
รายงานสรุปผลการเสวนา Morning Talk  
เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน แลอุตสาหกรรมโลก ส่องทิศอุตสาหกรรมไทย  

ภายใต้โครงการ Intelligence Unit สศอ. 
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-13.00 น.  

ณ ห้องปลายฟ้า ชั้น 23 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร 
จัดโดย กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ   

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
------------------------------------  

1. การเสวนา Morning Talk  
 การเสวนา Morning Talk เรื่อง  “ร่วมด้วยช่วยกัน...แลอนาคตอุตสาหกรรมโลก ส่องทิศอุตสาหกรรม
ไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต แนวโน้มในอนาคตของโลก (Mega-Trends)   
ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต ปัจจัยที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตใน 
อนาคต และเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญ
ของภาครัฐฯ และเอกชน ที่จะสามารถน าข้อมูลไปประกอบการวางแผนในการก าหนดนโยบายระดับประเทศ  
และระดับองค์กร เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคต  
2.  รูปแบบการด าเนินการ  ก าหนดเวลาจัดเสวนา Morning Talk เวลา 09.30 - 13.00 น.  มีผู้เข้าร่วม
การเสวนาฯ ได้แก่ ผู้บริหาร สศอ. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใน สศอ. และสถาบันเครือข่ายในสังกัด อก. 
หน่วยงานราชการภายนอก ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงการคลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา ได้แก่ หอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง บริษัทเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมจ านวน 78 คน โดยมีอาจารย์จีราวดี  
พุ่มเจริญ และอาจารย์วรรณวิภา สุรัสวดี อาจารย์ประจ าศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เป็นวิทยากร 
3. หัวข้อการน าเสนอ 
 3.1 Global Economic Trends  ข้อมูลจากรายงาน Long-term macroeconomic Forecasts 

Key Trends to 2050 ของ The Economist Intelligence Unit พบว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2006 

สหรัฐอเมริกามี GDP อยู่ล าดับ 1 ของโลก  รองลงมา คือ ญี่ปุ่น เยอรมนี จีน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี 
แคนนาดา สเปน และบราซิล ตามล าดับ ปี 2016 GDP ของบางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง  จีนขยับเข้ามาอยู่
อันดับที่ 2 จากอันดับที่ 4 ญี่ปุ่นตกไปอยู่อันดับ 3 เยอรมนีตกไปอยู่อันดับ 4 สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส
ยังคงอยู่ในล าดับเดิม (ล าดับที่ 5 และ 6) อินเดียขยับขึ้นมาอยู่ล าดับที่ 7 รองลงมาคือ อิตาลี บราซิล  และแคน
นาดา ส าหรับประเทศไทยในปี 2006 GDP อยู่ล าดับที่ 35 ปี 2016 อยู่ที่ล าดับ 26 และคาดว่าในปี 2022  
GDP จะอยู่ล าดับที่ 28 
     ในปี 2050  คาดว่า จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งเหนือสหรัฐอเมริกา และ
จะเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ  อินเดียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 โดยมีอัตราการ



