Computing Technology เป็นกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรประมวลผล (Computing Power) 
ให้มีระดับเทียบเท่ำหรือเหนือกว่ำสมองมนุษย์ ในปัจจุบัน กำรประมวลผลมีควำมสำมำรถใกล้เคียงกับสมองหนู 
(Brain of a Mouse) เท่ำนั้น ซึ่งหำกสำมำรถรักษำควำมเร็วในกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรประมวลผลให้ต่อเนื่อง
ได้ คำดว่ำ จะมีคอมพิวเตอร์บำงส่วนที่สำมำรถประมวลผลได้เทียบเท่ำสมองมนุษย์ในปี 2566 และเหนือกว่ำ
สมองมนุษย์ในปี 25886 ปัจจุบันค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ Computing Technology มีแนวโน้มลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องและได้รับกำรพัฒนำให้ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยมำกขึ้น โดย Computing Technology 
ที่ส ำคัญและเป็นที่จับตำมอง ได้แก่  
 1. Cloud Computing นอกจำกกำรเก็บข้อมูลไว้บนระบบ Cloud (Cloud Storage) บทบำทที่
ส ำคัญของ Cloud Computing คือ กำรประมวลผลข้อมูลได้บน Cloud โดยไม่จ ำเป็นต้องน ำข้อมูลออกมำ
วิเครำะห์ข้ำงนอก และสำมำรถเลือกควำมสำมำรถในกำรประมวล จ ำนวนทรัพยำกรได้ตำมควำมต้องกำรใน
กำรใช้งำน และเข้ำถึงข้อมูลได้จำกทุกแห่ง ผ่ำน Hardware และ Software ของตนเอง (Private Cloud) 
หรือของผู้ให้บริกำรภำยนอก (Public Cloud) หรือรวมกันทั้ง 2 แบบ (Hybrid Cloud) ซึ่งท ำให้ Cloud 
Computing เหมำะส ำหรับกำรประมวลผล Big Data ที่ได้จำก Internet of Things  
 ธุรกิจที่ให้ควำมส ำคัญต่อ Cloud Computing เป็นอย่ำงสูง ได้แก่ ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจพลังงำนและ
สำธำรณูปโภค รวมถึงสถำบันกำรเงินที่ต้องกำรระบบที่มีควำมน่ำเชื่อถือสูง ผลจำกกำรวิจัย7 คำดกำรณ์ว่ำ ใน
ปี 2563 ตลำด Cloud Computing แบบ as a service ซึ่งรวมถึง PaaS (Platform-as-a-Service) IaaS 
(Infrastructure-as-a-Service) และ Infrastructure Software as a service จะมีกำรขยำยตัวมำกกว่ำ 2 
เท่ำจำกปี 2559 ขณะที่กำรส ำรวจของ Synergy Research Group8 พบว่ำ ในปี 2558 ตลำด Cloud 
Computing ทั่วโลกมีกำรเติบโตร้อยละ 28 สร้ำงรำยได้ 3,850 พันล้ำนบำท โดยกำรใช้ IaaS และ PaaS  
แบบ Public Cloud มีกำรเติบโตสูงที่สุดถึงร้อยละ 51 รองลงมำคือ กำรใช้ IaaS แบบ Private และ Hybrid 
Cloud ร้อยละ 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Time Magazine. 2011. The Year Man Becomes Immortal 
7 451 Research. 2016. Cloud Computing Market Overview 
8 Synergy Research Group. 2015. 2015 Review Shows $110 billion Cloud Market Growing at 28% Annually  
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ภาพที่ 6-7-14 :  การเติบโตของตลาด Cloud Computing ทั่วโลก 
 

 
 
       ที่มำ: Synergy Research Group    
 
 2. Cognitive Computing เป็นระบบประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ที่มีกำรเรียนรู้ ซึ่งพัฒนำมำจำก
เทคโนโลยี Artificial Intelligence และ Deep Learning ซ่ึงเป็นสำขำหนึ่งของ Machine Learning โดย 
Deloitte9 คำดว่ำ สิ้นปี 2559 ภำยในบริษัทด้ำน Software ที่ใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกของโลกจะมีมำกกว่ำ 
80 แห่งที่สร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Cognitive Technology เป็นองค์ประกอบ เพ่ิมขึ้นจำกปี 2558 ซึ่งมีอยู่ 64 
แห่ง หรือรำวร้อยละ 25  และจะขยำยตัวขึ้นเป็นร้อยละ 95 ภำยในปี 2563  
 Cognitive Computing ที่โดดเด่นที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ Watson ของ IBM ซึ่งสำมำรถรวบรวม
ข้อมูลและวิเครำะห์หำค ำตอบที่ “ดีที่สุด” จำกปัญหำและข้อมูลที่มีควำมสลับซับซ้อนสูงได้ ขณะนี้มีกำรน ำ 
Watson ไปใช้ในธุรกิจที่หลำกหลำย เช่น กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรน้ ำมันดิบแก่บริษัทปิโตรเลียม กำร
ให้ค ำปรึกษำในกำรจัดกำรทรัพย์สินแก่ลูกค้ำธนำคำร แม้แต่กำรให้ค ำปรึกษำทำงกำรแพทย์ โดย Watson 
สำมำรถวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดได้ถูกต้องร้อยละ 90 ในขณะที่แพทย์ทั่วไปวินิจฉัยได้ถูกต้องร้อยละ 5010  
 3. Quantum Computing เป็นเทคโนโลยีที่ใช้หลักกำรท ำงำนของกลศำสตร์ควอนตัม (Quantum 
Mechanics) ในกำรประมวลผล โดยใช้วิธีกำรประมวลผลแบบขนำน (Parallel Computing) ส ำหรับปัญหำที่
มีควำมซับซ้อนสูงเพ่ือให้ได้ค ำตอบที่ถูกต้องในเวลำที่น้อยลงกว่ำเดิม เช่น ปัจจุบัน Google สำมำรถพัฒนำ
เครื่องให้สำมำรถประมวลผลได้เร็วกว่ำเดิม 100 ล้ำนเท่ำ11 นอกจำกนี้ ยังมีองค์กรหลำยแห่ง เช่น D-Wave, 
Lockheed Martin, Nasa ที่ท ำกำรวิจัยเรื่อง Quantum Computing แต่รำคำยังคงสูงส ำหรับกำรใช้ในเชิง
พำณิชย์ เช่น เครื่อง D-Wave 2X Computer 1 เครื่องมีรำคำรำว 525 ล้ำนบำท12 ซึ่งผู้เชี่ยวชำญคำดกำรณ์
ว่ำ จะสำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีนี้ให้เหมำะกับกำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์ทั่วไปได้ประมำณปี 257313  
  ปัจจุบันองค์กรชั้นน ำหลำยแห่งให้ควำมส ำคัญต่อ Quantum Computing อย่ำงมำก เช่น IBM ที่
ก ำลังพัฒนำ Quantum Computing Platform ส ำหรับใช้บน IBM Cloud และ Quantum Watson14 เป็น
                                                           
9 Deloitte. 2016. Cognitive Technologies Enhance Enterprise Software  
10 IBM. 2013. IBM Watson a natural fit for clinical decision support? 
11 David Nield. 2015. Google's quantum computer is 100 million times faster than your laptop 
12 Guardian. 2016. Has the age of quantum computing arrived? 
13 IDG Connect. 2016. How close is quantum computing? 
14 IBM. 2016. IBM Quantum Experience 

https://www.srgresearch.com/articles/2015-review-shows-110-billion-cloud-market-growing-28-annually
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ต้น เนื่องจำกจะสำมำรถช่วยท ำงำนในสิ่งที่คอมพิวเตอร์ปัจจุบันท ำได้ยำกและสร้ำงนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้ เช่น 
สำมำรถประมวลผลข้อมูลทั้งหมดในโลกนี้ด้วยเวลำเพียงไม่ก่ีนำที หรือ สำมำรถเจำะข้อมูลคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง
ในเวลำไม่ถึงหนึ่งวินำที โดย National Security Agency15 ได้พยำกรณ์ว่ำ เมื่อใดที่สำมำรถใช้ Quantum 
Computing ได้อย่ำงแพร่หลำย เมื่อนั้นจะเป็นกำรยุติกำรเข้ำรหัส (Cryptography) ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของข้อมูลในปัจจุบันลงทันที 
 ส ำหรับ Computing Technology ในประเทศไทย ผลกำรส ำรวจของ IMC Institute16 สะท้อนให้
เห็นว่ำ องค์กรไทยในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรน ำ 
Cloud Computing ทั้ง Private Cloud และ Public Cloud มำใช้ภำยในองค์กรมำกขึ้น โดยองค์กรมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 มีกำรด ำเนินงำน/แผนงำนที่จะพัฒนำ Private Cloud ของตนเอง ขณะที่ในกำรใช้ Public Cloud 
องค์กรไทยยังนิยมเลือกใช้ Public Cloud ของผู้ให้บริกำรต่ำงประเทศเป็นหลัก โดยเฉพำะในส่วนของ SaaS 
(Software-as-a-Service) โดยเป้ำหมำยที่องค์กรส่วนใหญ่น ำ Cloud Computing มำใช้เพ่ือช่วยในเรื่องกำร
ลดค่ำใช้จ่ำย กำรท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง กำรขยำยขนำดของกำรใช้งำนได้รวดเร็ว รวมถึงควำมมีเสถียรภำพ
ของระบบ ในขณะเดียวกัน ยังมีควำมกังวลในเรื่องควำมปลอดภัย กำรขำดบุคลำกร รวมถึงกฎระเบียบที่ไม่
เอ้ืออ ำนวย  
 ในส่วน Cognitive Computing เริ่มมีกำรใช้ในอุตสำหกรรมบริกำรสุขภำพ โดยโรงพยำบำลบ ำรุง
รำษฎร์ ได้น ำเทคโนโลยี IBM Watson ด้ำนโรคมะเร็ง (IBM Watson for Oncology) เข้ำมำช่วยแพทย์ในกำร
ประเมินและรักษำโรคมะเร็ง โดยน ำข้อมูลประวัติผู้ป่วยแต่ละรำย ร่วมกับหลักฐำนทำงกำรแพทย์ เอกสำรทำง
วิชำกำร และฐำนข้อมูลของศูนย์กำรแพทย์ Memorial Sloan Kettering ในสหรัฐอเมริกำมำประมวลผลและ
สรุปทำงเลือกในกำรรักษำที่เหมำะสมส ำหรับผู้ป่วยแต่ละรำย เพ่ือช่วยให้แพทย์สำมำรถรักษำโรคมะเร็งได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด  
 
การเชื่อมต่อของข้อมูล (Internet of Things & Big Data)  
 ด้วยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่ำงๆ กับเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่องจนก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์ที่เรียกว่ำ “Internet of Things (IoT)” ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงอุปกรณ์ปริมำณมหำศำลรอบตัวมนุษย์ที่ เชื่อมต่อกับเครือข่ำยอินเทอร์ เน็ต เช่น เครื่องติดตำม 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ยำนพำหนะ เครื่องจักร เครื่องใช้ในชีวิตประจ ำวันต่ำงๆ  

Gartner17 ระบุว่ำ ภำยในปี 2559 จะมีปริมำณอุปกรณ์ IoT สูงกว่ำปี 2558 ร้อยละ 30 หรือคิดเป็น
จ ำนวน 6.4 พันล้ำนเครื่อง เพียงเฉพำะผู้บริโภคทั่วไปจะมีกำรใช้งำนอุปกรณ์ IoT สูงถึง 4 พันล้ำนเครื่อง ซึ่ง
คิดเป็นมูลค่ำสูงถึง 19 ล้ำนล้ำนบำท โดยงำนวิจัยของ Ericsson18 คำดกำรณ์ว่ำ ถึงแม้ปัจจุบัน
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะยังครองสัดส่วนในตลำด Connected Devices มำกที่สุด แต่อุปกรณ์ Internet of 
Things (IoT) จะสำมำรถยึดครองส่วนแบ่งกำรตลำดแทนได้ภำยในปี 2561 โดยเฉพำะอุปกรณ์ IoT แบบ 
Non-cellular เช่น Wearable Devices  Connected Cars และ Machine to Machine จะขยำยตัว
เพ่ิมข้ึนถึง 14.2 พันล้ำนเครื่องหรือมำกกว่ำร้อยละ 50 ของ Connected Devices ทั้งหมดในปี 2564   
 

                                                           
15 Harvard Business Review. 2015. 8 Tech Trends to Watch in 2016 
16 Blognone. 2558. Cloud Computing - Big Data แรงต่อเนื่อง 4G ไทยเอื้อ Internet of Things เด่นเทรนด์ไอทีปี 2016  
17 Gartner. 2015. Gartner Says 6.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2016, Up 30 Percent From 2015  
18 Ericsson. 2016. Ericsson  Mobility Report 
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ภาพที่ 6-7-15 : แนวโน้มการขยายตัวของอุปกรณ์ Internet of Things 
 

 
           ที่มำ: Ericsson  
  

ในขณะที่ IoT เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ปริมำณ Big Data ก็มีกำรขยำยตัวเช่นกัน โดย Harvard 
Business School ระบุว่ำ ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะมีรูปแบบที่หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้ำง 
(Structure) อำทิเช่น ข้อมูลในฐำนข้อมูล ข้อควำม ไฟล์งำนต่ำงๆ และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้ำง (Unstructure) 
เช่น ข้อมูลที่เป็นรูปภำพ วิดีโอ ไฟล์เสียง ข้อมูลจำก Sensor หรือ GPS เป็นต้น รวมทั้งยังมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วและตลอดเวลำ โดยเฉพำะข้อมูลประเภท “Real-time” เช่น ข้อมูล Transaction ทำงกำรเงิน
ต่ำงๆ ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 มีข้อมูลใหม่ที่ถูกสร้ำงขึ้นถึง 2.5 เอกซะไบต์ทุกวัน และในทุก 40 เดือนจะมีข้อมูล
เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่ำ ตัวอย่ำงเช่น ทุกชั่วโมง Walmart สำมำรถรวบรวมข้อมูลจำกใบเสร็จที่ออกให้ลูกค้ำได้
มำกกว่ำ 2.5 เพทำไบต์ (2.5 ล้ำนกิกะไบต์) ซึ่งเทียบเท่ำกับกำรใช้ตู้หนังสือถึง 20 ล้ำนตู้ 
 ปริมำณข้อมูลดังกล่ำวสอดคล้องกับรำยงำนของ Cisco ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่ำ ในช่วง 2 ทศวรรษที่
ผ่ำนมำ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนทำงอินเทอร์เน็ตมีอัตรำเพ่ิมขึ้นในระดับก้ำวกระโดด โดยเมื่อปี 2535 มีอัตรำกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพียง 100 กิกะไบต์ต่อวัน ในอีก 10 ปีต่อมำได้เพ่ิมอัตรำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลขึ้นเป็น 100 
กิกะไบต์ต่อวินำที จนกระทั่งปี 2558 มีอัตรำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ิมขึ้นเป็น 20,235 กิกะไบต์ต่อวินำที โดย 
Cisco คำดกำรณ์ว่ำ อัตรำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตทั่วโลกจะขยำยตัวเพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เท่ำ ใน
ระยะเวลำเพียง 5 ปี ระหว่ำงปี 2558 - 2563 โดยในปี 2563 จะมีอัตรำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเพ่ิมขึ้นไปถึง 
61,386 กิกะไบต์ต่อวินำที และมีอัตรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 2219  
 ส ำหรับประเทศไทย ผลกำรส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ20  พบว่ำ จ ำนวนกำรใช้อินเทอร์เน็ต
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ระหว่ำงปี 2554 – 2558  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 
2558 มีผู้ใช้เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 23.7 (จ ำนวน 14.8 ล้ำนคน) เป็นร้อยละ 39.3  (จ ำนวน 24.6 ล้ำนคน) โดย
กลุ่มผู้ใช้ในเมือง (เขตเทศบำล) มีกำรเข้ำถึงที่ดีกว่ำกลุ่มผู้อำศัยในเขตนอกเมือง (นอกเขตเทศบำล) และกลุ่ม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอำยุ15 – 34 ปี ส ำหรับครัวเรือนที่มีกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจำก
ร้อยละ 13.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 52.2 ในปี 2558 

                                                           
19 Cisco. 2016. Cisco Visual Networking Index Forecast: 2015-2020 
20 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ. 2558. กำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน   
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  โดยรำยงำน Global Connectivity Index (GCI)21  ปี 2559 ระบุว่ำ กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของ
อุตสำหกรรมโทรคมนำคมไทยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศโดยเฉพำะในเขต
เมือง โดยปัจจุบันบริษัททุกขนำดในประเทศไทยยังได้รับประโยชน์จำกกำรน ำ Cloud Computing Model 
เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะสถำบันกำรเงินที่สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงมำก 
อย่ำงไรก็ตำม เทคโนโลยีด้ำน Connected Car ของประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งผลกำรวิจัย
คำดกำรณ์ว่ำ รถยนต์ร้อยละ 90 จะใช้ Connected Platform ภำยในปี 2563 ซึ่งจะก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกต่ออนำคตของอุตสำหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย  
 ทั้งนี้ ธุรกิจรถยนต์ถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในระดับสำกลอย่ำงชัดเจน โดยเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีองค์ประกอบใดในรถยนต์ที่เป็นชิ้นส่วนดิจิทัล แต่ในขณะนี้ IoT กลับกลำยเป็นแรงผลักดันที่ส ำคัญต่อ
อุตสำหกรรมรถยนต์ทั่วโลก ซึ่งทั้ง Google และ Apple ต่ำงพยำยำมก้ำวเข้ำมำในอุตสำหกรรมนี้ หลังจำก
พยำยำมเข้ำไปมีส่วนในอตุสำหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสำหกรรมบริกำรสุขภำพและอุตสำหกรรมเครื่องใช้ภำยในที่
พักอำศัยที่เชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น22 
 นอกจำกอุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมอื่นๆ ทั่วโลกต่ำงมีแนวโน้มที่จะน ำ IoT เข้ำมำช่วยให้ธุรกิจ
สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์และคุณค่ำใหม่ๆ แก่ผู้บริโภคมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรใช้ Connected Devices 
ส ำหรับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือกำรติดตำมสุขภำพส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะทำง เป็นต้น รวมถึงใช้ IoT มำ
เข้ำช่วยธุรกิจในกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจและกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรท ำงำนขององค์กร เช่น 
กำรรับข้อมูลจำก Sensor ในสำยกำรผลิตและกำรขนส่งมำประมวลผลที่ส่วนกลำงแบบ Real-time เพ่ือช่วย
ให้องค์กรรับรู้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงทียิ่งข้ึน  
 Michael E. Porter23 วิเครำะห์ว่ำ IoT จะเป็นคลื่นลูกที่สำมในกำรแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วย IT (The 
Third Wave of IT-Driven Competition) ด้วยกำรฝัง Sensors, Processors, Software และ 
Connectivity ต่ำงๆ เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงให้เกิดนวัตกรรม ผลิตภำพ และกำรเติบโตเชิง
เศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ McKinsey24 ที่มองว่ำ IoT เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ำมำเปลี่ยนเกมในทศวรรษหน้ำ และ
ในปี 2568 IoT จะสร้ำงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ รำว 94.5 – 217 ล้ำนล้ำนบำทต่อปี โดยจะกระทบกับ
อุตสำหกรรมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำรปฏิบัติกำรของโรงงำน กำรจัดกำรคลังสินค้ำ ระบบโลจิสติกส์ 
ระบบค้ำปลีก25 กำรน ำ IoT มำใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตจะมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วจนเกิดเป็น Industrial 
IoT (IIoT) ซึ่งภำยในปี 2562 อุตสำหกรรมต่ำงๆ ทั่วโลกวำงแผนที่จะลงทุนใน IoT รำว 210 ล้ำนล้ำนบำท26   
 กำรขยำยตัวของ IoT ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้ปริมำณ Big Data ในวงกำรอุตสำหกรรมเพ่ิมขึ้น
เช่นกัน ซึ่งประเด็นอุตสำหกรรมต่ำงๆ ให้ควำมส ำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่กำรเก็บรวบรวม Big Data เท่ำนั้น แต่
รวมถึงกำรน ำ Big Data มำวิเครำะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ทำงธุรกิจ กลุ่มอุตสำหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูงจำก Big 
Data ได้แก่ อุตสำหกรรมกำรเงินกำรธนำคำร อุตสำหกรรมโทรคมนำคม อุตสำหกรรมค้ำปลีก รวมถึง
อุตสำหกรรมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และอุตสำหกรรมด้ำนสุขภำพ27 โดยใช้ Big Data 

