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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาของโครงการ 
ในปจจุบัน การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศตางๆ ไมอาจปฎิเสธไดวาแนวทาง        

ทุนนิยมภายใตกระแสโลกาภิวัฒนกําลังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง        
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมและความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ หากประเทศกําลังพัฒนาตองการถูกผนวกใหกลายเปนสวนหนึ่งของหวงโซการผลิต(Global 
Value Chain) จําเปนตองอาศัย แรงงานราคาถูก และความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู
ในประเทศ เพื่อเปนแหลงผลิตสินคา และตลาดระบายสินคา ดังนั้น แนวทางดังกลาวจึงมักถูกนําไปใช
เปนบรรทัดฐานในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเสมือนหนึ่งเปนมาตรฐานสากล   
แตสําหรับประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศท่ีมีความหลากหลายท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยกลไกจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ      
ภาคบริการก็มิอาจปฎิเสธแนวทางดังกลาว เชนเดียวกันประเทศตางๆ เหลานี้ได 

 

อยางไรก็ตาม การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีผานมาของประเทศไทยกลับ
ไมไดคํานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของชีวิตผูคนในภาคสวนเหลานี้  ท้ังนี้จะพบวาในการกําหนด
ยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีลักษณะปดกั้นการมีสวนรวม 
ขาดธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการและมุงไปสูนโยบายท่ีรองรับการตัดสินใจจากเบ้ืองบน 
โดยขาดการพิจารณามิติอ่ืนๆ อยางรอบดาน เชน ส่ิงแวดลอม  สุขภาวะของคนงาน ชุมชนและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ตลอดจนฐานทรัพยากรในชุมชน  จึงทําใหกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ
แทนท่ีจะบูรณาการเพื่อชีวิตของสามัญชนชาวบาน กลับตอบสนองตอผูมีอํานาจทางการเมือง นักลงทุน 
บริษัทขามชาติ  และกลุมผลประโยชน ซ่ึงเห็นไดจากนโยบายตางๆ เชน  การพัฒนาเขตนิคม
อุตสาหกรรม การจัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเปดเสรีทางการคา การบริการและการลงทุนในรูปแบบ
ตางๆ เปนตน   
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นอกจากนั้น จากการศึกษาวิจัยจํานวนมากพบวาการพัฒนาตามแนวทางดังกลาว ไดกอใหเกิด
ปญหาผลกระทบตอเนื่องท้ังดานส่ิงแวดลอม สังคม สุขภาพ เชน การศึกษาวิจัยโครงการธรรมาภิบาล
และการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดการดานส่ิงแวดลอม ระยะท่ี 2  ช้ีใหเห็นตัวอยางท่ี
เกิดข้ึนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ท่ีเกิดปญหาและผลกระทบทางสุขภาพตอแรงงาน
ขณะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และการปนเปอนของสารเคมีในส่ิงแวดลอมท่ี
กอใหเกิดการเส่ือมคุณภาพของน้ําใตดินและดินในเขตพ้ืนท่ีโรงงานต้ังอยู และบริเวณใกลเคียง เปนตน 
ผลกระทบจากตัวอยางดังกลาวยังไมรวมถึงผลกระทบในดานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เชน ผลกระทบจาก      
การพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศเพียงอยางเดียว และการละเลยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูทําใหขาด
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศ ดังนั้น ในขณะเดียวกันผลกระทบทั้งหมดยังถูกผลักภาระ     
ความเส่ียงอันตราย (Risks)ไปแกคนสวนใหญ  ซ่ึงเปนคนช้ันลางท่ีตองแบกรับภาระผลกระทบในภาวะ
ท่ีไมสามารถผนวกตนเองเขากับกระแสดังกลาวได  

 

ในขณะอีกดานหน่ึงของสังคมไทย  มีความพยายามจากภาคสวนตางๆ อาทิ เชน ชุมชน        
ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ท่ีหันกลับมาใหความสนใจในการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชเพ่ือลดความเสี่ยงจากกลไกการพัฒนาแบบเดิม และเพ่ือใหภาคสวนตางๆ ท่ีอยูในฐานะ
ผูผลิตหรือผูบริโภคพยายามเร่ิมตนผลิตหรือบริโภคภายใตขอบเขตของรายไดหรือทรัพยากรที่ตนเอง    
มีอยูโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการลดการพึ่งพา เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมการผลิตไดดวย
ตนเอง และลดความเส่ียงจากผลกระทบในดานตางๆ  
 

 ดังนั้น ทามกลางภาวะชะงักงันท่ีเกิดข้ึนในการเรงดําเนินการตามยุทธศาสตรแบบเดิมใน
ปจจุบัน อาจมองในดานบวกไดวา เปนชองทางที่เปดโอกาสใหแกการทบทวนทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และปรับกระบวนการพิจารณายุทธศาสตรการพัฒนาอีกคร้ังหนึ่ง  การกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในฐานะเปนนโยบายสาธารณะเปนเร่ืองท่ีกระทบตอผูคนหลายฝาย จึงถือโอกาสนี้
เปนการเปดชองทางเพื่อรวมกันทบทวน ตรวจสอบองคความรูจากการวิจัยและขอคิดเห็นท่ีผานมา เพื่อ
ช้ีใหเห็นผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจของไทย พรอมกับนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
พิจารณาในฐานะหลักการบริหารความเส่ียงในยุคโลกาภิวัตนไดอยางมีนัยสําคัญดวย 
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 ในการนี้ เพื่อเปนการตอยอดจากผลการศึกษาวิจัย “โครงการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพ่ือลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ” ซ่ึงสถาบันธรรมรัฐฯ ได
ดําเนินงานภายใตการสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ใหมีความชัดเจนและเกิดเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน โครงการน้ีจึงไดหยิบยกกรณีการพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนอุตสาหกรรมขามชาติประเภทหน่ึงมาเปนกรณีศึกษาของโครงการ  
   

เนื่องจาก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากไดสงผลดีตอภาวะการเติบโตดานเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ท่ีผานมาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ถือเปนอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอ
ประเทศไทย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่นํามาซึ่งรายไดจากการสงออกสูง โดยขอมูลจากสถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กระทรวงอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. 2547 พบวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมี
มูลคาการสงออกถึง 789,272 ลานบาท อยางไรก็ตามถึงแมประเทศไทยจะไดรับผลดีในเชิงเศรษฐกิจ แต
พบวาการลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท่ีตองพึ่งพาการนําเขาท้ังวัตถุดิบและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ดังนั้นประโยชนในสวนท่ีประเทศไทยไดรับจริงๆ คือ มูลคาเพิ่มไดในสวน
ของคาแรงงาน ซ่ึงเปนผลตอบแทนท่ีกระจายไปยังแรงงานเพียงรอยละ 10.80 เทานั้น  

 

ท้ังนี้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนตัวอยางของโลกาภิวัฒนการผลิตดานอุตสาหกรรม ซ่ึงมี
หวงโซของการผลิตหรือข้ันตอนการผลิตตางๆ เร่ิมตั้งแตการทําวิจัยและพัฒนาการออกแบบ การผลิต
ช้ินสวนพื้นฐาน การประกอบชิ้นสวนตางๆ เปนอุปกรณจนถึงการประกอบมาเปนผลิตภัณฑดาน
อิเล็กทรอนิกสตางๆ มีการกระจายไปยังประเทศตางๆท่ัวโลก อยางไรก็ดีประเทศท่ีเปนเจาของ
เทคโนโลยี คือ สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน ถือไดวาเปนผูกุมบังเหียนท่ีแทจริงในการควบคุมอุตสาหกรรม
นี้ แมวาข้ันตอนการผลิตในหลายระดับไดเคล่ือนยายมายังประเทศแถบเอเชีย รวมท้ังประเทศไทย 
โดยเฉพาะขั้นตอนการประกอบช้ินสวนและการประกอบผลิตภัณฑ เนื่องจากปจจัยแรงงานราคาถูกทํา
ใหดูเสมือนวาไทยมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมประเภทนี้ ประกอบกับเม็ดเงินลงทุนท่ีหล่ังไหลเขา
มาในรูปการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment :FDI) เพื่อใชประเทศไทยเปนฐานการผลิต แต
ตราบใดท่ีประเทศไทยยังไมมีการพัฒนาในระดับของการวิจัยและการออกแบบ ประเทศไทยก็จะอยูใน
ฐานะท่ีตองพึ่งพิงท้ังวัตถุดิบในการประกอบช้ินสวน  เทคโนโลยีและการกําหนดทิศทางการผลิตจาก
ตางประเทศโดยตลอด ซ่ึงมีผลทําใหท่ีผานมาไทยขาดความม่ันใจและอํานาจตอรอง เนื่องจากขออางใน
การยายฐานการลงทุนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไปยังประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีตนทุนคาแรงงานท่ีถูกกวา 
เชน จีนและเวียดนาม เม่ือประกอบกับการดําเนินนโยบายการพัฒนาท่ีเนนมิติทางดานเศรษฐกิจอยางเดียว   
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โดยละเลยความสําคัญดานสังคมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืนทํา
ใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสถูกนํามาใชเปนกรณีศึกษาเพ่ือช้ีใหเห็นวาโลกาภิวัตนดานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมสงผลกระทบทําใหเกิดการพัฒนาท่ีไมยั่งยืนไดหากเราขาดกระบวนการทางนโยบาย
และการจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 

 ตัวอยางเชนปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา1 จากเอกสารตีพิมพท่ีติดตามเหตุการณท่ีเปน
ขาวอือฉาวในหุบเขาซิลิคอน รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรายงานผลกระทบภายนอกจาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีกระบวนการผลิตท่ีตองใชสารเคมีอันตรายเปนจํานวนมาก สารเคมี
บางสวนไดซีมเปอนน้ําใตดิน ทําใหนําใตดินเปนพิษเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมมีผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยคนงานและชุมชนในบริเวณใกลเคียง เกิดคดีคนงานฟองรองเรียกคาเสียหายจากโรงงาน โดย
นาย James Jim Moor ซ่ึงลมปวยเพราะมะเร็งในตอมน้ําเหลือง (Hodgkins Lymphona) และนางสาว 
Hernandez ซ่ึงลมปวยเพราะมะเร็งเตานมท้ังสองไดฟองศาลใหดําเนินคดีกับริษัท IBM เพื่อชดเชย
คาเสียหาย 
 สําหรับ กรณีของไทย ในป 2535  ประเทศไทยไดเปดรับการลงทุนโดยตรงจากประเทศญ่ีปุน 
ไตหวัน สหรัฐอเมริกา โดยโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนท่ีมี
สิทธิพิเศษนานาประการ ทางการของไทยยอมลดหยอนเง่ือนไขการลงทุนบางรายการ โดยไมคํานึง
เง่ือนไขการปกปองคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีอาจปนเปอนได การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสทรอนิกสท่ีเขา
มาต้ังในไทยนั้นสวนใหญจะเปนสินคาท่ีมีการนําเขาช้ินสวนอุปกรณจากบริษัทแมในประเทศผูลงทุน
เอง เทคโนโลยีการผลิตเปนเพียงการเช่ือมแผนซิบ (Chip) ท่ีตองมีข้ันตอนการกัดเซาะรองบนแผนวงจร
รวม (IC) แลวใชโลหะตะกั่ว ทองแดงเช่ือมยึดติด ทําใหเกิดความรอนไอระเหยของโลหะหนักดังกลาว 
ถามีการปองกันไมรัดกุม การฟุงกระจายของไอระเหย เม่ือคนงานสัมผัส สูด ดม เขาสูรางกายสมนาน
วันยอมเกิดผลเสียตอสุขภาพ ดังเชนเดียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา 
 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

• เพ่ือเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• เพื่อสรางเครือขายทางดานนโยบายสาธารณะในการพัฒนาอยางมีสวนรวมจากทุกๆ ภาคสวนท่ี
เกี่ยวของ 

 

                                                 
1 ที่มา  โครงการขับเคล่ือนนโยบายอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม โดยการสนับสนุนของ มูลนิสาธารณสุขแหงชาติ 
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1.3 แนวคิดการดําเนินกิจกรรม 

• การสรางความตระหนัก ความเขาใจ ความรูเทาทันใหแกผูคนในสังคม เกี่ยวกับสภาพความเปน
จริงท่ีเกิดข้ึน โดยนําเสนอขอมูลเชิงประจักษท่ีไดจากการศึกษาวิจัย ประสบการณจริงจากผูคน
ในพื้นท่ีตางๆ เพื่อใหเห็นผลกระทบจากการพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในกรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

• สนับสนุนใหเกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะเร่ืองการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
โดยการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ บนแนวคิดการประยุกตใช “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาในทุกระดับ อันจะเปนการเพิ่มภูมิคุมกัน 
สรางความมั่นคง ลดความเส่ียง นําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนท่ีแทจริง 

 

1.4 รูปแบบกิจกรรม 
เพื่อใหเกิดกระบวนการขับเคล่ือนทางสังคมอยางเปนรูปธรรม จึงแบงกิจกรรมหลักออกเปน 2 

กิจกรรม คือ การจัดสัมมนาเวทีสาธารณะและการสัมมนากลุมยอย เพื่อสะทอนปญหาและแสวงหา
กระบวนการพัฒนาเพื่อจัดทํานโยบายสาธารณะโดยการมีสวนรวมของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ โดย
กิจกรรมดังกลาวจะออกแบงเปน 2 ชวง คือ  
 

กิจกรรมชวงท่ี 1:  ชวงการสรางความเขาใจ ความตระหนักตอสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนภายใต
นโยบายสาธารณะตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่เปนอยูในปจจุบัน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับพื้นท่ี ท่ีมีตอส่ิงแวดลอม ชุมชน และแรงงาน  
 

กิจกรรมชวงท่ี 2:  ชวงการสังเคราะหและบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําเสนอ
ทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่สอดคลองกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในชวงท่ี 2 จะแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ 

1) การสัมมนากลุมยอย เปนการจัดประชุมกลุมยอยเพื่อสังเคราะหเนื้อหาและบูรณาการ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสูทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศที่เปนรูปธรรม 
โดยแบงออกเปน  2 คร้ัง 

 คร้ังท่ี 1 กลุมผูท่ีไดรับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 คร้ังท่ี 2 หนวยงานผูทําหนาท่ีกําหนดนโยบายสาธารณะในการพัฒนาอุตสาหกรรม

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
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2) การสัมมนาเวทีสาธารณะ เพื่อการนําเสนอผลการสังเคราะหและการบูรณาการประเด็น
ปญหาและผลกระทบจากนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีผานมา โดยนําผลการสังเคราะหจากงานวิจัยท่ี
ผานมาและการสัมมนากลุมยอย จํานนวน 2 คร้ัง มานําเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศแกทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ท้ังในระดับแนวดิ่ง (รัฐบาล และผูกําหนด
นโยบาย) และภาคสวนในระดับแนวระนาบ (องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักพัฒนา
นวัตกรรม) ซ่ึงกําหนดจัดเวทีสาธารณะ จํานวน 1 คร้ัง  
 

1.6 ลําดับการนําเสนอ 
 จากการดําเนินโครงการเสวนานโยบายสาธารณะฯสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ   
ส่ิงแวดลอมไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เสร็จเรียบรอย 
 ดังนั้นจึงขอนําเสนอผลการศึกษาโดยแบงเนื้อหา การนําเสนอออกเปน 4 สวน ดังนี้  
สวนท่ี 1    การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ของไทย 
สวนท่ี 2    ถอดบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
สวนท่ี 3    ขอเสนอแนวคิดยทุธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในบริบทปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
สวนท่ี 4    กิจกรรมและกระบวนการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 
 

………………………… 
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บทที่ 2 
การประยกุตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย 
 

2.1 สถานภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจัดวาเปนอุตสาหกรรมขามชาติ (Transnational Industries) 
ประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากได
สงผลดีตอภาวการณเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศ แตอยางไรก็ตามยังพบวาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสสวนใหญของประเทศไทยเปนเพียงอุตสาหกรรมในระดับปลายน้ําและกลางน้ําซ่ึงมี
มูลคาเพิ่มตํ่า ในขณะท่ีอุตสาหกรรมท่ีตองอาศัยการพัฒนาและวิจัย เพื่อการออกแบบเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมตนน้ําในประเทศไทยยังมีคอนขางนอย ทําใหไทยตองพึ่งพิงท้ังเทคโนโลยีและวัตถุดิบท่ี
จะนํามาประกอบเปนช้ินสวนและผลิตภัณฑดานอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศเกือบท้ังหมด           
จากรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจัดทําโดยสถาบันฟาและ
อิเล็กทรอนิกส พบวามูลคาสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสในป 2549 มีมูลคาสูงถึง 998,808 ลานบาท 
ในขณะท่ีมูลคานําเขาสินคาอิเล็กทรอนิกสก็มีมูลคาสูงถึง 767,238 ลานบาท2 เชนกัน นอกจากนั้น      
จากประมาณการของกระทรวงแรงงาน  คาดวาจะมีการจางงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสระหวางป 2550- 2552 จํานวน ประมาณ 400,000 คน ท้ังนี้จากผลการศึกษาวิจัยโครงการ
ขับเคล่ือนนโยบายอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ พบวา
ประเทศไทยจะไดรับมูลคาเพิ่มเพียงประมาณ 10 เปอรเซ็นต จากการทําหนาท่ีรับจางผลิต ในขณะท่ี
มูลคาเพิ่มสวนใหญตกเปนของบริษัทขามชาติซ่ึงเปนผูกุมอํานาจในอุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ํา  

