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บทท06 1

บทน8า

1.1 ความเปFนมา ว�ตถ�ประสงค ขอบเขตการศGกษา

ในป^จจบ
นอตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ต=องเผช�ญก
บป^ญหาการชะลอของเศรษฐก�จโลก 
และค4+แข+งทางการค=า เช+น ประเทศจ�น และ ประเทศมาเลเซ�ย ท�)ต+างพยายามครองส+วนแบ+งทางการตลาดในตลาด
โลกให=มากข��น  ด
งจะเหEนได=จากม4ลค+าการส+งออกส�นค=าเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศไทยในป` 
2551 ท�)ม�ม4ลค+า 1,555,573 ล=านบาท ลดลงจากป` 2550 ร=อยละ 1.43 และคาดว+าจะลดลงต+อเน()องใน ป` 2552  จาก
การคาดการณ�ของสถาบ
นไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� 1 พบว+าการส+งออกเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทย ป` 
2552 จะม�ม4ลค+าประมาณ 1.3 – 1.4 ล=านล=านบาท ลดลงจากป` 2551 ประมาณ 2-3 แสนล=านบาท หร(อลดลงร=อยละ 
18-19 ท
�งน�� หลายฝGายท�)เก�)ยวข=องก
บการพ
ฒนาอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ในประเทศไทย ท
�งในภาค
อตสาหกรรม ภาคร
ฐ และภาคการศ�กษา ต+างม�ความเหEนในท�ศทางเด�ยวก
นว+า แนวทางหน�)งท�)จะท2าให=ผล�ตภ
ณฑ�
ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยซ�)งเคยเป�นส�นค=าส+งออกหล
กของประเทศ ย
งสามารถม�ศ
กยภาพในการแข+งข
นใน
ตลาดโลกได=ค(อ การพ
ฒนาให=อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยไปส4+การผล�ตส�นค=าท�)ม�ม4ลค+าเพ�)มส4งข��น 
โดยใช=การออกแบบ (design) และเน=นการผล�ตตามความต=องการของล4กค=ามากข��น หร(อท�)เราร4=จ
กก
นว+า Original 
Design Manufacturing (ODM) แต+อย+างไรกEตาม การท�)อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยจะก=าวไปส4+
การเป�น ODM น
�นไม+ใช+เร()องง+าย โดยเฉพาะการท�)ผ4=ประกอบการไทยจะพ
ฒนาไปส4+การเป�น ODM จ2าเป�นต=องอาศ
ย
ความร+วมม(อจากหลายฝGายเพ()อท2าให=เก�ดความพร=อมท
�งในด=านบคลากร เทคโนโลย� โครงสร=างพ(�นฐาน และปจ̂จ
ย
อ()นๆ ท�)เก(�อหนนต+อการพ
ฒนาไปในท�ศทางด
งกล+าว

ศ4นย�เทคโนโลย�อ�เลEกทรอน�กส�และคอมพ�วเตอร�แห+งชาต� (เนคเทค) โดยฝGายว�จ
ยกลยทธ�และด
ชน�
อตสาหกรรม ได=เลEงเหEนถ�งความส2าค
ญในการศ�กษาถ�งความเป�นไปได= และแนวทางการส+งเสร�มอตสาหกรรมไฟฟDา
และอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยให=ก=าวไปส4+การออกแบบ หร(อ ODM ในอนาคต จ�งได=ด2าเน�นการศ�กษาเร()อง “แนวทาง
พ�ฒนาอ�ตสาหกรรมอ�เล�กทรอน�กสไทยส�� ODM” โดยในการศ�กษาน��จะได=ม�การประสานก
บหน+วยงานต+างๆ อาท� 
สถาบ
นไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�  สมาคมอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ไทย  ส2าน
กงานเศรษฐก�จ
อตสาหกรรม และ ส2าน
กงานคณะกรรมการส+งเสร�มการลงทน เป�นต=น เพ()อร+วมให=ข=อค�ดเหEนต+อแนวทางและบทบาท
ของภาคส+วนต+างๆ ในการร+วมก
นสน
บสนนให=อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยสามารถม�ก�จกรรมด=าน
การออกแบบมากข��น อ
นจะช+วยส+งผลให=เก�ดการยกระด
บม4ลค+าเพ�)มในอตสาหกรรม  อ�กท
�งร
กษาความสามารถใน
การแข+งข
นในเวท�โลกได=

1 www.thaieei.com/neweei/index.php



ว�ตถ�ประสงคการศGกษา
1. เพ()อศ�กษาสถานภาพ/ความพร=อมของอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� ในการน2าการออกแบบ 

(design) มาช+วยในการยกระด
บม4ลค+าเพ�)มของอตสาหกรรม โดยแยกเป�นกล+มผล�ตภ
ณฑ�/อตสาหกรรมย+อย 
(segment)

2. เพ()อเสนอแนะแนวทางหร(อมาตรการ ในการส+งเสร�มให=อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทย
พ
ฒนาไปส4+การเป�นอตสาหกรรมการออกแบบ หร(อ ODM มากข��นในอนาคต และต
วช��ว
ดศ
กยภาพของ 
ODM ในประเทศ 

3. จ
ดท2าข=อเสนอแนะถ�งแผนการด2าเน�นงาน (ก�จกรรม) และโครงการน2าร+องท�)ควรเร+งด2าเน�นการ