                                                           
21 Huawei. 2016. Global Connectivity Index 2016  
22 World Economic Forum. 2015. What trends are shaping the digital economy? 
23  Michael E. Porter & James E. Heppelmann. 2014.  How Smart, Connected Products Are Transforming Competition 
24 McKinsey Global Institute. 2013. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy 
25 McKinsey Global Institute. 2015. Unlocking the potential of the Internet of Things 
26 Business Insider. 2015. The Internet of Things Report 
27 Thanachart Numnonda. 2016. Big Data กับกำรใช้งำนในภำครัฐและอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 
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ส ำหรับกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้ำ เช่น กำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
กำรวิเครำะห์เครดิตของลูกคำ้ในกำรขอสินเชื่อ เป็นต้น  
 อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำส ำคัญท่ีอุตสำหกรรมต่ำงๆ ต้องเผชิญ คือ ปัญหำกำรขำดบุคลำกรที่มีทักษะด้ำน 
Big Data ซึ่ง Gartner28 ระบุว่ำ ในปี 2558 ทั่วโลกมีต ำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับ Big Data ถึง 4.4 ล้ำน
ต ำแหน่ง และภำยในปี 2563 เฉพำะในสหรัฐอเมริกำจะมีต ำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้อง 6 ล้ำนต ำแหน่ง แต่ด้วย
ควำมล้มเหลวของระบบกำรศึกษำจะท ำให้สำมำรถสรรหำบุคลำกรเข้ำท ำงำนได้เพียง 1 ใน 3 ของต ำแหน่งงำน
ดังกล่ำวเท่ำนั้น  
 
เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) 
 Financial Technology (FinTech) หรือ กำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำผสมผสำนเข้ำกับธุรกิจกำรเงิน 
ซึ่งอำจก่อให้เกิดเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ที่สนับสนุนหรือทดแทนผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินที่มีอยู่เดิม 
หรือน ำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริกำรในรูปแบบใหม่ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบกำรได้ดียิ่งขึน้ ทั้ง กำรซื้อ-ขำยกองทุน กำรกู้เงิน หรือแม้แต่กำรช ำระเงินและโอนเงินต่ำงๆ   
 รำยงำน Global FinTech Investment Market 2559 - 256329 คำดกำรณ์ว่ำ กำรลงทุนใน 
Financial Technology ทั่วโลกจะขยำยตัวขึ้น โดยมีอัตรำกำรเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 54.83 
ในระหว่ำงปี 2559 - 2563 ซึ่งเป็นไปในทิศทำงท่ีสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ McKinsey30 ที่สะท้อนให้เห็น
ว่ำ ตั้งแต่ปี 2553 – 2557 ธุรกิจทั่วโลกได้ลงทุนใน Financial Technology เกือบ 805 พันล้ำนบำท เฉพำะปี 
2557 เพียงปีเดียวมีกำรลงทุนถึง 427 พันล้ำนบำท โดยธุรกิจในสหรัฐอเมริกำเป็นผู้ลงทุนใน Financial 
Technology มำกที่สุด  

 
ภาพที่ 6-7-16 : การลงทุนใน Financial Technology ระหว่างปี 2551 – 2557 

 

 
                 ที่มำ: McKinsey 
  

                                                           
28 Gartner. 2012. Gartner Says Big Data Creates Big Jobs: 4.4 Million IT Jobs Globally to Support Big Data By 2015 
29 Business Wire. 2016. Global FinTech Investment Market Growth of 54.83% CAGR by 2020  
30 McKinsey. 2016. Cutting through the noise around financial technology 
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ผู้เชี่ยวชำญด้ำน Financial Technology วิเครำะห์ว่ำ Financial Technology มีโอกำสที่จะ
กลำยเป็นคู่แข่งส ำคัญของสถำบันกำรเงินได้ หำกสถำบันกำรเงินไม่มีกำรปรับตัวที่เหมำะสม ผลกำรส ำรวจของ 
Accenture31 แสดงให้เห็นว่ำ ร้อยละ 72 ของผู้บริหำรระดับสูงในธุรกิจธนำคำรมองว่ำ กลยุทธ์ขององค์กร
ตนเองยังคงเป็นเพียงกำรตอบสนองนวัตกรรมดิจิทัลแบบแยกส่วน (Fragmented Strategy) โดยสถำบัน
กำรเงินทั่วทั้งเอเชียต่ำงพยำยำมหำวิธีกำรที่ดีที่สุดในกำรบูรณำกำร Financial Technology เข้ำกับกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร บำงแห่งลงทุนในบริษัทด้ำน Financial Technology ต่ำงๆ บำงแห่งตัดสินใจสร้ำง 
Financial Technology ด้วยตนเอง ขณะที่บำงแห่งพยำยำมสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจ (Business Partner) 
เพ่ือควำมมั่นใจว่ำ สถำบันกำรเงินของตนเองจะได้เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่ก ำลังเกิดขึ้น32 
 ปัจจุบัน Financial Technology ได้น ำมำใช้อย่ำงหลำกหลำยมำกขึ้นในธุรกิจต่ำงๆ ตั้งแต่ e-Wallet 
ส ำหรับกำรช ำระเงินทำงออนไลน์โดยไม่ผ่ำนบัญชีธนำคำร Robo-advisor ส ำหรับกำรให้บริกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินทำงออนไลน์แบบอัตโนมัติ Peer-to-Peer Lending ส ำหรับกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงบุคคลต่อบุคคล
โดยตรงผ่ำนกำรท ำข้อตกลงร่วมกัน Crowd Funding ส ำหรับกำรระดมทุนทำงออนไลน์ Stock Analysis 
ส ำหรับกำรวิ เครำะห์รำคำและประเมินจั งหวะกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์  Bitcoin ซึ่ ง เป็นสกุล เ งิน
เสมือน (Cryptocurrency) ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนต่ำงๆ ในโลกดิจิทัล โดยหนึ่งใน Financial Technology ที่
ได้รับกำรจับตำมองมำกที่สุด ได้แก่ Blockchain  
 Blockchain เป็นเทคโนโลยีในกำรเก็บข้อมูลแบบห่วงโซ่ (Chain) ซึ่งทุกข้อมูลจะมีกำรเชื่อมโยงกันทั้ง
เครือข่ำย และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ จะต้องได้รับกำรยืนยันควำมถูกต้องจำกทั้งเครือข่ำยเท่ำนั้น 
ดังนั้น Blockchain จึงเป็นเทคโนโลยีด้ำนควำมปลอดภัยที่ช่วยตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลและสร้ำง
ควำมโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรท ำธุรกรรมหรือกำรแลกเปลี่ยนใดๆ ก็ตำม เช่น กำรน ำมำใช้ใน
กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรซื้อขำยสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin กำรรองรับเอกสำรกำรซื้อขำยใน
อุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ หรือกำรบริหำร Supply Chain ในอุตสำหกรรมกำรผลิต เป็นต้น  
 โดย World Payments Report33 รำยงำนว่ำ สถำบันกำรเงินและอุตสำหกรรมจ ำนวนมำกต่ำง
ตระหนักถึงศักยภำพของเทคโนโลยี Blockchain และเริ่มศึกษำแนวทำงในกำรน ำมำใช้ในธุรกิจของตนเอง 
อย่ำงไรก็ตำม Blockchain จ ำเป็นต้องแก้ไขปัญหำในเรื่องควำมสำมำรถในกำรขยำยตัวได้ของระบบ 
(Scalability) ต้นทุน และควำมปลอดภัย รวมถึงจัดกำรกับข้อกฎหมำยด้ำนควำมซื่อสัตย์ทำงกำรเงิน 
(Financial Integrity) และกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ส ำเร็จ Blockchain จึงจะได้รับกำรยอมรับและถูกใช้งำน
อย่ำงแพร่หลำยมำกขึ้น   
  นอกจำก Blockchain แล้ว อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบสูงต่ออุตสำหกรรมต่ำงๆ 
ในอนำคต ได้แก่ Contactless Payment  ซึ่งเป็นกำรช ำระเงินแบบไร้สัมผัส ผ่ำนระบบ Near Field 
Communication (NFC) เช่น กำรจ่ำยเงินด้วยกำรส่งสัญญำณผ่ำนโทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต บัตรโดยสำร
ต่ำงๆ โดย World Payments Report ระบุว่ำ Contactless Payment จะเป็นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนกำร
ช ำระเงินในอนำคตอันใกล้ โดยเฉพำะกำรท ำธุรกรรมแบบไม่ใช้เงินสด (Non-cash Transaction) ที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในทวีปเอเชียซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตเร็วที่สุดในโลก  

                                                           
31 Accenture. 2015.  The Future of Fintech and Banking 
32 Accenture. 2015. Fintech Investment in Asia-Pacific set to at least quadruple in 2015 
33 Capgimini, 2015, World Payments Report 2015 
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บริบทของอุตสาหกรรมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า                                                            25 

 ผู้เชี่ยวชำญ34คำดว่ำ กำรท ำธุรกรรมแบบไร้สัมผัสผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือทั่วโลกจะมียอดเงินถึง 35 
ล้ำนล้ำนบำทภำยในปี 2563 โดยอุตสำหกรรมค้ำปลีกเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในกำรลดต้นทุน ซึ่งเป็นกำรส่งเสริม
ให้มีกำรน ำไปใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย อย่ำงไรก็ตำม ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี Remote App-based 
Payments ซึ่งอุตสำหกรรมน้ ำมัน เช่น Shell และ ExxonMobil เริ่มน ำมำใช้แทนระบบ NFC ก็เป็นปัจจัย
หนึ่งที่อำจท ำให้รูปแบบกำรใช้งำนและควำมนิยมของ Contactless Payment เปลี่ยนแปลงไปจำกที่
คำดกำรณ์ไว้    
   ในประเทศไทย สถำบันกำรเงินไทยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจำก Financial Technology มำกที่สุด 
ผลกำรศึกษำของศูนย์วิจัยกสิกรไทย35 พบว่ำ บทบำทของ Financial Technology ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
และบริกำรหลักของสถำบันกำรเงินเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพำะบริกำรรับช ำระเงิน/โอนเงินผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรสนับสนุนกำรลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ของนักลงทุนรำยย่อย  
 ในขณะนี้สถำบันกำรเงินไทยเริ่มให้ควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำและวำงกลยุทธ์ในกำรสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนและสร้ำงพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบกำรด้ำน Financial Technology ทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 
เพ่ืออำศัยควำมเชี่ยวชำญและลดข้อเสียเปรียบของตนเอง ซึ่งแม้หน่วยงำนรัฐและเอกชนได้ให้กำรสนับสนุน
ธุรกิจ Start-up ด้ำน Financial Technology มำกขึ้น แต่ยังคงมีผู้ประกอบกำรด้ำน Financial 
Technology จ ำนวนน้อยและส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มต้น  
  นอกจำกนี้ Financial Technology ในประเทศไทยยังคงมีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงตลำดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค เนื่องจำกผู้บริโภคที่อยู่ในพ้ืนที่นอกเขตเมืองหรือเป็นผู้สูงอำยุยังเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ไม่มำกนัก 
รวมทั้งยังมีควำมกังวลต่อประเด็นด้ำนควำมปลอดภัยทำงเทคโนโลยี ท ำให้ไม่นิยมท ำธุรกรรมกำรเงินมูลค่ำสูง
ผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยฐำนผู้ใช้งำน โดยในอนำคต PwC Consulting 
(ประเทศไทย)36 มองว่ำ  Financial Technology จะท ำให้ระบบสถำบันกำรเงินและธนำคำรพำณิชย์ของ
ประเทศไทยเกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง และมีแนวโน้มจะขยำยไปยังธุรกิจหลักทรัพย์ กองทุน ประกันชีวิต
อย่ำงรวดเร็วภำยในปี 2561  
 
ค) ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
การขาดแคลนทรัพยากร (Natural Resource Scarcity) 
 ปัญหำวิกฤตด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกนั้น แบ่งออกเป็น 3 ปัญหำหลักๆ คือ 1) 
กำรลดควำมอุดมสมบูรณ์ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ 2) กำรเกิดมลภำวะหรือมลพิษ 3) ปัญหำด้ำนกำร
ท ำลำยระบบนิเวศทำงธรรมชำติ ซึ่งส่งผลให้แร่ธำตุชนิดต่ำงๆ ถ่ำนหิน น้ ำมันปิโตรเลียม ดิน น้ ำ ป่ำไม้ ซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักของมนุษย์ และควำมเจริญทำงเศรษฐกิจได้รับผลกระทบรุนแรงและเกิดกำรแย่งชิงวัตถุดิบมำกขึ้น
เรื่อยๆ  

นอกจำกนี้ควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมกับอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกร และควำมเจริญด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม ก่อให้ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในปัจจุบันมำกขึ้นเป็นทวีคูณแต่ในขณะที่ทรัพยำกรมี
จ ำกัด  ส่งผลโดยตรงต่อคุณภำพชีวิต เกิดกำรขำดแคลนอำหำร โรคภัยไข้เจ็บ กำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน เกิด

                                                           
34 PetrolPlaza. 2016. Future Payment Trends. Discussing contactless payment features 
35 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2559. FinTech กับสถำบันกำรเงินไทย: คู่แข่ง หรือพันธมิตร? 
36 PwC. 2559. PwC ชี้ FinTech จุดเปลี่ยนอุตสำหกรรมทำงกำรเงินไทย แนะผู้ประกอบกำรเร่งปรับตัว 



 

 
บริบทของอุตสาหกรรมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า                                                            26 

ปัญหำควำมยำกจน ขำดแคลนน้ ำและพลังงำน ซึ่งปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนี้ล้วนเป็นผลจำกกำรขำดแคลนทรัพยำกร
ที่ก่อให้เกิดควำมไม่แน่นอนขึ้นทั่วโลก   

การขาดแคลนพลังงาน (Energy Shortage) 
พลังงำนกลำยเป็นประเด็นส ำคัญที่นำนำประเทศ เร่งรัดพัฒนำและค้นหำพลังงำนขึ้นมำทดแทน 

เพรำะถือเป็นทรัพยำกรหนึ่งที่ส่งผลกระทบอย่ำงหนักต่อทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นภำคอุตสำหกรรม ภำคผลิต 
ภำคบริกำร ภำคกำรเกษตร และยังขยำยผลไปถึงภำคครัวเรือนอีกด้วย โดยพลังงำนหลักทั่วโลกมีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งสวนทำงกับกำรใช้พลังงำนของโลกท่ีมีอัตรำสูงขึ้น โดยน้ ำมันถอืเป็นพลังงำนที่มีกำรใช้มำกที่สุด
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมำคือ ก๊ำซธรรมชำติ และถ่ำนหิน  

จำกกำรคำดกำรณ์ของกระทรวงพลังงำนของประเทศสหรัฐอเมริกำ ในปี พ.ศ. 2563 ทั่วโลกจะมี
สัดส่วนกำรใช้น้ ำมันอยู่ที่ร้อยละ 37 ก๊ำซธรรมชำติร้อยละ 27 ถ่ำนหินร้อยละ 25 พลังงำนหมุนเวียนร้อยละ 8 
และพลังงำนนิวเคลียร์ร้อยละ 3 ซึ่งหำกโลกยังคงมีกำรใช้พลังงำนฟอสซิลในอัตรำที่สูงเช่นในปัจจุบัน และถ้ำ
หำกไม่มีกำรค้นหำแหล่งผลิตพลังงำนเพิ่มเติม จะมีน้ ำมันใช้ได้อีกประมำณ 30 ปี ก๊ำซธรรมชำติ 50 ปี ถ่ำนหิน
ประมำณ 200 ปี พลังงำนทดแทนหรือพลังงำนทำงเลือกจึงเป็นพลังงำนหมุนเวียนที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและ
ถือเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่จะท ำให้วิกฤตพลังงำน 

วิกฤตพลังงำนที่ก ำลังคุกคำมโลกอย่ำงต่อเนื่องจำกสำเหตุหลักของกำรใช้พลังงำนเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงมำก
และพลังงำนฟอสซิลที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดซึ่งอำจจะหมดไปในเวลำอันใกล้ โดยมีกำรคำดกำรณ์กันว่ำพลังงำน
ฟอสซิลบำงชนิดหำกไม่มีกำรค้นหำแหล่งผลิตเพ่ิมเติม อำจจะหมดไปในระยะเวลำไม่เกิน 50 ปี พลังงำน
ทดแทนและโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนจึงเกิดขึ้นมำกมำย เช่น กำรผลิตพลังงำนจำกขยะ 
พลังงำนลม พลังงำนน้ ำ พลังงำนแสงอำทิตย์ ชีวมวล เป็นต้น ทั้งจำกกำรสนับสนุนของภำครัฐ และกำรลงทุน
ของภำคเอกชน เพ่ือตอบสนองกำรใช้พลังงำนที่เพ่ิมขึ้น ตลอดจนกำรดึงศักยภำพของพลังงำนหมุนเวียนที่มีอยู่
ในประเทศมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นอีกหนทำงที่จะช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนพลังงำนที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคตได้เป็นอย่ำงด ี

 
ภาพที่ 6-7-17 : อัตราการจัดหาพลังงานเชื้อเพลิง 

 

       
 
              ที่มำ: http://www.worldenergyoutlook.org/ 
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 ส ำหรับสถิติของกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำนประเทศไทยนั้น 
พบว่ำ มีกำรใช้พลังงำนในช่วงห้ำเดือนแรกของปี 2559 มีปริมำณ 33,579 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ เพ่ิมขึ้น
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0 คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 305,696 ล้ำนบำท กำรใช้พลังงำนยังคงเพ่ิมขึ้นตำม
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยมีน้ ำมันส ำเร็จรูปยังคงเป็นพลังงำนขั้นสุดท้ำยทั้งหมด รองลงมำประกอบด้วย 
ไฟฟ้ำ คิดเป็นร้อยละ 20.1 พลังงำนหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นร้อยละ 7.5 พลังงำน
หมุนเวียนดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ 7.3 และถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตำมล ำดับ 
 

ภาพที่ 6-7-18 : สัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) 
 

 
            ที่มำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน และอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน 
 
 อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทย (Energy Intensity) พบว่ำ มีกำร
ใช้พลังงำนทดแทน 4,659 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วน
สัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปี
ฐำนที่เริ่มด ำเนินกำรตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) และแผนอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2558-
2579 

 
ภาพที่ 6-7-19 : ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย 

 

 
                               ที่มำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน และอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน 
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นอกจำกนี้หำกในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ ไม่มีมำตรกำรอนุรักษ์และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนหรือ
ปรับ โครงสร้ำงอุตสำหกรรมและระบบขนส่งที่มีนัยส ำคัญ ควำมต้องกำรพลังงำนในกรณีปกติ (Business-
asusual, BAU) จะเพ่ิมข้ึนจำก 71,000 ktoe (พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ) ต่อปีในปัจจุบัน เป็น 151,000 ktoe 
หรือประมำณ 2.1 เท่ำของปัจจุบัน หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.9 ต่อปีภำยใต้สมมุติฐำนที่ GDP จะ ขยำยตัว
เฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปีโดยที่ควำมต้องกำรในภำคอุตสำหกรรมและอำคำรธุรกิจยังคงมีแนวโน้ม เพ่ิมขึ้นในอัตรำ
ที่สูงกว่ำภำคอ่ืนๆ ทั้งนี้แนวโน้มกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกภำคพลังงำนก็เช่นเดียวกัน 

 
ภาพที่ 6-7-20 : การใช้พลังงานในอดีตและแนวโน้มความต้องการในอนาคต 

 

 
                                     ที่มำ : กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน และอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลงังำน 
 
 จะเห็นได้ว่ำ ภำคอุตสำหกรรมต้องมีมำตรกำรรับมือกับข้อตกลงด้ำนพลังงำนต่ำงๆ กับนำนำประเทศ 
อำทิ ข้อตกลงระหว่ำงผู้น ำประเทศกลุ่มเอเปค มีกำรตั้งเป้ำหมำยให้มีกำรอนุรักษ์พลังงำนเพ่ือควำมมั่นคงด้ำน
พลังงำนของภูมิภำค  เพ่ือกำรแก้ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยกำรลด “ควำมเข้มกำรใช้
พลังงำน” (Energy Intensity) หรือปริมำณพลังงำนที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ลง
ร้อยละ 25 ภำยใน ปี 2573 (ค.ศ. 2030) ดังนั้นประเทศไทยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกำรที่ต้องด ำเนินกำรบนควำม
ท้ำทำยด้ำนพลังงำนในอนำคต 

การขาดแคลนน้ า (Water Shortage)  
เป็นอีกประเด็นส ำคัญที่ทั่วโลกให้ควำมส ำคัญ โดย World Bank คำดกำรณ์ว่ำกำรขำดแคลนน้ ำจะ