 เม่ือเปนเชนนี้ แมจะพิจารณาจากมิติเศรษฐกิจดานเดียวก็ทําใหเห็นไดวาไทยยังขาดความม่ันคง
และตองเผชิญกับความไมแนนอนจากการพึ่งพิงตางประเทศ และไมสามารถกําหนดทิศทางของ       
การพัฒนาอุตสาหกรรมได  

 
 
 
 
 

                                                 
2 รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฟาและอิเล็กทรอนิกส เดือนมกราคม 2550 โดย สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอทรอนิกส 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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Customers System 
Suppliers 

Product 
Suppliers 

Knowledge 
Suppliers 

Technology 
Suppliers 

Roles 

Univ Apply 
 R&D Labs, 
Center of 
Excellence 

Organization 
Natures 

Innovative 
SME, Startup 
ODM, OEM 

Pure Research 
Labs/Centers 
Universities 

Lobbyists, 
System 
Integrators 

Financing 
Channels 

NSTDA, MOI 
75% Funding 

High Pay 
Low Risks 

VC, Angles 
SMEBank, 

NIA 
MOI, BOI 

NSTDA, TRF 
100% 

Funding 
Low Pay 

High Risks 

VC, IB, 
Banks 

Market
Values

 
 

500 MB 500 MB 50,000 MB 500,000 MB 

• สถานภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
เพื่อใหเกิดความเขาสถานภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยในปจจุบัน 

จําเปนจะตองทําความเขาใจหวงโซอุปทาน (Product Value Chain) ในการผลิตของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสกอน ดังนั้น เม่ือพิจารณาหวงโซอุปทานจะพบวาในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสโดยท่ัวไป จะประกอบดวยโครงสรางท่ีมีหนวยยอยๆ ท่ีทําหนาท่ีตางๆ ดังนี้ (รูปท่ี 1)    

1) อุปทานความรู (Knowledge suppliers)  
2) อุปทานเทคโนโลยี (Technology suppliers) 
3) อุปทานผลิตภัณฑ (Product Suppliers) และ  
4) อุปทานระบบ (System Suppliers)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 หวงโซอุปทานการผลิต (Product Value Chain)  

 

โดยท่ัวไป การพัฒนาผลิตภัณฑข้ึนมาหนึ่งตัวในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส แตละข้ันจะมี  
การสรางมูลคาเพิ่มจากอุปทานหนวยหนึ่งไปสูอีกอุปทานหนึ่ง ในอัตราสวนท่ีสูงข้ึนเปนลําดับ จะมาก
หรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยพื้นฐาน เชน ความกาวของเทคโนโลยี  ทรัพยากรมนุษย ท่ีมีอยู การเขาถึงแหลง
เงินทุน การสนับสนุนของภาครัฐ เปนตน แตสําหรับหวงโซอุปทานการผลิตของประเทศไทยท่ีถูกทํา
ใหกลายเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนั้น มูลคาเพิ่มท่ีเกิดข้ึนระหวาง
อุปทานดานเทคโนโลยีและอุปทานดานผลิตภัณฑมีจํานวนนอยมาก เม่ือเทียบกับสวนตางท่ีเกิดข้ึนจาก
อุปทานความรูและอุปทานระบบ กลาวคือ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยยังขาดคนท่ีทําหนาท่ี
เปล่ียนความรูไปเปนเทคโนโลยี และคนท่ีเปล่ียนเทคโนโลยีไปเปนผลิตภัณฑ หรือท่ีเรียกกันวาการเกิด  
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“ขาดความเช่ือมโยงตอยอด(Missing Link)” ในหวงโซอุปทานจนทําใหประเทศไทยตกอยูในฐานะเปน
ผูซ้ือเทคโนโลยี ซ้ือสินคาทุน และซ้ือผลิตภัณฑดานอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศมาโดยตลอด ท้ังๆ ท่ี
มีการศึกษาวิจัยและพัฒนา และมีการผลิตบุคลากรในดานอิเล็กทรอนิกสออกมาเปนจํานวนมากก็ตาม 
ปรากกฎการดังกลาวเปนสัญญาณท่ีช้ีใหเห็น “การบิดเบือนมูลคาการตลาด(Market Value Distortion)”
ท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย เนื่องจากประเทศไทยไมไดมีการพัฒนาหรือสงเสริม
ใหมีผูผลิตเทคโนโลยีและนักพัฒนาผลิตภัณฑทําใหประเทศไทยจําเปนจะตองพึ่งพิงเทคโนโลยีจาก
ตางชาติ และยอมทําหนาท่ีเปนเพียงฐานการผลิตในลักษณะการรับจางผลิตใหกับบริษัทขามชาติท่ีเขามา
ลงทุนในไทย หากจะพิจาณาจากรูปท่ี 2  เสน AD เปนเสนท่ีสะทอนใหเห็นมูลคาเพิ่มท่ีไดรับจาก       
การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในอุดมคติ กลาวคือ มีการสงตอมูลคาเพิ่มจากอุปทานแตละ
หนวยไปสูอุปทานถัดไป 

 

ในขณะท่ีเสน ABCD เปนเสนท่ีสะทอนความเปนจริงของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย 
คือ ปรากฏท่ีขาดความเช่ือมโยงตอยอดและการบิดเบือนมูลคาตลาดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึง
กลุมคนท่ีเปนนักพัฒนาเทคโนโลยีและนักพัฒนาผลิตภัณฑถูกตัดออกไปวงจรของหวงโซอุปทาน     
การผลิตทําใหประเทศไทยถูกมองวามีความสามารถเพียงสรางมูลคาเพ่ิมในระดับท่ีต่ํา ส่ิงท่ีตาม คือ 
ประเทศเจาของทุนและเจาของเทคโนโลยีมักเปนผูท่ีไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด และผลประโยชนท่ี
นาจะเปนของผูประกอบการไทย ไดแก มูลคาเพ่ิมในชวง CD กลับกลายเปนของบริษัทเจาของ
เทคโนโลยี เจาของทุนและเจาของตราสินคา 
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รูปท่ี 2 การบิดเบือนมูลคาทางการตลาด (Market Value Distortion) 
 

นอกจากนั้น ในปจจุบันโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยจะ
เปนการผลิตสินคาท่ีมีมูลคาเพิ่มตํ่าซ่ึงเปนอุตสาหกรรมระดับกลางน้ํา เนนการรับจางประกอบช้ินสวน 
สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ (1) การประกอบชิ้นสวนโดยใชแรงงานอยางเดียว และ (2) การ
ประกอบช้ินสวนท่ีใชแรงงานและเทคโนโลยี ตัวอยาง เชน อุตสาหกรรมฮารดิสกของไทยเปน
อุตสาหกรรมท่ีไทยเปนประเทศ ท่ีสงออกฮารดิสกไดรสูงท่ีสุด ในโลก มูลคาประมาณ 500,000 ลาน
บาท แตการผลิตดังกลาวเปนอุตสาหกรรมซ่ึงอยู ณ จุดท่ีต่ําท่ีสุดของ Shih’s Smiling Curve ตามเสนการ
ผลิต A ซ่ึงเปนการผลิตท่ีมีมูลคาเพิ่มนอย และใชเพียง แรงงานอยางเดียว แตสําหรับในอุตสาหกรรม
ยานยนตซ่ึงเปนการผลิตท่ีอาศัยแรงงานและเทคโนโลยี จะมีการยกระดับข้ึนมาเล็กนอยในดานการผลิต
ช้ินสวนยานยนต(Module parts production) บนเสนการผลิตเดิม 
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รูปท่ี 3 Shih’s Smiling Curve 
 

ดังนั้น ในปจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยจึงกําลังเผชิญสถานการณ ท่ีตองการ
ปรับกระบวนทัศนการพัฒนา เนื่องจากสถานภาพอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยไดแฝงไวดวย 
“ความเสี่ยง (Risks)” ในดานตางๆ ไดแก  

(1) ความเส่ียงตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน การปนเปอนของสารเคมีอันตราย 
ซ่ึง จากผลการศึกษาของกลุมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมดานน้ํา ศูนยวิจัย
และฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ป 2544 พบวามีการ
ปนเปอนของ  Trichloroethylene (TCE) ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง ในพื้นดินบริเวณโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมจํานวน 3 แหง และ 1 ใน 3 เปนโรงงานท่ีผลิตแผนเซรามิคสําหรับฝง
วงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการใชสาร TCE ซ่ึงตรวจพบการปนเปอนสารดังกลาวในน้ําใตดิน
มีความเขมขนถึง 968 ppm ซ่ึงสูงกวามาตรฐานถึงเกือบ 200,000 เทา ซ่ึงขณะนี้ ยังไมมี   
การแกไขแตอยางใด 

(2) ความเส่ียงท่ีจากตองพึ่งพิงเทคโนโลยี  ทุน  และวัตถุดิบจากตางประเทศโดยไมมี 
เทคโนโลยีของตนเอง และไมสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาของตนเองได  

(3) ความเส่ียงจากการเปนแหลงท้ิงของเสียอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส  
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(4) ความเส่ียงเร่ืองในปญหาสุขภาพคนงานและชุมชน 
(5) ความเสี่ยงท่ีเกิดจากผลการทําความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ท่ีมีตอการพัฒนา 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศ และทรัพยสินทางปญญาของคนไทย เปนตน  
(6) ความเส่ียงจากปจจัยภายนอกอื่นๆ ไดแก ปจจัยพื้นฐานดานการผลิต  เชน ราคาวัตถุดิบท่ีมี

แนวโนมสูงข้ึน แรงงานท่ีขาดแคลนระดับปฏิบัติการ เนื่องจากการ เคล่ือนยายของแรงงาน
ไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังขาดมาตรการในการปองกัน สินคาดอยคุณภาพท่ีเขา
มาในเมืองไทย และมาตรการในการรักษาระดับคุณภาพ และมาตรฐานของสินคาเปนส่ิงท่ี
ชวยพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน  

 

2. 2 การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย 
ในปจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสก็เปนอีกภาคการผลิตหนึ่งท่ีกําลังปรับตัวไปสูการ

พัฒนาภายใต “New Growth Theory” ซ่ึงเปนผลจากความพยายามเขาใจบทบาทขององคความรูและ
เทคโนโลยีซ่ึงเปนแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญภายใต “ระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based 
Economy)” โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ ตัวอยางเชน จากรูปท่ี 4 ตัว
แบบการพัฒนานวัตกรรมภายใตระบบเศรษฐกิจฐานความรู จะแสดงใหเห็นการเช่ือมโยงระหวาง
กระบวนการสรางความรูและกระบวนพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงสงผลตอการเกิด
นวัตกรรมใหมๆจนสามารถนําไปสูการผลิตในเชิงพาณิชยได  และนําไปสูความสามารถ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีในท่ีสุด 
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รูปท่ี 4 ตัวแบบการพัฒนานวัตกรรมภายใตระบบเศรษฐกิจฐานความรู3 

 

อยางไรก็ตาม ถึงแมจะเปนท่ีรูกันอยูโดยท่ัวไปวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจําเปนจะตอง
ปรับตัวเองเขาสู “ระบบเศรษฐกิจฐานความรู” แตการเปล่ียนดังกลาวยังจํากัดอยูในเฉพาะกลุมของ
บริษัทและ/หรือประเทศผูกุมอํานาจในฐานะเจาของเทคโนโลยี และเงินทุน การเปล่ียนดังกลาวมิได
สงผานมายังประเทศท่ีเปนฐานการผลิต โดยยังคงปลอยใหประเทศเหลานี้ตองเผชิญความเส่ียงตางๆ 
ดังท่ีไดกลาวไปแลว 

                                                 
3 ที่มา The Competitiveness of Nations in a Global Knowledge Based Economy by Harry Chartrand, April 2002 , 
http://members.shaw.ca/competitivenessofnations/Anno%20OECD.htm 
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สมดุลและย่ังยืน 

ความรู 

มีภูมิคุมกัน 

พอประมาณ 

มีเหตุผล 

คุณธรรม 

รูปท่ี 5 กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ในสภาวการณดังกลาวนี้ จึงไดมีการนําเสนอแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาใชเปน
เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง4 ซ่ึงประกอบดวยหลักท่ีสําคัญ 3 ประการ ตามรูปท่ี 5 คือ   

1. ความมีเหตุผล  

2. ความพอประมาณ 

3. ความมีภูมิคุมกันในตนเอง  

ภายใตเง่ือนไข ความรูและคุณธรรม มาพัฒนาเปนกรอบการประยุกตใชสําหรับการกําหนด 
ยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดความสุมดลและยั่งยืน อยางไรก็ตาม
เม่ือนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพิจารณาสถานภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ของไทยจะพบวาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยในปจจุบันยังคงขาด 

• ขาดความมีเหตุผล  เพราะนโยบายท่ีผานมา ทําใหประเทศไทยตองยอมเปนเพียงฐาน     
การผลิต เพียงเพราะมีปจจัยแรงงานราคาถูก ดังนั้นหากยังคงดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
แบบเดิมตอไป ทายท่ีสุดประเทศก็จะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน(Competitiveness)ใหกับ
ประเทศคูแขง  เชน จีน และเวียดนาม เนื่องจากประเทศไทยไมสามารถเขาไปแขงขันลดตนทุนแรงงาน
ใหถูกลงไปอีกได  

                                                 
4 ที่มา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะหความหมายของนักเศรษฐศาสตร, คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ                                
สาขาเศรษฐศาสตร โดยการสนับสนุนของ สํานักงานคระกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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• ขาดความพอประมาณ  เพราะนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขาดความ
สมดุล เนื่องจากไมไดมีการบูรณาการความสําคัญในมิติอ่ืนๆ ควบคูไปดวย เชน มิติดานสังคม ชุมชน 
ส่ิงแวดลอม และถึงแมวาจะมองในมิติทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ก็ยังเปนเพียงการมองเปาหมาย   
ระยะส้ัน เทานั้น   

• ขาดภูมิคุมกันในตัวเอง  เนื่องจากอุตสาหกรรมเล็กทรอนิกสของประเทศไทยสวนใหญ มี
โครงสรางอุตสาหกรรมท่ีเปนการรับจางผลิตใหบริษัทขามชาติ จึงจําเปนจะพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยการกําหนดทิศทางจากพัฒนาอุตสาหกรรมจากตางประเทศ ดังนั้น จึง
ทําใหภาคอุตสาหกรรมของไทยขาดภูมิคุมกันในตนเอง ขาดอํานาจการตอรอง ในหลายกรณีบริษัท
ตางชาติท่ีเขามาลงทุนมักจะขูวาจะยายฐานะการผลิตไปตางประเทศ ทําใหเราตองลดหยอนผอนปรน
มาตรการตางๆ โดยเฉพาะมาตรการในการคุมครองดานส่ิงแวดลอม จนในท่ีสุดก็ทําใหเกิดปญหาสังคม
และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ตามมา 

ดังนั้นจากความพยายามในการระดมสมองเพ่ือนิยามความหมายของการประยุกตใชแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจึงสามารถเขียนออกมาเปนสมการ 
ดังนี้  
  การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในอุตสาหกรรม   =    เศรษฐกิจฐานความรู (KE) + ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
                           อิเล็กทรอนิกส                               + ความพอประมาณ5  

 

จากสมการดังกลาวจะพบวาการนําแนวคิดในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไมไดเปนการเดินถอยหลังเหมือนท่ีหลายตอหลายคนเขาใจ แตเปนแนวคิด
ท่ีครอบคลุมไปถึงระบบเศรษฐกิจฐานความรู ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 
Responsibilities: CSR) และความพอประมาณ 

ท้ังนี้ประเด็นท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเม่ือนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส คือ “ภูมิคุมกัน (Immunity)” เนื่องจากเปนจุดออนท่ีสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะประเทศไทยยังคงขาดภูมิคุมกันในดานตางๆ 
ดังนี้ 

                                                 
5 ความพอประมาณ เปนหนึ่งในกรอบความคิดในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตยังคงเปนเร่ืองยากที่จะสนับสนุนใหเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม 
เล็กทรอนิกส เพราะเปนแนวคิดที่สวนทางกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalism)  
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1) ไมไดมีการพัฒนาภูมิคุมกันของตนเองจนทําใหเกิดการทําราย การเอาเปรียบ และการกดข่ี 
กดดันตอทรัพยากรในดานตางๆ ท้ังทรัพยากร ธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย โดยคนไทยดวยกันเอง
และจากชาวตางชาติ 