ขอบเขตการศGกษา
 ส2าหร
บในการศ�กษาน�� จะครอบคลมท
�ง (1) การออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ในเช�งอตสาหกรรม (industrial product 

design) ซ�)งหมายถ�ง2 การออกแบบร4ปแบบของผล�ตภ
ณฑ� กรรมว�ธ�ทางด=านอตสาหกรรม เป�นการผล�ตส�)ง
ใหม+หร(อปร
บปรงส�)งท�)ม�อย4+เด�มได=ด�ข��น และ (2) การออกแบบในเช�งเทคโนโลย� ซ�)งหมายถ�ง การออกแบบ
อ�เลEกทรอน�กส� (electronic design) ส2าหร
บผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDา หร(อช��นส+วนอ�เลEกทรอน�กส� (ไม+รวม
อปกรณ�คอมพ�วเตอร�และอปกรณ�ส()อสารโทรคมนาคม)

ว�ธ0การศGกษา
1. รวบรวมข=อม4ลทต�ยภ4ม�จากแหล+งต+างๆ เช+น เอกสารว�ชาการ รายงาน บทความ บทว�เคราะห� และข=อม4ลใน

อ�นเทอร�เนEต โดยม�ประเดEนส2าค
ญ ได=แก+
 สถานภาพด=านการผล�ต การจ2าหน+าย และการส+งออกของผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDา (Home 

Appliance) ของประเทศไทยและโลก โดยเฉพาะผล�ตภ
ณฑ�ท�)ม�การออกแบบเป�นองค�ประกอบ
 แนวโน=ม/ท�ศทางความต=องการต+อการออกแบบอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศต+างๆ 
 แนวทาง/มาตรการการพ
ฒนาของประเทศต+างๆ เพ()อไปส4+การออกแบบในส�นค=าไฟฟDาและ

อ�เลEกทรอน�กส� อาท� ประเทศจ�น เกาหล�ใต= ญ�)ปGน ไต=หว
น และกล+มประเทศตะว
นตก เป�นต=น
 ป^ญหาอปสรรคของอตสาหกรรมไทยในการพ
ฒนาไปส4+ ODM

2. ส
มภาษณ�ผ4=ม�ส+วนเก�)ยวข=อง โดยกระจายไปในกล+มต+างๆ เช+น ผ4=ก2าหนดนโยบายในภาคร
ฐ ผ4=ผล�ตบคลากร
ในสถาบ
นการศ�กษาและสถาบ
นฝpกอบรมต+างๆ ผ4=ผล�ตในอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� และ ผ4=
สน
บสนน /Supplier ของอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� เป�นต=น โดยประเดEนส2าหร
บการส
มภาษณ� 
ได=แก+

2 www.vcharkarn.com/vcafe/120491



 ความต=องการของตลาด (ในประเทศและต+างประเทศ) ต+อการออกแบบ เช+น

– ผล�ตภ
ณฑ� (Application /Product) ท�)จ2าเป�นต=องเร+งให=เก�ดการออกแบบ เพ()อให=สอดร
บก
บความ
ต=องการของล4กค=าหร(อผ4=บร�โภค

– โครงสร=างพ(�นฐาน (Infrastructure) ท�)ต=องการ อาท� คน เคร()องม(อ การทดสอบและร
บรอง
มาตรฐาน เพ()อท2าให=ผล�ตภ
ณฑ�ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยเก�ดการออกแบบได=จร�งและ
สอดคล=องก
บมาตรฐานสากล เช+น มาตรฐานด=านพล
งงานและส�)งแวดล=อม

 แนวทางการส+งเสร�มและพ
ฒนาอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทย
 ผล�ตภ
ณฑ�ท�)ควรได=ร
บการสน
บสนนเร+งด+วนในการพ
ฒนาไปส4+การเป�น ODM
 บทบาทของภาคส+วนต+างๆ ในการสน
บสนนก�จกรรมเพ()อการพ
ฒนาไปส4+การเป�น ODM

3. จ
ดต
�งคณะท2างาน (working group) โดยม�ผ4=แทนจากหน+วยงานท�)เก�)ยวข=อง เช+น สถาบ
นไฟฟDาและ
อ�เลEกทรอน�กส�  ส2าน
กงานเศรษฐก�จอตสาหกรรม และ มหาว�ทยาล
ย เพ()อร+วมในการศ�กษาและให=ความค�ด
เหEนต+างๆ แก+คณะน
กว�จ
ย

4. ระดมสมองร+วมก
บผ4=ม�ส+วนเก�)ยวข=อง (focus group) เพ()อให=ข=อค�ดเหEนต+อผลสรปจากการส
มภาษณ�และการ
จ
ดท2าข=อเสนอแนะต+อแนวทางการพ
ฒนาอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ไปส4+ ODM

5. ว�เคราะห�และจ
ดท2ารายงานข=อเสนอแนะเสนอต+อหน+วยงานต+างๆ 
6. จ
ดท2าข=อเสนอแนะต+อก�จกรรมท�)เนคเทคสามารถเข=าร+วมด2าเน�นการเพ()อสน
บสนนอตสาหกรรมไฟฟDาและ

อ�เลEกทรอน�กส�ไปส4+การเป�น ODM

ข�KนตอนการศGกษา
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ระยะเวลาการศGกษา

8 เด(อน (พ.ค. 52 – ธ.ค. 52) 
1.2 ความหมายของ ODM และความเช96อมโยงระหว�าง การออกแบบ การว�จ�ย พ�ฒนา และ นว�ตกรรม