ส่งผลอย่ำงรุนแรงกระทบต่อภำคเศรษฐกิจและระดับ GDP ในตะวันออกกลำง เอเชีย และแอฟริกำ กระตุ้นให้
เกิดควำมขัดแย้งและกำรย้ำยถิ่น โดยในปี 2593 ควำมต้องกำรน้ ำของสังคมเมืองจะเพ่ิมมำกขึ้น และยังส่งผล
ท ำให้ภำคกำรเกษตรขำดแคลนน้ ำในกำรผลิตอำหำรให้ประชำกรบนโลกใบนี้ 

น้ ำเป็นสิ่งส ำคัญยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิตและต่อกำรผลิตพืชพันธุ์ธัญญำหำร ต้องใช้น้ ำรำว 1,000 ตันใน
กำรผลิตธัญพืช 1 ตัน เพ่ือใช้เลี้ยงโคซึ่งจะให้เนื้อเพียง 18 ปอนด์ ซึ่งยังส่งผลไปถึงภำคเศรษฐกิจก็ขำดน้ ำใน
กำรประกอบกิจกำรเช่นกัน ฉะนั้นจะเห็นว่ำทุกวันนี้มนุษย์ใช้น้ ำเพ่ิมมำกขึ้นในแต่ละปีมำกกว่ำปริมำณ น้ ำฝนที่
ตกลงมำทดแทนถึง 160,000 ล้ำนตัน โดย OECD ได้มีกำรศึกษำถึงอนำคตว่ำในปี 2593 กำรเติบโตทั้งทำง
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ประกอบกับควำมต้องกำรน้ ำจำกภำคอุตสำหกรรมและผู้ผลิต
พลังงำน ซึ่งถือเป็นสิ่งท้ำทำยในกำรจัดสรรระบบชลประทำนให้เกิดควำมเพียงพอ  
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ภาพที่ 6-7-21 : Global water demand: Baseline scenario, 2020 and 2050 

 
ที่มำ: OECD (2012), OECD Environmental outlook to 2050, output from IMAGE 

 

ยูนิเซฟได้มีกำรระบุอีกว่ำ กว่ำ 3 ใน 4 ของประชำกรหนึ่งพันล้ำนคนยังคงขำดน้ ำดื่ม  จำกกำร
ประมำณกำรณ์ในรำยงำนของยูนิเซฟและองค์กำรอนำมัยโลกปี 2556 พบว่ำ ประชำกรโลก 768 ล้ำนคนไม่มี
น้ ำดื่มสะอำดบริโภค ท ำให้เด็กจ ำนวนมำกป่วยและเสียชีวิตลงทุกปี ประชำกรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน
และอำศัยอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลในชนบทหรือชุมชนแออัด  ในแต่ละวันมีเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำห้ำขวบจ ำนวน 1,400 
คนเสียชีวิตจำกโรคท้องร่วง ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรขำดแคลนน้ ำสะอำด และสุขอนำมัยที่ไม่เหมำะสม 

จำกกำรประมำณกำรณ์ของยูนิเซฟและองค์กำรอนำมัยโลก 2 ใน 3 ของประชำกรโลกที่ไม่สำมำรถ
เข้ำถึงแหล่งน้ ำสะอำดอำศัยอยู่ใน 10 ประเทศ ได้แก่ จีน (108 ล้ำนคน) อินเดีย (99 ล้ำนคน) ไนจีเรีย (63 
ล้ำนคน) เอธิโอเปีย (43 ล้ำนคน) อินโดนีเซีย (39 ล้ำนคน) สำธำรณรัฐประชำธิปไตยคองโก (37 ล้ำนคน) 
บังกลำเทศ (26 ล้ำนคน) สหสำธำรณรัฐแทนซำเนีย (22 ล้ำนคน) เคนยำ (16 ล้ำนคน) และปำกีสถำน (16 
ล้ำนคน)   

นอกจำกนี้ในรำยงำนองค์กำรสหประชำชำติ ยังคำดกำรณ์อีกว่ำภำยในปี 2568 ประชำกรกว่ำ 7 
พันล้ำนคนจำก 60 ประเทศ จะประสบภำวะขำดแคลนน้ ำรุนแรงเช่นกัน โดยพ้ืนที่ที่ประสบกำรขำดแคลนน้ ำ
รุนแรงขั้นวิกฤติ จะมีอัตรำใช้น้ ำประมำณ 1,000 ลูกบำศก์เมตร/คน/ปี พ้ืนที่ขำดแคลนน้ ำรุนแรงรองลงมำ 
เฉลี่ยอัตรำใช้น้ ำประมำณ 1,000-1,700 ลูกบำศก์เมตร/คน/ปี 

 

ภาพที่ 6-7-22 : แผนที่โลกแสดงถึงพื้นที่ท่ีเริ่มตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนน้ า 

 
        ที่มำ : https://thewaterproject.org/water-scarcity/water_scarcity_2 
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 ดังนั้นในกำรประชุมระดับโลก อำทิ  World Water Council (WWC), Clobal Water Partnership 
(GWP) และธนำคำรโลก ต่ำงใช้โอกำสนี้ในกำรน ำเสนอทิศทำงหรือกำรจัดทรัพยำกรน้ ำและกำรแบ่งปัน
ผลประโยชน์ (Water Resources Management and Benefit Sharing) โดยมีประเด็นส ำคัญ 4 ประเด็น 
ได้แก่ หุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐ – เอกชน (Public Private Partnership), เขื่อนกับกำรพัฒนำ (Dam and 
Development Partnership), ค่ำคืนทุน (Cost Recovery), กำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำร 
(Integrated Water Resources Management) อำทิ  

กำรแปรรูปกิจกำรประปำหรือระบบชลประทำนของรัฐ  (Privatization) ภำยใต้แนวทำง ที่
เรียกว่ำ Public Private Partnership (PPP) ซึ่งเป็นแนวทำงท่ีถูกผลักดันจำกกำรประชุมระดับนำนำชำติ เช่น 
กำรประชุมเรื่องน้ ำจืดโลกที่กรุงบอน เดือนธันวำคม 2544 หรือ กำรประชุมที่โจฮันเนสเบิร์ก แนวทำงเช่นนี้ถูก
ใช้เพื่อรองรับควำมชอบธรรมให้บริษัทข้ำมชำติด้ำนกิจกำรน้ ำประปำเข้ำมำ ลงทุนหรือรับสัมปทำนในประเทศ
ก ำลังพัฒนำรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งในหลำยประเทศได้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งในสังคมสูง เช่น ประเทศ
โบลิเวีย  

แนวควำมคิดในเรื่องกำรคิดค่ำคืนทุนระบบชลประทำนหรือระบบกำรลงทุนด้ำนกำรจัดหำน้ ำเพ่ือเป็น
หลักประกันให้กับบริษัทที่มำลงทุนในแต่ละประเทศ และกำรส่งเสริมระบบกำรค้ำเสรีของโลก กำรส่งเสริม
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในรูปแบบของเขื่อนขนำดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ และเพ่ือกำรบรรเทำ
น้ ำท่วม ซึ่งผลักดันโดย UNDP ได้จัดท ำโครงกำร Dam and Development Partnership และ World 
Commission on Dam (WCD) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำร หรือ Integrated Water Resources 
Management (IWMI) โดยมีแนวทำงให้เกิดองค์กรระดับลุ่มน้ ำ เพ่ือท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรน้ ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (โดยเฉพำะทำงเศรษฐกิจ) ฉะนั้น อุตสำหกรรมไทยจึงต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยที่ไม่ใช่เพียงใน
ประเทศแต่หมำยถึงประชำคมโลก 
 จำกปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติในด้ำนต่ำงๆ ดังกล่ำว ส่งผลให้เริ่มมีกำรด ำเนินกำร
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยเปลี่ยนจำกเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยำกรในทิศทำงเดียว (one-
way consumption) มำเป็นเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่ำของวัตถุดิบ ทรัพยำกรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรักษำให้
คงไว้ได้นำนที่สุด และมีกำรสร้ำงของเสียที่ต่ ำที่สุด  
 ตัวอย่ำง Circular Economy Package โดยคณะกรรมำธิกำรยุโรป ซึ่งเป็นหนึ่งในภำครัฐที่ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒน ำรูปแบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในปีพ.ศ. 2555 คณะกรรมำธิกำรฯ ได้ตีพิมพ์
เอกสำร Manifesto for a Resource Efficient Europe ซึ่งกล่ำวถึงควำมส ำคัญในกำรเปลี่ยนรูปแบบ
เศรษฐกิจของตนให้มีควำมหมุนเวียน ต่อมำคณะกรรมำธิกำรฯ ได้จัดท ำนโยบำย European environmental 
research and innovation policy ในปีพ.ศ. 2556 หนึ่งในวำระหลักของนโยบำยดังกล่ำวคือกำรผลักดันให้มี
กำรด ำเนินกำรด้ำนนวัตกรรมและกำรวิจัย เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของสหภำพยุโรปโดยรวมเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน 

ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมำธิกำรฯ ได้น ำเสนอ Circular Economy Package เป็นครั้งแรก ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) แผนกำรด ำเนินกำร (Action Plan) 2) รำยชื่อโครงกำร และ 3) ข้อเสนอกำรแก้กฎหมำยที่
เกี่ยวกับของเสีย 4 ข้อ โดยมี Key action areas ทั้งหมด 4 ด้ำนด้วยกันคือ 1) กำรผลิต (Production) 2) 
กำรบริโภค (Consumption) 3) กำรจัดกำรของเสีย (Waste management) และ 4) กำรใช้วัตถุดิบรอบสอง 
(Secondary raw material) 
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คณะกรรมำธิกำรฯ ได้ด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือผลักดัน Circular Economy Package อำทิ
เช่น จัดตั้งงบประมำณให้กว่ำ 650 ล้ำนยูโรจำกกองทุน Horizon 2020 และกว่ำ 5.5 พันล้ำนยูโรจำกกองทุน 
structural fund; มำตรกำรลดขยะอำหำร เช่น กำรพัฒนำกำรติดฉลำก; กำรพัฒนำมำตรฐำน secondary 
raw material; กำรวำงแผน Eco-design working plan; กำรทบทวนข้อบังคับที่เกี่ยวกับปุ๋ย; นโยบำยที่
เกี่ยวกับพลำสติก และกำรน ำน้ ำมำใช้อีกครั้ง เป็นต้น 

คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้เพ่ิมควำมเข้มงวดของข้อบังคับด้ำนกำรเผำขยะและกำรฝังกลบ  และเสนอ
ร่ำงระเบียบและกำรทบทวนกฎหมำยใน 6 หัวข้อ 1) ของเสียตำมกฎหมำยว่ำด้วยของเสียของสหภำพยุโรป 
(EU Waste Framework Directive 2008/98/EC) 2) บรรจุภัณฑ์และของเสียจำกบรรจุภัณฑ์ (Packaging 
and Packaging Waste Directive 94/62/EC) 3) หลุมฝังกลบ (Landfill Directive 1999/31/EC) 4) 
ยำนพำหนะหมดสภำพ (End of Life Vehicles Directive 2000/53/EC) 5) แบตเตอรี่ต่ำงๆ (Batteries and 
Accumulators and Waste Batteries Directive 2006/66/EU) และ 6) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE 
directive 2002/96/EC) และท ำกำรปรับเป้ำหมำยด้ำนของเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น 1) เพ่ิมสัดส่วนกำร Re-use 
ของเสียจำกเทศบำลต่ำงๆ ในสหภำพยุโรปให้เป็นร้อยละ 70 ของของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดภำยในปีค.ศ. 
2030 2) เพ่ิมสัดส่วนกำร Recycle บรรจุภัณฑ์ต่ำงๆ เป็นร้อยละ 80 ภำยในปีค.ศ. 2030 และ 3) ยุติกำรฝัง
กลบของเสียที่ Recycle ได้ (Recyclable Waste) และของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตรำย (Non-hazardous 
Waste) โดยสิ้นเชิง เป็นต้น 
 
ง) ด้านเศรษฐกิจ 
 
เศรษฐกิจของโลก (World Economy) 

เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบหลักจำกประเทศที่มีเศรษฐกิจขนำดใหญ่ไม่ว่ำจะเป็นสหรัฐฯ ยุโรป จีน 
ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่ำงอินเดีย อินโดนิเซีย  รวมไปถึงเขตเศรษฐกิจต่ำง ๆ ทั่วโลก 37  
ปัจจุบันกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่มีควำมแน่นอน  เนื่องจำกควำมผันผวนของตลำดทุนรวมถึงรำคำ
น้ ำมันที่ลดลงมำเป็นเวลำนำนและไม่มีแนวโน้มว่ำจะสูงขึ้น เมื่อพิจำรณำประเทศที่มีบทบำทต่อเศรษฐกิจโลก
สูง ก็คงหนีไม่พ้นสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก มีภำวะเศรษฐกิจ
ถดถอยมำหลำยปีจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ฟ้ืนตัวมำกนักแม้สหรัฐฯ จะมีมำตรกำรต่ำง ๆ เช่น ธนำคำรกลำงมีกำรขี้
นดอกเบี้ย ซึ่งปัญหำเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อประเทศอ่ืน ๆ อีกจ ำนวนมำก เศรษฐกิจที่มีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจโลกเป็นอันดับที่สองรองจำกสหรัฐฯ คือ ประเทศจีน ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำมีกำรเติบโตสูงมำก 
GDP จีนเคยเติบโตถึง 10% จนกระท่ังปี 2558 เริ่มเกิดมีภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง อัตรำกำรเติบโตของ GDP 
เริ่มลดลง  ข้อมูลจำกดร.ศุภวุฒิ สำยเชื้อ38 ยังสอดคล้องกันว่ำ ถึงแม้ว่ำประเทศพัฒนำแล้วที่มี GDP รวมกันถึง 
60% ของ GDP โลกก ำลังฟ้ืนตัว ในขณะที่ประเทศก ำลังพัฒนำหลักคือ BRICS (บรำซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและ
แอฟริกำใต้) ซึ่งมี GDP รวมกันประมำณ 25% ของ GDP โลกก็ก ำลังเผชิญปัญหำเศรษฐกิจชะลอตัวและ
พยำยำมหำทำงในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนโยบำยกำรเงินกำรคลัง แต่ในช่วงที่ผ่ำนมำก็ได้มีกำรสร้ำงหนี้สินมำก
แล้ว จำกสภำพดังกล่ำว จึงมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัวได้ค่อนข้ำงช้ำในช่วง 5-10 ปีข้ำงหน้ำ   

                                                           
37 https://moneyhub.in.th/article/world-economic-2559/, เศรษฐกิจโลกปี 2559 ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย อย่ำงไรบ้ำง ? 
38 อนำคตที่ไม่แจ่มใสของเศรษฐกิจโลก มีนำคม 28, 2559 , ดร.ศุภวุฒิ สำยเชื้อ 
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ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อประเทศไทยที่พ่ึงพิงกำรส่งออกเป็นหลัก จำกเศรษฐกิจของโลกยัง
ชะลอตัวส่งผลควำมต้องกำรสินค้ำที่ลดลง ท ำให้กำรส่งออกของไทยลดลงอย่ำงต่อเนื่องและยังไม่ฟ้ืนตัวนักใน
ปัจจุบัน ภำคอุตสำหกรรมมีรำยได้ลดลงจำกกำรลดก ำลังกำรผลิต  นอกจำกนี้รำคำสินค้ำก็ปรับตัวลดลงอย่ำง
มำกไม่ว่ำจะเป็นข้ำว ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง  ที่ผ่ำนมำไทยประสบปัญหำภัยแล้งเกษตรกรไม่สำมำรถปลูกพืช
ท ำให้ขำดรำยได้และไม่มีก ำลังซี้อ ปัจจัยต่ำง ๆ ข้ำงต้นจึงท ำให้เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวตำมไปด้วย ธนำคำร
แห่งประเทศไทย ได้คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่ำงช้ำ ๆ และคำดว่ำจะขยำยตัวร้อย
ละ 3.3 โดยมีอุปสงค์ในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ตำมด้วยกำรขยำยตัวด้ำนกำรท่องเที่ยว ขณะที่กำร
ส่งออกและกำรลงทุนภำคเอกชนยังขยำยตัวในระดับต่ ำ 

เศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่เติบโตช้าลง และมีความเสี่ยงเพิ่มข้ึน 
เมื่อ 30 ปีที่ผ่ำนมำ มีประเทศก ำลังพัฒนำที่มีเศรษฐกิจเติบโตสูงมำก  นักเศรษฐศำสตร์ของ

ธนำคำรโลก39 จึงได้ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำเป็นเศรษฐกิจของประเทศตลำดเกิดใหม่  (Emerging Economies)  
ซึ่งหมำยถึงเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ระหว่ำงประเทศก ำลังพัฒนำและประเทศพัฒนำแล้ว และประชำกรมี
รำยได้ประชำชำติต่อหัวอยู่ในระดับต่ ำถึงปำนกลำง ประเทศเหล่ำนั้นได้แก่ จีน  อินเดีย เม็กซิโก บรำซิล ชิลี 
และหลำยประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศในยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลำง ประเทศ
บำงส่วนของทวีปแอฟริกำ และละตินอเมริกำ  กำรมีอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงมำกจำกกำรด ำเนิน
นโยบำยเปิดประเทศท ำให้เกิดกำรค้ำและกำรลงทุนเสรี  ที่ผ่ำนมำนักลงทุนต่ำงชำติเข้ำไปลงทุนในตลำดทุน
ของประเทศตลำดเกิดใหม่เหล่ำนี้เพื่อแสวงหำก ำไรจำกส่วนต่ำงของอัตรำดอกเบี้ย รวมถึงเข้ำมำถือหุ้นในธุรกิจ
ของบริษัทใหญ่ ๆ นอกจำกนี้ บริษัทข้ำมชำติหลำยแห่ง มองเห็นช่องทำงกำรลงทุนก็เข้ำไปเปิดบริษัทใหม่หรือ
ตั้งสำขำ ตั้งโรงงำน หรือควบรวมกิจกำรกับบริษัทท้องถิ่น  เพ่ือใช้ประโยชน์จำกค่ำจ้ำงแรงงำนรำคำถูกเมื่อ
เทียบกับแรงงำนในประเทศของตนเอง  เช่น  กำรไปตั้งโรงงำนในประเทศจีนและอินเดียของบริษัทผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์  หรือกำร Outsource จ้ำงแรงงำนในจีน กัมพูชำ มำเลเซียผลิตเสื้อผ้ำให้กับแบรนด์ดังส่งไปขำยใน
ยุโรปและสหรัฐฯ  นอกจำกกำรเข้ำไปลงทุนแล้ว ยังมีกำรสร้ำงศูนย์วิจัยและพัฒนำ (R&D) เช่น กำรตั้งศูนย์ 
R&D เพ่ือวิจัยเกี่ยวกับด้ำน IT ในอินเดีย ที่มีบุคลำกรด้ำน IT จ ำนวนมำก  รวมถึงกำรควบรวมกิจกำรร่วมกับ
บริษัทท้องถิ่น เช่น บริษัทผลิตยำในยุโรปกับจีนร่วมกันลงทุนผลิตยำที่มีส่วนประกอบหลักจำกสมุนไพร  ท ำให้
สำมำรถใช้วัตถุดิบสมุนไพรจ ำนวนมำกในจีน  

อย่ำงไรก็ดี ช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจประมำณปี 2551 สหรัฐฯ และประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป ปริมำณ
กำรค้ำโลกที่เคยขยำยตัวเฉลี่ยที่ 9% ต่อปีก็มีแนวโน้มลดลง (ภำพที่ 6-7-23) เนื่องจำกประเทศต่ำง ๆ หันมำ
สนับสนุนกำรค้ำเพ่ือกำรบริโภคในประเทศแทนกำรส่งออก และเริ่มใช้นโยบำยคุ้มครองภำคกำรผลิตใน
ประเทศ มีผลท ำให้กำรส่งออกของโลกลดลง ประเทศเกิดใหม่ที่พ่ึงพำกำรส่งออกจึงเกิดปัญหำทั้งจำกปริมำณ
สินค้ำส่งออกที่ลดลงและรำคำสินค้ำที่ลดลง  นอกจำกนี้กำรผลิตยังถูกดึงกลับไปผลิตในประเทศที่ พัฒนำแล้ว
เพรำะค่ำจ้ำงแรงงำนในประเทศเกิดใหม่ที่เริ่มสูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เหล่ำนี้มีก ำลังกำร
ผลิตสูงแต่ในขณะที่ควำมต้องกำรสินค้ำลดลง ซึ่งท ำให้เกิดอุปทำนส่วนเกิน รำคำสินค้ำก็มีแนวโน้มลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง  

 
 
 

                                                           
39 นักเศรษฐศำสตร์ของ World Bank , Antoine van Agtmael  
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ภาพที่ 6-7-23 : ดัชนีการส่งออกของโลก 
 

 
 