2) ทรัพยากรธรรมชาติไมไดรับการดูแลและใหความสําคัญตอคุณคาท่ีมีอยู จึงถูกตางชาติ
ใชยุทธวิ ธีดวยการเขามาใหทุนสนับสนุนการวิจัยทางดานความหลากหลายทางพันธุกรรม                 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และผลการศึกษาวิจัย
ดังกลาวก็ยังเปนผลการวิจัยท่ีเปดใหตางชาติสิทธิอันชอบธรรม 

3) ไมไดตระหนักและเหลียวแลภูมิปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom) โดยไมมีการดูแลอยาง 
เปนระบบและตอเนื่อง ทําใหไมมีการพัฒนาตอยยอดจึงเปนไดเพียงภูมิปญญาทองถ่ินหรือ ภูมิปญญา
ชาวบาน ไมเคยไดรับการพัฒนาเปนเทคโนโลยี ท้ังๆท่ีภูมิปญญาทองถ่ินตางๆ เหลานี้ก็คือเทคโนโลยี 
หากสังเกตใหดีแลว  เทคโนโลยีของตางประเทศท่ีมีอยู ในปจจุ บัน  ก็ คือ  ภู มิปญญาทองถ่ิน
ของประเทศเหลานั้น ดังนั้น ภูมิปญญาทองถ่ินของไทย คือ การปรับตัวใหเขากับทรัพยากรที่มี แตเม่ือ
ไมมีการพัฒนาตอเนื่องก็เลยไมมีเทคโนโลยีใหมของคนไทย 

4) ไมไดมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ในปจจุบันแรงงานในประเทศไทยสวนใหญ ยังคง
เปนแรงงานไรทักษะหรือแรงงานท่ีสรางมูลคาเพ่ิมจากการผลิตตํ่ามีเพียงแรงงานสวนนอยมากท่ีมี         
การพัฒนาจนเปนแรงงานทักษะสูง เชน ในโรงงานอุตสาหกรรมฮารดิสกและโรงงานรถยนต เปนตน 

5) ลักษณะของคนไทยถูกมองวาเปนสังคมบริโภคนิยมสูง 
 

และ เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนในการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ
เคร่ืองมือสําหรับสรางภูมิคุมกันใหกับอุตสาหกรรมฯ จึงไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกลไก
ระบบภูมิคุมกันของรางกาย กับกลไกลจากแนวคิดในการสรางภูมิคุมกันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบระบบภูมิคุมกันรางกายและการสรางภูมิคุมในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส  

ระบบภูมิคุมกัน สวนประกอบ การสรางภูมิคุมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 แบคทีเรีย    แนวโนมการแขงขันทางดานการคา(โลกาภิวัฒน) เช้ือโรค/ส่ิงแปลก 
ปลอม  ไวรัส    แนวโนมปญหาดานส่ิงแวดลอม (Global Warming) 

 การปองกันโดยทางกายวิภาค    มาตรการกีดกันทางการคา (กําลังถูกทําใหลดตํ่าลง) 

ระบบภูมิคุมกนัท่ีไม 
เฉพาะเจาะจง 
- เซลลเม็ดเลือดขาว 
- แอนติบอดี ้

   บริษัทท่ีผลิตเทคโนโลยี และ/หรือนวัตกรรม 

    การสรางภูมิคุมกัน 
ในรางกาย 

ระบบภูมิคุมกันแบบเฉพาะ 
- แอนติเจน (memory) 
- ทีเซลล 

ศูนยคลังสมอง(Think Tank) & ศูนยความเปนเลิศ   
เฉพาะทาง (Center of Excellence) 

 ยาปฏิชีวนะ สรางนักพัฒนานวัตกรรม/นักพัฒนาเทคโนโลยีใหมี
จํานวนมากข้ึน และสนับสนุนสุดยอดนวัตกรรมใน
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู 

   การสรางภูมิคุมกัน  
จากภายนอก 

 

    วัคซีน 1. การยอมรับการจัดซ้ือซ้ือจัดจางแบบเตรียมการ  
           -ตองการศึกษาดานตลาด, การคาดการณ

เทคโนโลยี, ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง(Center 
of Excellence) , การรวมกลุมเปน 
Cluster/Consortium 

2. การรองรับความเส่ียง (Risk Absorbtion) 
3. การลงทุนท่ีมีวิสัยทัศนและมีการคาดการณ 
4. สนับสนุนเงินลงทุนแบบใหเปลา (Seed Funding 

& Angel Investment) 
 

ดังนั้น จึงถือโอกาสนี้พิจารณาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเคร่ืองมือท่ีชวยถวงดุล
การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยใหมี ความสมดุลและยั่งยืนโดยยึดหลัก“การสราง
ภูมิคุมกัน” ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย 
 

…………………………………………. 
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บทที่ 3 
ถอดบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

เพื่อใหขอเสนอเชิงยุทธศาสตรจากโครงการดังกลาวนี้มีการบูรณาการอยางรอบดาน จึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองทบทวนบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีผานมาท้ังในระดับนักพัฒนา
เทคโนโลยี/ผูประกอบไทย และในระดับนโยบาย โดยแบงออกเปน 2 สวน สวนท่ี1 เปนการถอด
ทบทวนบทเรียนการพัฒนาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองและประสบการณของ
ผูประกอบการไทยที่ไดจากการสังเคราะหผลการสัมมนากลุมยอย เพื่อช้ีใหเห็นปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะจากความพยายามในการสรางภูมิคุมกันดวยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ตนเอง สวนท่ี 2 เปนการถอดบทเรียนจากประสบการณในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใน
ตางประเทศ โดยยกตัวอยางกรณีการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศเกาหลีใตและประเทศไตหวัน เพื่อทํา
ความเขาใจวาอะไรคือพื้นฐานทางดานนโยบายและมาตรการ ท่ีชวยสงเสริมใหประเทศท้ังสองประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองข้ึนมา  
 

3.1 บทเรียนการพัฒนาในการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการไทย 
 สําหรับการถอดบทเรียนจากผูประกอบการไทย สถาบันธรรมรัฐฯ ไดรับความรวมมือจาก
ภาคเอกชน ซ่ึงเปนผูประกอบการดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จํานวน 
3 บริษัท มารวมถายทอดความรู ประสบการณในการสรางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑของตนเอง ซ่ึงท้ัง 3 
บริษัท จะมีรูปแบบธุรกิจและแนวทางในการพัฒนาท่ีแตกตางกัน รายละเอียดมีดังนี้  
 

1) บริษัท ซิลิคอน คราฟท เทคโนโลยี จํากัด ผูผลิตเทคโนโลยี RFID ขายในตลาดโลก 
 บริษัท ซิลิคอนคราฟท เทคโนโลยี จํากัด เปนบริษัทท่ีทําดานธุรกิจตนน้ําในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และอาจเปนบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกท่ีผลิต “ระบบช้ีเฉพาะดวยเคล่ือน
ความถ่ี หรือท่ีเรียกกันวา  RFID (Radio Frequency Indentification) ” คือ ไมโครชิปสท่ีสงสัญญาณ
คล่ืนวิทยุ และบวกเอกลักษณ เชน บัตรรถไฟฟาใตดิน หรือบัตรเขาออกสํานักงานท่ีใชกับเคร่ืองอาน 
นอกจากนั้นอาจเปนบริษัทแรกและบริษัทเดียวในไทยท่ีรับออกแบบ IC เชิงพาณิชยทางดานแผงวงจร
รวม ในขณะท่ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศสวนใหญถูกใชเปนเพียงอุตสาหกรรมรับจาง
ใหกับบริษัทตางชาติ  แตบริษัทซิลิคอนคราฟท จะทํางานในดานการออกแบบวงจรรวมซ่ึงการผลิตใน
ระดับตนน้ํา คือ เร่ิมตั้งแตการออกแบบแนวคิดของตัวไมโครชิปสวาทํางานอยางไร ออกแบบ           
การทํางานตางๆ  ดังนั้นกิจการในชวงแรกจึงเปนการรับออกแบบจากตางประเทศ สําหรับในเมืองไทย 
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ยังไมมีลูกคา เพราะคนไทยยังไมเช่ือมันในฝมือและความสามารถของผูประกอบการไทยในดาน
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการออกแบบเทคโนโลยีใหม  

ดั งนั้น  งานในระยะแรก ท่ี มีอยู ในประ เทศไทยมักจะมาจากงานออกแบบ  โดยมี
สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ ชักชวนไปรวมงานวิจัย โดยทํางานรวมกับนักวิจัยประจํา
โครงการเพื่อจัดทําอุปกรณตนแบบ(Prototype) อยางไรก็ตาม เม่ือดําเนินกิจการไประยะหนึ่งก็พบวา
หากคงทําตามแนวทางเดิมตอไปคงไปไมรอด จึงตองหันกลับมาดูความสามารถหลักซ่ึงเปนจุดแข็งของ
บริษัท วาคืออะไรบาง แลวลองปรับแนวคิดการดําเนินงานใหม จึงหันกลับมาทําไมโครชิบ จนกระท่ัง
กาวมาทํา RFID ท่ีใชกับงานดานบัตรเขา-ออกสํานักงาน หรือทางดานปศุสัตว เพราะบริษัทไมสามารถ
เขาไปแขงขันในการทําซุปเปอรคอมพิวเตอรหรือทําซีพียู เพราะมันสายเกินไปท่ีจะเขาไปเจาะในตลาด
ดังกลาว ฉะนั้นจึงพยายามสรางมูลคาเพิ่ม(Value Creation)ในส่ิงท่ีทําได เนื่องจาก ผูกอต้ังบริษัทเปน
ผูเช่ียวชาญดานอนาล็อค ซ่ึงในผลิต RFID ก็เปนอุปกรณท่ีมีสวนประกอบดานอนาล็อคอยูพอสมควร 
จึงเร่ิมต้ังตนหันมาดําเนินกิจการดานนี้แทน 

การออกแบบของบริษัทท่ีผานมา มีคุณคาตรงท่ีหลังจากที่เปน IP หรือมีวงจรชีวิตคอนขางสูง 
ดังนั้น   การเลือกผลิตภัณฑ หรือ การออกแบบ ข้ึนกับวิสัยทัศนของผูประกอบการวาทําดวยซีรีสใหมๆ
ใช IP ตอยอดจากเดิมท้ังหมด และดวยทีมงานและศักยภาพของคนไทย บริษัทสามารถพัฒนาเขาสู
ตลาดโลกไดแลว โดยทําการผลิตแผงวงจรรวม(IC) ที่เปน Half duplex  เปนรายท่ี 2 ของโลกเรียกวา
ระบบ FM สงคล่ืนสัญญาณแบบ Half duplex ซ่ึงสงสัญญาณไดไกลกวาเดิม  นอกจากนั้นผลิตภัณฑของ 
ซิลคอนคราฟท ยังสามารถใหลูกคาไปลง ID โปรแกรมไดท่ีปลายทาง ในขณะท่ีอุปกรณของบริษัท 
Texas Instrument : TI  ซ่ึงเปนเจาของสิทธิบัตรและเปนผูท่ีมีสวนแบงตลาดมากท่ีสุด ตองลงโปรแกรม
จากโรงงานเทานั้น คือ หากตองการเปล่ียนแปลงขอมูล ID ตองสงกลับไปท่ีโรงงานเพื่อใหลงโปรแกรม
ใหม ดังนั้น อุปกรณของซิลคอนคราฟทจึงมีความความยืดหยุนในการใชงานมากกวาของ TI  ดังนั้น TI 
กลัววาจะขาดความเปนผูผูกขาดในตลาดอุปกรณดังกลาวจึงใชกลยุทธทางธุรกิจแบบเดียวกับ 
ท่ีบริษัทยักษใหญทํากับบริษัทขนาดเล็กภายในแนวทางท่ีเรียกวา Predator & Pray  คือ (1) ตามไปฟอง
บริษัทซิลิคอนคราฟทในประเทศตางๆ ท่ีซิลิคอนคราฟทไปขายผลิตภัณฑ ท้ังในประเทศอังกฤษ 
ออสเตรเลีย อเมริกา โดยเรียกทนายในประเทศท่ีไปจดสิทธิบัตรไว สงจดหมายไปฟองบริษัทท่ีซ้ือชิปส
จากบริษัทซิลิคอนคราฟทซ่ึงใชขออางวาบริษัทซิลิคอนคราฟทไปละเมิด IP ของบริษัท TI (2) 
เม่ือบริษัทเร่ิมทนตอแรงกดดันในดานตางๆไมไหวก็จะเขามาติดตอขอซื้อบริษัทเพ่ือใหสามารถกลับ 
เขามาเปนผูผูกขาดในตลาดตอไปไดจากกลยุทธดังกลาวทําใหพบขอคิดเห็นท่ีสําคัญ คือ ประเทศไทย  



 20

ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนท่ีจะเข าชวยสนับสนุน  และขาดนักกฎหมาย 
ท่ีเขามาชวยวิเคราะหดานนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาบริษัทซิลิคอนคราฟท จะขายสินคาไปไดท่ัวโลก แตสําหรับตลาดใน
ประเทศยังมีอยูนอยมาก ดังนั้นบริษัทจึงพยายามใชยุทธศาสตรท่ีเร่ิมจากสรางตลาดตางประเทศท้ังหมด
โดยใชปาลอมเมือง โดยการนําเอาความสําเร็จและความเชื่อม่ันของตางประเทศมาสรางภูมิคุมกันและ
สรางความเช่ือม่ันใหเกิดขึ้นในเมืองไทย 

• ปญหาและอุปสรรค 
(1)  ขอจํากัดในการขอรับการสนับสนุนจากมาตรการสงเสริมการลงทุนตางๆ เพราะมาตรการ

เหลานี้ มักเปนมาตรการท่ีไมสอดคลองกับธุรกิจที่เปนอุตสาหกรรมตนน้ําของผูประกอบการไทย  
เนื่องจากมักเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรค เชน  มีการกําหนดคุณสมบัติดานเงินทุน  การถือครองอส  ังหาริม
ทรัพยตางๆ ไดแก อาคาร โรงงาน เปนตน  ดังนั้นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจในลักษณะท่ีใหบริการดานการ
ออกแบบซ่ึงใชตนทุนดานทรัพยากรมนุษย (Human capital) มากกวาตุนทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
(Infrastructure capital) จึงไมเขาขายในการขอรับการสนับสนุนในดานตางๆ    

(2)  ขาดกองทุนรวม (Venture Captial:VC) ท่ีเขามาวิเคราะหและประเมินวาเทคโนโลยีใดบาง
เปนเทคโนโลยีท่ีมีมูลคาเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน นอกจากนั้นสถาบันการเงิน หรือหนวยงาน
สนับสนุนดานงบประมาณของไทยยังขาดประสบการณในการรองรับความเส่ียงในการพัฒนา
เทคโนโลยี  และกลัววา IP จะถูกสงวนไวกับนักพัฒนาเทคโนโลยี/ผูประกอบการเพียงคนเดยีว ทําใหไม
มีการถายโอนเทคโนโลยี ซ่ึงตรงกันขามกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ  ตัวอยางเชนในประเทศสิงคโปร 
บริษัท Temasex Funding ซ่ึงถือหุนสวนใหญโดยรัฐ จะลงทุนใหกับเอกชนกูไปไดในปแรก 75 
เปอรเซ็นต โดยนํา IP เปนหลักฐานคํ้าประกัน โดยไมตองใชอสังหาริมทรัพยไปคํ้าประกัน สําหรับใน
สหรัฐท่ี Silicon valley มีการตั้งบริษัทใหบริการในดานการออกแบบนวัตกรรมและ IP ใหมๆ 
ตลอดเวลา เพราะวามี VC คอยประเมินความเส่ียงและใหการสนับสนุน เพราะเม่ือมีบริษัทดาน
เทคโนโลยีเขาสูตลาด 100 บริษัท หากมีบริษัทเพียง 10 บริษัทท่ีประสบความสําเร็จก็คุมท่ีจะลงทุน 
เนื่องจากธุรกิจในลักษณะดังกลาว เปนธุรกิจท่ีใหมูลคาเพิ่มสูง 

(3)  ขาดงบประมาณในการจดสิทธิบัตร (Patent) ท่ีผานมาบริษัทจดไดเฉพาะการคุมครองใน
ประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจดานการออกแบบ IP เปนการแขงขันในระดับโลก มีการสงออก ไปขายยัง
ประเทศตางๆ ดังนั้นเพื่อเปนการคุมครอง IP ของตนเอง จําเปนจะตองมีการจดสิทธิบัตร ใหครอบคลุม
ในประเทศตางๆ ดวยจึงทําใหมีคาใชจายในการจดสิทธิบัตรสูงมาก 
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(4)  ถูกบริษัท Texas Instrument :TI  ซ่ึงเปนคูแขงทางธุรกิจดานออกแบบ  IC  ตามฟองรองจน
ทําใหตองออก Letter of identification คือ หนังสือรับรองการจายคาทําขวัญ ในกรณีท่ีบริษัทท่ีเปน
ลูกคาของบริษัทซิลิคอนคราฟทท่ีถูกฟองจาก TI เพื่อเปนการยืนยันวาบริษัทซิลิคอนคราฟทจะยอมจาย
คาเสียหายท่ีเกิดจากการฟองรองใหท้ังหมด 