Original Design Manufacturing (ODM) หมายถ�ง3 การร
บจ=างผล�ตส�นค=าท�)เน=นการว�จ
ยและพ
ฒนาร4ปแบบ
ของผล�ตภ
ณฑ�  ท
�งน��ผ4=ผล�ต ODM อาจไม+จ2าเป�นต=องม�ตราผล�ตภ
ณฑ�เป�นของตนเอง เพราะเปDาหมายหล
กของ 
ODM อย4+ท�)ความสามารถในการออกแบบ ว�จ
ย และ พ
ฒนาร4ปแบบส�นค=า ด
งน
�นผ4=ผล�ตแบบ ODM จ�งต=องม�การ
ลงทนในการพ
ฒนาส�นค=าและผล�ตภ
ณฑ� ไม+เพ�ยงแค+การออกแบบร4ปแบบส�นค=าภายนอกเท+าน
�น แต+ย
งต=องลงทนใน
ด=านการว�จ
ยและพ
ฒนานว
ตกรรมทางโครงสร=างและเทคโนโลย�ของส�นค=า ได=แก+ ว
สดท�)ใช=ในการผล�ต โครงสร=างของ
ส�นค=าท�)ต=องสอดคล=องก
บร4ปแบบการใช=งาน เป�นต=น

ส2าหร
บการออกแบบในอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�น
�น จะหมายความถ�งองค�ประกอบระหว+าง
ความสามารถทางอ�เลEกทรอน�กส�หร(อทางเทคโนโลย� รวมก
บ ร4ปล
กษณ�และสนทร�ยภาพของผล�ตภ
ณฑ� เป�นส2าค
ญ
ด
งแสดงในร4ปท�) 1.1

ร�ปท06 1.1 ความหมายของการออกแบบในอ�ตสาหกรรมไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กส

1.2.1 ห�วงโซ�ค�ณค�าของการออกแบบและพ�ฒนาในอ�ตสาหกรรม
ส2าหร
บการออกแบบในอตสาหกรรมน
�น ม�องค�ประกอบหล
กๆ 5 องค�ประกอบด
งน�� 

(1) Product Conceptual & Planning เป�นการวางแผนและค�ดร4ปแบบของผล�ตภ
ณฑ�ก+อนการผล�ต โดยจะ
ค2าน�งถ�งองค�ประกอบในด=านต+างๆ ได=แก+ สถานการณ�ด=านการตลาด ความต=องการของผ4=บร�โภคท
�งในส+วน
ของแนวโน=ม มมมองและพฤต�กรรม, ท�ศทางและแนวโน=มของเทคโนโลย�ท�)เก�)ยวข=อง และว�เคราะห�ภาพ
อนาคตท�)อาจจะเก�ดข��น เป�นต=น

(2)Product Development หร(อการพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ� ซ�)งประกอบด=วยหลายส+วน ได=แก+ การพ�จารณาถ�งร4ป
แบบการใช=งาน, ร4ปร+างของผล�ตภ
ณฑ�, ความสวยงาม, คณภาพ, เทคโนโลย�ท�)จะใช= การวางแผนการผล�ต, 
การบร�หารจ
ดการ และการท2าต=นแบบ เพ()อการผล�ต เป�นต=น

3 ส2าน
กงานส+งเสร�มว�สาหก�จขนาดกลางและขนาดย+อม (สสว.), http://cms.sme.go.th



(3)Testing/Certification การทดสอบ หร(อขอใบร
บรองของผล�ตภ
ณฑ�ท
�งในส+วนของเทคโนโลย� การออกแบบ
การใช=งาน และ ความเป�นม�ตรต+อส�)งแวดล=อม 

(4)Manufacturing การผล�ตในอตสาหกรรม เป�นการออกแบบกระบวนการผล�ต ว
ตถด�บ เมคโนโลย�ในการ
ผล�ต และระยะเวลาท�)ผล�ต

(5)Marketing การท2าตลาด หร(อการศ�กษาตลาด เป�นข
�นตอนเร�)มแรกเพ()อให=ได=ข=อม4ลเบ()องต=นส2าหร
บใช=ในการ
วางแผน ออกแบบผล�ตภ
ณฑ�และการผล�ต รวมท
�งเป�นข
�นตอนสดท=ายของกระบวนการในการผล�ตส�นค=า
หร(อผล�ตภ
ณฑ�เพ()อน2าผล�ตภ
ณฑ�ไปส4+ผ4=บร�โภคตามท�)ได=ต
�งเปDาหมายไว=

ร�ปท06 1.2 ห�วงโซ�ค�ณค�าของการออกแบบและพ�ฒนาในอ�ตสาหกรรม
ท�)มา: ด
ดแปลงจากโครงการน2าเสนอ สวทน. ตามงบกระต=นเศรษฐก�จ 2553 เพ()อสน
บสนนอตสาหกรรมไฟฟDา