ที่มำ : Vox EU 
 

หนี้ของภำคธุรกิจในประเทศเกิดใหม่จะเป็นปัญหำต่อไปในอนำคต จำกภำวะอัตรำดอกเบี้ยต่ ำท ำให้
ประเทศเกิดใหม่มีแรงจูงใจในกำรกู้เงินเป็นสกุลดอลลำร์เพิ่มขึ้นจ ำนวนมำก ท ำให้หนี้ภำคเอกชนสูงขึ้นมำกหลัง
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ (ภำพที่ 6-7-24) ซึ่งภำวะกำรณ์หนี้สูงดังกล่ำว ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงและอำจจะมีแนวโน้ม
ท ำให้เกิดหนี้เสียต่อไปในอนำคต 
 

ภาพที่ 6-7-24 : หนี้ภาคธุรกจิของประเทศบราซิล จีน และอินเดีย 
 

 
         ที่มำ : BIS Working Papers 

 
ดั งนั้ น ในระยะยำวถึ งแม้ประ เทศตลำด เกิ ด ใหม่ จะมี แนว โน้ มที่ จ ะมี ศั กยภำพเพรำะมี

ทรัพยำกรธรรมชำติและแรงงำนคน แต่ในระยะสั้นก็ยังมีปัญหำในเรื่องกำรเติบโตที่ชะลอตัวลง กำรมีหนี้
ภำคเอกชนที่สูงขึ้นจนอำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงในอนำคต รวมถึงยังมีอุปทำนส่วนเกินในเรื่องก ำลังกำรผลิตที่
เพ่ิมมำกข้ึนในช่วงก่อนหน้ำ จึงเป็นเรื่องที่ประเทศเกิดใหม่เหล่ำนี้ต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำก 
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มหาอ านาจทางเศรษฐกิจจะเป็นประเทศในเอเชีย 
ในบรรดำประเทศตลำดเกิดใหม่ BRICS (บรำซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกำรใต้) มีบทบำทด้ำน

เศรษฐกิจและกำรเงินระหว่ำงประเทศ จนท ำให้กลุ่ม BRICS อำจกลำยเป็นกลุ่มอ ำนำจใหม่ของเศรษฐกิจโลก
แทนสหรัฐฯ ที่เป็นประเทศมหำอ ำนำจที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในปัจจุบัน ประเทศ
มหำอ ำนำจในอนำคต หำกแบ่งกันตำม GDP จะมีกำรกระจำยไปยังประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่โลกตะวันตกอีกต่อไป 
PricewaterhouseCoopers (PWC) ได้มีกำรพยำกรณ์โดยใช้โมเดลทำงเศรษฐกิจ 40 ว่ำในปี 2593 ประเทศ
จีนจะมีสัดส่วน GDP เกือบ 19.50% ของโลก อินเดียจะมีสัดส่วน GDP เพ่ิมขึ้นจำกไม่ถึง 10% ในปัจจุบันอยู่ที่ 
13.5% ในปี 2593 ซึ่งสัดส่วน GDP ของอินเดียจะแซงสหภำพยุโรปในปี 2587 และจะแซงสหรัฐฯ ได้ในปี 
2592 โดยที่สัดส่วน GDP ของสหรัฐฯ และสหภำพยุโรป จะลดลงจำก 1 ใน 3 ของโลกในปัจจุบันเหลือเพียง 1 
ใน 4 ของโลกในปี 2593 (ภำพท่ี 6-7-25) 
 

ภาพที่ 6-7-25 : สัดส่วน GDP ของประเทศต่าง ๆ ต่อ GDP โลก 

 
ที่มำ : PWC analysis (based on IMF estimates for 2557) 

 
เมื่อเปรียบเทียบประเทศท่ีพัฒนำแล้วกับประเทศก ำลังพัฒนำ จำกโมเดลพบว่ำประเทศพัฒนำแล้วจะ

มีอันดับลดลง (สัดส่วน GDP ลดต่ ำลง) ในขณะที่ประเทศก ำลังพัฒนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะมีอันดับ
ดีขึ้น (สัดส่วน GDP สูงขึ้น) เช่น อินโดนีเซีย และบรำซิล จะอยู่ในกลุ่ม 5 เศรษฐกิจขนำดใหญ่ในปี 2593 
ประเทศอ่ืน ๆ เช่น เม็กซิโก และไนจีเรียก็น่ำมีแนวโน้มว่ำจะมีอันดับที่ดีขึ้นเมื่อดูจำกสัดส่วน GDP ส่วนสห
รำชอำณำจักรมีอันดับลดลงเล็กน้อยซึ่งก็ถือว่ำยังดีกว่ำประเทศพัฒนำแล้วอ่ืน ๆ ส่วนโคลัมเบียก็จะเศรษฐกิจที่
เติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในอเมริกำใต้ โปแลนด์ก็จะสำมำรถเติบโตได้ดีกว่ำรัสเซียและ
เยอรมนีแต่เนื่องจำกมีประชำกรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพำะในเอเชีย 

ประเทศ 10 อันดับแรกที่เศรษฐกิจเติบโตสูงที่สุดอยู่ในประเทศก ำลังพัฒนำ โดย 7 ประเทศเป็น
ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีก 3 ประเทศจำกแอฟริกำ ประเทศไนจีเรียและ
เวียดนำมจะเจริญเติบโตสูงที่สุดในปัจจุบันถึงปี 2593 ทั้งนี้เนื่องจำกไนจีเรีย มีประชำกรที่มีอำยุน้อยและอยู่ใน
วัยท ำงำนมำก ซึ่งในระยะยำวก็จะต้องมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สถำบันกำรเมืองและมีระบบเศรษฐกิจที่ดี จึงจะช่วย
ให้ไนจีเรียเติบโตได้ นอกจำกนี้ในโมเดลยังคำดกำรณ์ว่ำเวียดนำมจะเติบโต 5.3% ต่อปี แต่จะต้องมีนโยบำย
เศรษฐกิจมหภำคแข็งแรงเช่นกัน 

ประเทศที่พัฒนำแล้วทั้งหมดจะประสบปัญหำกำรเติบโตของประชำกรต่ ำมำก ไม่ว่ำจะเป็นประเทศ
ญี่ปุ่น หรือเยอรมนีมีอัตรำกำรเติบโตของประชำกรติดลบในช่วง 30 กว่ำปีข้ำงหน้ำนี้ โครงสร้ำงประชำกรจึง

                                                           
40 PwC Global Annual Review, 2557 
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เป็นปัญหำต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศท่ีพัฒนำแล้ว รวมถึงประเทศไทย และโปแลนด์ ซึ่งเป็น
ปัญหำใหญ่ส ำหรับประเทศเหล่ำนี้ในกำรปฏิรูปโครงสร้ำงต่ำง ๆ ในกำรกระตุ้นผลิตภำพเมื่อขำดทรัพยำกรด้ำน
แรงงำนในอนำคต 

ส ำหรับประเทศจีนที่มีกำรเติบโตทำงเศรษบกิจในระดับปำนกลำง อยู่ที่ 3.4% ในช่วง 30 กว่ำปี
ข้ำงหน้ำ ถึงแม้จีนจะมีอัตรำกำรเติบโตของประชำกรต่ ำและประสบปัญหำสังคมสูงอำยุ (จำกนโยบำยลูกคน
เดียวในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ) แต่จีนก็มีนโยบำยเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนเพ่ือก่อให้เกิดกำร เติบโตทำง
เศรษฐกิจในช่วงดังกล่ำว 
 

ภาพที่ 6-7-26 : การจัดอันดับตาม GDP ของประเทศต่าง ๆ 
 

 
                   ที่มำ : ข้อมูลของ IMF ในป ี2014 และ กำรคำดกำรณ์ของ PwC ในช่วง 2030 และ 2050 
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ภาพที่ 6-7-27 : อัตราการเติบโตของประชากรโดยเฉลี่ย และอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ย 

 
      ที่มำ : จำกกำรวิเครำะห์ของ PWC 
 

ที่ผ่ำนมำเศรษฐกิจเกิดใหม่จึงมีแนวโน้มรวมตัวกันไม่ว่ำจะเป็น RCEP หรือ ASEAN+6 ซึ่งเป็นกำร
รวมตัวกันของ ASEAN และอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดควำมตกลง บนผลประโยชน์ร่วมกันอย่ำงรอบด้ำนในกำรสนับสนุนกำรขยำยกำรค้ำ
และกำรลงทุนในภูมิภำค รวมทั้งส่งเสริมกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่เท่ำเทียม
กัน เป็นระบบกำรค้ำเสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภำคีทั้งหมด 16 ประเทศ ซึ่งหำกรวมตัวกันได้สมบูรณ์ก็จะ
เป็นกำรสร้ำงอ ำนำจต่อรองและสำมำรถเข้ำไปก ำหนดระเบียบเศรษฐกิจโลกที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
กลุ่ม ซึ่งก็จะท ำให้มีแนวโน้มเกิดขั้วอ ำนำจทำงเศรษฐกิจใหม่ๆ เกิดข้ึนในอนำคตได้ 

ประเทศไทยในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
สำมำรถใช้โอกำสในกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำ เศรษฐกิจ กำรลงทุน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเจรจำในกรอบ
ทวิภำคีและพหุภำคีต่ำง ๆ กับประเทศเหล่ำนี้ ซึ่งในอนำคตจะมำแทนที่กลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้วที่ประสบ
ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน รวมถึงก ำลังซื้อที่ลดน้อยถอยลงอีกในอนำคต ซึ่งประเทศในเอเชียเหล่ำ
เหล่ำนี้มีทั้งทรัพยำกรธรรมชำติ และทรัพยำกรมนุษย์ น.ส.อุสรำ วิไลพิชญ์ นักเศรษฐศำสตร์อำวุโส ธนำคำร
สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย)41 กล่ำวว่ำ ขั้วอ ำนำจใหม่ของเศรษฐกิจโลกจะต้องมีปัจจัย 3 ประกำร คือ เงินทุน 
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ ซึ่งประเทศในเอเชีย ค่อนข้ำงมีควำมพร้อม อย่ำงไรก็ดี กำรจะเป็นประเทศที่มีอ ำนำจ
ทำงเศรษฐกิจได้ยังจะต้องมีอีกสิ่งส ำคัญคือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เรื่องเทคโนโลยี เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ที่ผ่ำนมำ
ประเทศท่ีพัฒนำแล้วยังคงเป็นผู้น ำในด้ำนนี้ แต่ประเทศจีนก็ค ำนึงถึงผลิตภำพในช่วงที่ผ่ำนมำและก ำลังพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง  
 
การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) 

แนวคิด Industry 4.0 เกิดข้ึนในประเทศเยอรมนีโดยภำคเอกชน เมื่อปี 2554 และภำยหลังรัฐบำลได้
น ำไปบรรรจุในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรม “HighTech Strategy 2020” เพ่ือช่วยให้เยอรมนียังคง
รักษำควำมเป็นผู้น ำด้ำนอุตสำหกรรมของโลกบนพ้ืนฐำนนวัตกรรม 

                                                           
41 เกำะติดข่ำว : เตือนไทยรับมือมหำอ ำนำจเปลี่ยนข้ัวช่วง10ปี ฟันธง"จีน-อินเดีย"ผงำดคุมเศรษฐกิจโลก (ข่ำวสด) 
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Industry 4.0 เป็นกำรบูรณำกำรกระบวนกำรผลิตเข้ำกับเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ต ท ำให้
สำมำรถผลิตสินค้ำให้กับผู้บริโภคแต่ละรำยได้เป็นจ ำนวนมำกในเวลำสั้น กำรบูรณำกำรท ำในทุกหน่วยกำรผลิต 
ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักรเครื่องมืออัตโนมัติ และเครื่องจักรเครื่องมือเหล่ำนี้ถูกเชื่อมกันด้วยระบบเครือข่ำย
เพ่ือให้สำมำรถสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ในกำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตทั้งหมด (ภำพที่ 6-7-28) 

 
ภาพที่ 6-7-28 : กรอบแนวคิด Industry 4.0 

 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจของ PWC , 2016 

 
PWC ได้มีกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ของ Industry 4.042 กับภำคธุรกิจที่เป็นอุตสำหกรรมกำรผลิตและ

บริกำร จ ำนวน 2,000 คนใน 26 ประเทศทั่วโลกรวมถึงปัจจัยที่ท ำให้กำรก้ำวสู่ Industry 4.0 ประสบ
ควำมส ำเร็จ (ภำพท่ี 6-7-29) ซึ่งพบว่ำ  

1) ปัจจุบันประเทศต่ำง ๆ ก ำลังอยู่ขั้นตอนในกำรลงมือปฏิบัติทั้งกำรผลิตสินค้ำและบริกำรแบบ
ดิจิทัล รวมถึงกระบวนกำรห่วงโซ่อุปทำนแบบดิจิทัล องค์กรที่สำมำรถท ำ Industry 4.0 ได้ส ำเร็จ จะสำมำรถ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปพร้อมกับกำรลดต้นทุนกำรผลิต และเมื่อด ำเนินกำรแล้วจะเพ่ิมรำยรับและลดต้นทุน
กำรผลิต 

2) ลูกค้ำจะเป็นศูนย์กลำง องค์กรสำมำรถวิเครำะห์พฤติกรรมและควำมต้องกำรของลูกค้ำโดยใช้ 
data analytics และสำมำรถเข้ำถึงและสื่อสำรกับลูกค้ำได้โดยตรงมำกข้ึน 

3) พนักงำนภำยในองค์กรยังขำดควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี ท ำให้ต้องมีกำรฝึกอบรม
พนักงำนเพ่ิมขึ้นรวมถึงเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร สิ่งที่จะท ำให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จได้ องค์กรจะต้อง
ตั้งเป้ำหมำยด้ำน Industry 4.0 ในระยะ 5 ปีให้มีควำมชัดเจนก่อน องค์กรควรสร้ำงโครงกำรทดลองต่ำง ๆ 
ขึ้นมำซ่ึงจะช่วยสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับองค์กร รวมถึงเป็นกำรปรับวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับ  Industry 
4.0 ด้วย นอกจำกนี้ ยังเป็นสร้ำงควำมสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี
อีกด้วย หลังจำกที่ได้บทเรียนจำกกำรทดลองโครงกำรต่ำง ๆ แล้ว ต้องก ำหนดควำมสำมำรถที่องค์กรต้องกำร
และปรับองค์กรให้มีควำมสำมำรถให้ได้ในอนำคต โดยอำจดึงคนที่มีควำมสำมำรถเข้ำมำร่วมงำน มีกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรท ำงำนใหม่ กำรน ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำท ำงำน 

                                                           
42 Industry 4.0: Building the digital enterprise , PWC Survey 2559 
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4) องค์กรจะต้องมี Data analytics ที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง และปลอดภัยในทุกส่วนงำนและทุก
แผนก แต่องค์กรส่วนใหญ่ยังคงรูปแบบกำรสร้ำงทีมเฉพำะ หรือยังให้เป็นงำนของพนักงำนแต่ละคน หรือแม้แต่
ยังไม่มีกำรท ำ Data analytics เลย องค์กรที่จะประสบควำมส ำเร็จต้องปรับตัวให้เป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรท ำ 
Data analytics ในทุกส่วนงำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำร รวมถึง
กระบวนกำรใหม่ ๆ ภำยในองค์กร นอกจำกนี้ ควรปรับองค์กรให้เป็น Digital enterprise โดยมีวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน ซึ่งต้องมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีพร้อมในกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ พนักงำนมีกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ และ
หำแนวทำงใหม่ ๆ ในกำรท ำงำนอยู่เสมอ 

5) ในแต่ละประเทศมีระดับกำรน ำไปใช้แตกต่ำงกัน ในญี่ปุ่นและเยอรมนีมีกำรฝึกอบรมพนักงำน
ด้ำนเทคโนโลยีให้สำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต แต่ในสหรัฐฯ เป็นกำรสร้ำง 
business model ใหม่ ในขณะที่จีนเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต และสร้ำง business model ใหม่ไปพร้อมกัน 

6) กำรลงทุนใน Industry 4.0 ต้องใช้เงินลงทุนจ ำนวนมำก แต่ผลที่ได้ก็จะคุ้มค่ำเช่นกัน จำกผลกำร
ส ำรวจดังกล่ำว ในปี 2563 กำรลงทุนใน hardware และ software รวมกันจะเติบโตถึง 907,000 ล้ำนเหรียญ 
และจะสำมำรถคืนทุนได้ภำยในเวลำ 2  ปี กำรวำงแผนท ำ Industry 4.0 ต้องวำงแผนไปถึง Ecosystem 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรท ำงำนร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ และเกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้
สำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำได้ดีขึ้น 

 
ภาพที่ 6-7-29 : ผู้ตอบแบบส ารวจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 

 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจของ PWC , 2016 
 

ส ำหรับประเทศไทย ยังต้องพ่ึงพำอุตสำหกรรมกำรผลิตเป็นส่วนส ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจ ภำครัฐจึงให้ควำมส ำคัญกับ Industry 4.0 โดยมีกำรประกำศนโยบำย Digital Economy เพ่ือให้
เกิดกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมเป็นดิจิทัล ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัล และเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ กำรส่งเสริม E-Commerce, E-Documents และ E-Learning 
เพ่ือวำงพ้ืนฐำนให้ไทยรองรับ Industry 4.0  

แนวทำงในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทยที่จะต้องปรับสู่ Industry 4.0 จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 
ด้ำน ได้แก่ 
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1) หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robots) เป็นผู้ช่วยในกำรผลิต 
2) กำรสร้ำงแบบจ ำลอง (Simulation) เช่น กำรพิมพ์แบบ 3D เสมือนจริง 
3) กำรบูรณำกำรระบบต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน (System Integration) 
4) กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Of Things) ที่ท ำให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ 
5) กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity) 
6) กำรประมวลและเก็บข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์ (Cloud Computing) 
7) กำรขึ้นรูปชิ้นงำนด้วยเนื้อวัสดุ Additive Manufacturing เช่น กำรขึ้นรูปชิ้นงำนในเครื่องพิมพ์ 

3 มิต ิ
8) เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ที่ผสำนโลกแห่งควำมเป็นจริงเข้ำกับโลกเสมือนโดยผ่ำน

อุปกรณ์ต่ำง ๆ 
9) ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) คือข้อมูลที่มีขนำดใหญ่และซับซ้อน มีทั้งกำรบันทึกและจัดเก็บ กำร

ค้นหำ กำรแบ่งปัน และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
Industry 4.0 จึงประกอบด้วยกำรเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ สองส่วน คือ ด้ำนฮำร์ดแวร์ซึ่งหมำยถึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุมต่ำง ๆ และอีกส่วนที่ส ำคัญ คือ ด้ำน
ซอฟท์แวร์ซึ่งคำดกันว่ำ Internet of Things (IoT) และ Cyber-Physical Production Systems (CPPS) จะ
ท ำให้เกิดข้อมูลในระบบกำรผลิตขึ้นจ ำนวนมำกและจ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรกับข้อมูลนี้ 

 
ทักษะแรงงานที่จ าเป็นส าหรับ Industry 4.0 ในเยอรมนี 
Boston Consulting Group (BCG) 43 ได้กล่ำวถึงทักษะของแรงงำนที่ได้รับผลกระทบจำก Industry 

4.0 ในเยอรมนี โดยใช้กรณีศึกษำในโรงงำนต่ำง ๆ ที่น ำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Industry 4.0 ไปใช้ รำยงำนกล่ำว
ว่ำในอุตสำหกรรมกำรผลิตต่ำง ๆ มีงำนเดิมที่พนักงำนเคยท ำจะไม่จ ำเป็นอีกต่อไป แต่สถำนประกอบกำร
จะต้องกำรทักษะทีม่ีควำมซับซ้อนขึ้นอีกหลำยอย่ำง ตัวอย่ำงสถำนประกอบกำรที่น ำ Industry 4.0 ไปใช้ เช่น 

1. การวิเคราะห์ big data ในโรงงำนผลิตเซมิคคอนดักเตอร์ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล QC แบบ real 
time และจำกข้อมูลในอดีต เพ่ือจ ำแนกคุณภำพของสินค้ำตำมสำเหตุที่เกิดขึ้น กำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวจะ
ใช้ลดควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ซึ่งจะช่วยลดจ ำนวนพนักงำนลง โดยเฉพำะพนักงำนที่ท ำหน้ำที่ QC 
ส่วนทักษะที่ต้องกำร คือ ทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลอุตสำหกรรม 

2. การผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ช่วย ในโรงงำนพลำสติกใช้หุ่นยนต์ที่ท ำหน้ำที่คล้ำยคลึงมนุษย์ในกำรท ำ
ชิ้นงำน ซึ่งในหุ่นยนต์จะมีเซ็นเซอร์และกล้องที่ช่วยให้สำมำรถท ำงำนในสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ กำรน ำ
หุ่นยนต์มำใช้จะช่วยลดคนในกระบวนกำรผลิต เช่น ไลน์กำรประกอบหรือบรรจุ แต่ก็ต้องกำรทักษะแรงงำน
ใหม่ ๆ ได้แก่ ทักษะกำรประสำนงำนกับหุ่นยนต์ (robot coordinator) 