(5)  ขาดนักกฎหมายดาน IP ในอุตสาหกรรมการออกแบบ IC  ท่ีตองเขามาชวยวิเคราะหและ
ช้ีใหเห็นวา IP ท่ีเราผลิตข้ึนมานั้นมีลักษณะเฉพาะอยางไร รวมไปถึงการวิเคราะห IP กับคูแขงของเรา
ดวย  

(6)  การขยายตัวของบุคลากรที่อยูทางดานการออกแบบแผงวงจรรวมเปนไปไดชาไมทันตาม
ความตองการ 
 

• ขอเสนอแนะ 
(1) ควรมีหนวยงานเขามาสนับสนุนและคุมครองนวัตกรรม/ทรัพยสินทางปญญาใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของคนไทย ท้ังๆท่ีในปจจุบัน IP กําลังกลายเปนอาวุธทางการคาท่ีสําคัญ 
เพราะฉะนั้นหากเราไมติดอาวุธใหกับผูประกอบการ หรือนักพัฒนาเทคโนโลยีคนไทย ไมนานบริษัท
ไทยท้ังหลายจะไมมีทรัพยสินทางปญญาเปนของตนเอง และสงครามดาน IP จะมาแรงจนกระท่ัง
ประเทศไทยจะไมมีทุนในการจดทะเบียน หรือไปสูกับตางประเทศหรือบรรษัทขามชาติ  

(2) ควรทบทวนวิสัยทัศนในการสนับสนุนการลงทุนใหม โดยการเลิกสนับสนุนอุตสาหกรรม
ท่ีไมมีการพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง ไมใชเปนเพียงฐานการผลิตท่ีใชแตปจจัยแรงงานราคาถูกเพียง
อยางเดียว ซ่ึงในที่สุดจะนําใหประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันใหกับคูแขง ดังนั้นควรมี
การทบทวนกลไกและมาตรการตางๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทยและ
ทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆ ใหมีความสามารถ ในการแขงขันสูงข้ึน   

(3) ควรทบทวนนโยบายการสนับสนุนนักพัฒนานวัตกรรมรุนใหม วาควรจะมีแนวทาง
อยางไรบาง เชน  ประการท่ีหนึ่ง ควรมีเวทีแสดงออกในเมืองไทย อยางนอยผลักดันตองสามารถตั้ง
บริษัทและทําใหคนเหลานี้พอตั้งตัวได  ประการท่ีสอง ควรสรางบรรยากาศการลงทุนท่ีเปนมิตรจริงๆ 
และประการสุดทาย ควรลดคูแขงตางชาติไมปลอยใหตางชาติมีแตมตอมากกวาผูประกอบการใน
ประเทศมากจนเกินไป เชน ไดรับการยกเวนภาษีตางๆ ดังนั้น จึงควรมีมาตรการเพ่ือเปนการปรับฐานให
คนไทยและตางชาติอยูในของการแขงขันในระดับ (Level of Playing Field) เดียวกันมากท่ีสุด 
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2) บริษัท นอรกา จํากัด ผูผลิตเตาเผาขยะ 
 บริษัท นอรกา เร่ิมตนจากการเปนผูประกอบดานอิเล็กทรอนิกสท่ีเช่ียวชาญดานเลียนแบบและ
พัฒนา (Copy & Develop) สาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําใหหันมาสนใจการพัฒนาเตาเผาขยะ คือ เนื่องจากความ
จริงไมมีประสบการณแตอาศัยเปนนักคิดและนักพัฒนา ดังนั้นเม่ือ 4 ปท่ีแลวจึงไดเปนสปอนเซอรให
นักปนเขาชาวสิงคโปรปนเขาเอเวอเรสตซ่ึงเปนเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก แตพอศึกษาวิจัยเร่ือยๆ พบวาบน
ภูเขาเอเวอเรสซ มีขยะมากกวา10 ตัน ซ่ึงขยะสวนใหญเปนถังออกซิเจนท่ีนักปนเขาแบกข้ึนไป พอใช
หมดก็เลยทิ้งเพราะแบกลงมาไมไหว ฉะนั้นถึงแมวาจะเปนจุดท่ีสูงท่ีสุดของโลกยังมีขยะมหาศาล 
หลังจากนั้นจึงเร่ิมมีความคิดวานาจะทําเตาเผาขยะ 

จุดเร่ิมตน คือ เนื่องจากบริษัทไมมีความรูในดานนี้มากอน จําเปนตองเลียบแบบจากคนอื่น      
แตการลอกเลียนแบบ  คือ การยอนรอยถอดแบบ (Reverse engineering) ซ่ึงไมสนใจวาใครจะมาบอกวา
เลียนแบบ เพราะเลียนแบบแลวพัฒนาข้ึนมาดีกวาของเดิมและขายได แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา
เตาเผาขยะมีอยู  3 ประการ คือ  หนึ่ง ตองไมมีกล่ินและควัน  สอง น้ําขยะตองไมสัมผัสพื้น และ สาม 
ตองมีพลังงาน ดงนั้นเราจึงต้ังโจทยใหการปลอย dioxin HCl เปนศูนย ท่ีผานมาเตาเผาขยะท่ีนําเขามา
จากตางประเทศนํามาใชไมได เพราะพฤติกรรมในการแยกขยะของคนไทย คือ คนตนทางแยกแตคน
ปลายทางเอาไปรวมกัน  ซ่ึงพอวิจัยและพัฒนาเสร็จแลว จึงไดลงทุนไปสรางเตาเผาขยะคร้ังแรกท่ีแหลม
ฉบัง โดยสามารถเผาขยะได 3 ชนิด คือ เผาติดเช้ือ เผาอุตสาหกรรม  เผาชุมชน สามารถรองรับกับขยะท่ี
เปยกสูงมาก เพราะปจจุบันขยะจะเปยก 100% พอเปยกช้ืน 100% การเผาไหมก็จะแพง แตบริษัทมี
เทคโนโลยีท่ีขจัดความช้ืนออก และใชพลังงานถูกลง การใชเตาเผาขยะจากตางประเทศเชน จาก
ประเทศญ่ีปุน หรือเยอรมัน ไมสามารถท่ีจะแกปญหานี้ได นอกจากนั้นอาคารท่ีตั้งอยูแหลมฉบังยังใช
วัสดุกอสรางแบบเดียวกับโรงงานผลิตอาหาร เรียกวาผนังแซนวิชบอรดซ่ึงใชสําหรับตูเย็น ทายท่ีสุด
หลักคิดท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ตองเปนอาคารท่ีสวย สามารถอยูรวมกับชุมชนไดโดยชุมชนไม
รูสึกรังเกียจ และไมกอมลพิษกับชุมชน 

 

• ปญหาและอุปสรรค 
(1)  ขาดสถาบันรับรองมาตรฐานเทคโนโลยี(Technology Verification) เนื่องจากเปน

นวัตกรรมใหมและเก่ียวของกับมาตรฐานตางๆ หลายดาน สถาบันรับรองสวนใหญจะรับรองเฉพาะ
เร่ือง เชน ในประเทศเยอรมันมีสถาบันท่ีรับรองเฉพาะคุณภาพ อากาศ 
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(2) ขาดสถานที่อางอิง (Reference Site) การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ออกมาจําหนาย นั้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขายใหภาครัฐ หรือลูกคารายใหญๆ จําเปนตองมีสถานท่ีอางอิง หรือหนวยงาน
อางอิง ซ่ึงในกรณีท่ีเปนนวัตกรรมหรืออุปกรณใหมในตลาด และเปนอุปกรณขนาดใหญอาศัยการ
ลงทุนสูง หากไมมีงบประมาณเพียงพอในการสรางแหลงอางอิงตนเองข้ึนมา ก็จะไมสามารถเขาขาย
หรือเขาแขงขันในตลาดได 

(3) บริษัทยังไมสามารถจดสิทธิบัตรได เพราะถาจดไปแลว เม่ือมีการประมูลจะถูกกลาวหาวา
วาเปนคนล็อคสเปคทําใหประสบปญหาเร่ืองการประมูลจัดซ้ือจัดจาง  

(4) รัฐควรสรางจูงใจในดานตางๆ และสนับสนุนการสรางสถานท่ีอางอิงหรือ อุปกรณ
ตนแบบ 

(5) ภาครัฐและภาคเอกชนควรรวมทุนในลักษณะกิจการรวมทุน (Joint venture) 
เพื่อทําหนาท่ีเปน Venture Capital ไปลงทุนซ้ือบริษัทดานเทคโนโลยี/นวัตกรรมในตางประเทศท่ี 
อยูระหวางสถานะทางการเงินไมคอยดี เพื่อมาพัฒนาตอยอดและทําใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี 
ใหมๆใหกับคนไทย 
 

3) บริษัท ไทย อาร แอนดดี เฮาส จํากัด ผูผลิตเคร่ืองแยกสีขาว 
บริษัท ไทย อารแอนดดี เฮาส ทําเครื่องคัดแยกสีเมล็ดขาว โดยไดคิดคนนวัตกรรมของตนเอง 

ดวยการจดสิทธิบัตรไปท้ังหมด 4 ฉบับ เนื่องจากมีประสบการณจากเคร่ืองของตางประเทศพบวามี
จุดออนตางๆ การพัฒนาจึงใชแนวทางการเลียบแบบและพัฒนา (Copy & Develop) และนํามาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑของตนเองซ่ึงใชเวลาพัฒนาประมาณ 5 ป ปจจุบันมีผลิตภัณฑอยู 2 รุน รุนท่ี 3 ท่ีเปน 
Gold design แตไมมีงบประมาณท่ีจะทําผลิตภัณฑตอ เนื่องจากขาดเงินทุน นอกจากนั้นผลิตภัณฑ
ดังกลาวยังเคยไดรับรางวัลนวัตกรรมแหงชาติในป 2549 

สินคาตัวแรก Platinum 160  จําหนายไปไดแลวจํานวน 1 เคร่ือง ท่ีผานมา 1 ป ยังคงขายไดเพียง 
1 เคร่ือง เคร่ืองท่ีขายไปแลวนั้นไดทําการติดตั้งและใชงานมาแลวประมาณ 7 พันชั่วโมง ทํางานไดคุมคา
คอนขางมาก เพราะจากเดิม 1 ช่ัวโมง ลูกคาไปจางยิงขาวเพื่อแยกสีเมล็ดขาว ประมาณ กิโลกรัมละ 50 
สตางค สมมติวากําลังการผลิตไดประมาณ 50 เกวียนหรือ 50 ตัน ก็จะสูญเสียรายไดไปวันละ 25, 000 
บาท  หรือ 1 เดือนประมาณ 7 แสนบาท หรือ  1 ป ประมาณ 7 ลาน อยางไรก็ตามลูกคาท่ีไดกลาวไป
แลวนั้นยังคงเปนลูกคารายแรกและรายเดียวท่ีมีอยูในขณะน้ี  
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• ปญหาและอุปสรรค 
(1) ขาดเงินทุนในการผลิตอุปกรณ เนื่องจากตองใชเงินทุนคอนขางสูง ดังน้ันในการผลิตข้ึนมา

จําหนายใหมแตละคร้ังจึงท่ีทําไดยาก เพราะงบประมาณสวนใหญจมไปกับการวิจัยและพัฒนา  ดังนั้น
การแกปญหาเบ้ืองตนขอบริษัท คือจะตองใหลูกคาจายเงินมัดจํา 30 เปอรเซ็นต สวนท่ีเหลือทางบริษัทก็
ไปยืมเงินจากแหลงเงินกูตางๆ เพื่อไปซ้ืออุปกรณมาประกอบเปนผลิตภัณฑใหลูกคา โดยทําไดเพียง  
คร้ังละ 1 เคร่ือง เทานั้น 

(2) ประสบปญหาดานการตลาด เพราะในปจจุบันมีนําเขาเคร่ืองแยกสีเมล็ดขาวจากประเทศ
จีนและเกาหลีจํานวนมาก ซ่ึงบริษัทเหลานี้มักใชกลุยทธทางการตลาด โดยใหลูกคานําเคร่ืองไปใชกอน
แลวจึงผอนชําระเปนงวดๆภายหลัง  วิธีการดังกลาวทําใหผูประกอบการโรงสีพอใจและยินดีท่ีจะซ้ือ
ของจากตางประเทศ ถึงแมวาเคร่ืองของบริษัทไทยจะมีคุณภาพท่ีดีกวาก็ตาม   

(3) ไมสามารถขอกูเงินจากสถาบันการเงินได เพราะติดเง่ือนใขในการรับขอการสนับสนุน 
ทางการเงิน และมักจะตองเผชิญกับคําถามเหลานี้ เชน  มีท่ีดินหรือไมเทาไหร  มีอะไรมาค้ําประกัน มี
สิทธิบัตรแลวหรือไม เปนตน 

(4) สินคาไทยท่ีผลิตโดยคนไทยมักไมไดรับการยอมรับถึงวาจะมีคุณภาพเทียบเทากับ ของ
ตางประเทศ ดังนั้นแนวทางการแกปญหาของนักพัฒนาเทคโนโลยี/ผูประกอบการไทย จะใชวิธีไปต้ัง
โรงงานผลิตและสถานที่เก็บสินคาในตางประเทศ โดยนําอุปกรณไปผลิตในตางประเทศ หลังจากน้ันก็
เปล่ียนช่ือเปนตราสินคาโดยใชช่ือใหดูเหมือนของตางชาติ จึงจะสามารถขายใหคนไทยได  

(5) ควรเห็นความสําคัญในการสรางนวัตกรรมทางการเงินควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมทางการเงิน 80 เปอรเซ็นต จะทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมสามารถผลิตใน เชิงพาณิชยได 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรุปอุปสรรคการพัฒนาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการไทย 

 

อุปสรรค 
ผูประกอบการ 

ความเชื่อมัน ชองทางการเงนิ ชองทางการตลาด กฎระเบียบตางๆ 
Silicon Craft *  *  

Narca *   * 
Thai R & D House * * *  

อุปสรรค 
ผูประกอบการ 

ความเชื่อมัน ชองทางการเงนิ ชองทางการตลาด กฎระเบียบตางๆ 

 

Silicon Craft *  *  
Narca *   * 

Thai R & D House * * *  

3.2 บทเรียนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในตางประเทศ 
 หากจะกลาวถึงประเทศท่ีเร่ิมตนพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสพรอมๆ กับประเทศไทยก็
คงหนีไมพนประเทศเกาหลีใตและประเทศไตหวัน แตหลายคนคงต้ังคําถามเหมือนกันวาทําไมประเทศ
ท้ังสอง จึงมีพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไดอยางรวดเร็ว เพราะปจจัยอะไรบาง ในชวงเร่ิมพัฒนา
อุตสาหกรรมภาครัฐมีกลไกหรือมาตรการอะไรบางท่ีสนับสนุนใหเกิดการยกระดับอุตสาหกรรมได
อยางรวดเร็ว  ดังนั้นการถอดบทเรียนดังกลาวตอไปนี้ จะมุงเนนในสวนการสรางนโยบายและมาตรการ
ท่ีเกี่ยวของในการสรางปจจัยพื้นฐานของการสรางภูมิคุมกันและการพ่ึงตนเองในดานเทคโนโลยีของ
ประเทศท้ังสอง ดังน้ี 
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1) การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศเกาหลีใต 
สําหรับมาตรการเพื่อสงเสริมการพัฒนาทางเทคโนโลยีของตนเอง รัฐบาลเกาหลีใชมาตรการ

หลายประการเพ่ือสนับสนุนและกระตุนการพัฒนาเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม หนึ่งในนั้น คือ 
มาตรการดานกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายท่ีเปนพื้นฐานสําคัญในการวางฐานใหแกการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
ในประเทศเกาหลี6 คือ กฎหมายเพื่อการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี (Law for the Promotion of 
Technology Development) กฎหมายเพื่อสงเสริมบริการดานวิศวกรรม (The Engineering Service 
Promotion Law) กฎหมายชวยเหลือการจัดต้ังสถาบันวิจัย (Assistance Law for Designated Research 
Organization) และอ่ืนๆ 
 ในบรรดากฎหมายเหลานี้ กฎหมายเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญ อยางมาก
และชวยวางรากฐานใหกับการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมของเกาหลี มีประเด็น
ท่ีนาสนใจดังตอไปนี้ 
 (1)  ระบบสํารองทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development Reserve Fund 
System) 
 (2)  การสงเสริมการจัดตั้งสถาบันวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเอกชน 
 สําหรับบริษัทท่ีประกอบอุตสาหกรรมในกลุมเปาหมาย (Strategic Industries) รัฐจะเขามา
ตรวจสอบและใหคําแนะนําแกบริษัทเหลานั้น เพื่อมาปรับปรุงสถานท่ีและอุปกรณ เพื่องานวิจัยและ
พัฒนา ในการนี้รัฐบาลอาจใหความชวยเหลือดานการลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน ยกเวนภาษีรายได
บุคคล หรือนิติบุคคลถึงระดับรอยละ 10 เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังไดรับ อนุญาตใหคิดคาเส่ือมราคา
ของอุปกรณงานวิจัยและทดสอบไดถึงรอยละ 50 ในปแรกและมีสิทธิไดรับเงินกูอัตราดอกเบ้ียตํ่าระยะ
ยาวในการลงทุนซื้ออุปกรณงานวิจัยดวย 
 (3) การสงเสริมการขายเทคโนโลยีใหม 
      เม่ือบริษัทไดตกลงใจท่ีจะขายเทคโนโลยีใหมซ่ึงพัฒนาข้ึนเอง บริษัทจะไดรับการยกเวน 
รายนิติบุคคลรอยละ 8-10 นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับสิทธิกูเงินอัตราดอกเบ้ียตํ่าระยะยาว จากธนาคารที่
รัฐกําหนดอีกดวย 
 