2 
 

 
 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5 ขณะที่อินโดนีเซียและเม็กซิโกจะก้าวเข้าสู่ 10  อันดับแรกของ
เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ เศรษฐกิจหลายประเทศในเอเชียมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ซึ่งท าให้สัดส่วน GDP ของเอเชีย 
คิดเป็นครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลก (ร้อยละ 53) 
     ข้อมูลจาก Global Trade Atlas พบว่า สัดส่วนตลาดส่งออกที่ส าคัญของไทย ในปี 2006 ไทย
ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกามากท่ีสุด (ร้อยละ 15.01) รองลงมาจะเป็น ญี่ปุ่น (ร้อยละ 12.68) จีน (ร้อยละ 9.03) 
สิงคโปร์ (ร้อยละ 6.43) ฮ่องกง (ร้อยละ 5.50) มาเลเซีย (ร้อยละ 5.10) ออสเตรเลีย (ร้อยละ 3.36) 
สหราชอณาจักร (รอ้ยละ 2.62) ไต้หวัน (ร้อยละ 2.59) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 2.55) ในปี 2016 ไทยส่งออก
ไปที่สหรัฐอเมริกาลดลง (ร้อยละ11.39) จีนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 11.04) ญี่ปุ่นลดลง (ร้อยละ 9.56) ฮ่องกงลดลง 
(ร้อยละ 5.33) ออสเตรเลียเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 4.79) มาเลเซียลดลง (ร้อยละ 4.47) เวียดนามเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 
4.37) สิงคโปร์ลดลง (ร้อยละ 3.76) อินโดนีเซียเพิ่มขึน้ (ร้อยละ3.76) และฟิลิปปินส์เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2.97) 
 ข้อมูลจาก World Economic Outlook Database, October 2017 ของ IMF พบว่า GDP Per 
Capita ในปี 2006 ประเทศลักเซมเบิร์ก อยู่ล าดับหนึ่งของโลก รองลงมาคือประเทศนอร์เวย์ กาตาร์ 
สวิสเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา สวีเดนและเนเธอร์แลนด์ ปี 2016 ประเทศ
ลักเซมเบิร์กยังอยู่ล าดับที่ 1 รองลงมาสวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ มาเก๊า (MacaoSAR) ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 
กาตาร์ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์กและสิงคโปร์ ในปี 2022 คาดว่า GDP Per Capita อันดับ 1 ยังเป็นของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก รองลงมาคือ มาเก๊า ไอซ์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ กาตาร์ นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา 
เดนมาร์กและออสเตรเลีย และคาดว่าในปี 2050 สวีเดนจะมี GDP Per Capita เป็นอันดับหนึ่งของโลก 
รองลงมาเยอรมนี อิตาลี สเปน ศรีลังกา ฮังการี รัสเซียและแอฟริกาใต้ ส่วนประเทศไทยปี 2006 อยู่ล าดับที่ 
96 (3,379 USD) ของโลก ปี 2016 อยู่ล าดับที่ 89 (5,902 USD) และในปี 2022 อยู่ล าดับที่ 92 (7,555 USD) 
   ข้อมูลจาก The Economist Intelligence Unit และ World Development Indicators 2017 
ของ World Bank พบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Trend) คาดว่า 
ในช่วงปี 2041-2050 จ านวนประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการขยายตัวของประชากรโลกจะลดลง และ
อัตราการขยายตัวของประชากรวัยท างานลดลง เนื่องมาจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอาหาร
และยา ท าให้ประชากรโลกมีอายุยืนขึ้น ส าหรับประเทศไทยในช่วงปี 2017-2022 จะมีจ านวนประชากร
เพ่ิมขึ้น แต่อัตราการขยายตัวของประชากรลดลง และอัตราการขยายตัวของก าลังแรงงานลดลง  ในปี 2050 
ประเทศที่มีก าลังแรงงานลดลงมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นประเทศในยุโรปและเอเชียตะวันออก ส่วนประเทศที่มี
ก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น และได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมขึ้นของแรงงานส่วนใหญ่เป็นประเทศในแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง 

3.2 Global Mega Trends & Global Risks จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง1  คาดว่า  

                                                   
1 รายงาน 360° Research (2017) ของ Frost & Sullivan Research, รายงาน The Global Risks Report 2017 ของ World 
Economic Forum, รายงาน Future State 2030:The global megatrends shaping governments (2014) ของ KPMG 
International และ รายงาน The customer of the future (2016) ของThe Institute of Customer Service 
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Mega-Trends ภายใน 10 ปีข้างหน้า (ปี 2020-2030)   จะเป็นโลกแห่งการติดต่อสื่อสาร (Connectivity & 
Convergence) โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิต การสื่อสาร และการท าธุรกิจ 
ยุคของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) โดยเครื่องจักรจะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถได้
โดยมีการท างานคล้ายสมองมนุษย์ มีการอพยพเข้าสู่เขตเมือง เกิด Smart Cities มีการลงทุนในเรื่อง
โครงสร้างพ้ืนฐานจ านวนมาก มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานทางเลือก เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และเป็นยุคของ
ผู้สูงอายุ  

    นอกจากนี้ ในส่วนของรายงาน The Global Risks Report 2017 ของ World Economic 
Forum ยังได้สรุปแนวโน้มและความเสี่ยงที่ส าคัญของโลก คือ การเพ่ิมขึ้นของความเหลื่อมล้ าทางฐานะและ
รายได้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแบ่งแยกทางสังคมที่เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นของการพ่ึงพาไซเบอร์
(Cyber) และประชากรสูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้น ส่วนความเสี่ยงที่ส าคัญที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ การว่างงาน 
ความไม่มีเสถียรภาพทางสังคม ความล้มเหลวในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
วิกฤติน้ า และการโจมตีทาง Cyber ที่รุนแรง (Cyber Attacks) 

3.3 Global Customer Tends ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต จากรายงาน The 
customer of the future, June 2016 ของ The Institute of Customer Service พบว่า ในปี 2025 
ลักษณะและคุณลักษณะที่ส าคัญที่สุดของลูกค้าในอนาคต คือ  

1. Degree of Personalization ลูกค้าต้องการสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเฉพาะตรงกับ
ตนเอง 

2. Emotional State ลูกค้าต้องการสินค้าที่ตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า 
3. Degree of Individualization ลูกค้าต้องการสินค้าที่ได้รับออกแบบให้มีลักษณะที่

ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. Design Orientation การออกแบบทีส่วยงามเป็นสิ่งส าคัญส าหรับลูกค้า 
5. Simplicity ลูกค้าต้องการสินค้าและบริการที่เรียบง่าย ใช้ง่าย ตรงไปตรงมา 
6. Intensity of Relationship ลูกให้ความส าคัญของการรักษาปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของ

ผู้ขายกับลูกค้า 
7. Impact of Ageing ลูกค้าต้องการสินค้าที่สามารถตอบสนองต่ออายุที่มากขึ้นได ้

 3.4 Global Manufacturing Trends  ภาคอุตสาหกรรมโลกในอนาคต จากรายงาน Global 
Manufacturing Competitiveness  Index, 2016 ของ Deloitte and US Council on 
Competitiveness พบว่า ในปี 2020 สหรัฐอเมริกา จะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตสูงที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้ ตามล าดับ ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 14 จาก 40 ประเทศ 
โดยปัจจัยส าคัญท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตในอนาคต คือ บุคคลากรที่มี
คุณภาพที่สามารถพัฒนานวัตกรรมและการผลิตขั้นสูงได้ รองลงไปคือปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคา และผลิตภาพในการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง จะเป็นปัจจัยส าคัญในการ
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สร้างความสามารถในการแข่งขันในอนาคต โดยคาดว่าการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในการผลิตใน
อนาคตจะขึ้นกับปัจจัย เช่น Advanced Technologies, Predictive Analytics, Internet-of Things (IoT), 
Smart Products and Smart Factories และ Advanced Materials เป็นต้น 

3.5 Thailand Industry Trends ทิศทางภาคอุตสาหกรรมไทย จากยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ปัญญาและ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูป
ภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม
รองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา และยุทธศาสตร์ที่3  เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก 
โดยมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

    1.  First S-Curve การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และการท่องเที่ยว 

    2. New S-Curve การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ครบ
วงจร ดิจิทัล เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

    3.  2nd Wave S-Curve กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฎิรูปใหม่เพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปใน
ยุคของเทคโนโลยีในอนาคตได้ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ไม้แปรรูป ปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมีและพลาสติก 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โลหะ แก้วและกระจก อัญมณีและเครื่องประดับ และเซรามิก  

4. ข้อเสนอแนะและประเด็นค าถามในการเสวนา 
 1. นายพงษ์ศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
    การที่จะบอกว่าในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมใดของไทยจะมีความส าคัญมากท่ีสุด 
เป็นเรื่องที่คาดเดายาก ทิศทางยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร เนื่องจากทุกอุตสาหกรรมมีความส าคัญหมด แต่
เป้าหมายในอีก 20 ปีข้างหน้า รัฐบาลก าลังพยายามผลักดันอุตสาหกรรม S-Curve ยกตัวอย่างอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาค และขณะนี้รัฐบาลก็พยายามผลักดันรถยนต์
ประเภท EV ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องค่อนข้างเยอะ แต่แนวโน้มที่น่าติดตามและ
ต้องช่วยกันแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมคือ เรื่องแรงงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมไทยก าลังขาดแคลนแรงงาน
เพ่ิมมากขึ้นดังนั้น ในอนาคตอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาทดแทนจะเป็นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และ Automation  

2. นายอนุวัตร จุลินทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองวิจัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
     ในอีก 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ในมุมมองส่วนตัว มองว่า  

1. ในเชิงทฤษฎีตามแนวคิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Theory of Competitive Advantage)  
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ควรดูว่าความได้เปรียบของประเทศไทยอยู่ทางไหน แต่ปัญหาคือ การค้าของโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้างมาก และจะเห็นได้ว่าทุกประเทศตั้งเป้าหมายไว้คล้ายๆ กัน เช่น กรณีประเทศไทย จะเป็นประเทศไทย 
4.0 ซึ่งจะมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ภาคการผลิตจะผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมมากขึ้น ขณะที่สิงคโปร์ ในอดีตเคย
เน้นเป้าหมายการเพ่ิม Productivity แต่ในปัจจุบันมีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมเช่นกัน ในเมื่อทุกประเทศ
ต้องการเน้นในเรื่องเดียวกันหมด อาจน าไปสู่การเกิดการหลงผิดในเรื่องขององค์ประกอบ (Fallacy of 
composition) คือการที่ทุกประเทศต้องการเป็นเหมือนกัน ปัญหาคือ จะมีการแบ่งการผลิตกันได้อย่างไรใน
อนาคต ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องคิดต่อไป 