3. พาหนะขนส่งแบบไร้คนขับ ในโรงงำนอำหำรและเครื่องดื่มที่น ำระบบกำรขนส่งอัตโนมัติมำใช้ 
ท ำให้อุปกรณ์ขนส่งสำมำรถเคลื่อนท่ีได้อย่ำงชำญฉลำดในโรงงำน ซึ่งจะช่วยท ำให้ลดพนักงำนขนส่งลงได้ 

4. การจ าลองสายการผลิต ในโรงงำนผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค ใช้ซอฟท์แวร์จ ำลองสำยกำรผลิต 
เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรผลิตมีประสิทธิภำพสูงที่สุด ซึ่งจะท ำให้ต้องกำรทักษะด้ำนวิศวกรรมอุตสำหกำรและ
กำรจ ำลองสถำนกำรณ์มำกขึ้น 

                                                           
43 Man and Machine in Industry 4.0 How will technology transform the industrial workforce through 2025? 
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5. Smart supply network ช่วยให้ลูกค้ำที่อยู่ต่ำงประเทศสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรซื้อวัตถุดิบ
ได้สะดวกขึ้น ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีในกำรติดตำมวัตถุดิบซึ่งจะช่วยลดงำนที่เกี่ ยวกับกำรวำงแผนกำรผลิต แต่
โรงงำนก็ต้องกำรทักษะเกี่ยวกับกำรประสำนงำนห่วงโซ่อุปทำนเพิ่มข้ึนเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรส่งสินค้ำล็อตเล็ก ๆ  

6. การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ลูกค้ำของโรงงำนผลิตกังหันลมสำมำรถควบคุมระยะไกลแบบ real 
time เข้ำมำที่ศูนย์ควบคุม และมีสัญญำณที่ดังอัตโนมัติถ้ำเซ็นเซอร์ที่อยู่ในกังหันพบควำมผิดปกติ ซึ่ง
เทคโนโลยีในกำรควบคุมและเซ็นเซอร์นี้จะช่วยให้สำมำรถเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนที่จะเสีย ซึ่งต้องอำศัยทักษะ
เกี่ยวกับกำรออกแบบระบบ IT งำนวิเครำะห์ข้อมูล ส่วนแรงงำนที่จะลดลงคือช่ำงเทคนิคแบบเดิม ๆ 

7. การบริหารการผลิตแบบอัตโนมัติ โรงงำนผลิตเกียร์ออกแบบสำยกำรผลิตให้มีกำรประสำนงำน
ระหว่ำงแผนกและใช้ทรัพยกำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพแบบอัตโนมัติ ซึ่งก็จะช่วยลดงำนด้ำนกำรวำงแผนกำร
ผลิต แต่ก็จะเพ่ิมควำมต้องกำรทักษะด้ำนกำรสร้ำงโมเดลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

8. การผลิตอะไหล่ที่มีความซับซ้อน กำรใช้เทคนิคเลเซอร์และกำรพิมพ์ 3D ที่ช่วยให้โรงงำน
สำมำรถผลิตอะไหล่ที่มีควำมซับซ้อน โดยไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบอีกต่อไป งำนที่
หำยไปคือ งำนในส่วนชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนงำนที่เกิดใหม่คือกำรออกแบบ 3D โดยใช้ R&D และงำนวิศวกรรม
เข้ำมำช่วย 

9. งานบริการหรืองานซ่อมบ ารุงเสมือนจริง (Augmented reality) บริษัทขนส่งใช้ AR glasses 
ในกำรใช้ข้อมูลน ำทำง รวมถึงที่วำงสินคำชนชั้นได้อย่ำงแม่นย ำและสแกนบำร์โค้ด นอกจำกนี้เทคโนโลยีนี้ยัง
ออกแบบให้สำมำรถให้ค ำแนะน ำลูกค้ำเพ่ือซ่อมบ ำรุงรักษำเบื้องด้วยตนเองได้ ซึ่งจะช่วยลดงำนของช่ำงเทคนิค 
แต่ก็ต้องเพ่ิมทักษะในเรื่อง R&D  และ ทักษะด้ำนระบบดิจิทัล 
 

ภาพที่ 6-7-30 : กรณีศึกษาใน Industry 4.0 ในเยอรมนี ที่มีผลกระทบต่อทักษะแรงงาน 
 

 
   ที่มำ : กำรวิเครำะห์ของ BCG จำกกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ 
 
จ) ด้านการเมือง 
 
ธรรมาภิบาลของรัฐ (Good Governance Policy) 

Good Governance หรือหลักธรรมำภิบำลถือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ดัชนีชี้วัดคุณภำพของบทบำทของรัฐ และ
ยังหมำยรวมไปถึงภำคเอกชน ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร ซึ่งกลำยเป็นมำตรฐำนทำงกำรเมืองตำม
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ระเบียบโลก (New World Order) และถือเป็นเงื่อนไขที่ส ำคัญของหลักกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
(Sustainable Socio-Economic Development) ตำมข้อแนะน ำของ World Bank และหลำยๆ หน่วยงำน
ขององค์กำรสหประชำชำติ โดยหนึ่งในหลักธรรมำภิบำลที่กระทบภำพลักษณ์ของประเทศ และควำมเชื่อมั่น
ของนักลงทุนมำกที่สุดคือ กำรคอรัปชั่น (Corruption)     

UNDP ให้ควำมส ำคัญกับ Good Governance ในด้ำนกำรมีส่วนร่วม ควำมโปร่งใส และควำม
รับผิดชอบ โดยรัฐหรือหน่วยงำนปกครองต้องกระท ำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือสร้ำงควำม
มั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเมือง สังคม และเศรษฐกิจตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำม
ต้องกำรของคนส่วนใหญ่โดยเฉพำะคนยำกจนและกลุ่มที่ด้อยโอกำส  

UNDP จึงเน้นพิจำรณำ Good Governance ครอบคลุมประเด็น 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ กำรเมือง และ
กำรบริหำร ซึ่งแต่ละด้ำนประกอบด้วยกลไก กระบวนกำร และสถำบันในกำรน ำเสนอควำมคิดเห็น/
ผลประโยชน์ของกลุ่มที่เป็นส่วนร่วม ในกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำย กำรท ำตำมหน้ำที่ ข้อตกลง และในกำร
แสดงออกซึ่งควำมแตกต่ำง ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือภำคปกครอง (Government) ภำคเอกชน (Private 
Sector) และภำคประชำสังคม (Civil Society)      

อย่ำงไรก็ตำม องค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ44 (Transparency International) แห่งเยอรมนี ได้
มีกำรจัดอันดับภำพลักษณ์คอร์ปชั่นประจ ำปี 2558 โดยมีกำรจัดอันดับประเทศทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก 
ปรำกฏว่ำ ประเทศเดนมำร์กได้คะแนนสูงสุด 91 คะแนน เป็นประเทศที่อยู่อันดับหนึ่งสองปีซ้อน ขณะที่
ประเทศท่ีได้คะแนนลดลงจำกเดิมอย่ำงมำกเม่ือเทียบกับปีที่แล้ว ได้แก่ บรำซิล กัวเตมำลำ และเลโซโธ 

 
ภาพที่ 6-7-31 : ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 2558 (Corruption Perception Index)  

 

  
                                        ที่มำ: http://www.tribuneindia.com/news/nation/ 

 

                                                           
44 องค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International) เป็นองค์กรอิสระนำนำชำติ ก่อต้ังข้ึนเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหำคอร์รัปชั่นและมีเครือข่ำยใน 120 ประ เทศ
ทั่วโลก และได้จัดท ำดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศต่ำงๆ เป็นประจ ำทุกปีมำต้ังแต่ พ.ศ. 2538 ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 นี้ ได้ จัดอันดับจำกประเทศต่ำงๆ จ ำนวน 168 
ประเทศ โดยจัดอันดับจำกผลส ำรวจของส ำนักโพลล์ต่ำงๆ จ ำนวน 12 แห่ง 

http://www.transparency.org/


 

 
บริบทของอุตสาหกรรมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า                                                            42 

ปัจจุบันกำรบริหำรประเทศได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นลักษณะของควำมร่วมมือกับประเทศ
เครือข่ำยมำกข้ึน  Good Governance จึงเป็นประเด็นส ำคัญเพ่ือให้กำรเจรจำทำงกำรค้ำ กำรลงทุน หรือด้ำน
อ่ืนๆ ให้เกิดควำมยั่งยืน บนพื้นฐำนธรรมำภิบำลระดับโลก (Global Governance) น ำมำซึ่งควำมมั่งคั่งของแต่
ละประเทศร่วมกัน 

ส ำหรับประเทศไทยนั้น ดัชนี้ชี้วัดภำพลักษณ์คอรัปชั่น ประจ ำปี 2558 (Corruption Perceptions 
Index 2015) ผลคะแนนภำพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจ ำปี 2558 อยู่ที่อันดับ 76 จำก 168 ประเทศ ได้
คะแนน 38 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 76 จำก 168 ประเทศทั่วโลก 

 
ภาพที่ 6-7-32 : ผลการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2538-2558 

 

 
 

ภาพที่ 6-7-33 : ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์ปชั่นของประเทศไทย 

 
          ที่มำ: http://thaipublica.org/2016/01/corruption-perceptions-index-2015-thailand/ 

 
หำกพิจำรณำในระดับประเทศสมำชิกอำเซียน พบว่ำ ในปี 2557 ประเทศที่มีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นที่

ดีที่สุดคือ ประเทศสิงคโปร์ 84 คะแนน (ปี 2558 อยู่ที่ 85 คะแนน) รองลงมำคือประเทศมำเลเซีย 38 คะแนน  
(ปี 2558 อยู่ที่ 54 คะแนน) สะท้อนให้เห็นประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำมำถสร้ำงควำมเชื่อมั่น
จำกนักลงทุนทั่วทุกมุมโลก น ำพำมำซึ่งควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
 
 
 
 

ปี อันดับ จ านวนประเทศ  ปี อันดับ จ านวนประเทศ 
2538 34 41  2549 63 163 
2539 37 54  2550 84 179 
2540 39 52  2551 80 180 
2541 61 85  2552 84 180 
2542 68 98  2553 78 178 
2543 60 90  2554 80 183 
2544 61 91  2555 88 176 
2545 64 102  2556 102 177 
2546 70 133  2557 85 175 
2547 64 146  

2558 76 168 
2548 59 159  
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ภาพที่ 6-7-34 : ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศสมาชิกอาเซียน  
ระหว่างปี 2556-2557 

 

 
                                 ที่มำ:  http://acoc.ops.moc.go.th/article_attach/1%20CPI.pdf 

 
ส ำหรับในประเทศไทยนั้นมีกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนธรรมำภิบำลมำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเรียกควำม

เชื่อมั่น โดยมีหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำก ำกับดูแล อำทิ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปตำมหลักกำรและมำตรฐำนสำกล 
ซึ่งเทียบเคียงกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ The Organization for Economic Co-Operation and 
Development (OECD Principles of แ) และข้อเสนอแนะของธนำคำรโลกจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
Corporate Governance – Reports on the Observance of Standards and Code (CG-ROSC)  

กำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบำล จึงเป็นแนวทำงในกำรตกลง
ร่วมกันระหว่ำงประเทศสมำชิก ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรแต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมำยก ำหนดไว้ โดยมีทั้งหมด 5 
หมวด ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 3) บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) 
กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และ 5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  เช่นเดียวกับกำรประเมินกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรของตลำดทุนในเอเชียที่มีมำอย่ำงต่อเนื่อง (จัดโดย Asian Corporate Governance 
Association และ CLSA Asia-Pacific Markets) ได้ก ำหนดกรอบในกำรประเมินออกเป็น 5 หมวด คือ 1)  
หมวดหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรปฏิบัติ (CG rules and practices) 2) หมวดกำรบังคับใช้
กฎหมำย (Enforcement) 3) หมวดบรรยำกำศด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political & Regulatory 
environment) 4) หมวดว่ำด้วยกำรจัดท ำบัญชีและกำรตรวจสอบ ( IGAAP) 5) หมวดวัฒนธรรมธรรมำภิบำล 
(CG culture)  

ดังนั้น นโยบำยธรรมำภิบำล (Good Governance Policy) ไม่เพียงจ ำกัดแต่กำรท ำธุรกิจ แต่ยัง
หมำยควำมร่วมถึงกำรแก้ไขปัญหำระดับโลกร่วมกัน อำทิ ปัญหำด้ำนกำรปล่อยกำรเรือนกระจก กำรสร้ำง
มลพิษ กำรก ำจัดของเสีย  เพรำะสิ่งเหล่ำนี้ไม่เพียงกระทบภำยในประเทศ หรือกลุ่มประเทศอำเซีย แต่หมำยถึง
กำรก้ำวสู่กำรก ำหนดนโยบำยเชิงประชำคมธรรมำภิบำลระดับโลก  
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นโยบายด้านอุตสาหกรรม (National Industrial Policy) 
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำอุตสำหกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศ กอปรกับกระแส

กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้หลำยๆ ประเทศต้องวำงแผนอุตสำหกรรมเพ่ือ
อนำคต พร้อมทั้งเตรียมควำมพร้อมองค์กรเข้ำสู่ยุคแห่งกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมใหม่ ผนวกกับกำรเพ่ิมผลิตภำพ
เพ่ือช่วยเหลือให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน  

ส ำหรับภำคอุตสำหกรรมของไทยนั้นได้มีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มมีแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตเพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำ 
เรื่อยมำจนถึงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ที่เริ่มให้ควำมส ำคัญกับแนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิต
เพ่ือส่งออก ต่อมำระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) มูลค่ำที่เกิดจำกภำคอุตสำหกรรมสัดส่วนสูง
อย่ำงต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันที่สัดส่วนภำคอุตสำหกรรมคิดเป็นร้อยละ 40 ของ GDP ของประเทศ  

แม้ว่ำนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมจะได้รับกำรพัฒนำมำเป็นล ำดับ แต่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 
ภำคอุตสำหกรรมของไทยอันเนื่องมำจำกควำมได้เปรียบโดยกำรเปรียบเทียบ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของแรงงำน 
หรือวัตถุดิบที่มำจำกทรัพยำกรธรรมชำติเริ่มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรผลิต
เพ่ือกำรส่งออกในอดีตเพ่ือเร่งรัดกำรสร้ำงรำยได้ให้ประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไทยต้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
โลก  

WEF-World Economic Forum ได้จัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศต่ำงๆ 144 
ประเทศทั่วโลก พบว่ำ อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทยปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2007 
ขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนำมกลับมีอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ิมขึ้นอย่ำง
รวดเร็วและต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่ำท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ไทยย่อมได้รับผลกระทบต่อทั้ง
ภำคเศรษฐกิจและภำคอุตสำหกรรมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 
ภาพที่ 6-7-35 : อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของไทยและอาเซียน 

 

 
ที่มำ: โครงกำรศึกษำ Thailand’s Future Growth; ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 
กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 จึงกลำยเป็นประเด็นที่ส ำคัญยิ่งต่อกำรวำงนโยบำยอุตสำหกรรมของ

ประเทศไทย  โดยมีจุดเด่นที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือ สำมำรถเชื่อมควำมต้องกำรของผู้บริโภคแต่ละรำยเข้ำกับ
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กระบวนกำรผลิตสินค้ำได้โดยตรงนั่นหมำยถึง โรงงำนยุค 3.0 สำมำรถผลิตของแบบเดียวกันจ ำนวนมำกๆ ได้
โดยใช้เวลำน้อย  แต่โรงงำนยุค 4.0 สำมำรถผลิตของหลำกหลำยรูปแบบแตกต่ำงกัน (ตำมควำมต้องกำร
เฉพำะของผู้บริโภคแต่ละรำย) เป็นจ ำนวนมำกในเวลำที่น้อยกว่ำ โดยใช้กระบวนกำรผลิตที่ประหยัดและมี
ประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรแบบ “Smart Factory” 

เทคโนโลยีของ Industry 4.0 คือกำรผสมผสำนเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบ
รับควำมต้องกำรของตลำดได้ นอกจำกนี้ ด้วย Internet of Things (IoT) และ Cyber-Physical Production 
Systems (CPPS) ท ำให้เกิดข้อมูลในระบบกำรผลิตอย่ำงมหำศำล ซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ควบคูไ่ปด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำ หำกประเทศไทย
สำมำรถต่อยอดอุตสำหกรรมเดิมได้ตำมเป้ำหมำยจะสำมำรถเพ่ิมรำยได้ประชำกรได้ประมำณร้อยละ 70  

 
ภาพที่ 6-7-36 : การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่มีรากฐานสืบเนื่องมาจากการต่อยอดอุตสาหกรรมปัจจุบัน 

 

 
              ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 
จำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยข้ำงต้น กระทรวงอุตสำหกรรมโดยส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

ในฐำนะองค์กรที่มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมของไทย จึงได้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-2574) ขึ้น โดยค ำนึงถึงบริบทกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกที่
ส่งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมในอนำคต ได้แก่ กำรให้ควำมส ำคัญกับผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ กำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภำค เช่น ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC: ASEAN Economic 
Community) กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของประชำกร โลก ซึ่งส่งผลให้ประชำกรผู้สูงอำยุที่เพ่ิมขึ้น 
ประชำกรวัยท ำงำนมีจ ำนวนลดลง และ ปัญหำกำรวิกฤตพลังงำนและ  อำหำรที่จะเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จะ
ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่ำงๆ อำทิรูปแบบของตลำด กำร แข่งขัน กำรสร้ำงควำมร่วมมือ ควำม
ต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบกฎระเบียบ กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีและ สภำวะแวดล้อมของสังคม ซึ่ง
รูปแบบต่ำงๆ สำมำรถจัดกลุ่มเป็น 4 ด้ำนคือ กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนภูมิรัฐศำสตร์ ภูมิเศรษฐศำสตร์ภูมิ
ประชำกรศำสตร์และ สภำพภูมิอำกำศ45 
                                                           
45 แผนแม่บทกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย (National Industrial Development Master Plan) พ.ศ. 2555-2574  
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ภาพที่ 6-7-37 : พลวัตรของโลกใบใหม่และแนวโน้มอุตสาหกรรมในมิติใหม่ 
 

 
       ที่มำ : http://www.oie.go.th/ 

 
โดยก ำหนดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไปสู่ระดับโลกไว้ดังนี้ 
1) เป้ำหมำยในระยะแรก (1-5 ปี) คือ กำรสร้ำงควำมพร้อมให้กับประเทศไทยในกำรก้ำวไปสู่กำรเป็น 

ผู้ผลิตในระดับภูมิภำคโดยเริ่มจำกกำรสร้ำงควำมพร้อมโดยกำร ปรับ แก้ไขกฎระเบียบ  ปัญหำคอขวดเพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวก และลดอุปสรรคที่มีพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับ (แรงงำน , วัตถุดิบ, เทคโนโลยีใหม่, 
มำตรฐำน, R&D, Zoning, ศูนย์ทดสอบ ฯลฯ) พัฒนำคลัสเตอร์และกำรเข้ำไปสู่กำรเป็นผู้ผลิตในภูมิภำคจำก
กำร สร้ำง ASEAN Supply Chain และพัฒนำกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) เป้ำหมำย ระยะที่ 2 (5-10 ปี) คือ ปรับบทบำทของประเทศไทยให้เป็นตัวกลำงในกำรบริหำร
จัดกำร ระบบห่วงโซ่กำรผลิตในภูมิภำคให้เป็นที่ยอมรับในอำเซียนและภูมิภำค โดยกำรพัฒนำเป็นศูนย์กลำง
กำรค้ำ และ บริหำรจัดกำรกำรผลิตและจัดกำรเครือข่ำยในภูมิภำค ยกระดับกำรผลิตวัตถุดิบเพ่ือสร้ำงให้เกิด
มูลค่ำเพ่ิมไปถึงกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงทรัพย์สินทำงปัญญำไทย และภำพลักษณ์ตรำสินค้ำไทยเป็นที่ยอมรับใน
ภูมิภำคเอเซีย 

3) เป้ำหมำยในระยะที่ 3 (10-20 ปี) คือ กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของประเทศไทยในด้ำนตรำสินค้ำไทย 
ก้ำวไกลตลำดโลกเป็นผู้บริหำรจัดกำรตรำสินค้ำที่มีเครือข่ำยกำรผลิตจำกในภูมิภำคที่เป็นที่ยอมรับในตลำดโลก 
อุตสำหกรรมไทยเป็นที่ยอมรับ โดยมีควำมสมดุลทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรมนุษย์ 