 
 
 

                                                 
6 ที่มา อุปสรรคและกลยุทธในการจัดการเทคโนโลยี, 2534 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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 (4) การคุมครองบริษัทผูผลิตท่ีใชเทคโนโลยีใหมๆ 
       ธุรกิจท่ีทําการผลิตโดยใชเทคโนโลยีใหมๆ นับเปนธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง เนื่องจากตอง    
เงินลงทุนมากและระยะคืนทุนยาว รัฐบาลจึงใหการสนับสนุนและคุมครองธุรกิจเหลานี้ เชน การหาม
นําเขาผลิตภัณฑชนิดเดียวกันหรือคลายคลึงกัน การหามบริษัทอ่ืนในประเทศ ผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันในระยะเวลาที่กําหนด การใหความชวยเหลือดานการเงิน ในรูปแบบตางๆ เปนตน 
 (5) การประกาศรับรองเทคโนโลยีท่ีพัฒนาภายในประเทศ 
       เทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาข้ึนมาภายในประเทศ ท่ีผานการพิจารณาตรวจสอบ         
จากคณะกรรมการการพัฒนาเทคโนโลยีแลว จะไดรับการประกาศรับรองใหทราบโดยท่ัวกัน            
การประกาศนี้ มีความหมายวา  เทคโนโลยีดังกลาวตลอดจนบริษัทผูผลิตได รับการคุมครอง               
ตามกฎหมายชวยปองกันมิใหบริษัทอ่ืน ซ้ือ หรือนําเขาเทคโนโลยีดังกลาวจากตางประเทศ 
 (6) สิทธิการเปนเจาของเทคโนโลยี 
       กฎหมายระบุไววา สิทธิการเปนเจาของเทคโนโลยีใหมจะตองตกเปนของผูพัฒนา 
เทคโนโลยีนั้น หรือผูลงทุนทําการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น สิทธิดังกลาวจะคงรูปนี้ แมในกรณีท่ีรัฐบาลมี
สวนเขารวม ในการพัฒนาเทคโนโลยีในฐานะผูใหทุน หรือผูวาจางก็ตาม เม่ือผูอ่ืนตองการเทคโนโลยี 
ใหมนี้ไปใช จะตองจายคาสิทธิบัตรตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
 (7)  การสงเสริมใหจัดตั้งสมาคมวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        สมาคมวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนท่ีรวมตัวของบริษัทตางๆ ท่ีใชเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมคลายคลึงกัน เพื่อมีโอกาสแลกเปล่ียนขอมูลความรูและปญหาตางๆ รัฐบาลสงเสริมใหมี 
การกอต้ังสมาคมเหลานี้ โดยชวยเหลือดานการเงินและการบริหารงาน 

 

อยางไรก็ตาม อีกมาตรการหน่ึงท่ีประเทศเกาหลีนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเทคโนโลยี 
จนกลายเปนกรณีศึกษาของประเทศตางๆท่ีตองการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง คือ มาตรการจัดซ้ือจัด
จางโดยรัฐในลักษณะท่ีเรียกวา “Preparatory Procurement” หรือ “การจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐ แบบ
เตรียมการ” 

 
 
 
 
 



 28

กลาวคือ ในชวงท่ีรัฐบาลเกาหลีตองการสรางเครือขายโทรคมนาคมระบบ Digital Cellular  
Network ภาครัฐไดเรียกกลุมบริษัทขนาดใหญหรือท่ีเรียกวา “ แชโบ (Chaebol) ” เชน บริษัทซัมซุง 
บริษัทฮุนได บริษัทแดวู และบริษัทดานโทรคมนาคมอ่ืนๆ มาหารือวาจะสรางเครือขายโทรคมนาคมใน
ประเทศท่ีเปน Digital Cellular Network  CDMA โดยรัฐจะเปนผูออก TOR (Term of Reference)  ให
โดยใหแตละบริษัทไปจัดทําตามอุปกรณรูปแบบเดียวกันท่ีสามารถใชไดกับระบบ CDMA มานําเสนอ 
แลวรัฐบาล ออกนโยบายใหหนวยดานการสื่อสารของเกาหลี แบงจัดซ้ือจากทุกบริษัท ซ่ึงในข้ันตอน
ของการออก TOR รัฐจะระบุวาใหแตละบริษัททําตนแบบ มาพิสูจนใหไดวาอุปกรณดังกลาวใชงานได
กับระบบดังกลาวไดจริงหรือไม ท้ังนี้รัฐบาลเกาหลีใตเลือก CDMA จากการทําการคาดการณเทคโนโลย ี
(Technology Foresight Plan) อีกท้ังรัฐบาลเกาหลียังเปนผูออกงบประมาณซ้ือลิขสิทธ์ิระหวางประเทศ
จากบริษัท QUALCOMM ท่ีเดียว ซ่ึงถาหากรัฐบาลเกาหลีเลือกใชระบบ GSM จะตองไปท่ีตองซ้ือ
ลิขสิทธ์ิท้ังในสหรัฐ และยุโรป 

ดังนั้น หลังจากข้ันตอนการพิสูจนแนวคิดทางการพัฒนา (Prove of Concept) รัฐบาลจะเปนผู
หาเงินกูจากตางประเทศมาให เพื่อนําไปทําการผลิต โดยรัฐเปนคนคํ้าประกันเงินกูจากตางประเทศ      
มาปลอยกูตอใหผูประกอบการในประเทศ เพื่อนําไปพัฒนาผลิตภัณฑข้ึนมา 

ฉะนั้น ดวยวิธีการสนับสนุนในรูปแบบตางๆท้ังดานกฎหมายและมาตรการของภาครัฐจึงทําให
ประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศแนวหนาในดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของโลก
ในปจจุบัน 

 

2) การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไตหวัน 
 เม่ือเร่ิมแผนพัฒนาเศรษฐกิจดวยการพัฒนาอุตสาหกรรม รัฐบาลไตหวันเห็นวาขีดความ
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไตหวันเองยังไมสูงพอท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมอยาง
ไดผล ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสวนใหญไดมาจากการลงทุนจากตางประเทศ การนําเขา
จากตางประเทศ มากกวาการวิจัยและพัฒนาจากภายในประเทศ ในระยะน้ัน รัฐบาลไตหวันจึงไดออก
กฎหมายตางๆ เพื่อเปนมาตรการเพื่อสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเรงรัดการลงทุน จาก
ตางประเทศและนําเขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ดังตัวอยางเชน  
 (1)  กฎหมายสงเสริมการลงทุนจากชาวตางชาติ (1954) 
 (2) กฎหมายสงเสริมการลงทุนจากชาวจีนโพนทะเล (1955)  
 (3) กฎหมายใหสิทธิประโยชนพิเศษและสงเสริมการลงทุน (1960)  
 (4) กฎหมายสงเสริมการรวมพัฒนาเทคโนโลยี (1962) เปนตน 
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 ในขณะเดียวกัน ไตหวันกลับวางเฉยตอกฎหมายสิทธิบัตร การพัฒนาเทคโนโลยี ในยุคนั้นจึง
มักเปนการลอกเลียนแบบ จนเปนท่ีกลาวขวัญวาไตหวันเปน “นักลอกเลียนแบบ” ฝมือดีท่ีใช 
“Imitation Lag” หรือ “ชวงเลียนแบบ” ส้ันมาก7 
 นอกเหนือจากการถายทอดเทคโนโลยีจากตางชาติซ่ึงไดจากการนําเขาสินคาช้ันดี การนําเขา
เคร่ืองจักรช้ันดี และการเขาไปลงทุนของประเทศพัฒนาแลว ไตหวันยังมีโอกาสพัฒนา เทคโนโลยี จาก
การผลิตช้ินสวนประกอบ การรับเหมาชวงในอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ตางๆ    
การพัฒนาเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมของไตหวันไดคอยๆ เปล่ียนสภาพจาก การลอกเลียนแบบมาสู
การปรับปรุง และพัฒนาดวยตนเองในท่ีสุด (Copy to Copy & Develop) ตามลําดับ โดยสภาวการณทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดการเปล่ียนแปลง โดยรัฐบาลไมไดใชมาตรการ
ทางกฎหมายอะไรมากนัก มีผูกลาววา การที่ประเทศไตหวัน ไมมีระเบียบ กฎเกณฑควบคุมมากเกินไป 
กลับเอ้ือประโยชนใหไตหวันสามารถรับการถายทอดและพัฒนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากมาตรการดังกลาวขางตน การกลับมาของคนไตหวันท่ีไปศึกษาตอหรือทํางาน ใน
ตางประเทศก็เปนปจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไตหวัน กลาวคือ ในยุค
สมัยหนึ่งคนไตหวันมักจะสงลูกหลานไปเรียนในสหรัฐ หรือยุโรป ซ่ึงคนเหลานี้ มักจะ เรียนในสาขา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือจบการศึกษามักจะทํางานในตางประเทศ เชน ใน Silicon Valley 
จึงเกิดภาวะท่ีเรียกวา “สมองไหล (Brain Drain)” รัฐบาลไตหวันจึงออกมาตรการ เพื่อจูงใจ ใหคน
เหลานี้กลับมาเปนผูประกอบในประเทศ หรือนักพัฒนาเทคโนโลยี โดยการออกมาตรการจูงใจตางๆ ท้ัง
ทางดานภาษีและเงินสนับสนุน เปนตน 
 

……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 ที่มา การจัดการระบบวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม, 2534 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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บทที่ 4 
ขอเสนอแนวคิดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  

ในบริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.1 ทบทวนทางเลือกในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย 

จากการดําเนินกิจกรรมที่ผานมานั้น สถาบันธรรมรัฐฯ และผูเขารวมการสัมมนาตางมี
ความเห็นรวมกันวา “ขอเสนอแนวคิดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในบริบท
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จะเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญทางดานนโยบาย (Policy Instruments) ใน             
การผลักดันใหเกิดการสรางภูมิคุมกันใหกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มากกวาเปนเปาหมายดาน
นโยบาย ดังนั้นเพื่อใหขอเสนอดังกลาวจะมีสวนชวยสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว จึงจําเปนจะตองกลาวถึงทางเลือกเพ่ือการพัฒนาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีมีอยูใน
ปจจุบันเสียกอน โดยสรุปสามารถแบงออกเปน 2 แนวทาง คือ  

1) แนวทางการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป  
เปนการกําหนดยุทธศาสตรทางเลือกนโยบายโดยมุงพัฒนาจากฐานการผลิตเดิมท่ีมีอยู ซ่ึงแบง

ออกเปน 2 แนวทาง คือ (1) อยูในอุตสาหกรรมเดิม คือ เปนอุตสาหกรรมรับจางผลิต(Original 
Equipment Manufacturers :OEM)  แตยกระดับการใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมใหสูงข้ึน โดยการ
ผลิตสินคาชนิดเดิมแตพัฒนาใหเปนสินคาท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน ถึงแมวาอุตสาหกรรมดังกลาวจะเปนการ
ผลิตในระดับกลางน้ําก็ตาม หรือใหการสนับสนุนและสงเสริมภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองเพ่ือใหเกิดการบูรณาตามการแนวดิ่ง (2) คอยๆพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
ไปทางดานอุตสาหกรรมท่ีใหมูลคาเพิ่มสูง คือ คอยๆปรับการผลิตข้ึนไปดานออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม/ทรัพยสินทางปญญา หรือดานการขายและการสรางตราสินคามากข้ึน  

ขอเสนอจากโครงการดังกลาว พยายามช้ีใหเห็นวาหากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ของ
ไทยตองการไตระดับสูอุตสาหกรรมท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่มสูงข้ึนในระยะยาว จําเปนตองไตระดับ
ไปสูดานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม/ทรัพยสินทางปญญา หรือการสรางตราสินคาของตนเองมา 
ดังนั้นจําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ีมีความชัดเจนและตอเนื่อง โดยมีขอเสนอแนะ
เชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ท่ีเรียกวา “Three prong strategy” แบง
ออกเปน 3 ยุทธศาสตร คือ  
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 ยุทธศาสตรท่ี 1 เดินตามกลุมคนตัวใหญ (Grow [tag along] with the Giant) 
ยุทธศาสตรเดินตามกลุมคนตัวใหญ กลาวคือ อุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยมีขนาดใหญและขยายตัวอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน และเปนตัวอยางของ
อุตสาหกรรมซ่ึงกําลังเดินไปในทิศทางเดียว  เพราะในปจจุ บันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับยานยนต มีมูลคาท่ีสูงมาก ท้ังนี้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสสําหรับยานยนตเปนส่ิงท่ีบริษัท
ตางชาติ เชน ประเทศญ่ีปุนมีความสนใจท่ีจะลงทุนดานนี้คอนขางสูง เพราะสวนใหญเปนไปจางผลิต
จากภายนอก ซ่ึงการทํางานเปนงานลักษณะท่ีบริษัทตางประเทศหรือบริษัทแมเปนผูออกแบบมาให
บางสวน และสวนท่ีเหลือจึงมาออกแบบเพิ่มเติมบางสวน ดังนั้นปริมาณงานในการออกแบบจึงมี
ปริมาณงานคอนขางมาก บริษัทตางชาติเหลานี้ไมสามารถทําไหวจึงอยากสงงานดังกลาวมาใหคนไทย
ทํา ฉะนั้นในชวงแรกๆงานดังกลาวก็จึงเปนฐานท่ีใหญ ยุทธศาสตรนี้มีขอดี คือ เหมาะสําหรับ
ยุทธศาสตรท่ีจะสรางคน อยางไรก็ตามในชวงส้ันๆ ประเทศไทยอาจยังสรางคนท่ีเปนผูออกแบบ
(Designer)ไดนอยอยู  แตก็ควรใชยุทธศาสตร ดังกลาวเขามาชวยในการปรับฐานกําลังคน โดยใหผูท่ีเขา
มาลงทุนสอนคนของเราใหเกงข้ึน เม่ือเรามีกําลังคนมากข้ึนและมีคนออกแบบมากข้ึนจะสามารถทําให
เกิดการยกระดับ เทคโนโลยีและยกระดับการผลิต       

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ความพอเพียงบนความมีประสิทธิภาพ (Sufficiency with Efficiency)  
คือเปนยุทธศาสตร ท่ีจะทําอยางไรใหมีความพอเพียงภายในประเทศ  โดยทําให

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีจะเกิดข้ึนเขาไปชวยเสริมใหอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเปนอุตสาหกรรมหลักมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนในฐานเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ใหกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
เพื่อทําหนาท่ีผลิตส่ิงท่ีเรียกวา “สินคาเชิงทุน (capital goods)” หรือเปน “Local Niche”  

อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงภาคการผลิตในประเทศท่ีมีความสําคัญมากก็คงหนีไม  พน
ภาคการเกษตรซ่ึงเปนภาคการผลิตท่ีคนสวนใหญของประเทศเขาไปมีสวนเกี่ยวของ โดยอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสจะสามารถเขาไปสนับสนุนไดในเชิงการสรางอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเกษตร 
หรือท่ีเราเรียกกันวา “Agritronics” ท้ังนี้ อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเกษตร เปนเพียงตัวอยางท่ีสะทอนถึง
การสรางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่สนับสนุนจุดแข็งท่ีเรามีอยูในดานอ่ืน เชน ดานสุขภาพ ดาน
อุตสาหกรรมยานยนต (Automotive Industry) ดานส่ิงแวดลอม (Envirtronics) การจราจรและการขนสง 
(Intellegent Transportation System) เปนตน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมสนับสนุนดาวเดน (Super Star Cluster or Super Star 
Product) 

เปนยุทธศาสตรท่ีมองวา เม่ือเราไดพัฒนากันมาอยางตอเนื่อง ผลิตภัณฑหรือสินคา
บางอยางอาจจะมีความเปน “เทคโนโลยีท่ีเปนดาวเดน(Star technology)” หรือ “Best application” หรือ
อาจเรียกวาเปน “Product super star” ซ่ึงตัวอยางท่ีเห็นชัด คือ เทคโนโลยีท่ีเรียกวา RFID: Radio 
Frequency Identification เปนผลิตภัณฑตัวหนึ่งท่ีมีความตองการในตลาดโลกสูงและมีการขยายตัวสูง
อยางรวดเร็ว นอกจากนั้นผูผลิตแตละรายยังอยูในชวงเร่ิมพัฒนาเหมือนกัน ซ่ึงรวมไปถึงประเทศไทย
ดวย  