และอ�เลEกทรอน�กส�

1.2.2 ความเช96อมโยงระหว�าง การออกแบบ การว�จ�ย พ�ฒนา และ นว�ตกรรม



เป�นท�)ทราบโดยท
)วไปว+าการออกแบบเป�นก�จกรรมส2าค
ญในกระบวนการสร=างนว
ตกรรม โดยเป�นส+วนหน�)ง
ของการพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ใหม+ๆ ออกส4+ตลาด จากการศ�กษาของ The UK Design Council ซ�)งเป�นการส2ารวจถ�ง
ความหมายของการออกแบบ พบว+า ผ4=ประกอบการในประเทศอ
งกฤษส+วนใหญ+มองว+าการออกแบบเป�นว�ธ�ท�)ใช=ใน
การพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�หร(อบร�การใหม+ๆ เป�นการสร=างร4ปล
กษณ�และองค�ประกอบของส�นค=า เป�นการท2าให=ส�นค=าตรง
ตามความต=องการของล4กค=าและย
งเป�นกระบวนการในการค�ดเช�งสร=างสรรค� เป�นต=น

ร�ปท06 1.3 ความหมายของการออกแบบ
ท�)มา: UK Design Council’s National Survey of Firms, 2004

ท
�งน�� จากการศ�กษาด
งกล+าวเก�)ยวก
บความส
มพ
นธ�ระหว+างการออกแบบ นว
ตกรรม และความสามารถใน
การแข+งข
น พบว+า การออกแบบท2าหน=าท�)เป�นต
วเช()อมระหว+างว�ทยาศาสตร� เทคโนโลย� และ ผ4=ใช= โดยเน=นท�)แนวค�ด
ของการให=ผ4=ใช=เป�นศ4นย�กลางเป�นหล
ก บทบาทของการออกแบบจ�งเป�นต
วสร=างความแขEงแรงในการส()อสารใน
กระบวนการสร=างนว
ตกรรม ต
วอย+างเช+น ระหว+างการว�จ
ยและพ
ฒนาก
บการผล�ต และ ระหว+างการว�จ
ยและพ
ฒนา
ก
บการตลาด เป�นต=น นอกจากน��การออกแบบย
งเป�นเคร()องม(อในการสร=างม4ลค+าทางการตลาดน()องจากเป�นต
วท2าให=
ส�นค=าม�ร4ปล
กษณ�ใหม+ๆ  ซ�)งช+วยให=เก�ดความได=เปร�ยบในการแข+งข
นในตลาดได=4

ต
วอย+างร4ปแบบความส
มพ
นธ�ของความค�ดสร=างสรรค�และการออกแบบ ก
บความสามารถทางธรก�จจากการ
ศ�กษาของ Swann and Birke ย
งได=แสดงให=เหEนว+า การออกแบบเป�นป^จจ
ยปDอนท�)ส2าค
ญของการสร=างนว
ตกรรม 
และส+งผลกระทบโดยตรงต+อผลผล�ตและความสามารถของธรก�จ ผ+านกระบวนการออกแบบ ตราส�นค=า และตลาด

4 The Cox Review of Creativity in Business, 2005



ร�ปท06 1.4 ความเช96อมโยงระหว�างความค�ดสร5างสรรค และการออกแบบก�บความสามารถทางธ�รก�จ
ท�)มา: Swann and Birke 2005 in DTI 2005

จากการส2ารวจของ UK Design Council เม()อป` 2004 พบว+า ผ4=ประกอบการในประเทศอ
งกฤษกว+าร=อยละ 
55 เหEนว+า การออกแบบและการพ
ฒนาเป�นส�)งท�)ส2าค
ญท�)สดในการการเพ�)มศ
กยภาพการแข+งข
นในธรก�จของตนใน
อ�ก 5 ป`ต+อไปน�� ด
งแสดงในร4ปท�) 1.5

ร�ร�ปท06 1.5 ส�6งส8าค�ญในการช�วยเพ�6มความสามารถทางธ�รก�จของผ�5ประกอบการในประเทศอ�งกฤษ
ท�)มา: BERR 2008b

1.3 ความส8าค�ญของการออกแบบต�อม�ลค�าทางเศรษฐก�จและการพ�ฒนาประเทศ

การออกแบบม�ความส2าค
ญต+อม4ลค+าทางเศรษฐก�จท
�งในระด
บจลภาค (micro-economic) และในระด
บ
มหภาค (macro-economic) เน()องจากการออกแบบได=ถ4กน2ามาเป�นส+วนหน�)งของอตสาหกรรมสร=างสรรค� ส2าหร
บใน
ระด
บจลภาคน
�น จากการศ�กษาของ UK Design Council พบว+าการน2าการออกแบบมาช+วยในระด
บอตสาหกรรมม�
ผลกระทบในทางบวกต+อศ
กยภาพของผ4=ประกอบการ ซ�)งสามารถเหEนได=จากผลก2าไรท�)เพ�)มข��น ราคาส�นค=า ปร�มาณ
การจ=างงาน และการส+งออกท�)เพ�)มมากข��น ส2าหร
บในส+วนของเศรษฐก�จระด
บมหภาคน
�นด4ได=จากความส
มพ
นธ�
ระหว+างความสามารถในการแข+งข
นของประเทศและการน2าการออกแบบมาใช=ในประเทศ หร(อนโยบายด=านการ
ออกแบบระด
บประเทศ 