2. ในเชิงปฏิบัติ กรณีท่ีไม่ท าตามทฤษฎี Competitive Advantage สิ่งที่เกิดขึ้นคือ จะเกิดการบิดเบือน 
โครงสร้าง ซึ่งก็มีบางประเทศที่ประสบความส าเร็จ เช่น เกาหลี ที่ประสบความส าเร็จในการผลิตซัมซุง เหล็ก และ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ดัง ๆ ในขณะที่ไต้หวันประสบความส าเร็จในการผลิตเครื่องจักร เป็นต้น ปัญหา คือ ประเทศ
ไทยจะท าเช่นนี้ได้อย่างไร เป้าหมายของประเทศไทยต้องการเน้นด้านนวัตกรรมและผลิตสินค้าเทคโนโลยี และมี
ค าถามตามมา คือ เทคโนโลยีจะมาจากไหน ซึ่งหลายคนมองว่าเทคโนโลยีต้องมาจากภาครัฐฯ แต่งบประมาณใน
ส่วนนี้ต่ ามาก แต่หากพิจารณาจากประเทศอ่ืน เช่น ในประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ได้มีการเรียก
ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ) เข้ามาประชุมเพ่ือสอบถามความต้องการเทคโนโลยี
ในอนาคต แล้วรัฐบาลจะน าไปพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ได้พัฒนาออกมาเป็นนวัตกรรม แต่เป็นการ
พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐานออกมาก่อน แล้วภาคเอกชนจึงน าไปต่อยอดโดยเป็นนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลเข้าไปมีส่วน
ร่วมด้วย เช่น การลงทุนร่วม เป็นต้น 
    ส าหรับประเทศไทย ภาครัฐฯ ควรเข้าไปศึกษาวางแนวทางก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดการบิดเบือนโครงสร้าง
การผลิตมากเกินไป แม้ว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะมาจากภาคเอกชน แต่ภาครัฐฯ ก็ยังมีความส าคัญต่อภาคเอกชน
อยู่ โดยภาครัฐฯ ควรเข้าไปลงทุนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น แต่ปัจจุบันภาครัฐฯ มีข้อจ ากัดเรื่อง
งบประมาณค่อนข้างมาก 
         3.  นายจักรี พิศาลพฤกษ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
     หากวิเคราะห์จากสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต มี
ดังนี้ 
              1. ปัจจัยด้านแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมไทยขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอด ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อภาค
การผลิต ท าให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนา AI เข้ามาท าแทนในส่วนนี้  
              2. ปัจจัยด้านเงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่ง เงินลงทุน R&D ของไทยต่ ามาก คิดเป็น
เปอร์เซ็นต่อ GDP ต่ ามาก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
              3. ปัจจัยด้านการเมือง การเมืองไทยเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 ส าหรับสิ่งที่ภาครัฐฯ ก าลังด าเนินการพัฒนาที่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ โครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่
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ช่วยสนับสนุนที่จะท าให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ยังลงทุนในประเทศไทยอยู่เพราะมีข้อได้เปรียบด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เหนือกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 
 4. นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง 
     ส าหรับเป้าหมายของปี 2020 ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของแต่ละ
ประเทศนั้น (เอกสารประกอบหน้า 32) พบว่า ห้าประเทศในเอเชียแปซิฟิก คือ มาเลเซีย อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย 
และเวียดนาม (MITI-V) หรือที่เรียกว่า "Mighty Five" คาดว่าในปี 2020 จะมีอันดับความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้นจนสามารถอยู่ในกลุ่ม 15 ประเทศชั้นน าที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมนั้น ซึ่งในปี 2016 
ล าดับการแข่งขันของ มาเลเซีย อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม อยู่ในล าดับที่ 17, 11, 14, 19 และ 18 
ตามล าดับ แต่ในปี 2020 ล าดับการแข่งขันของ มาเลเซีย อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม อยู่ในล าดับที่ 
13, 5, 14, 15 และ 12 ตามล าดับ อยากทราบว่า ปัจจัยใดที่ท าให้อันดับของประเทศเพ่ือนบ้านแซงหน้าประเทศ
ไทย 

5. ประโยชน์ท่ีได้รบั 

   ทราบทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต  แนวโน้มในอนาคตของโลก (Mega-Trends)  ความต้องการ
ของผู้บริโภคในอนาคต ปัจจัยที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตในอนาคต Mega-
Trends รวมทั้งได้รับทราบความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง เพ่ือภาครัฐฯ 
และเอกชน สามารถน าข้อมูลจากการเสวนาฯ ไปประกอบการวางแผนในการก าหนดนโยบายระดับประเทศ 
และระดับองค์กร ตลอดจนเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคตในทุกด้าน เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้เติบโตอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

------------------------------ 
                                                                                      นางสาวสมพิศ  นาคสุข 

ผู้อ านวยการส่วนเตือนภัยอุตสาหกรรม 
                                                                                      กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 