โดยยุทธศำสตร์เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์หลัก คือ  
1) ยกระดับคลัสเตอร์อุตสำหกรรมและขยำยเครือข่ำยกำรผลิตสู่ต่ำงประเทศ โดยแนวทำงในภำพรวม 

มุ่งเน้นกำรยกระดับและขยำยเครือข่ำยกำรผลิต กำรบริกำรและกำรตลำดโดยใช้ศักยภำพของประเทศ เพ่ือ
สร้ำงโอกำสในตลำดโลก และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยอำศัยศักยภำพของแต่ละประเทศในกำร
ร่วมสร้ำง ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  
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โดยระยะ 1-5 ปีเน้นแนวทำงควำมร่วมมือในกลุ่มอำเซียน และกำรสนับสนุนกำรลงทุนจำก 
ต่ำงประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอุตสำหกรรมที่ยังจ ำเป็นต้องพ่ึงพำนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำในผลิตภัณฑ์  
ส่วนระยะ 5-10 ปีเน้นกำรสำนต่อเครือข่ำยกำรผลิตและเพ่ิมบทบำทจำกกำรเป็นเครือข่ำยกำรผลิตไปสู่กำร
บริหำร จัดกำรเครือข่ำยในอำเซียน รวมทั้งพัฒนำช่องทำงกำรตลำดในสินค้ำ Brand ไทยในอำเซียนและใน
ระยะยำว 10-20 ปีให้ควำมส ำคัญกับแนวทำงกำรขยำยฐำนกำรผลิตไปสู่ประเทศที่มีศักยภำพในด้ำนแรงงำน
และ วัตถุดิบ เพ่ือยกระดับเครือข่ำยควบคู่ไปกับกำรขยำยฐำนกำรตลำด 

2) ยกระดับศักยภำพของผู้ประกอบกำรให้เกิดควำมเข้มแข็งและยั่งยืน โดยแนวทำงในภำพรวม
มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของผู้ประกอบกำรให้เกิดควำมเข้มแข็งและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดโลกที่ต้องกำรสินค้ำคุณภำพดีในรำคำที่เหมำะสมในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ และกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ที่มำจำกกำรวิจัยและ
พัฒนำ 

ทั้งนี้ในระยะ 1-5 ปีเน้นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่กำรแข่งขันระดับโลก ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำน
กระบวนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำนสำกล และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนกำร  
พัฒนำคลัสเตอร์ใหม่ๆ ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ส่วนระยะ 5-10 ปีมุ่งพัฒนำต่อยอดสร้ำงสรรค์สินค้ำและ 
กำรสร้ำงมูลค่ำให้สูงขึ้น กำรขยำยควำมร่วมมือกับบริษัทในอำเซียน เพ่ือเป็นฐำนให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อยได้ 
พัฒนำและยกระดับไปสู่บริษัทชั้นน ำ ส ำหรับระยะยำว 10-20 ปีมุ่งยะระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตที่
เชื่อมโยง มำจำกกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรสร้ำงตรำสินค้ำที่เป็นที่นิยมเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของฐำนกำรผลิต
ของโลก 

3) ยกระดับโครงสร้ำงสนับสนุนอุตสำหกรรมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรมอย่ำงบูรณำกำร โดย
ในภำพรวมมุ่งเน้นกำรยกระดับโครงสร้ำงและปัจจัยสนับสนุนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมทั้งในด้ำนกฎระเบียบ
กำรลงทุน ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้ำนกำรเงิน และเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงและยกระดับกำรผลิต
ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทยทั้งระบบ 

โดยในระยะ 1-5 ปีมุ่งเน้นกำรปรับปรุงกฏระเบียบ สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบกำร 
ที่มีศักยภำพ และกำรให้มีหน่วยงำนในกำรสื่อข้อมูล ควำมรู้และประสำนควำมเข้ำใจระหว่ำงภำคกำรผลิตและ
ภำค สังคม ส่วนในระยะ 5-10 ปีเป็นกำรพัฒนำและสร้ำงกำรยอมรับศูนย์วิจัยและพัฒนำสินค้ำไทยในภูมิภำค
เพ่ือ น ำไปสู่บทบำทกำรสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำ และสนับสนุนอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส ำหรับ
ระยะยำว 10-20 ปีเน้นแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมร่วมกันทั้งเครือข่ำย โดยเฉพำะเครือข่ำยในภูมิภำคที่
จะน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในเวทีโลก 

นอกจำกนโยบำยเพื่อพัฒนำสู่อุตสำหกรรม 4.0 แล้ว ยังมีแผนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือ
สอดรับกับกฎหมำยเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy and Waste Management Law) ใน
ระดับสำกล ซึ่งคณะกรรมำธิกำรยุโรปมีกำรผลักดันแนวคิด Circular Economy Package มำอย่ำงต่อเนื่อง  

นอกจำกนี้ ในปี 2559 นั้น กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสำหกรรม มีแนวคิด 
"Shining to the World" เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้
ทั่วโลก ด้วยกำรขับเคลื่อนนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ และ
นโยบำยพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนของรัฐบำล โดยมีแนวทำงมุ่งเน้นกำรส่งเสริม 4 อุตสำหกรรม ได้แก่ 

1) อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ ซึ่งภำวะอุตสำหกรรมยำนยนต์ปี 2559 ยังคงมีควำม
ต้องกำรรถยนต์ขนำดเล็ก รถยนต์ประหยัดพลังงำน (อีโคคำร์) อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะจำกตลำดยุโรปและ
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ตลำดอเมริกำเหนือ ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถส่งออกได้ 1.22 ล้ำนคัน เพ่ิมขึ้น 3-4% เป็นแรงส่งหลักให้ยอดผลิต
รถยนต์ปีหน้ำคำดจะผลิตได้ 2 ล้ำนคัน ชดเชยยอดขำยในประเทศที่คำดอยู่ที่ 7.8 แสนคัน 

2) อุตสำหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ จึงเป็นโอกำสส ำคัญของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรแพทย์และสำธำรณสุขจะ
ขยำยตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งปี 2557 ไทยครองอันดับ 2 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ของอำเซียน มูลค่ำกว่ำ 90,000 ล้ำนบำท สร้ำงมูลค่ำทำงกำรตลำดภำยในประเทศกว่ำ 
38,000 ล้ำนบำท เติบโต 9.1% 

3) อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป ปี 2559 มีแนวโน้มส่งออกเติบโต 5% มูลค่ำ 9.5 แสนล้ำนบำท จำกปี 
2558 ที่มีมูลค่ำ 9 แสนล้ำนบำท โดยเฉพำะอำหำรเพ่ือสุขภำพจะมีแนวโน้มกำรเติบโตได้ดี ควบคู่กับภำคกำร
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้ำอำหำรเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย แม้ปัญหำภัย
แล้งอำจส่งผลกระทบกำรส่งออกแต่คงไม่มำก เพรำะจะท ำให้รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรมีมูลค่ำสูงขึ้น 

4) อุตสำหกรรมแฟชั่น  จำกกำร จัดอันดับเมืองแฟชั่นโลกประจ ำปี 2558 หรือเดอะโกลบอล แฟชั่น 
แคปปิตอล อินสติวต์ 2015 ของเดอะ โกลบอล แลงเกจ มอนิเตอร์ ไทยถูกจัดอันดับเมืองแฟชั่นติดอันดับที่ 50 
ของโลก เป็นกำรปรับขึ้นจำกอันดับที่ 52 ในปี 2557 

ซึ่งทั้ง 4 อุตสำหกรรมมีมูลค่ำรวมประมำณ  1.5 ล้ำนล้ำนบำท และคำดกำรณ์ว่ำหำกด ำเนินกำรกล
ยุทธ์ดังกล่ำวแล้วจะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 5-7%   

 
จำกแนวโน้มกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกับกำรก้ำวสู่ยุค 4.0 ถือเป็นควำมท้ำทำยที่ส่งกระทบต่อ

อนำคตของประเทศในระยะยำว โดยต้องอำศัยกำรวำงแผนนโยบำยอย่ำงบูรณำกำร รอบด้ำน และครอบคลุม 
ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ภำยในและภำยนอกประเทศ เพ่ือน ำพำอุตสำหกรรมไทยสู่ควำมยั่งยืน 
และม่ันคงในอนำคต    
 จำกควำมท้ำทำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ล้วนแล้วแต่ไม่สำมำรถคำดเดำและยำกต่อกำร
ควบคุม ได้ถูกน ำมำสร้ำงเป็นภำพเหตุกำรณ์จ ำลองอนำคตส ำหรับภำคอุตสำหกรรมไทยเพ่ือให้นักยุทธศำสตร์
ของกระทรวงอุตสำหกรรมหรือของประเทศน ำไปเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพ่ือใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรและรับมือควำมไม่แน่นอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะมีกำรบอกเล่ำเรื่องรำวในแต่ละ
ชว่งเวลำเพ่ือให้เห็นพัฒนำกำรของเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกันเป็นล ำดับอย่ำงมีเหตุผล  
 

ภำพเหตุกำรณ์จ ำลองอนำคต ในหัวข้อ “บริบทของอุตสำหกรรมของไทย ในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ” 
ประกอบด้วย 
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ภาพเหตุการณ์จ าลองอนาคต 1:  
อรุณเบิกฟ้า 

 
การสื่อความ 

เมื่อดวงอำทิตย์ก ำลังจะขึ้นจะมีแสงเงินแสงทองปรำกฎในชั้นบรรยำกำศเบื้องบน มีกำรเปรียบเปรยว่ำ 
“แสงฉำยของรุ่งอรุณ” หมำยถึง ควำมหวัง ควำมสวยงำม เป็นสัญญำณกำรก้ำวเข้ำสู่วันใหม่ที่อบอุ่นและเต็ม
ไปด้วยควำมเกษมสันต์ 
 
ความหมายของภาพ 

ภำพ “อรุณเบิกฟ้ำ” ของอุตสำหกรรมไทยเมื่อโลกก้ำวเข้ำสู่อุตสำหกรรม 4.0 จึงแสดงถึงควำมพร้อม
ของอุตสำหกรรมไทยในทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนทุนมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ ที่สำมำรถบูรณำกำรกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล   เสริมสร้ำงศักยภำพแรงงำนไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีอนำคต  ประเทศพ่ึงพำ
เทคโนโลยีทั้งด้ำนกำรพัฒนำและกำรใช้ได้อย่ำงเหมำะสม เกิดกำรต่อยอดและสร้ำงนวัตกรรมบนสมรรถนะ
หลักของประเทศ เกิดกำรกระจำยรำยได้อย่ำงทั่วถึง คนในสังคมเคำรพซึ่งกันและกันสำมำรถอยู่ร่วมกันบน
สังคมท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและเชื้อชำติได้อย่ำงสงบสุข ช่วยเหลือพ่ึงพำอำศัยกันและด ำเนินชีวิต
อย่ำงถูกต้องตำมครรลองคลองธรรม ภำคกำรเมืองมีเสถียรภำพและปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น เกิดประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของหน่วยงำนรัฐในทุกระดับ ประชำชนมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วน ส่งผลท ำให้ประเทศเจริญเติบโต
อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน  
 
กรอบการสร้างภาพ 
 

 
 
ช่วงปี พ.ศ. 2559-2563  

เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ำนกำรเมือง กำรปฏิรูป
โครงสร้ำงกำรเมืองไทยท ำให้ประเทศไทยก้ำวไปสู่กำรมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีควำม
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรประเทศมำกขึ้น   
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แม้ว่ำรัฐบำลได้มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 20 ปีของประเทศไทย (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579) เพ่ือใช้ใน
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนและได้เสนอร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ให้
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบกำรปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี 2560 เป็นต้นไป) โดยให้
ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำรในทุก ๆ รัฐบำลที่เข้ำมำบริหำร
ประเทศ แต่ในช่วงต้นของกำรปฏิรูปยังพบปัญหำในกำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรน ำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติเนื่องจำกแต่ละหน่วยงำนยังขำดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน รัฐบำลจึงมีกำรตั้งหน่วยงำนกลำงที่ท ำ
หน้ำที่ก ำกับดูแลและควบคุมให้กำรด ำเนินนโยบำยเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของประเทศที่วำงไว้ โดยมีกำร
รำยงำนต่อสภำผู้แทนรำษฎรเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งภำยใต้หน่วยงำนกลำงนี้ได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำน
วำงแผนยุทธศำสตร์อนำคตของชำติ เพ่ือผลักดันให้มีกำรด ำเนินกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นรูปธรรม รวมถึงกำรสร้ำงระบบตรวจติดตำมเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพในทุกระดับ  

กำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐครั้งใหญ่ได้ด ำเนินกำรในทุกระดับ โดยเฉพำะกำรรีเอ็นจิ
เนียริ่งระบบข้ำรำชกำร ระบบกำรศึกษำ ระบบสำธำรณสุข และระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง
ตำมแผนยุทธศำสตร์ 20 ปีของประเทศไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทำงใหม่ ประเทศไทยเกิดกำรพัฒนำใน
ด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น ระบบคมนำคม กำรสื่อสำร Big Data กำรพัฒนำ Digital Platform ในระดับต่ำง ๆ 
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ในวงกว้ำงและในทุกระดับ  กำรกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับ
ภำคอุตสำหกรรมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่อุตสำหกรรม 4.0 (Industry 4.0)  

ต้นแบบของอุตสำหกรรม 4.0 ที่เน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี เริ่มปรำกฏให้เห็นเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรให้กับภำคธุรกิจอย่ำงมำกจนท ำให้มีกำรพัฒนำต่อยอดในวงกว้ำง
ขึ้น มีกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะส ำหรับแรงงำนในทุกระดับที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของ
อุตสำหกรรม 4.0 มีกำรพัฒนำและสร้ำงระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนที่เป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยควำมร่วมมือนี้ได้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงเข้มแข็ง  ท ำให้มี
กำรน ำเข้ำควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ เกิดกำรต่อยอดนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีใน
ภำคอุตสำหกรรมอย่ำงจริงจัง ทั้งในอุตสำหกรรมอำหำรอนำคต (Food for the Future) อุตสำหกรรมยำน
ยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) และอุตสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ 
(Agriculture and Biotechnology) ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนส ำคัญและท ำให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องจ ำนวนมำก รูปแบบกำรพัฒนำมีกำรด ำเนินกำรตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain 
Management) และเริ่มเห็นแนวโน้มของกำรด ำเนินธุรกิจรูปใหม่ๆ มำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรบูรณำกำร
ระหว่ำงภำคธุรกิจที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมำก่อน    

ระบบกำรศึกษำของประเทศมีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
ควำมรู้ได้ง่ำยในทุก ๆ ที่ และทุก ๆ เวลำที่ต้องกำร มีกำรสร้ำงระบบกำรเรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัย ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง ภำคกำรศึกษำจะสำมำรถผลิตแรงงำนที่ตรงกับควำมต้องกำรมำกขึ้น รวมถึงกำรพัฒนำ
ทักษะที่รองรับอุตสำหกรรมในอนำคต  

นอกจำกนี้ กระแสในเรื่องของควำมตระหนัก และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีพลังมำก
ขึ้นและกลำยเป็นเรื่องที่ใครก็ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ทุกภำคส่วนให้ควำมสนใจกับเรื่องดังกล่ำว ระบบตรวจสอบที่
อำศัยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรก ำกับดูแลจำกเครือข่ำยทำงสังคมที่เข้มแข็ง รวมไปถึงกำรพัฒนำกลไก
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กำรตรวจสอบควำมเป็นธรรมและโปร่งใสในทุกระดับของสังคมไทย ท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจต้องให้ควำมส ำคัญ
ต่อเรื่องเหล่ำนี้อย่ำงจริงจัง   

ประเทศไทยสำมำรถปรับตัวให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นและมี
ควำมรุดหน้ำ สำมำรถน ำพำอุตสำหกรรมที่เป็นจุดแข็งของไทยไปเป็นผู้น ำในระดับภูมิภำค มีควำมสำมำรถใน
กำรเป็นศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมทำงด้ำนกำรเกษตรขั้นสูงและยำนยนต์สมัยใหม่ และภำคบริกำรมีบทบำท
ในกำรก ำหนดทิศทำงและผลักดันกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น ภำครัฐปรับบทบำทจำกผู้ควบคุมมำ
เป็นผู้ให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มตัว ประเทศเกิดกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้
สำมำรถบูรณำกำรกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกระดับของสังคมไทย  
 
ช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 

ประเทศไทยเข้ำสู่ยุคของควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส ำคัญในกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจโดยรวม มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนอุตสำหกรรมขั้นสูงจำกต่ำงประเทศให้ควำมสนใจและ
อยำกท่ีจะเข้ำมำเป็นที่ปรึกษำให้กับบริษัทและภำครัฐมำกขึ้น อุตสำหกรรมชั้นน ำในต่ำงประเทศต้องกำรสร้ำง
ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย เนื่องจำกประเทศไทยมีควำมพร้อมในเรื่องของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ก ำลังแรงงำนที่มี
ทักษะสูง รวมถึง กำรด ำเนินกำรในทุกระดับที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นแรงดึงดูดเงิน
ลงทุนและควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีจ ำนวนมหำศำล อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำประเทศไทยจะมีนักอุตสำหกรรมที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในหลำกหลำยแขนงวิชำ แต่ประเทศไทยได้เลือกพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ทักษะของแรงงำน
ไทยเป็นหลัก และให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อยอดเทคโนโลยีและกำรสร้ำงนวัตกรรม เน้นกำรเป็นผู้พัฒนำ
มำกกว่ำผู้ใช้ ท ำให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีที่ เกี่ยวเนื่องในอุตสำหกรรมหลักของประเทศได้และ
ได้รับกำรยอมรับไปทั่วโลก อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยยังไม่สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีได้ทั้งหมด ยังมีบำงส่วนที่
ต้องมีกำรซื้อจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะด้ำนที่เป็น hardware ของระบบดิจิตอลต่ำง ๆ แต่ก็สำมำรถปรับใช้
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้อย่ำงเหมำะสม เกิดกำรสร้ำงสมดุลในกำรบริหำรจัดกำรระบบต่ำง ๆ  

ผลจำกกำรเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกของ เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในภำคแรงงำน ภำคกำรศึกษำ และ
กำรสำธำรณสุข ประเทศไทยจึงเริ่มให้ควำมส ำคัญต่อกำรภัยคุกคำมในโลกไซเบอร์ (Cyber Attack) และเริ่มมี
กำรพัฒนำแนวทำงกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) ทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศ 

กำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถด้ำนดิจิตอลและเทคโนโลยีในทุกช่วงวัยเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ มีกำร
สร้ำงระบบกำรเคลื่อนย้ำยควำมรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศใน
ภำพรวม ท ำให้สำมำรถพัฒนำและออกแบบระบบกำรท ำงำนส ำหรับคนเจนเนอเรชั่นใหม่  เกิดทักษะใหม่ ๆ 
เพ่ิมมำกขึ้น (New Skill Set) สำมำรถเตรียมควำมพร้อมของกำรเข้ำมำของ Digitalization เต็มรูปแบบ โดย
เข้ำมำ Disrupt Globalization 
ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำและสร้ำงระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรดูแลควำมสมดุลระหว่ำงสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและนโยบำยภำครัฐ อำทิเช่น กฏระเบียบระหว่ำงประเทศ นโยบำยด้ำน
อุตสำหกรรมของประเทศ นโยบำยกำรมุ่งเน้นธรรมำภิบำลภำครัฐ นโยบำยด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อม นโยบำย
ควำมมั่นคง มีควำมเข้มข้นในด้ำนกำรบังคับใช้และบทลงโทษที่เด็ดขำด เกิดกำรกระจำยรำยได้ และมีรำยได้ต่อ
หัวเพ่ิมสูงขึ้นจนสำมำรถยกระดับไปสู่ประเทศกลุ่มรำยได้สูงได้ส ำเร็จ (High Income Country) 
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ช่วงปี พ.ศ. 2569-2578  
เทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกทั้งในชีวิตประจ ำวัน รวมถึง กำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ  

โดยจะสำมำรถก ำหนดควำมต้องกำรต่ำง ๆ ผ่ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น กำรออกแบบพันธุกรรมด้วยตัวเอง 
เกิดกำรแย่งชิงนักลงทุน ผู้เชี่ยวชำญทั้งภำยในประเทศและจำกต่ำงประเทศจ ำนวนมำก โดยเฉพำะผู้เชี่ยวชำญ
ในกลุ่มอุตสำหกรรม 4.0  เกิดกำรต่อยอดนวัตกรรมเชิงพำณิชย์จ ำนวนมำกที่ไม่เคยมีปรำกฏมำก่อน เศรษฐกิจ
ไทยเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมเข้มแข็งบนสมรรถนะหลักของประเทศ  