จากรายงานของ KEA report on ‘The Economy of Culture in Europe’ ซ�)งศ�กษาโดย the European 
Commission ในป` 2006 พบว+า กล+มธรก�จสร=างสรรค�และว
ฒนธรรมในกล+มยโรป สามารถสร=างรายได=ได=ส4งถ�ง
ประมาณ 650 พ
นล=านเหร�ยญย4โร ค�ดเป�นร=อยละ 2.6 ของรายได=ประชาชาต�ของ EU ในป` 2003 เป�นอตสาหกรรมท�)
เต�บโตถ�งร=อยละ 12.3 จากป` 1999 ถ�งป` 2003 ม�การจ=างงาน 4.7 ล=านคน ค�ดเป�นร=อยละ 2.5 ของจ2านวนแรงงาน
ท
�งหมดใน EU  เหEนได=จากในประเทศอ
งกฤษและเดนมาร�ก อตสาหกรรมสร=างสรรค�สามารถช+วยสร=างรายได=ได=ส4ง
ถ�งร=อยละ 5 ของรายได=ประชาชาต�ของประเทศ นอกจากน��ประเทศอ
งกฤษย
งเป�นประเทศท�)ม�การจ=างงานในภาค
ธรก�จน��ส4งท�)สดค(อ ประมาณ 20,000 คนในป` 2004 ในขณะท�)ประเทศเยอรมน� ม�การจ=างงานประมาณ 8,400 คน 
และสว�เดน ประมาณ 3,000 คน 

ในส+วนของความส2าค
ญในเศรษฐก�จระด
บมหภาคน
�น จากการศ�กษาของ New Zealand Institute of 
Economic Research (NZIER) ในป` 2003 ซ�)งได=ใช=ต
วช��ว
ดจาก World Economic Forum’s (WEF) Global 
Competitiveness Report มาก2าหนดด
ชน�ช��ว
ดการออกแบบ (design index) ซ�)งประกอบไปด=วย ความสามารถใน
การสร=างนว
ตกรรม ความสามารถในกระบวนการผล�ต การขยายตลาด สร=างตราส�นค=า และสร=างความพ�เศษให=ก
บ
ผล�ตภ
ณฑ� โดยได=ท2าการศ�กษาและจ
ดล2าด
บของแต+ละประเทศมาเปร�ยบเท�ยบก
บข�ดความสามารถในการแข+งข
น
ของ WEF ด
งแสดงในตารางท�) 1.1

ตารางท06 1.1 แสดงการเปร0ยบเท0ยบล8าด�บของความสามารถในการแข�งข�นก�บล8าด�บของการออกแบบ

ท�)มา: World Economic Forum 2002 in NZIER 2003



จากตารางข=างต=น แสดงให=เหEนว+า ล2าด
บของข�ดความสามารถในการแข+งข
นของประเทศก
บล2าด
บของการ
ออกแบบจะม�ความส
มพ
นธ�แบบแปรตามก
น ซ�)งอาจอธ�บายได=ว+า ผลจากการน2าการออกแบบมาใช=ในระด
บ
อตสาหกรรมหร(อระด
บบร�ษ
ทท�)ช+วยให=บร�ษ
ทม�ผลประกอบการท�)ด�ข��นกEจะส+งผลต+อเศรษฐก�จในระด
บประเทศตามมา

นอกจากน�� ในทศวรรษท�)ผ+านมา ม�หล
กฐานมากมายท�)พ�ส4จน�ว+าการออกแบบและความค�ดสร=างสรรค�ม�ผลก
ระทบโดยตรงต+อความเจร�ญร+งเร(องและการเต�บโตของประเทศ การเต�บโตของบร�ษ
ท รวมถ�งการอย4+ด�ของประชาชน 
หล
กฐานจากงานว�จ
ยซ�)งย
งด2าเน�นอย4+อย+างต+อเน()อง โดยจ�เซล รอล�ก จาก University of Wales Institutes, Cardiff, 
UK ได=แสดงให=เหEนถ�งความเช()อมโยงท�)ช
ดเจนระหว+างการเต�บโตของประเทศ (ซ�)งว
ดจาก GDPท�)ส4งข��น) ก
บก�จกรรม
ส+งเสร�มการออกแบบ ด
งแสดงในตารางท�) 1.2

ตารางท06 1.2 ความเช96อมโยงท06ช�ดเจนระหว�างการเต�บโตของประเทศก�บก�จกรรมส�งเสร�มการออกแบบ

ท�)มา: รายงานของ World Economic Forum 2007, TCDC

• ประเทศท�)ม�การส+งเสร�มการออกแบบ ระด
บท�) 1: ค(อประเทศต+างๆ ท�)กลยทธ�การส+งเสร�มการออกแบบเพ�)ง
เร�)มต=นพ
ฒนาอย4+ในก=าวแรกซ�)งเน=นการส+งเสร�มการออกแบบ (Promotion of design) (การสร=างความร4=
ความเข=าใจและกระต=นให=ประชาชนท
)วไปได=เลEงเหEนความส2าค
ญของการออกแบบ) ผ+านน�ทรรศการ 
วารสาร  รางว
ลการออกแบบ และห=องสมดให=ความร4= ฯลฯ ส2าหร
บประเทศในกล+มน��ได=แก+ ประเทศ
บ
งกลาเทศ อ�นเด�ย และ อ�นโดน�เซ�ย เป�นต=น