ดังนั้นยุทธศาสตรท้ัง 3 ประการ คงไมไดจํากัดอยูท่ีแนวทางใดแนวทางหน่ึงโดยเฉพาะ แต
เปนเพียงแนวคิดกวางๆ หากประเทศไทยหรือผูประกอบการไทยมีความพรอมท่ีจะเจาะตลาด
ตางประเทศก็นาจะผลักดันใหสามารถเดินไปขางหนาได แตหากมองวายุทธศาตรท้ัง 3 ประการ           
มีความสัมพันธในเชิงปรามิดท่ีสอดคลองกันอยู ดังนั้นก็ข้ึนวาแตละคนสามารถจะสามารถไตข้ึนไปได
ตามกําลังท้ังปริมาณธุรกิจท่ีมีและกําลังทรัพยากรที่มีไดอยางไร 
 

2) แนวทางการพัฒนาแบบกาวกระโดด 
เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีปรับกระบวนทัศนใหม คือ โดยท่ัวไปการพัฒนาอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกสควรคอยๆ พัฒนาจากการเปนทําอุตสาหกรรมรับจางผลิตใหบริษัทขามชาติแลวคอยๆ 
เปล่ียนโครงสรางไปสูอุตสาหกรรมท่ีสามารถออกแบบผลิตภัณฑไดเอง(Original Design 
Manufacturer: ODM) และอุตสาหกรรมท่ีมีการออกแบบและสรางตราสินคาของตนเอง(Original Brand 
Manufacturer: OBM) ตามลําดับ แลวจึงคอยๆขยับไปสูดานดานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม/
ทรัพยสินทางปญญา หรือดานการสรางตราสินคา แตเนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นหากยังคงยึดตามแนวทางเดิม คือ คอยๆปรับ
โครงสรางการผลิตจึงไมนาจะเปนแนวทางที่ สอดคลองกับบริบทของอุตสาหกรรม  ฉะนั้นยุทธศาสตร
ท่ีนาจะเปนทางเลือกอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาที่กาวกระโดดไปพัฒนาในดานการออกแบบและ
พัฒนาทรัพยสินทางปญญา หรือการสรางตราสินคา  
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ท้ังนี้ยุทธศาสตรดังกลาวจะชวยลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ และโดยไมจําเปนตอง 
ขยายทางอุตสาหกรรมท่ีเปนรับจางผลิตเพิ่ม เพียงแตใชทรัพยากรในการผลิตเดิมและ/หรือใหประเทศ
อ่ืน เปนผูผลิตแทน สงผลทําใหเกิดบูรณาการตามแนวด่ิงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
ไทย มากข้ึน ในระยะแรกๆ อาจเร่ิมตนออกแบบและพัฒนานวัตกรรม/ทรัพยสินทางปญญาใน
อุตสาหกรรมท่ีเมืองไทยมีศักยภาพในการพัฒนาท้ังดานอุปสงคและอุปทาน  เชน Agritronics, 
Envirtronics, Biomedial Equipment, Intelligent Transportation Systems: ITS, Industry Automation 
เปนตน 
 

 4.2 แนวคิดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในบริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท้ังนี้ถึงแมวาการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตามแนวคิด ท่ีกลาว

ไปแลวขางตน จะเปนทางเลือกท่ีมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของไทย แตเม่ือนําบทเรียนจากพัฒนาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ของผูประกอบการ
ไทย และประสบการณในการพัฒนาเทคโนโลยีจากตางประเทศ มาสังเคราะหรวมกับ แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทําใหพบปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีขัดขวางการสรางภูมิคุมกันในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส  ดังนั้น จึงไดพัฒนากรอบแนวคิด เชิงยุทธศาสตรและเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนกลไก
ในการสรางภูมิคุมกันใหกับอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกสของไทย  โดยจัดทําข้ึนเปน “ขอเสนอแนวคิด
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในบริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงมี
กระบวนการและองคประกอบดังตอไปนี้   
 

4.2.1 กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย มักข้ึนอยูกับ

ความตองการสินคาจากประเทศตางๆ ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนสวนหน่ึงของหวงโซอุปทานใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น ในโอกาสนี้จึงควรหันมากําหนดยุทธศาสตรของตนเอง โดยกําหนด
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ไปในทิศทางเดียวกับศักยภาพหลัก (Core Competency)
ของประเทศไทย คือ การกําหนดยุทธศาสตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีสอดคลอง ไปกับ
แนวนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในฐานะท่ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนอุตสาหกรรม
สนับสนุน (Supporting Industry) ใหกับอุตสาหกรรมท่ีเปนยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ไดแกยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 4 ดาน คือ  

 พัฒนา Agritronics เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตรดานการเกษตร  
 พัฒนา Biomedical Equipment เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข  
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 พัฒนา Envirtronics เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม และ 
 พัฒนา ITS : Intelligence Transportation System เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดาน
คมนาคมและการขนสง   

ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนอุตสาหกรรม
สนับสนุน หรือเปนสินคาเชิงทุน (Capital Goods) ใหกับอุตสาหกรรมท่ีเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ          
ท้ัง 4 ดาน จะสรางผลดานบวกในวงกวาง ท้ังชวยสงเสริมการยกระดับการพัฒนาในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมท่ีเปนยุทธศาสตรหลักไปพรอมๆ กัน 
 

4.2.2 วิเคราะหอุปสงคและอุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  (Demand & Supply Analysis)  

ดานอุปทาน ดานอุปสงค

การอํานวยความสะดวก กิจกรรมและโครงการสรางพื้นฐาน

ความเชื่อม่ัน

ชองทางการเงิน

กฎ ระเบียบ
และมาตรการตางๆ

ชองทางการตลาด

คุณภาพสินคา/
ตราสินคา

เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

อุปสรรค ความตองการ

การคาดการณ
เทคโนโลยี

ผลตอบแทน
การลงทุน

Product 
Testbed & Test 

Labs

Business 
Incubation

Seed Funding, 
Angle, and VC

Match Maker & 
Market Maker

Research Labs 
& Consortium

Market + Policy 
Research, TRM

เม่ือกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสออกเปน 4 ดาน ข้ันตอน
ตอไป คือ การวิเคราะหดุลยภาพของอุปสงคและอุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ของประเทศ
ไทย เพื่อใหทราบวา ณ เวลานั้นๆ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีดุลยภาพหรือไมเพราะอะไร มีปญหา
และอุปสรรคอะไรบาง ในปจจุบันสถานการณท่ีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ของไทยกําลังเผชิญ คือ 
ภาวะท่ีขาดดุลยภาพ เกิดความไมสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงค เพราะปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในดาน
ตางๆตอผูประกอบการ และปจจัยท่ีเปนความตองการของผูบริโภค ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะแตกตางกันไป 
โดยข้ึนอยูกับสถานการณของอุตสาหกรรมฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 รูปท่ี 6 ชองวางท่ีเปนอุปสรรคระหวางอุปสงคและอุปทาน 
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จากรูปท่ี 6 เปนรูปท่ีสะทอนอุปสรรค ท่ีผูประกอบการไทยตองเผชิญ เชน การขาดความ
เช่ือถือในสินคาทําใหผูประกอบการบางรายพยายามต้ังช่ือใหมีความรูสึกวาเปนสินคาของตางประเทศ 
ขอจํากัดของชองทางดานการตลาด ขาดนวัตรรมดานการเงินและผูประกอบการบางคนยังมีความเขาใจ
ในเร่ืองนี้คอนขางนอย ขอกฎหมายหรือระเบียบตางๆ ไมเอ้ือประโยชนตอผูประกอบรายยอยหรือ
ผูประกอบการไทย ในขณะท่ีดานอุปสงคมีความตองการ สินคาเทคโนโลยี คุณภาพสูง แตขาดวิสัยทัศน
และมักมองความตองการระยะส้ัน สําหรับภาวะดังกลาวนี้จึงเกิดความไมสมดุลระหวางอุปสงค และ
อุปทาน  และเกิดชองวาง ระหวางอุปสงคและอุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จึงทําใหสินคา
สวนใหญเปนการนําเขาจาก ตางประเทศ 

อยางไรก็ตาม แมวาจะกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรหลักของประเทศ แตหากอุปสรรคเหลานี้ไมไดรับการแกไข การพัฒนาอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสรางภูมิคุมกันในตัวเองจะทําไดยาก จึงควรมีเคร่ืองมือและกลไกท่ีเขามา
สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งจากดานอุปทานไปสูดานอุปสงคใหได 

 
 

4.2.3 เคร่ืองมือนโยบายและกลไกท่ีเก่ียวของ 
จากการกําหนดยุทธศาสตรฯ และการวิเคราะหดุลยภาพของอุปสงคและอุปทาน ใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ทําใหเห็นความสําคัญและความจําเปนตองกําหนดเคร่ืองมือนโยบาย เพ่ือ
การสนับสนุนยุทธศาสตรฯ ซ่ึงประกอบดวย  
(1) การจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐแบบเตรียมการ (Preparatory Government Procurement)  
 เปนท่ีรูกันอยูโดยท่ัวไปวาภาครัฐมักเปนผูบริโภครายใหญท่ีสุดของตลาดของสินคา และ
บริการ เม่ือรัฐเขาไปแทรกแซงตลาด (Market Intervention) มักจะสงไปทางดานใดดานทางหนึ่งตอ   
การบริโภคของประชาชน ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสก็ เชนกัน หากรัฐเขามีสวนสงเสริม         
อุตสาหกรรมดวยการเปนผูใชเสียเอง ยอมสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ อยางกวางขวาง 
เชน ปริมาณซ้ือขายสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาด ทัศนะคติในสินคาชนิดนั้นๆ รวมไปถึงโครงการสราง 
ของอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงเสนอแนวคิดการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐแบบเตรียมการเพ่ือเปนหนึ่ง             
ในเคร่ืองมือนโยบายในการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในบริบทปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  

กอนท่ีจะทําความรูจักกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐแบบเตรียมจําเปนตองเขา มีความ
เขาใจแนวคิดพื้นฐานในเรื่อง “วงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ (product development life cycle)” 
เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ จะตองมีข้ันตอนดังนี้  
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Proof of
Concept

Proof of 
Technology

Proof of 
Usability

Proof of 
Economy

PROBABLE
POSSIBLE/
BUILDABLE

USABLE/
USEFUL

REPEATABLE/
REPRODUCABLE

ACCEPTABLE/
SELLABLE

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 7 วงจรชีวิตในการพัฒนานวัตกรรมสูการผลิตเชิงพาณิชย 
 

กระบวนการตางๆ เหลานี้เปนข้ันตอนท่ีมีการลงทุนคอนขางสูงแตมีวงจรชีวิตท่ีคอนขางยาว    
ซ่ึงในตางประเทศภาครัฐจะเขาไปชวยในเรื่องของการทําการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐ จนกลายเปนปจจัย
สําคัญในการสรางอุตสาหกรรม แตสําหรับประเทศไทย การจัดซ้ือจัดจางเกือบทุกโครงการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการขนาดใหญจะมีกระบวนการการจัดซ้ือ   ท่ีทําใหคนไทยไมสามารถเขาถึง นอกจากนั้น
บริษัทของตางประเทศยังสามารถเขามามีแตมตอในดานตางๆ เชน ตราสินคา มาตรฐาน มากกวา
ผูประกอบการในเมืองไทย ในท่ีสุดบรรยากาศดังกลาวนี้เอง จะทําใหคนไทยอยากสรางเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑของตนเองข้ึนมา จนทําใหไมมีอุปทานดานผลิตภัณฑ อันนําไปสูการเกิดปญหาหลัก 3 
ประการ คือ (1) ขาดความเช่ือมโยงตอยอด (2) การบิดเบือนมูลคาทางการตลาด และ (3) 
การไมบูรณาการตามแนวดิ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  

ดังนั้น“การจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐแบบเตรียมการ” จึงถูกเลือกเปนแนวทางเพ่ือเปนการสราง
ภูมิคุมกันและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ของไทย 

การจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐแบบเตรียมการ (Preparatory Government Procurement) คือ 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐท่ีมีกระบวนการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ และผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส นักพัฒนาเทคโนโลยี นักนวัตกรรม ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี หนวยงาน
ในระดับนโยบาย เพื่อใหเกิดกระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีเอ้ือประโยชนตอการพัฒนา อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากหวงโซอุปทานการผลิตแบบเดิมจะมีไมมีการสงตอมูลคาเพิ่มระหวางกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดชองวางของผูทําหนาท่ีเปนอุปทานผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทย หากไมมีกระบวนการดังกลาวก็จะทําใหตองซ้ือสินคาจากตางประเทศท้ังหมด  
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ดังนั้น กระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐแบบเตรียมการจึงเปนกระบวนท่ีเขามาชวย อุดชองวาง
ท่ีเปนอุปสรรคตางๆ และเปนกระบวนการท่ีแตกตางจากการจัดซ้ือจัดจางของรัฐ ท่ัวๆไปซ่ึง
ประกอบดวยข้ันตอน TOR-Bid-Deploy-Use ตามลําดับ แตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐแบบ 
เตรียมการมีข้ันตอนตางๆ ดังนี้ (ดูรูปท่ี 8)  
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รูปที่ 8 กระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐแบบเตรียมการ (Preparatory Government Procurement)
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1. การกําหนดวิสัยทัศนในการใชเทคโนโลยี (Create Usage Vision) เปนข้ันตอนท่ีหนวยงานระดับ 
นโยบาย เชน หนวยระดับกระทรวง ทบวง กําหนดวิสัยทัศนในการใชเทคโนโลยีของตนเอง โดยกําหนด
เปาหมายวาในอนาคตวามีเทคโนโลยีอะไรบาง ท่ีหนวยงานตองการใช  และใชในเร่ืองอะไรบาง 

2. พัฒนากรอบในการพัฒนาเทคโนโลยี (Development Framework) เปนการพัฒนากรอบการพัฒนา 
เทคโนโลยี รวมกับผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เชน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ 
คอมพิวเตอรแหงชาติ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สมาคมสมองกลฝงตัวไทย เปนตน หลังจากท่ีได
กําหนดวิสัยทัศนแลว โดยผลจากการกําหนดกรอบในการพัฒนาจะมีผลลัพธ คือ (1) แผนการใชเทคโนโลยี
(Usage Plan) และแผนการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement Plan) (2) มาตรฐานหรือคุณลักษณะของเทคโนโลยีท่ี
หนวยงานตองการ (Standard & Technology Specification) 

3. จัดทําโครงการนํารอง (Performance Pilot Test) ภาครัฐจะเปดโอกาสใหหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปน
อุปทานผลิตภัณฑเขามีสวนรวม โดยการนํากรอบการพัฒนาดังกลาว ไปหาเทคโนโลยีจากฝากวิชาการ เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑในลักษณะเปนการจัดทําโครงการนํารองเพื่อทดสอบ ซ่ึงอาจเปนการทดสอบระดับ
ผลิตภัณฑหรือทดสอบระบบการใชงาน โดยจะคนที่ทําหนาท่ีเปนคนตรวจวัดหรือหองทดสอบเขามาชวย
กํากับการทดสอบโดยจะไดผลการทดสอบออกมา  กอนท่ีจะอุปทานผลิตภัณฑดังกลาวใหคนท่ีทําหนาท่ี
เปนอุปทานระบบ 

4. รับรองผลการทดสอบ (Verify & Validate Test Result)  เปนข้ันตอนที่นําเอาผลของการทดสอบ 
มาดูวาควรจะรับรองวาใครเปนผูท่ีมีคุณสมบัติผานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว โดยเปนหนาท่ี ของหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจในการออกหนังสือรับรอง หรือหนวยงานดานมาตรฐาน  

อยางไรก็ตาม หากเรามีกระบวนการลวงหนาไว ในท่ีสุดคอยไปออก TOR ก็จะทําใหคนท่ีเปน
นักพัฒนาสามารถเตรียมการไดลวงหนา และอาจไดของท่ีดีกวาหรือเปนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม กวาเพราะ
มาจากการพัฒนารวมกันต้ังแตตน และของท่ีมาจากตางประเทศบอยครั้งไมเหมาะสมกับประเทศไทย หรือ
พฤติกรรมการใชของคนไทย 

 

 ประโยชนท่ีไดรับ 
1. เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยและลดการเกิดปญหา 

ขาดความเช่ือมโยงตอยอดการบิดเบือนมูลคาทางการตลาดและการไมบูรณาการตามแนวดิ่งในอุตสาหกรรม  
อิเล็กทรอนิกส  