กำรโจมตีในโลกไซเบอร์ ที่มีควำมซับซ้อนยำกจะป้องกันได้ ท ำให้เกิดกำรรวมกลุ่มประเทศเพ่ือรับมือ
ในเรื่องดังกล่ำว และด้วยศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีของประเทศไทย แรงงำนไทยมีทักษะที่สนับสนุน Device 
Technologies ขั้นสูงในรูปแบบต่ำง ๆ สำมำรถออกไปเป็นผู้เชี่ยวชำญช่วยเหลือประเทศอ่ืน ๆ ที่มีควำม
ต้องกำรมำกขึ้น  

กฎระเบียบระหว่ำงประเทศถูกน ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันจำก
กลุ่มประเทศมหำอ ำนำจทำงเศรษฐกิจอย่ำงไม่เคยมีปรำกฎมำก่อน 

ประชำชนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในระดับต่ำง ๆ เพ่ือผลักดัน
ประเทศไปในทิศทำงท่ีต้องกำร ส่งผลให้กำรควบคุมโดยกฎระเบียบและกฎหมำยจะลดลง เปลี่ยนมำเป็นระบบ
กำรตรวจสอบกันเองอย่ำงเข้มข้น มีกำรออกกฎหมำยใหม่ ๆ บ้ำงแต่ไม่มำกนัก เช่น กฎหมำยกำรใช้ข้อมูลอย่ำง
เหมำะสม กฎหมำยกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวด้ำนข้อมูล เพ่ือรักษำสังคมให้อยู่ในระเบียบ อย่ำงไรก็ดีใน
ภำพรวม กำรควบคุมจำกรัฐจะลดน้อยลงอย่ำงมำก แต่เป็นกำรควบคุมโดยประชำชนกันเองแทน ประชำชนจะ
มีพลังอ ำนำจมำกที่สุดในประเทศ และทุกภำคส่วนจะมีกำรใช้แนวทำงธรรมำภิบำลเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำรงชีพ
ปกต ิ
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ภาพเหตุการณ์จ าลองอนาคต 2: 
จันทร์ทรงกลด 

 
การสื่อความ 

พระจันทร์ทรงกลดเกิดจำกกำรสะท้อนและกำรหักเหของแสงจันทร์เมื่อกระทบกับเกล็ดน้ ำแข็งเล็กๆ 
ของละอองไอน้ ำชั้นบนของบรรยำกำศ ท ำให้เกิดภำพขยำยของพระจันทร์โตขึ้นซ้อนทับกับดวงจันทร์จริงและมี
รังสีของแสงสีรุ้งกระจำยอยู่โดยรอบอย่ำงสวยงำม ซึ่งแท้จริงแล้วคือ ภำพลวงตำ  
 
ค าหมายของภาพ 

ภำพจ ำลองอนำคตนี้ แสดงถึงควำมเจริญแบบภำพลวงตำของอุตสำหกรรมไทยที่ดูเสมือนว่ำสำมำรถ
ก้ำวสู่ Industry 4.0 ได้เฉกเช่นประเทศกลุ่มรำยได้สูง มีกำรลงทุนและกำรพัฒนำโรงงำนที่ทันสมัยในเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ดึงดูดควำมเจริญเข้ำสู่เมืองในภูมิภำคต่ำงๆ  แต่ศักยภำพของแรงงำนไทยยังไม่สำมำรถก้ำว
ทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เป็นของตนเองและกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้แก่สินค้ำและบริกำร เนื่องจำกประเทศไม่สำมำรถปฏิรูประบบกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงแรงงำนที่มี
ควำมรู้ ในขณะที่แรงงำนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ (Talent) ตัดสินใจเคลื่อนย้ำยไปท ำงำนในประเทศที่มี
ศักยภำพสูง อุตสำหกรรมของไทยยังคงต้องพ่ึงพำกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้จำกต่ำงประเทศ  
เศรษฐกิจของประเทศไทยสำมำรถเติบโตได้ตำมกำรเติบโตของเศรษฐกิจภำยนอก ซึ่งไม่ใช่ควำมยั่งยืนที่แท้จริง
ของประเทศไทย 
 
กรอบการสร้างภาพ 
 

 
 
ช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 

ระบบเศรษฐกิจโลกนับแต่ปี 2559 เป็นต้นมำมีแต่ควำมเปรำะบำงด้วยอิทธิพลของ Globalization 
และ  Global Connectivity ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศต่ำงๆ เหมือนใยแมงมุม ผลกระทบที่เกิดขึ้นในจุด
เล็กๆ ของโลกก่อให้เกิดแรงกระเพ่ือมไปยังเศรษฐกิจของประเทศน้อยใหญ่ ควำมกังวลดังกล่ำวส่งผลให้รูปแบบ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศเปลี่ยนไป ควำมพยำยำมในกำรรวมกลุ่มเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
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อ ำนำจทำงเศรษฐกิจถูกมองว่ำก่อให้เกิดจุดอ่อนมำกกว่ำจะสร้ำงควำมได้เปรียบ กอปรกับสถำนกำรณ์กำรก่อ
กำรร้ำยในหลำกหลำยรูปแบบที่มีกำรขยำยตัวไปทั่วทุกมุมโลก ยำกที่ประเทศต่ำงๆ จะรับมือ ได้สร้ำงควำม
วิตกและไม่ม่ันใจในกำรขยำยกำรลงทุน อย่ำงไรก็ดี กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจในภูมิภำคอำเซียน และประเทศ
เกิดใหม่ในภูมิภำคอ่ืนๆ ยังสำมำรถพยุงเศรษฐกิจของโลกในภำพรวมให้สำมำรถเติบโตได้ แม้จะอยู่ในระดับที่ไม่
สูงมำกนัก  

หลังจำกประสบกับควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองมำยำวนำนกว่ำ 10 ปี ประเทศไทยกลับเข้ำสู่ควำมมี
เสถียรภำพอีกครั้งภำยหลังกำรเลือกตั้งทั่วไปในปี 2560 และเป็นกำรเลือกตั้งที่มีผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งมำกกว่ำ
ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นกำรสร้ำงประวัติศำสตร์หน้ำใหม่และเปลี่ยนรูปโฉมทำงกำรเมืองของประเทศ รัฐบำลใหม่ที่
ประสำนกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับรัฐบำลทหำรเดิมสำมำรถเดินหน้ำบริหำรประเทศตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี ส่งผลให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีควำมต่อเนื่องจำกรัฐบำลชุดก่อน  

รัฐบำลมีกำรเร่งลงทุนในระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ตำมแผนที่วำงไว้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรคมนำคมขนส่งทั้งแนวเหนือใต้ (East-West) และตะวันออกตะวันตก (North-South 
Corridor) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบ Logistics ของประเทศ และกำรพัฒนำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 
10 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจำยควำมเจริญและรำยได้ไปสู่ภูมิภำค  

นักลงทุนต่ำงชำติมั่นใจในศักยภำพของประเทศ น ำเม็ดเงินใหม่เข้ำลงทุนใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้
ประเทศไทยกลับมำเป็นจุดยุทธศำสตร์ส ำคัญของกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำคนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยในปี 2563 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดมำอยู่ในกลุ่ม First Quartile จำกกำรจัด
อันดับของทั้ง World Economic Forum (WEF) และ International Institute for Management 
Development (IMD) 

กระแสกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมระยะที่ 4 ของโลกมีพลังและควำมชัดเจนมำกขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยมี
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปรับตัวเข้ำสู่บริบทใหม่ของอุตสำหกรรม กำรปรับบทบำทของกระทรวง
อุตสำหกรรมจำกผู้ควบคุมดูแลเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน สำมำรถผลักดันแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมไทยและแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรม พ.ศ. 2559-2564 ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น ผู้ประกอบกำรไทยทั้งใน 6 
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำน ซึ่งประกอบด้วย อุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมสิ่งทอ อุตสำหกรรมยำนยนต์ 
อุตสำหกรรมพลำสติก อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสำหกรรมดิจิตอล ตลอดจนอุตสำหกรรม
สนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทำนเริ่มเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีกำรน ำระบบ Automation และ Sensor เข้ำ
มำใช้ในกระบวนกำรผลิตและกำรด ำเนินธุรกิจมำกขึ้นเป็นล ำดับ  

ควำมเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วของระบบกำรสื่อสำรของโลก เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรด ำรงชีวิตของ
ผู้คนและเปลี่ยนแปลงสภำพควำมเป็นอยู่ของสังคมไทยอย่ำงสิ้นเชิง กำรเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำรท ำให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและมีควำมเฉพำะตัวมำกขึ้น ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมำ อีกทั้ง
กำรปรับบทบำทของกระทรวงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสำรสนเทศมำสู่กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเพ่ิมบทบำทในกำร
ผลักดันภำคเศรษฐกิจไปสู่ Digital Economy ท ำให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมมีกำรปรับเปลี่ยนธุรกิจ
ของตนเองไปสู่ Digital Platform อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูล Big Data 
ได้อย่ำงรวดเร็วและทันเวลำ ส่งผลให้ธุรกิจบริกำรด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเติบโตอย่ำงก้ำว
กระโดด โดยในปี 2563 ตลำด ICT มีกำรขยำยตัวถึง 3 เท่ำ  
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แรงกดดันในเรื่องควำมตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผู้ประกอบกำรไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผู้ประกอบกำรที่ส่งออกสินค้ำไปยังต่ำงประเทศ ต้องปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจของตนเองให้มีควำมเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น ผู้ประกอบกำรเริ่มด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goal) ขององค์กำรสหประชำชำติ 

กำรปรับตัวเพ่ือเข้ำสู่บริบทใหม่ของอุตสำหกรรมของโลกของผู้ประกอบกำรไทย นอกจำกจะเป็นกำร
เพ่ิมผลิตภำพในกระบวนกำรผลิตด้วยกำรใช้เทคโนโลยีแล้ว (Technology-Lead Productivity) ยังท ำให้
ประเทศไทยสำมำรถลดกำรพ่ึงพำแรงงำนต่ำงด้ำวที่ไม่มีทักษะ (Unskilled Labor) ลงได้อย่ำงมำก โดยในช่วง
ปี 2561-2563  จ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติพม่ำ ลำว และกัมพูชำ ในประเทศไทยมีตัวเลขที่ลดลงกว่ำ 
500,000 คน   

ในช่วงปี 2560-2563 ภำครัฐยังไม่สำมำรถผลักดัน 6 อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนให้ยกระดับไปสู่กำรเป็น 5 
กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (First S-Curve) ได้ส ำเร็จ ซึ่งอุปสรรคส ำคัญเป็นเรื่องของกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลของประเทศไม่สอดรับกับแผนพัฒนำอุตสำหกรรม กำรพัฒนำทักษะแรงงำนยังคงเป็นภำระของ
ผู้ประกอบกำรที่ต้องขวนขวำยดิ้นรนเพ่ือปรับตัวให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจภำยใต้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ได้ 

แม้ว่ำรัฐบำลจะมีควำมพยำยำมในกำรผลักดันเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำม
ยั่งยืนในระยะยำว ไม่ว่ำจะเป็น กำรบูรณำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำมำเป็นหนึ่งในกระทรวง
ที่ก ำกับดูแลด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ และกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศผ่ำนนโยบำยส ำคัญอำทิเช่น 
กำรให้แรงจูงใจทำงด้ำนภำษี กำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรภำค
กำรศึกษำและภำคเอกชน กำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมพิเศษ กำรจัดท ำบัญชีนวัตกรรมไทยส ำหรับหน่วยงำนรัฐ 
ฯลฯ แม้ว่ำจะท ำให้ตัวเลขค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคอุตสำหกรรมของไทย ณ สิ้นปี 2563 มี
มูลค่ำกว่ำ 30,000 ล้ำนบำท แต่ก็พบว่ำ ผลประโยชน์ตกอยู่กับบริษัทขนำดใหญ่และบริษัทข้ำมชำติไม่กี่รำย 
ในขณะที่ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมไม่สำมำรถเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ได้เลย เนื่องจำกขำดควำม
พร้อมในด้ำนบุคลำกร องค์ควำมรู้ และเงินทุน โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำวิจัยและพัฒนำกว่ำร้อยละ 80 เป็นของ
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่  

หรือแม้แต่กำรผลักดันของภำครัฐผ่ำนนโยบำยต่ำงๆ เกี่ยวกับธุรกิจ Startup ที่เกิดขึ้นมำตั้งแต่ปี 
2559 ไม่ว่ำจะเป็น กำรออกกฎหมำยเพ่ือเปิดทำงให้มีกำรระดมทุนในรูปแบบต่ำงๆ โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ กำรส่งเสริมกำรตลำดเพ่ือเพ่ิมช่องทำงและโอกำสทำงธุรกิจต่ำงๆ  ซึ่งท ำให้จ ำนวน
ผู้ประกอบกำร Startup Company ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น โดยในระหว่ำงปี 2560-2563 มี 
Startup เกิดขึ้นในประเทศไทยจ ำนวนทั้งสิ้นกว่ำ 2000 รำย แต่กลับพบว่ำ ธุรกิจ Startup ส่วนใหญ่มัก
ประสบปัญหำจนถึงขั้นยุติกิจกำรหลังด ำเนินธุรกิจได้ 2-3 ปี ซึ่งเหตุผลส ำคัญคือ ผู้ประกอบกำรยังขำด
นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีที่แท้จริง (Real Technology), ขำดทักษะกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือจะรักษำและ
พัฒนำธุรกิจให้เติบโต นอกจำกนี้ พฤติกรรมและค่ำนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ขำดหัวใจของกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
และไม่มีควำมอดทน ท ำให้เมื่อประสบปัญหำก็ถอดใจยอมแพ้โดยง่ำยดำย  

แนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ปรำกฏอยู่ในหลำยยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ไม่ว่ำจะเป็น ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์, ยุทธศำสตร์
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ยุทธศำสตร์ด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงทักษะควำมรู้ในด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีซึ่งเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในกำรคิดค้น วิจัยพัฒนำ และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ยังขำด
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ควำมชัดเจนและกลไกในกำรน ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ยังขำดกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้
ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน เพ่ือพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ จึงไม่
สำมำรถสร้ำงจิตส ำนึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชำชนในประเทศได้  

อย่ำงไรก็ดี กำรลงทุนที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของบริษัทต่ำงชำติในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภำคต่ำงๆ 
ของประเทศ ได้กระจำยควำมเจริญผ่ำนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และ
กำรท่องเที่ยว ตลอดจนแนวระเบียงเศรษฐกิจ และสำมำรถยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชนโดยภำพรวม
ของทั้งประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมำ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยสำมำรถขยำยตัวได้ในระดับที่
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4 ต่อปี มำโดยตลอด 
 
ช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 

ภูมิภำคอำเซียนกลำยมำเป็นยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจของโลก อุตสำหกรรมแห่งอนำคต อำทิ
เช่น Autonomous Vehicle, Green Energy, Aerospace, Robot, Medical Devices, Future Food  ได้
เกิดขึ้นในประเทศไทยมำกขึ้นจำกกำรขยำยกำรลงทุนของต่ำงชำติ เนื่องจำกเห็นว่ำประเทศไทยมีควำมพร้อม
ทั้งในด้ำนเทคโนโลยี แรงงำนที่มีทักษะ ควำมมีประสิทธิภำพของภำครัฐ ควำมมั่นคงในกำรด ำเนินนโยบำย 
และควำมมีเสถียรภำพทำงกำรเมือง โดยในปี 2565 ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับจำกธนำคำรโลกให้เป็น 1 
ใน 20 ของประเทศท่ีน่ำท ำธุรกิจมำกที่สุดของโลก 

นโยบำยกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำลที่มีทิศทำงที่ชัดเจนมำตลอด 4 ปี สำมำรถแก้ไขปัญหำควำม
ขัดแย้งและจัดระเบียบสังคมได้อย่ำงสมดุล เศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้รัฐบำล
ภำยใต้กำรน ำของนำยกรัฐมนตรีคนเดิมได้รับเลือกเข้ำมำบริหำรประเทศและสำนต่อนโยบำยได้ทันที  

พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมดังกล่ำวเริ่มมีควำมชัดเจนมำกขึ้น
หลังจำกปี 2563 เป็นต้นมำ มีกำรเคลื่อนไหวและกำรรวมตัวของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือจับตำ
กำรด ำเนินธุรกิจที่สร้ำงผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงใกล้ชิดทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร ผู้บริโภคทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคมีกำรรณรงค์ต่อต้ำนธุรกิจที่มุ่งแสวงหำก ำไรโดยไม่ค ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม ท ำให้ผู้ประกอบกำรที่ผลิตและจ ำหน่วยสินค้ำในประเทศต้องปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตเพ่ือ
ตอบสนองต่อพลังของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลท ำให้สินค้ำและบริกำรที่ผลิตในประเทศไทยได้รับกำรตอบ
รับอย่ำงดีจำกผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในและต่ำงประเทศ 

อย่ำงไรก็ดี ปัญหำกำรพัฒนำทุนมนุษย์ยังคงเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย แม้ว่ำ
ภำครัฐจะมีควำมพยำยำมในกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำซึ่งเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของกำรสร้ำงแรงงำนรุ่นใหม่ที่มี
คุณภำพและขีดควำมสำมำรถสูง แต่กำรด ำเนินกำรยังเป็นไปอย่ำงล้ำช้ำเนื่องจำกขำดกำรตอบรับจำกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ไม่ว่ำจะเป็น สถำบันกำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือบุคลำกรภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
กำรทุ่มงบประมำณจ ำนวนมหำศำลลงไปเพ่ือสนับสนุนในเรื่องของกำรสร้ำงนวัตกรรมในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ 
กำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ SME ในกำรวิจัยและพัฒนำทั้งในรูปแบบที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำคกำรศึกษำและภำคเอกชน กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน และสนับสนุนกำรต่อยอดงำนวิจัยไปสู่กำร
ใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ไม่ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

บุคลำกรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนจึงเป็นได้เพียงแรงงำนในยุคดิจิตอล (Digital Labor) ซึ่ง
มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ (Analytical Skill) ควำมสำมำรถในกำรใช้
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และท ำงำนกับระบบดิจิตอล (Digital Literacy) หรือควำมสำมำรถเชิงสถิติ (Statistical Skill) มำกขึ้นเท่ำนั้น 
ในขณะที่แรงงำนส่วนน้อยซึ่งมีควำมสำมำรถสูง (Smart Labor) เลือกที่จะท ำงำนในบริษัทข้ำมชำติเนื่องจำกมี
โอกำสแสดงศักยภำพได้มำกกว่ำและได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ำ ท ำให้ประเทศไทยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงไปสู่
ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังคงไม่สำมำรถก้ำวผ่ำนกับดักรำยได้ปำนกลำง
ได้ส ำเร็จ แม้รำยได้ต่อหัวของประชำกรไทยจะสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญจำก 5000 ดอลลำร์สหรัฐต่อคน ในปี 
2557 ไปเป็น 8,000 ดอลลำร์สหรัฐต่อคนในปี 2567 ก็ตำม 

ควำมพยำยำมในกำรยกระดับอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนของไทยไปสู่อุตสำหกรรมเป้ำหมำย (First S-
Curve) และต่อยอดไปสู่อุตสำหกรรมแห่งอนำคต (New S-Curve) นั้นจึงยังไม่อำจบรรลุผล เนื่องจำก
ผู้ประกอบกำรไทยยังไม่สำมำรถถีบตัวไปสู่ผู้พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง มีเพียงบริษัทข้ำม
ชำติและบริษัทขนำดใหญ่ในประเทศเพียงไม่กี่รำยที่มีกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงจริงจัง สำมำรถ
น ำเข้ำแรงงำนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ (Professional Labor) จำกต่ำงประเทศ จนสำมำรถยกระดับตนเองขึ้นไปสู่
อุตสำหกรรมแห่งอนำคตได้ ในขณะที่ผู้ประกอบกำรไทยกว่ำร้อยละ 99 ซึ่งเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมยังคงอยู่ในฐำนะผู้รับจ้ำงผลิตให้กับบริษัทต่ำงชำติภำยใต้กำรใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น  ประเทศไทยจึงเป็นได้
เพียงฐำนกำรผลิตและด ำเนินอุตสำหกรรมสนับสนุนส ำหรับบริษัทข้ำมชำติเท่ำนั้น 
 
ช่วงปี พ.ศ. 2569-2578 

แม้ว่ำโดยภำพรวมแล้วรำยได้ของประชำชนจะปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ ผู้มีรำยได้น้อยใน
ประเทศจะลดลง แต่ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำของรำยได้ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข โดยในปี 2570 ดัชนีชี้วัดกำร
กระจำยรำยได้ของประเทศ (GINI Coefficient) ยังอยู่ที่ระดับ 0.4 ไม่เปลี่ยนแปลงจำก 10 ปีก่อนหน้ำนี้ ควำม
เหลื่อมล้ ำของรำยได้และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี น ำมำซึ่งควำมเหลื่อมล้ ำของประชำชนในกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยีและบริกำรพ้ืนฐำนต่ำงๆ (Digital Divide) ในจังหวัดต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข 
และกำรบริกำรสำธำรณะต่ำงๆ อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