• ประเทศท�)ม�การส+งเสร�มการออกแบบระด
บท�) 2: ค(อประเทศท�)ม�การจ
ดท2าแผนพ
ฒนาการออกแบบใน
ประเทศ ซ�)งให=ความส2าค
ญก
บการส+งเสร�มการออกแบบและโครงการสน
บสนนต+างๆ (Promotion and 



support initiatives) โดยพ+งเปDาไปท�)ประชาชนท
)วไป (ผ+านการส+งเสร�มการออกแบบ) และบร�ษ
ทต+างๆ 
(ผ+านโครงการสน
บสนนท�)ม�การปร
บร4ปแบบให=เหมาะสมก
บความต=องการของแต+ละบร�ษ
ท) ต
วอย+างของ
แผนการด2าเน�นงาน ได=แก+ กลยทธ�ส+งเสร�มการออกแบบ บร�การให=ค2าปร�กษา การสน
บสนนโดยหน�)งผ4=
เช�)ยวชาญต+อหน�)งบร�ษ
ท และ โปรแกรมการพ
ฒนาท�)เฉพาะเจาะจงก
บสายงาน เป�นต=น ประเทศท�)อย4�ในข
�น
น��ได=แก+ อาเจนต�น+า บลาซ�ล ช�ล� มาเลเซ�ย รวมท
�งประเทศไทย เป�นต=น

• ประเทศท�)ม�การส+งเสร�มการออกแบบ ระด
บท�) 3: ประเทศในกล+มน��ท�)ม�อย4+เพ�ยงไม+ก�)ประเทศท�)ได=ม�การพ
ฒนา
กลยทธ�การออกแบบให=ส4งข��นไปอ�กระด
บ โดยผล
กด
นการส+งเสร�มการออกแบบและโครงการสน
บสนน
ต+างๆ ให=เข=าไปอย4+ในนโยบายหร(อกลยทธ�อย+างเป�นทางการ (Policy or formal strategy) การเข=าส4+ระด
บน��
ได=ม�ให=เหEนแค+ในประเทศท�)ร
ฐบาลเข=าใจและเหEนความส2าค
ญของคณค+างานออกแบบในการพ
ฒนา
เศรษฐก�จ เช+น ประเทศออสเตรเล�ย ฟ�นแลนด� ฝร
)งเศส เยอรม
น รวมท
�ง ฮ+องกง เกาหล�ใต= และ ส�งคโปร�

ท
�งน�� เม()อด4จากในตารางท�) 1.2 (จากรายงานของ World Economic Forum 2007) จะเหEนได=ว+าประเทศท�)
จ
ดอย4+ในกล+มท�)ม�การพ
ฒนาทางเศรษฐก�จข
�นส4ง ม
กจะเป�นประเทศท�)ม�นโยบายและโปรแกรมการออกแบบเป�นร4ป
เป�นร+าง และจากผลการศ�กษาพบว+า

• ม�เพ�ยงร=อยละ 4 ของประเทศท�)การพ
ฒนาทางเศรษฐก�จอย4+ในข
�นท�) 1 จ
ดโปรแกรมส+งเสร�มการออกแบบใน
ขณะท�)ร=อยละ 77 ของประเทศท�)การพ
ฒนาทางเศรษฐก�จอย4+ในข
�นท�) 3 ให=ความส2าค
ญก
บโปรแกรมส+งเสร�ม
การออกแบบ 

• ร=อยละ 48 ของประเทศท�)การพ
ฒนาทางเศรษฐก�จอย4+ในข
�นท�) 3 จ
ดโครงการสน
บสนนการออกแบบในขณะ
ท�)ประเทศท�)การพ
ฒนาทางเศรษฐก�จอย4+ในข
�นท�) 1 ม�เพ�ยงร=อยละ 2 เท+าน
�นท�)สน
บสนนโครงการเหล+าน��

• ร=อยละ 16 ของประเทศท�)การพ
ฒนาทางเศรษฐก�จอย4+ในข
�นท�) 3 จ
ดท2านโยบายการออกแบบ ในขณะท�)
ประเทศท�)การพ
ฒนาทางเศรษฐก�จอย4+ในข
�นท�) 1 ม�เพ�ยงร=อยละ 2 เท+าน
�นท�)ผล
กด
นนโยบายเหล+าน��

• ประเทศท�)ก2าล
งก=าวผ+านจากการพ
ฒนาทางเศรษฐก�จข
�นท�) 2 ไปย
งข
�นท�) 3 ท2าได=ด�เม()อเปร�ยบเท�ยบก
บ
ประเทศในกล+มอ()นๆ ร=อยละ 56 ของประเทศในกล+มน��จ
ดโครงการสน
บสนนการออกแบบ ร=อยละ 44 ม�การ
ด2าเน�นแผนงานสน
บสนนการออกแบบ และร=อยละ 22 ม�นโยบายด=านการออกแบบ ซ�)งช+วยพ�ส4จน�ความม+ง
ม
)นในการเพ�)มศ
กยภาพของประเทศและการลงทนในแผนการด2าเน�นงานต+างๆ ให=ประสบความส2าเรEจ



บทท06 2
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ของประเทศต�างๆ

2.1 ตลาด ODM ของโลก

ตลาดของอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส� ตามห+วงโซ+อปทานของอตสาหกรรมท�)เต�บโตอย+างต+อเน()อง ได=แก+ กล+ม
ผ4=ให=บร�การร
บจ=างประกอบและผล�ตผล�ตภ
ณฑ�อ�เลEกทรอน�กส� ท
�งอตสาหกรรมร
บจ=างประกอบและผล�ต หร(อ EMS 
และ อตสาหกรรมร
บจ=างออกแบบและผล�ต หร(อ ODM ด
งจะเหEนได=จากม4ลค+าตลาดรวมท�)ปร
บเพ�)มข��นอย+างต+อ
เน()องจาก 190 พ
นล=านเหร�ยญสหร
ฐในป` 2005 เป�น 262 พ
นล=านเหร�ยญสหร
ฐในป` 2006 หร(อเต�บโตข��นถ�งร=อยละ 
37 ท
�งน�� จากการศ�กษาของบร�ษ
ท iSuppli คาดการณ�ว+าอตสาหกรรมร
บจ=างประกอบและผล�ตจะเต�บโตต+อเน()องด=วย
อ
ตราเฉล�)ยร=อยละ 11 (CAGR) จนถ�งป` 2010 โดยผ4=ผล�ตแบบ ODM จะม�การเต�บโตเฉล�)ยท�)ร=อยละ 13 ในขณะท�)ผ4=
ผล�ตแบบ EMS เต�บโตเฉล�)ยท�)ร=อยละ 10 ด
งแสดงในตารางท�) 2.1