2. เนื่องจากในกระบวนการจัดซ้ือจางโดยรัฐแบบเตรียมการที่ไดนําเสนอไปนั้น จะผนวก
องคประกอบการ ตางๆท่ีเปนหนวยอุปทานในหวงโซมูลคาอุปทานการผลิต เขาไปสูกระบวนการดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมท่ีเปนอุปทานดานเทคโนโลยีและอุปทานดานผลิตภัณฑ  
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3. ลดชองของปญหาที่ เกิดจากความไมสมดุลในอุปสงคและอุปทานในอุตสาหกรรม  
อิเล็กทรอนิกสของไทย เพราะในการกระบวนการจัดซ้ือจัดจางดังกลาว ไดลดปจจัยท่ีกีดขวางในดานดาน
อุปทาน และสามารถตอบโจทยความตองการจากดานอุปสงคไดเกือบท้ังหมด เชน ในเร่ืองมาตรฐาน และ
ความเปนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เปนตน 

4. เม่ือแนวคิดดังกลาวถูกนํามาใชในสินคาท่ีเปนยุทธศาสตรหลักของประเทศ และเปนจัดซ้ือ
จัดจางโดยรัฐจะสงในวงกวาง ท้ังทางตรงและทางออม เชน การสรางความเช่ือม่ันตอ สินคาของ
ผูประกอบการไทยในสายตอของผูบริโภคเทคโนโลยีในประเทศ ท้ังในดานมาตรฐาน และคุณภาพ 

5. เปนเคร่ืองมือนโยบายที่ตางประเทศไมสามารถกลาวหาวาภาครัฐใหสิทธิพิ เศษ               
แกผูประกอบการไทยมากกวา เพราะเปนกระบวนการท่ีมีการเตรียมการลวงหนา 
 

(2) มาตรการดานการเงิน 
 ภาครัฐควรใหการสนับสนุนงบประมาณท่ีเปน Seed Funding หรือ Angel Investment ซ่ึง

เปนเงินใหเปลามากข้ึน  
 ภาครัฐควรสรางบรรยากาศของการลงทุนดานเทคโนโลยี ดวยการเขาไปเปน Venture 

Capital:VC รายแรก และไมควรกลัวความเส่ียงจนมากเกินไป จนทําลายบรรยากาศของการลงทุน ท้ังนี้
เพราะถารัฐเขาไปสนับสนุนมากเทาไหร จะยิ่งทําใหสถาบันการเงินของภาคเอกชน มีความเชื่อม่ันมากข้ึน
เทานั้น หลังจากนั้นภาคเอกชนก็จะเปนคนตัดสินใจเองวาจะเขามาลงทุนหรือไม 

 ควรมีการสรางเวทีการพบปะหารือ ระหวางนักนวัตกรรม นักพัฒนาเทคโนโลยี 
ผูประกอบการกับสถาบันการเงิน/แหลงทุนเพื่อทําใหเกิดส่ือสารและเปล่ียนแปลงทัศนคติจากการใหกูเงิน
มาสูการลงทุน ซ่ึงจะนําไปสูการสนับสนุนในลักษณะความเส่ียงสูงผลตอบแทนสูงในอุตสาหกรรมท่ีเปน
อุตสาหกรรมตนน้ํา โดยควรมีเวที เชน การจัดเวทีสัมมนาเพื่อถายทอดประสบการณจากบริษัทท่ีเปน 
Venture Capital ดานเทคโนโลยีในตางประเทศ การจัดตลาดนัดนวัตกรรมเพื่อเปนชองทางในการพบปะ
หารือระหวางสถาบันการเงินและนักนวัตกรรม เปนตน 
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(3) มาตรการดานการคาดการณเทคโนโลยีและการถายทอกเทคโนโลยี (Technology Foresight & 
Technology Transfer) 

 ควรสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบกิจการรวมคา 
(Joint Venture) เพื่อเขาทําไปลงทุนเปน Venture Capital ในตางประเทศ เชน เขาไปซ้ือกิจการดาน
เทคโนโลยีท่ีกําลังประสบปญหาทางการเงินแตมีเทคโนโลยีใหม เขาไปถือหุนในบริษัทดานเทคโนโลยี  
เปนตน  เพื่อนําเอาความรูและเทคโนโลยีใหมๆจากบริษัท เหลานี้ มาเผยแพรหรือตอยอดนวัตกรรมใน
ประเทศไทย หรือสงคนไทยเขาไปพัฒนาศักยภาพในบริษัทเหลานี้  

 ควรมีการแตงตั้งผูแทนหรือทูตดานเทคโนโลยีไปประจําในภูมิภาค/ประเทศตางๆ ท่ีเปน
ศูนยของความกาวหนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม เชน Silicon Valley ในสหรัฐ, Bangalore ใน
อินเดีย  เปนตน โดยผูแทนเหลานี้มีหนาท่ีนําองคความรูและเทคโนโลยีใหม กลับมาสงตอใหศูนยความเปน
เลิศ (Center of Excellence) ท่ีมีอยูปจจุบัน ทําหนาท่ีเผยแพรใหแกภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
นักพัฒนานวัตกรรม ฯ 
 

(4) มาตรการดานการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยี (Technology Verification)  
 ควรจัดต้ังหนวยงานดานการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยี (Technology Verification 

Center) แบบรวมศูนยเชิงสหวิทยาการ และมีลักษณะเปน One Stop Services  เนื่องจากในปจจุบัน จะมี
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีสอบเทียบเฉพาะดานเทานั้น  แตแนวโนมการพัฒนาในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส
จะมีการบูรณาการองคความรูในดานตางๆมากข้ึน เชน ในนวัตกรรมหน่ึงช้ินอาจ มีมาตรฐานตองสอบเทียบ
อยูหลายดาน เชน ดานอากาศ ดานแสง ดานพลังงาน เปนตน หากไมมี ศูนยรับรองมาตรฐานเทคโนโลยี ใน
ลักษณะดังกลาว ผูประกอบการจะตองคอยเดินทางไปหาศูนยสอบเทียบ แตละดานไปเอง ซ่ึงเปนบรรยากาศ
ท่ีไมเอ้ือประโยชนสําหรับการสรางสรรคนวัตกรรมใหม 
 

………………………………… 

 
 
 
 



 42

บทที่ 5 
กิจกรรมและกระบวนการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 

 

ตามท่ี โครงการเสวนานโยบายสาธารณะฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ คือ หนึ่ง  เพื่อ
เสนอทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ สอง เพื่อสรางเครือขายทางดานนโยบายสาธารณะในการพัฒนา อยางมีสวน
รวมจากภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ จากการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมานั้น สถาบันธรรมรัฐฯ จึงมิไดกําหนด
กิจกรรมภายใตโครงการเพื่อมุงผลในการวิจัยเชิงวิชาการเปนสําคัญ แตเปนการกําหนด กิจกรรมที่ให
ความสําคัญตอการมีสวนรวม(Participation) ของภาคสวนตางๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปดโอกาสใหผูเขารวม
กิจกรรมสะทอนความคิด มุมมอง และประสบการณ ผานการจัดสัมมนาเวทีสาธารณะ (Public Forum) และ
การสัมมนากลุมยอย (Focus Group) โดยนําส่ิงท่ีไดจากสัมมนาไปใช สําหรับการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย  

อยางไรก็ตาม เพื่อใหเห็นภาพกระบวนการขับเคล่ือนเชิงนโยบายท่ีเปนระบบและมีข้ันตอน การ
ทํางานท่ีชัดเจน สถาบันธรรมรัฐฯ จึงไดกําหนดแนวทางในการทํางานขับเคล่ือนเชิงนโยบายออกเปน 4 
ข้ันตอน คือ (1) กําหนดประเด็นนโยบาย/แสวงหาประเด็นนโยบาย (2) สังเคราะหประเด็นนโยบาย (3) 
สรางเครือขายในประเด็นนโยบาย (4) ขับเคล่ือนประเด็นนโยบาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

5.1 กําหนดประเด็นนโยบาย/ แสวงหาประเด็นนโยบาย 
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมไดนํารูปแบบการจัดสัมมนาเวทีสาธารณะ 

และการสัมมนากลุมยอยมาใชเพื่อเปนเวทีเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณและความคิดเห็น ระหวางหนวยงาน
ตางๆ อยางมีสวนรวมเพื่อรวมกันกําหนดประเด็นนโยบายท่ีจะใชในการขับเคล่ือนโดยแบงกิจกรรม 
ออกเปน 2 ชวง 

• ชวงท่ี 1: ชวงการสรางความเขาใจ ความตระหนักสาธารณะตอสภาพความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นภายใต
นโยบายสาธารณะตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่เปนอยูในปจจุบัน และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับพื้นท่ี ท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  ชุมชน และแรงงาน ในกรณี 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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กิจกรรมดังกลาวจัดข้ึนภายใตการจัดเวทีสาธารณะของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติในหัวขอ การ
ประชุม เร่ือง “เวทีนโยบายสาธารณะดานการจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ: ความสมดุล ความ
เปนธรรม ความพอเพียง” โดยสถาบันธรรมรัฐฯไดเขาไปมีสวนรวมในการนําเสนอ ในการประชุมกลุมยอย
ท่ี 4 “นโยบายสาธารณะทางเลือกเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมท่ีลดผลกระทบ ตอส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ” ซ่ึง
จัดเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2549  ณ หองเรดิสันบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ เวทีดังกลาวเปนการ
นําเสนอขอมูล เพ่ือช้ีใหภาคสวนตางๆท่ีเขารวมการสัมมนา เห็นความสําคัญของปญหาและผลกระทบจาก
นโยบายสาธารณะในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตกระแสโลกาภิวัตน ท่ีมีผลกระทบในมิติตางๆ เชน 
ชุมชน แรงงาน และส่ิงแวดลอม โดยหยิบยกกรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยนําเสนอผลการ
ศึกษาวิจัยโครงการขับเคล่ือนนโยบายอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีลดผลกระทบตอสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงการสัมมนาดังกลาวประกอบดวยการนําเสนอ ในหัวขอตางๆ ดังนี้   

 นโยบายสาธารณะทางเลือกเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมท่ีลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมกับสุภาพ:  
กรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
นําเสนอโดย ทานผูหญิง ดร. สุธาวลัย เสถียรไทย  
ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 

 ขอเสนอยุทธศาสตรใหมของการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอกนิกสไทย 
นําเสนอโดย ผศ. อภิเนตร อูนากูล เลขาธิการสมองกลฝงตัวไทย 

 

• ชวงท่ี 2: ชวงการสังเคราะหและบรูณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําเสนอทางเลือก    
เชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศท่ีสอดคลองกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     เปนการจัดสัมมนากลุมยอยเพื่อสังเคราะหเนื้อหาและบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนําไปสูทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศที่เปนรูปธรรม โดยการขับเคล่ือนผานเวที การ
สัมมนากลุมยอย จํานวน 2 คร้ัง คือ  

1)     การสัมมนากลุมยอยคร้ังท่ี 1 จัดข้ึนเม่ือวันพุธท่ี 7 กุมภาพันธ 2550 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. หอง
ลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยการสัมมนาดังกลาว จึงข้ึนภายใตหัวขอ “เราจะพัฒนาอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกสภายใตบริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางไร” ซ่ึงไดมีการนําเสนอดังนี้ 

 สถานภาพและสถานการณท่ีตองปรับกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย 
นําเสนอโดยทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย  
ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 

 แนวคิดการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
นําเสนอโดย ผศ. อภิเนตร อูนากูล เลขาธิการสมองกลฝงตัวไทย 
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 โดยมีผูเขารวมการสัมนา จํานวน 21 คน ประกอบดวย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผูแทนสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสมาคมสมองกล
ฝงตัวไทย ผูแทนกลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูอํานวยการสํานักงาน
อุตสาหกรรมสนับสนุน เปนตน  
 

• ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากการสัมมนากลุมยอย คร้ังท่ี 1 
 1) การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยกําลังเผชิญปจจัยตางๆ เชน การเปล่ียนแปลง 
ของเทคโนโลยี การกีดกันทางการคา การเกิดข้ึนของคูแขงรายใหม และขอตกลงการคาเสรี เปนตน ท่ีทําให
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสตองมีการปรับตัวเขาสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู ซ่ึงมีองคประกอบท่ีมีความ
ใกลเคียงกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2)  การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสควร 
แยกพิจารณาการประยุกตใชออกเปน 3 ระดับ คือ เขาขาย เขาใจ และเขาถึง กลาวคือ สวนท่ี 1 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีอยูในปจจุบันในระดับของอุตสาหกรรมรับจางผลิต จะมีวิธีการอยางไร จึงจะทําให
อุตสาหกรรมเหลานี้มีเขาใจและเขาถึงเศรษฐกิจพอเพียง มากข้ึน เชน ควรมีระบบและโครงสรางอยางไรจึง
จะสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได สวนท่ี 2 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีกําลังพัฒนาข้ึนมาใหม จะพัฒนาข้ึนมาภายใตกรอบแนวคิดดังกลาวไดอยางไร  
 3)  การสรางภูมิคุมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย นอกจากนัน้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังเปนเสมือนเคร่ืองมือท่ีชวยกํากับถวงดุลการพัฒนา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ท่ีพัฒนาตามในกรอบระบบเศรษฐกิจฐานความรู  
 4)  ควรสรางความตระหนักสาธารณะ (Public Awareness) ตอสินคา/ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ี 
ผลิตโดยคนไทยเพื่อลดชองวางดานคานิยมระหวางสินคาไทยกับสินคาตางชาติ เชน คุณภาพสินคา ตรา
สินคา ราคาสินคา เปนตน 
 5)  ควรมีกลไกของภาครัฐมาชวยลดการขาดความเช่ือมโยงตอยอดท่ีเกิดข้ึนในหวงโซอุปทาน   
การผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
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 6)  ควรกําหนดยุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการแกปญหาเร่ืองการบูรณาการตามแนวดิ่ง ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 แนวทาง คือ (1) เนนการพัฒนาทางดานการออกแบบ IP หรือการสรางตราสินคาแลวคอยๆไต 
ระดับลงมาบน Smiling Curve ของอุตสาหกรรมท่ีเปนอยู (2) เนนพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีอยูในปจจุบันแต
ยกระดับเทคโนโลยี ใหสูงข้ึน เนื่องจากยังไมมีศักยภาพมากพอในการออกแบบ เทคโนโลยี  อาจจําเปนตอง
สรางกลไก ในการถายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer) เพื่อไปสรางใหเกิดการออกแบบ IP เชน การ
ซ้ือเทคโนโลยี (ซ้ือความรู) หรือซ้ือคน (ซ้ือความรูและประสบการณ)  หรือการสรางศูนยยอนรอยถอดแบบ 
(Reveres Engineering Center)  เปนตน 
 7)  ควรมีการสนับสนุนใหมีกระบวนการการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐบาลแบบเตรียมการ ระหวาง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการสนับสนุนนวัตกรรมของคนไทย และความสรางดุลยภาพระหวางอุปสงคและ
อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมอุตสาหกรรมท่ีชวยสงเสริมหรือ
สนับสนุนในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเปนยุทธศาสตร หลักของประเทศ 
 8)  ควรกําหนดใหการเขาไปมีสวนรวมในการรางมาตรฐานระหวางประเทศของภาคเอกชนไทย 
หรือหนวยงานภาครัฐ เปนหนึ่งในตัวช้ีวัดของประเทศ (National Key Performance Indicator: National 
KPI) เชนเดียวกับตางประเทศใชอยูในปจจุบัน เพ่ือใหเอกชนสามารถรูเทาทัน และสามารถปรับไดทันตอ 
มาตรฐานตางๆท่ีจะถูกนํามาใชในเวทีการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ 

ผลของการสัมมนาดังกลาวช้ีใหเห็นทางออกท่ีสําคัญจากการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คือ “การสรางภูมิคุมกันและพึ่งพาตนเอง” ดวยการยกระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง 
 

2)     การสัมมนากลุมยอยคร้ังท่ี 2 จัดข้ึนเม่ือวันศุกรท่ี 30 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น. –16.30 น.  
หองศุภมิตร โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯโดยการสัมมนาดังกลาวจึงข้ึนภายใตหัวขอ          
“การสรางภูมิคุมกันในพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรวมสัมมนา
อภิปรายนโยบายสาธารณะในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีผานมา และสะทอนปญหาเชิง
โครงสราง และรวมระดมความคิดเห็นเพื่อไปนําสูการแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเร่ือง การสราง
ภูมิคุมกัน โดยไดมีการนําเสนอในหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 แนวคิดการสรางภูมิคุมกันใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย 
นําเสนอโดย ผศ. อภิเนตร อูนากูล เลขาธิการสมาคมสมองกลฝงตัวไทย 
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 การอภิปรายเร่ือง การสรางภูมิคุมกันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส: ประสบการณ ปญหา 
และอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในมุมมองของผูประกอบการไทย 
รวมอภิปรายโดย 
(1) คุณมานพ ธรรมสิริอนันต กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท เทคโนโลยี จํากัด 
(2) คุณสาโรจน เปรืองวิริยะ กรรมการผูจัดการ บริษัท นอรกา จํากัด 
(3) คุณชาญชัย อัศดาสุข ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทย อาร แอนดดี เฮาส จํากัด 
(4) คุณพราเทพ นฤหลา ผูจัดการ บริษัท เน็ตเก็ดเก็จ จํากัด 