กำรด ำเนินนโยบำยของรัฐเริ่มถึงทำงตัน เมื่อกำรขยำยกำรลงทุนจำกต่ำงชำติมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 
ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติบำงส่วนตัดสินใจเคลื่อนย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศเกิดใหม่ในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก
ที่มีกำรพัฒนำทักษะแรงงำนและมีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมำกเพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในแถบ
แอฟริกำ เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันให้แก่ตนเอง ภัยคุกคำมต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศเริ่มปรำกฏชัดมำกขึ้น ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่ภำคอุตสำหกรรมของไทยไม่สำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งที่มี
รำกฐำนมำจำกนวัตกรรมและสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีของตนเอง ประเทศไทยเริ่มสูญเสียควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ส่งผลให้กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเริ่มมีอัตรำที่ลดลง ภำคธุรกิจหลำยแห่งเริ่มมีกำรลดจ ำนวนกำรจ้ำง
งำนลง  

ภำครัฐมีกำรออกมำตรกำรเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ
ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน กำรเจรจำควำมร่วมมือทำงกำรค้ำระหว่ำงกลุ่มประเทศในภูมิภำค กำรส่งเสริม
กำรค้ำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน อย่ำงไรก็ดี ปัญหำเชิงโครงสร้ำงของภำคอุตสำหกรรมที่ฝังรำกลึกมำอย่ำง
ยำวนำนได้กัดกร่อนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศมำโดยตลอด เมื่อผนวกกับกำรแข่งขันจำก
ประเทศเกิดใหม่ ท ำให้กำรด ำเนินนโยบำยต่ำงๆ เพ่ือพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร   

ควำมเป็นอยู่ที่ดี ควำมเจริญของเมือง และเทคโนโลยีที่เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรใช้ชีวิตมำตลอด 10 
ปี ท ำให้ต้นทุนในกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนสูงขึ้นโดยไม่ทันระวังตัว  เมื่อเศรษฐกิจเริ่มมีปัญ หำ 
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ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ลดลง ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงสังคมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งปัญหำสุขภำพ 
ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ และปัญหำอำชญำกรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรก่ออำชญำกรรมดิจิตัล  

กำรจัดเก็บรำยได้ของรัฐบำลจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจลดลง น ำมำซึ่งควำมไม่พอเพียงในกำรจัดสรร
งบประมำณอย่ำงเพียงพอในกำรพัฒนำประเทศ ประชำชนเริ่มเกิดควำมไม่มั่นใจในภำวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้
กำรจับจ่ำยใช้สอยและกำรบริโภคภำยในประเทศลดลงอย่ำงมำก ประเทศเริ่มเกิดภำวะเงินฝืด และเข้ำสู่กับดับ
สภำพคล่องไม่แตกต่ำงจำกประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 20 ปีก่อน 
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ภาพเหตุการณ์จ าลองอนาคต 3: 
พระอาทิตย์เที่ยงวัน 

 
การสื่อความ 

พระอำทิตย์ตอนเที่ยงวันเป็นช่วงเวลำที่ร้อนแรงที่สุด เปรียบได้กับควำมแข็งแกร่ง เที่ยงตรง ยืนหยัด
ในวิถีทำงที่ได้เลือกแล้ว  
 
ความหมายของภาพ 

ภำพอนำคตอุตสำหกรรมไทยในควำมหมำยของ “พระอำทิตย์เที่ยงวัน” หมำยถึง ควำมเข้มแข็งของ 
SMEs ไทย ที่สำมำรถพัฒนำให้อยู่รอดได้ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ภำยใต้กำรปกครองที่
มีกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น จึงมีนโยบำยที่ มุ่งเน้นกำรผลิตเพ่ือบริโภคภำยในประเทศเป็ นหลัก และท ำ
กำรค้ำอยู่ภำยในภูมิภำค เมืองชำยแดนมีกำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง อันเป็นผลมำกำร
สร้ำงโครงข่ำยคมนำคมขนส่งและกำรเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำ โดยเฉพำะเมืองใกล้ตะเข็บชำยแดนในภำคเหนือและ
ภำคอีสำนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรกำรค้ำขำยอย่ำงเสรีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ท ำให้คนชนบทที่ท ำงำน
ในกรุงเทพมหำนครหันกลับไปท ำงำนในท้องถิ่น รวมทั้งคนกรุงเทพฯ บำงส่วนเลือกที่ย้ำยออกไปใช้ชีวิตในเมือง
เล็กๆประเทศไทยยังคงติดกับดักรำยได้ปำนกลำง โดยมีระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองได้ แม้ว่ำควำมเป็นเมืองจะ
ขยำยไปตำมหัวเมืองต่ำงๆ มำกขึ้น แต่ก็มำพร้อมกับกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยกำรให้ควำมส ำคัญ
กับผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม คนหนุ่มสำวหันท ำอำชีพเกษตรกรรมที่เป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ใช้
ทรัพยำกรน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมำกขึ้น มีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเข้ำมำเป็นเครื่องมือ สังคมไทย ให้
ควำมส ำคัญกับกำรใช้พลังงำนทำงเลือกเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับระบบธรรมำภิบำล
และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเพ่ือตอบสนองควำมพึงพอใจของประชำชนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดนโยบำยและตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐ 
 
กรอบการสร้างภาพ 
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ช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 
ภำวะเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ช่วงปี 2559 อยู่ในช่วงขำลง รำคำน้ ำมันลดลงอย่ำงต่อเนื่อง กำรเติบโตของ

เศรษฐกิจต่ ำกว่ำที่คำดไว้ในปี 2558 เนื่องจำกรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ตกต่ ำ กำรค้ำและเงินทุนหมุนเวียนน้อยลง 
ตลอดจนควำมผันผวนของตลำดกำรเงิน ท ำให้เศรษฐกิจของตลำดเกิดใหม่ที่มีขนำดใหญ่ไม่ว่ำจะเป็น บรำซิล , 
รัสเซีย, อินเดีย และ จีน ไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้ ประเทศไทยเองก็เช่นกัน ผลจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก กระทบกำรส่งออกสินค้ำและกำรลงทุนของภำคเอกชน  
อุตสำหกรรมกำรผลิตขนำดใหญ่สร้ำงปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกควำมต้องกำรวัตถุดิบจ ำนวนมำก ท ำให้ภำค
ประชำชนออกมำต่อต้ำน และเรียกร้องให้รัฐบำลหำมำตรกำรในกำรแก้ไข ควำมกังวลต่อปัญหำโลกร้อนของ
ประชำคมโลก ส่งผลให้เกิดกำรรวมกลุ่มของผู้บริโภคที่เรียกร้องให้ธุรกิจมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่กำรเป็น
ธุรกิจสีเขียว และตั้งข้อรังเกียจกับกำรผลิตในอุตสำหกรรมแบบเดิมๆ ที่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

แนวโน้มผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนำแล้วหันมำให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและ
ผลผลิตจำกเกษตรอินทรีย์ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่กระแสของเกษตรอินทรีย์ได้รับกำรยอมรับมำกขึ้น หนุ่ม
สำววัยท ำงำนรุ่นใหม่เริ่มหันไปสนใจกำรท ำเกษตรอินทรีย์ โดยประชำชนจ ำนวนไม่น้อยตัดสินใจออกจำก
ตลำดแรงงำน และมีกำรรวมตัวกันเพ่ือสร้ำงเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ำ
กำรตลำดที่เชื่อมโยงโดยตรงกับผู้บริโภคผ่ำน Digital Platform น ำเอำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำเกษตรกรรม
เพ่ือลดกำรใช้แรงงำน รวมทั้งมีกำรค้นคว้ำหำแนวทำงใหม่ๆ ในกำรท ำเกษตรแบบธรรมชำติที่ลดกำรใช้น้ ำ เช่น 
กำรปลูกข้ำวใช้น้ ำน้อย    

ในระหว่ำงปี 2559 – 2560 รัฐบำลหันมำมุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 17 ข้อขององค์กำรสหประชำชำติ โดยยังคงให้ควำมส ำคัญกับ SMEs ซ่ึงเป็นก ำลังส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หลังจำกท่ีมีกำรประกำศนโยบำยในกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับ SMEs เป็น
วำระแห่งชำติมำตั้งแต่ในปี 2557 เพ่ือยกระดับให้ SMEs ไทยเข้ำสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)   

อุตสำหกรรมขนำดใหญ่เริ่มประสบปัญหำเนื่องจำกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลำดส่งออกเริ่มซบเซำ 
นอกจำกนั้นกำรที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์จัดท ำ
รำยงำนควำมยั่งยืน ส่งผลให้ภำคสังคมสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินกำรที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมได้มำกขึ้น ท ำให้อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ต้องด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนกำรผลิต และกำรบริกำร 
รวมทั้งกำรดูแลห่วงโซ่อุปทำนของตนเอง ซึ่งท ำให้ต้องยุติกิจกำรหรือธุรกิจในเครือที่เคยสร้ำงควำมได้เปรียบ
จำกกำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำย กำรเอำเปรียบแรงงำน และกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจไทยยังคงติดกับดักรำยได้ปำนกลำง แต่ภำครัฐให้ควำมสนใจต่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม
มำกกว่ำ มีกำรจัดกำรเลือกตั้งและวำงแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น แม้ว่ำกำรขยำยตัวของสังคมเมือง
ยังเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกกรุงเทพไปสู่หัวเมืองใหญ่ๆ และตำมชำยแดนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  แต่มีกำร
วำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่รอบคอบขึ้น โดยใช้บทเรียนจำกกำรเติบโตทีไม่มีกำรวำงแผนที่ดีของ
กรุงเทพมหำนคร ที่ท ำให้เกิดปัญหำสังคมซ้ ำซำกมำโดยตลอดเ 
 
ช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 

รัฐบำลจำกกำรเลือกตั้งได้วำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นแบบประชำชนมีส่วนร่วม โดยให้
องค์กรส่วนท้องถิ่นมีกำรก ำหนดนโยบำยที่สอดคล้องกับบริบทและควำมต้องกำรของประชำชน ในปี พ.ศ. 
2565 มีกำรปฏิรูประบบกำรคลังท้องถิ่นครั้งใหญ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปรับเปลี่ยนระบบภำษีทรัพย์สินใน
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อัตรำก้ำวหน้ำท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้ในกำรลงทุนพัฒนำสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรของ
ตนเองทั้งถนนสำยรอง โรงเรียนประถมถึงมัธยม และสถำนีอนำมัย อีกทั้งกำรยกเลิกต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดที่มำจำกกำรแต่งตั้งโดยกระทรวงมหำดไทยและเปลี่ยนเป็นกำรเลือกตั้งภำยในจังหวัดเองทั้งหมด มีกำร
จัดตั้งพรรคกำรเมืองท้องถิ่นในหลำยพ้ืนที่ โลกออนไลน์สนใจว่ำใครจะขึ้นมำเป็นนำยกสมำคมสันนิบำต
เทศบำลมำกกว่ำอธิบดีกรมกำรปกครอง 

ภัยพิบัติท่ีมีควำมถ่ีและรุนแรงขึ้น ทั้งในประเทศเพ่ือนบ้ำนและประเทศไทย เช่น น้ ำท่วม สึนำมิ ท ำให้
องค์กรส่วนท้องถิ่นวำงแผนร่วมกันในกำรป้องกัน และท ำข้อตกลงในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำแลสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เช่น กำรจัดกำรขยะ กำรใช้พลังงำน โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่เหมำะสม เนื่องจำกประเทศไม่มีเงินทุน
เพียงพอในกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีขั้นสูง 

กำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตรเริ่มประสบควำมส ำเร็จ โดยรัฐบำลสำมำรถด ำเนินนโยบำยที่ ส ำคัญทั้ง
กำรปฏิรูประบบภำษีที่ดิน กำรออกโฉนดชุมชน และกำรจัดตั้งธนำคำรที่ดิน เกษตรกรจ ำนวนมำกสำมำรถมี
ที่ดินท ำกินเป็นของตนเอง ท ำให้ปัญหำควำมขัดแย้งเรื่องที่ดินลดน้อยลง กำรขับเคลื่อนเชิงเครือข่ำยของภำค
ประชำสังคมและกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ท ำให้กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ป่ำชุมชนหลำยแห่งได้มีกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจนมีสภำพที่ดีขึ้นมำก ประกอบกับ
กำรบังคับใช้กฎหมำยโซนนิ่งพ้ืนที่กำรเกษตร ท ำให้แทบไม่มีกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำเพ่ือกำรปลูกยำงพำรำและ
ข้ำวโพดที่เป็นปัญหำใหญ่เหมือนในช่วงปี 2558 กำรรณรงค์อนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ ำที่ผลักดันโดยภำคประชำสังคมที่
ร่วมกับองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นท ำให้ผลกระทบจำกภัยพิบัติ ไม่ว่ำจะเป็นน้ ำท่วม ฝนแล้งมีแนวโน้มลดลง   

เกษตรอินทรีย์มีกำรเติบโตมำกขึ้นจนสำมำรถพัฒนำเป็นธุรกิจได้ จำกปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศที่ท ำให้รำคำอำหำรเพิ่มข้ึนทั่วโลกและควำมใส่ใจในเรื่องควำมปลอดภัยของอำหำร ท ำให้เกิดธุรกิจที่
เป็นตลำดเฉพำะ (Niche Market)  รัฐบำลออกนโยบำยต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นคงทำงอำหำรของประเทศ จึง
ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้ที่มั่นคงมำกกว่ำเดิม แรงงำนจำกภำคเหนือและอีสำนได้ย้ำยกลับไปอยู่บ้ำนเกิดตนเอง
เนื่องจำกได้รับโอกำสทำงเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึ้น รวมทั้งควำมนิยมในกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท ำให้เกิดกำร
ขยำยตัวของธุรกิจในท้องถิ่น  

วิถีชีวิตสังคมเมืองเข้ำสู่ชนบทเต็มรูปแบบ ครัวเรือนแหว่งกลำงที่ผู้สูงอำยุอยู่กับหลำนเพียงล ำพังเช่ น
ในอดีตมีจ ำนวนน้อยลง หลำยครอบครัวมีปู่ย่ำตำยำย พ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกันอย่ำงพร้อมหน้ำพร้อมตำ 
ผู้สูงอำยุมีคนในครอบครัวดูแลโดยไม่ต้องพ่ึงพำกำรสวัสดิกำรของภำครัฐมำกนัก  ผู้สูงอำยุมีโอกำสท ำงำนใน
ท้องถิ่น รวมทั้งงำนอำสำสมัคร ท ำให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่อย่ำงมีคุณค่ำ  

SMEs มีควำมเข้มแข็งจำกนโยบำยกำรสนับสนุนของภำครัฐ โดยมุ่งเน้นกำรผลิตเพ่ือกำรบริโภค
ภำยในประเทศ ตัวเลขกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจึงอยู่ในระดับต่ ำ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันยังคงอยู่ในล ำดับ
ที่ไม่สูงไปกว่ำปี 2559 และยังคงติดกับดักรำยได้ปำนกลำงโดยยังไม่มีแนวโน้มจะก้ำวพ้น 
 
ช่วงปี พ.ศ. 2569-2578 

ในปี 2569 เป็นต้นมำ ภำคประชำชนมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยของประเทศ รัฐบำลจึง
ต้องให้ควำมส ำคัญกับระบบธรรมำธิบำลและ ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเพ่ือตอบสนองควำมพึงพอใจของ
ประชำชน ที่มีช่องทำงให้สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐได้ตลอดเวลำ  

เศรษฐกิจประเทศไทยจะก้ำวพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงหรือไม่นั้น ไม่ใช่ประเด็นของกำรถกเถียงอีก
ต่อไป ดัชนีส ำคัญของนโยบำยกำรพัฒนำของประเทศไทยได้มุ่งเน้นที่ควำมมั่นคงของมนุษย์และสวัสดิกำร
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พ้ืนฐำนของควำมเป็นพลเมืองไทย โดยเฉพำะในด้ำนสุขภำพทั้งกำยและใจ กำรเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
ในทุกช่วงวัย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และควำมยั่งยืนของสภำพแวดล้อม นโยบำยทำงเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศเน้นกำรเติบโตอย่ำงทั่วถึง ซึ่งให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำมเท่ำ
เทียมกันของคนต่ำงกลุ่มต่ำงวัยต่ำงชนชั้น ดัชนีหลักที่แสดงถึงกำรพัฒนำของประเทศที่น ำเสนอตำมหน้ำ
หนังสือพิมพ์หรือบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไม่ใช่อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ แต่เป็นดัชนีด้ำนสุขภำพของคน
ในประเทศ ระดับควำมเหลื่อมล้ ำในโอกำสและกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ และระดับควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพในสิ่งแวดล้อม 

กำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมที่ให้ควำมส ำคัญกับควำมสมดุลทั้ง 3 ด้ำน (TBL) ท ำให้เกิดกำรขับเคลื่อน
โดยกลุ่มผู้บริโภคให้อุตสำหกรรมหันมำให้ควำมส ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งเสริมกำรเติบโตของกิจกำร
เพ่ือสังคม (Social Enterprises-SE) ในฐำนะ Suppliers ด้วยมำตรกำรของ Green Purchasing เมือง
ชำยแดนมีกำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง อันเป็นผลมำกำรสร้ำงโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง
และกำรเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำ โดยเฉพำะเมืองใกล้ชำยแดนในภำคเหนือและภำคอีสำนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
จำกกำรกำรค้ำขำยอย่ำงเสรีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน โดยเฉพำะกับประเทศจีนที่ยังคงมีกำรเติบโตจนมีขนำด
เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกท้องถิ่นหลำยแห่งได้ลงทุนสร้ำงเขตส่งเสริมกำรลงทุนให้กับบริษัทจีนที่ต้องกำร
ขยำยฐำนกำรผลิตเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ของกลุ่มประเทศอำเซียน เมืองชำยแดนเหล่ำนี้ กลำยเป็นจุด
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนหลำยชำติที่มีธุรกิจกำรค้ำและกำรท่องเที่ยว มีควำมหลำกหลำยและเป็นสำกล
มำกขึ้นกว่ำเดิมมำก 

ธุรกิจกำรท่องเที่ยวยังคงเป็นสำขำเศรษฐกิจหลักที่สร้ำงรำยได้ให้กับคนไทยในระดับท้องถิ่นจ ำนวน
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เข้ำมำประเทศไทยได้เพ่ิมขึ้นจำก 20 กว่ำล้ำนคนในปี พ.ศ. 2557 เป็น 50 ล้ำนคนในปี 
พ.ศ. 2576 โดยมีนักท่องเที่ยวจำกประเทศจีนมำกท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง มำกกว่ำ 10 ล้ำนต่อปี กำรปฏิรูประบบ
ภำษีท้องถิ่นยิ่งท ำให้รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวตกอยู่กับท้องถิ่น  

ประชำชนเริ่มย้ำยออกจำกกรุงเทพฯ ไปอยู่หัวเมืองและชนบท เพรำะมีโอกำสทำงเศรษฐกิจที่ ดีกว่ำ 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ในแต่ละพ้ืนที่ สัดส่วนกำรลงทุนในเขตมหำนครกรุงเทพได้ลดน้อยลงอย่ำงต่อเนื่องท ำให้โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ในกรุงเทพฯ จ ำเป็นต้องชะลอตัวลง นอกจำกนี้ กำรกระจำยอ ำนำจด้ำนกำรคลัง
และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรได้ท ำให้ท้องถิ่นมีกำรพัฒนำ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นทั้งกำรขนส่งและกำร
ติดต่อสื่อสำรที่มีควำมสะดวกสบำย รวดเร็ว  

เมืองหลักในภูมิภำคได้กลำยเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ ชีวิตคนในชนบทจึงไม่ต่ำงจำกใน
เมืองโดยมำกมีบ้ำน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือแบบสมำร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้ำน แต่กำร
พ่ึงพำรถยนต์ในกำรเดินทำงและกำรบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ ท ำให้ปริมำณกำรใช้พลังงำนต่อครัวเรือนใน
ต่ำงจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้นมำกกว่ำในกรุงเทพมหำนคร พลังงำนทำงเลือกจึงได้รับกำรพัฒนำอย่ำงจริงจังในแต่ละ
ท้องถิ่น เนื่องจำกกำรผลิตพลังงำนที่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะไม่เป็นที่ต้องกำรอีกต่อไป 
 