ตารางท06 2.1 การคาดการอ�ตราการเจร�ญเต�บโตของตลาด ODM

ท�)มา : iSUPPLI, Electronic Business, 2006

จากการศ�กษาของ iSUPPLI ได=แบ+งตลาด EMS และ ODM ออกเป�น 7 กล+ม ได=แก+ คอมพ�วเตอร�, 
อปกรณ�เคร()องใช=ไฟฟDา, servers และ storage, เคร(อข+าย, โทรคมนาคม, อปกรณ�ต+อพ+วง และ อ()นๆ ประกอบด=วย 
อปกรณ�รถยนต� อปกรณ�ทางการแพทย� และ อปกรณ�ในอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส� เป�นต=น ซ�)งรวมแล=วม�ม4ลค+า 
238 ล=านเหร�ยญสหร
ฐ โดยคอมพ�วเตอร�ถ(อเป�นตลาดใหญ+ ท�)ม�ม4ลค+ามากท�)สด ถ�งร=อยละ 34 รองลงมา ค(อ อปกรณ�
เคร()องใช=ไฟฟDา ร=อยละ 27 ของตลาด EMS และ
 ODM ท
�งหมด (ด
งแสดงในร4ปท�) 2.1)



ร�ปท06 2.1 รายได5ของตลาด EMS และ ODM ของโลกในปQ 2006
ท�)มา : IDC, Deutsche Bank Equity Research, VentureOutsouce.com March 2008

ท
�งน�� เม()อพ�จารณาผล�ตภ
ณฑ�ในกล+มคอมพ�วเตอร�และอปกรณ�เคร()องใช=ไฟฟDา พบว+า ผล�ตภ
ณฑ�อปกรณ�เคร()อง
ใช=ไฟฟDาถ(อว+าเป�นกล+มผล�ตภ
ณฑ�ท�)ม�การเจร�ญเต�บโตอย+างรวดเรEว ท
�งในตลาด ODM และ EMS ท�)ม�การเต�บโตถ�ง
ร=อยละ 40 ในป` 2005 และร=อยละ 33 ในป` 2006 ตามล2าด
บ กล+มผล�ตภ
ณฑ�ท�)ม�การเต�บโตเป�นอ
นด
บต+อมาค(อ กล+ม
คอมพ�วเตอร� ซ�)งม�การเต�บโตถ�งร=อยละ 21 ในป` 2005 และ ร=อยละ 18 ในป` 2006  ซ�)งจากการศ�กษาของทาง 
Deutsche Bank เช()อว+าการเจร�ญเต�บโตด
งกล+าวเป�นผลมาจากการเจร�ญเต�บโตของตลาด Notebook  และ 
Deutsche Bank กEม�การคาดการณ�ว+าในอ�ก 5 ป`ข=างหน=า กล+มผล�ตภ
ณฑ�คอมพ�วเตอร�จะม�การเต�บโตท�)ช=าลง

ตารางท06 2.2 แสดงการเจร�ญเต�บโตของรายได5ในตลาด EMS และ ODM



ท�)มา : IDC, Deutsche Bank Equity Research, VentureOutsouce.com March 2008

เม()อพ�จารณาจากตารางท�) 2.2 จะเหEนได=ว+าในกล+มของตลาดเก�ดใหม+ (Emerging) ซ�)งได=แก+ ตลาดอปกรณ�
รถยนต� อปกรณ�ทางการแพทย� และ อปกรณ�ในอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส� ถ4กคาดการณ�ว+าจะม�การเจร�ญเต�บโต
อย+างรวดเรEวในอ�ก 5 ป`ข=างหน=า ส2าหร
บกล+มอปกรณ�เคร()องใช=ไฟฟDาคาดการณ�ว+าจะม�การเจร�ญเต�บโตอย+างรวดเรEว
เช+นก
น โดยจะม�อ
ตราการเจร�ญเต�บโตเฉล�)ยต+อป` (CAGR) เท+าก
บร=อยละ 11 ต+อเน()องไปในอ�ก 5 ป`ข=างหน=า 

ท
�งน�� บร�ษ
ท Technology Forecasters Inc. หร(อ TFI ได=ว�เคราะห�ว+า ในตลาด ODM น
�น ผ4=ท�)ลงทนท2าธรก�จ
ทางด=านน��โดยส+วนมากแล=วจะเป�นบร�ษ
ทท�)ท2าธรก�จทางด=าน OEM ท�)ม�ขนาดใหญ+ ท�)ด2าเน�นธรก�จทางด=าน
คอมพ�วเตอร�และการส()อสารท�)ม�การออกแบบร+วมด=วย ซ�)งล4กค=าของบร�ษ
ทเหล+าน��ม
กจะช()นชอบ หากม�การพ
ฒนา
ผล�ตภ
ณฑ�โดยม�การออกแบบเข=ามาร+วมด=วย  