  ดําเนินการอภิปรายโดย คุณสมบูรณ หอตระกูล ผูอํานวยการอาวุโสฝายบริหาร 
  สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
 การสัมมนาดังกลาวมีผูเขารวมการสัมมนา จํานวน  25 คน ประกอบดวย รักษาการท่ีปรึกษา ดาน
นโยบายและแผนงาน สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการฝาย วิจัย
กลยุทธและดัชนีอุตสาหกรรม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ผูอํานวยการอาวุโสฝายบริหารสถาบันไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
ผูแทนสมาคมสมองกลฝงตัวไทย ประธานกลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
ผูแทนสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ผูแทนสมาคมมาตรวิทยา แหงประเทศไทย ผูแทนสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ ผูแทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงประเทศไทย ผูแทนสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ผูแทนธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ผูแทน
จากกรมควบคุมมลพิษ ผูแทนจาก สถาบันส่ิงแวดลอมไทย เปนตน 
 

• ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากการสัมมนากลุมยอย คร้ังท่ี 2 
 1)  การพัฒนาผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของคนไทยยังขาดหนวยงานท่ีเขามาทําหนาท่ีรับรอง
มาตรฐานเทคโนโลยี เพื่อใหนวัตกรรมกรรมของคนไทยสามารถผลิตในเชิงพาณิชยได 
 2)  ในการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐมักตองการแหลงขอมูลอางอิงผลการทํางานของอุปกรณ หรือ
สถานที่อางอิง หรือประวัติในการจัดซ้ือจัดจางกับภาครัฐ ทําให ผูประกอบการบางรายตองสรางสถานท่ี
อางอิงข้ึนเอง หากไมมีเงินทุนก็จะไมสามารถขายนวัตกรรมดังกลาวออกไปได ถึงแมวาจะเปนนวตักรรมทีมี่
คุณภาพดีเทาๆกับของตางชาติก็ตาม ดังนั้น รัฐควรเขามาสวนสนับสนุนการทําแหลงขอมูลอางอิงผลการ
ทํางานของอุปกรณ หรือสถานท่ีอางอิง เพ่ือพิสูจนความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีใหเห็นอยางเปน
รูปธรรม 
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               3) มาตรการสงเสริมการลงทุนในปจจุบัน ไมสอดคลองกับทิศทางการยกระดับอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนอุตสาหกรรมตนน้ํา เนื่องเปนอุตสาหกรรมท่ีเนนในดาน IP Development & Design ซ่ึง
ใชตนทุนดานทรัพยากรมนุษยเปนหลัก ในขณะท่ีมาตรการสงเสริมการ ลงทุนมักมีเง่ือนไขท่ีพิจารณาจาก 
การถือครองอสังหาริมทรัพย และเงินทุนจดทะเบียน เปนตน 

4)  ปญหาเชิงภูมิคุมกันทางดานของอุตสาหกรรมออกแบบแผงวงจรรวม คือ (1) ยังขาดนัก
กฎหมาย IP ท่ีตองวิเคราะห และช้ีใหเห็นวา IP ของคนไทยมีลักษณะเฉพาะ (Unique) อยางไร และมีการ
วิเคราะห IP กับคูแขง (2) ขาดเงินทุนในการจดสิทธิบัตร (Patent) (3)  การขยายของบุคลากรที่อยูทางดาน
การออกแบบแผงวงจรรวม เปนไปไดชาไมทันตอความตองการในอุตสาหกรรม  (4)  ขาดการสนับสนุน
ทางนโยบาย คือ เชิงปฏิบัติท่ีจะสนับสนุนทางดาน VC  การเขามารวมทุนบางคร้ังเปนเพียงนามธรรม คือ 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนมักกลัวความเส่ียงจนมากเกินไป จนไมกลาเขาไปสนับสนุน ดังนั้นรัฐควรเขา
มาเปน VC รายแรก เพื่อเปนสรางความเชื่อมั่นใหกับภาคเอกดชน ซ่ึงจะเปนแรงดึงดูดสถาบันการเงิน
ภาคเอกชนท่ีจะเขามาสูตลาดของการลงทุนดานเทคโนโลยี 
              5)  ควรทบทวนนโยบายของการสนับสนุนนักนวัตกรรม/นักพัฒนาเทคโนโลยีรุนใหม เชน (1) 
ควรมีเวทีแสดงออกในเมืองไทยไดอยางนอยตั้งบริษัทและสามารถต้ังตัวได (2) ควรมีสรางบรรยากาศการ
ลงทุนเปนมิตรและ (3) ควรลดคูแขงตางชาติไมใชปลอยใหแตมตอมากจนเกินไป อยางนอยเพื่อปรับระดับ
ใหอยูในระดับการแขงขันระดับเดียวกัน 

6)   ปญหาหลักของผูประกอบการ คือ (1) โครงสรางภาษีไมเปนธรรม เพราะแนวโนมภาษีสินคา
สําเร็จรูปจากตางประเทศจะถูกกวาภาษีวัตถุดิบ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรี (2) ขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เชน ชองทางการตลาด โดยการชวยเหลือจากการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐท้ังๆท่ีใน
ตางประเทศ เชน ไตหวัน เกาหลี ญ่ีปุน ประเทศเหลานี้มีนโยบายท่ีเขมแข็งมาก นอกจากนั้นประเทศเหลานี้
มักจะการวิจัยและพัฒนาท่ีมีทิศทางท่ีชัดเจนและไปในแนวทางเดียวกันจึงทําใหเกิดโมเมนตัมในการพัฒนา
สูง 
 7)  การสนับสนุนจากภาครัฐมักมีลักษณะตางคนตางทํา ควรหามีวิธีการเพ่ือทําใหเกิดการรวมมือ
กันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการแกปญหาขาดความเช่ือมโยงตอยอด เพราะหนวยงานตางๆ อยาก
แกปญหาดังกลาว แตทําไปคนละทิศทาง  
 ผลของสัมมนาดังกลาวสะทอนปญหาท่ีสําคัญ คือ ความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทาน ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อันมีสาเหตุจากอุปสรรคตางๆไดแก ปญหาเร่ืองงบประมาณ ชองทางการตลาด 
คานิยม นโยบายภาครัฐ และมาตรฐาน เปนตน ทําใหประเทศไทยไมสามารถ สรางภูมิคุมกันใน
อุตสาหกรรมดวยตัวเองได  



 48

 ดังนั้นท่ีประชุมจึงไดเสนอแนวคิดการสรางภูมิคุมกันดวยการทําใหเกิดกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
โดยรัฐแบบเตรียมการ  เพื่อชวยลดอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพัฒนาในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการไทย 
 

5.2 สังเคราะหประเด็นนโยบาย 

เปนการกระบวนการที่นําขอมูลท่ีไดจาก (1) การทบทวนขอเสนอแนะโครงการขับเคล่ือน นโยบาย
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม (2) ขอมูลจากการสัมมนา เวที
สาธารณะและการสัมมนากลุมยอย มาสังเคราะหรวมกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหาแนวทางที่
เปนรูปธรรมในการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของไทย โดยการสังเคราะหดังกลาวจะตองตอบประเด็นคําถามท่ีสําคัญ คือ  

• จะมีวิธีการอยางไรที่จะชวยสรางความเขมแข็งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย  

• จะสรางภูมิคุมกันเพื่อใหเกิดการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสได
อยางไร ปญหาและอุปสรรค คือ อะไร  

• จะมีแนวทางในการสรางมูลคาในอุตสาหกรรมนี้ไดอยางไร  

 ดังนั้นจากสังเคราะหภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดทํา “รางแนวคิด
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในบริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงรายละเอียด
ขอเสนอปรากฎในบทท่ี 5  
 

5.3 การสรางเครือขายในประเด็นนโยบาย 
 ในดําเนินกิจกรรมในชวงเวลาท่ีผานมา สถาบันธรรมรัฐฯ  เล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม 
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังหนวยงานที่ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย และหนวยงานที่นํานโยบายไปฏิบัติ 
เนื่องจากในการจัดทําขอเสนอเชิงยุทธศาสตรจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการยอมรับและไดรับความรวมมือ 
อยางกวางขวาง หลังจากขอเสนอดังกลาวเขาไปสูกระบวนการกําหนดนโยบายในระดับนโยบาย จะทําให
ความรวมมือในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมได ดังนั้นสถาบันฯ จึงพยายามใชเวทีในการจัดสัมมนาผานมา เพื่อ
สรางเครือขายของการทํางานรวมกันในอนาคต ระหวางผูเขารวมการสัมมนา โดยแบงออกเปนกลุมตางๆ 
ดังนี้ 
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1) หนวยงานระดับนโยบาย/ หนวยงานภาครัฐ จํานวน 14 หนวยงาน 
2) ภาคเอกชน จํานวน  9 หนวยงาน  
3) สถาบันการศึกษา/สมาคมวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยงาน 
4) หนวยงานสนบัสนุนทุน/สถาบันการเงิน จาํนวน 3 หนวยงาน 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงเครือขายหนวยงานที่เขากิจกรรมภายใตโครงการเสวนาสาธารณะฯ 

หนวยงาน ชื่อหนวยงาน บทบาท 

หนวยงานระดบันโยบาย/หนวยงานภาครัฐ 

1. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
3. สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
4. สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
5. ศุนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
7. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
8. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟวแวรแหงชาติ 
9. สํานักงานมาตรฐานผลิจภัณฑอุตสาหกรรม 
10. สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
11. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
12. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
13. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
14. กรมควบคุมมลพิษ 

กําหนดนโนยบายและมาตรการ
ตางๆ 

เพื่อสงเสริมหรือสนับสนุน 
กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ 

ภาคเอกชน 
1. บริษัท แฟมิลี่ จํากัด 
2. บริษัท เน็ตเก็ตเก็จ จํากัด 
3. บริษัท นอรกา จํากัด  

พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และผลิตภัณฑใหมๆ 

ออกจําหนาย 



 51

หนวยงาน  บทบาท ชื่อหนวยงาน
4. บริษัท ไทยอารแอนดดี เฮาส จํากัด 
5. บริษัท ซิลิคอนคราฟท เทคโนโลยี  
6. กลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
7. เครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม 
8. บริษัท เวอธ อินโนเวชั่น จํากัด 
9. บริษัท นะโม จํากัด 

สถาบันการศึกษา/สมาคม 

1. มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
2. สมาคมสมองกลฝงตัวไทย 
3. สมาคมมาตรวิทยาแหงประเทศไทย 
4. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
5. หนวยสรางสํานึกเพื่อการพัฒนาประโยชนจากเอกสารสิทธิบัตร 

เพื่อการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
6. สมาคมนักประดิษฐแหงประเทศไทย 

ศึกษาและวจิัยและพัฒนาองค
ความรู 

ในดานตางๆ  

หนวยงานสนบัสนุนทุน/สถาบันการเงิน 
1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
3. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ใหกาารสนับสนุนงบประมาณใน 
การศึกษาวิจยั 
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5.4 การขับเคล่ือนประเด็นนโยบาย 
กิจกรรมในข้ันตอนนี้เปนการนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีรวบรวมจากขอเสนอแนะและ  

ขอคิดเห็นในการจัดสัมมนาเวทีสาธารณะคร้ังท่ี 1 และการสัมมนากลุมยอยท้ัง 2 คร้ัง โดยนํามาสังเคราะห 
และบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําตอเสนอผูเขารวมสัมมนาซ่ึงเปนผูแทนจาก 
หนวยงานในระดับนโยบาย เชน สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(NECTEC) กระทวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีรวมถึงภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน นักนวัตกรรม นักเทคโนโลยี ผูประกอบการ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อาจารยในสถาบันการศึกษา หนวยงานท่ีเปนแหลงทุนตาง ในการศึกษาและ
วิจัยทางดานนวัตกรรม และภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนตน  
 โดยการจัดสัมมนาเวทีสาธารณะจัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤษาคม 2550 เวลา 13.00 น. –  
17.30 น.  ณ หองกษัตริยศึก 3 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ภายใตหัวขอการประชุมวา “ยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในบริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ทาเลือก & ทางออก” โดยไดรับ
เกียรติจากผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล มากลาวเปดการ
สัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวขอ “นโยบายอุตสาหกรรมกับการยกระดับและการพึ่งพาตนเองในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไทย”  
 ในการสัมมนาดังกลาว นอกจากมีวัตถุประสงคหลักการเพ่ือนําเสนอ “รางแนวคิดยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในบริบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แกหนวยงานในระดับนโยบายท่ี เขา
รวมการสัมมนา ยังมีเปาหมายเพื่อทําใหเกิดกลไกและเครือขายความรวมมือ ในระดับตางๆ ซ่ึงเปนผล
สืบเนื่องจากขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ  
 

 ความสําเสร็จเบ้ืองตนจากการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมา 
จากการดําเนินกิจกรรมและการขับเคล่ือนประเด็นนโยบายภายใตโครงการดังกลาว กอใหเกิด

ความสําเร็จเบ้ืองตนที่สําคัญ 2 ประการ คือ  

• ประการท่ี 1 ทําใหเกิดกระบวนการขับเคล่ือนเชิงนโยบายผานชองทางใหม 
 จากการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมา ทําใหมีการส่ือสารระหวางหนวยงานตางๆ มากข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระหวางหนวยงานดานนโยบาย และผูประกอบการภาคเอกชน ทําใหเกิดเวทีหรือชองทางการ
ขับเคล่ือนนโยบายใหมๆ เชน จากเวทีการสัมมนากลุมยอย คร้ังท่ี 2  ท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
สํานักงานคณะกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ เสนอใหสถาบันธรรมรัฐฯ รวมกับภาค
สวนตางๆที่เขารวมกันสัมมนา เชน กลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จัดทําขอเสนอที่มีความชัดเจนเปน
รูปธรรมเสนอตอนายกรัฐมนตรี โดยท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผนงานจะเปนผูรับไปดําเนินงานประสาน 
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และจัดใหมีเวทีนายกพบผูประกอบการ  นอกจากนั้น จากสัมมนาเวทีสาธารณะเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 
2550 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เสนอใหทางสถาบันธรรมรัฐฯ จัดทํารางขอเสนอที่ได
จากสัมมนาสงมายังกรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจะนําขอเสนอดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการนโยบาย
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน 
 

• ประการท่ี 2 เกิดเครือขายระดับนโยบายและผูประกอบการ 
 จากกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันธรรมรัฐฯทําใหเกิดการสรางเครือขาย ระหวางผูรวม         
การสัมมนาโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนซึ่งจะนําไปสูการปรับ วิสัยทัศนเชิง
นโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากท่ีผานมา หนวยงานภาครัฐจะใชแนวทางคอยๆ
ปรับนโยบาย แตสําหรับภาคเอกชน มักมีแนวคิดในลักษณะคาดการณมากกวา เชน ในกรณีของการ
สนับสนุนการพัฒนาเซลลพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ของรัฐภาคเอกชนมองวาชาเกินไปท่ีจะพัฒนา 
เนื่องจากเทคโนโลยีดังกลาวไดเปล่ียนไปใช เทคโนโลยีท่ีใหมข้ึน ราคาถูกลง และหากหนวยงานรัฐยังคงมี
นโยบายท่ียืนยันวาจะสนับสนุนแบบเดิมตอไปก็คงทําให จะสูญเสียงบประมาณโดย เปลาประโยชน ดังนั้น
เวทีการสัมมนาท่ีผานมาจึงเปนเสมือนการสรางเครือขาย ผานกระบวนการเรียนรูประสบการณรวมกัน  
 

ทายท่ีสุด ถึงแมกิจกรรมท่ีผานจะมุงผลใหเกิดการขับเคล่ือนเชิงนโยบายเปนหลัก แตเวทีกิจกรรม
ของสถาบันธรรมรัฐก็สามารถทําใหเกิดผลทางออมกับนักพัฒนาเทคโนโลยี โดยการสงเสริมทําใหเกิด
เครือขายระหวางภาคเอกชนกับนักพัฒนาเทคโนโลยี/นักนวัตกรรม เชน กรณีของบริษัทไทยอารแอนดดี
เฮาส ซ่ึงเปนบริษัทพัฒนานวัตกรรมที่ขาดชองทางดานการตลาดและการเงิน ดังนั้น ประธานกลุมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในฐานะผูเคยมีประสบการณ ในการพัฒนา
เทคโนโลยี ไดใหขอเสนอแนะวา บริษัทไทยอารแอนดดัเฮาสควรเขารวมเปนสมาชิกของ กลุมใดกลุม หนึ่ง
หรือสมาคมใดสมาคมหน่ึง เพราะการเขารวมเปนสมาชิกของกลุมจะชวยเพิ่มชองทาง ดานการตลาดและ
สามารถเขาถึงแหลงทุนไดงายข้ึน เปนตน ซ่ึงภายหลังจากการสัมมนากลุมยอยคร้ังท่ี 2 บริษัทไทยอารแอนด
ดีเฮาส ไดสมัครเขาสมาชิกของกลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ทําใหใน
ปจจุบันสถานภาพในการประกอบธุรกิจดีข้ึนเปนลําดับ 

 
…………………................................. 
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