นอกจากน�� TFI ย
งได=พยากรณ�สถานการณ�เก�)ยวก
บตลาด ODM ในอ�ก 5 ป` ข=างหน=าไว=ว+า ในป` 2009 น
�น 
ประเทศสหร
ฐอเมร�กา คาดว+าจะปร
บต
วลดลงจากร=อยละ 21 เป�นร=อยละ 19 เช+นเด�ยวก
บในกล+มประเทศยโรป ท�)จะ
ปร
บต
วลดลงเลEกน=อยจากร=อยละ 16 เป�นร=อยะล 15 ตรงข=ามก
บในกล+มประเทศเอเซ�ย ท�)จะม�การปร
บต
วเพ�)มข��นจาก 
ร=อยละ 63 เป�นร=อยละ 66 ของรายได=จากการผล�ตท
)วโลก

ร�ปท06 2.2 อ�ตราการเจร�ญเต�บโตของตลาด EMS และ ODM ในภ�ม�ภาคต�างๆ ท�6วโลก
ท�)มา : Technology Forecasters Inc’s 2005, Five Year Forecast Report

TFI ได=เสนอแนวทางการปร
บต
วเพ()อก+อนให=เก�ดรายได=และผลก2าไรของตลาด EMS และ ODM ซ�)งม�การปร
บ
ต
วลดลงจากร=อยละ 10 เป�นร=อยละ 4 และการปร
บลดลงร=อยละ 1 ของตลาด ODM ด
งน�� 

ตารางท06 2.3 แสดงร�ปแบบการปร�บต�วของตลาด EMS และ ODM



การปร�บต�ว EMS ODM
1) การปร
บต
วเพ()อเพ�)มรายได= • เน=นไปท�)ตลาดใหม+ เช+น ธรก�จทาง

ด=านการแพทย� ฯลฯ
• ผล�ตช��นส+วนส2าหร
บบร�ษ
ทท�)ท2าธรก�จ 

ODM
• ส+งเสร�มให=บร�ษ
ทท�)เป�น OEM 

รายใหม+ ร
บจ=างผล�ตจากภายนอก

• ให=ความส2าค
ญก
บการลดราคาให=ก
บ
ล4กค=ารายใหญ+ๆ

• รวบรวมและแสวงหาแนวทางท�)จะ
ท2าให=ได=ผลตอบแทนกล
บมา

2) การปร
บต
วเพ()อเพ�)มก2าไร • ร
บบร�การทางด=านการออกแบบ
• พ
ฒนาทร
พย�ส�นทางป̂ญญา

• ท2าการเสนอขายโดยผล�ตภายใต= 
Brand เก+า

• ย=ายฐานการผล�ตจากไต=หว
นไปส4+จ�น

ท�)มา : Technology Forecasters Inc’s 2005 Five Year Forecast Report

2.1.1 สถานภาพตลาด ODM ของโลก ในปQ 2009 5

ในช+วงปลายป` 2008 และต=นป` 2009 แสดงให=เหEนว+าตลาดส�นค=าอ�เลEกทรอน�กส� ส+งส
ญญาณว+าจะม�ความ
ม
)นคงมากในช+วงไตรมาสท�) 2 ซ�)งสอดคล=องก
บการรายงานของ iSuppli จากรายงานพบว+า ยอดขายของไตรมาสท�) 
2 บร�ษ
ท Top-10 ท�)ท2า EMS ม�การเต�บโตข��นร=อยละ 1.6 เม()อเท�ยบก
บ ไตรมาสท�) 1 ในขณะท�)ย
งไม+ปรากฏว+าจะเพ�)ม
มากข��น ในขณะท�) Top-10 ของ ODM ม�ประส�ทธ�ภาพด�ข��น เน()องจากรายได=ไตรมาสสองเพ�)มข��นจากร=อยละ 12 เม()อ
เท�ยบก
บไตรมาสแรก

2.2 สถานภาพการผล�ต การจ8าหน�าย และการส�งออกผล�ตภ�ณฑเคร96องใช5ไฟฟ<าของโลก 6

ภาพรวมของอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ของโลกม�การเปล�)ยนแปลงอย+างมากในระยะ 10 ป`ท�)ผ+านมา กล+าว
ค(อ จากเด�มท�)อตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�เป�นอตสาหกรรมท�)ต=องใช=เทคโนโลย�ข
�นส4งในการว�จ
ยและพ
ฒนารวมท
�ง
การผล�ต จากเด�มเหEนได=ว+าประเทศในกล+มพ
ฒนาเป�นประเทศท�)ย�ดครองฐานการผล�ต การว�จ
ย โดยเฉพาะอย+างย�)ง
กล+มสหภาพยโรป สหร
ฐอเมร�กา และญ�)ปGน ท�)เคยม�ส
ดส+วนการผล�ตถ�งร=อยละ 90 ของการผล�ตและของตลาด
อ�เลEกทรอน�กส�ของโลกโดยรวม แต+หล
งจากการเก�ดข��นใหม+ของเศรษฐก�จในประเทศจ�นและอ�นเด�ย อตสาหกรรมน��จ�ง
ม�การเปล�)ยนแปลงไป ในป^จจบ
นท�)จ�นได=กลายเป�นฐานการผล�ตอปกรณ�อ�เลEกทรอน�กส�ท�)ส4งเท�ยบเท+าก
บยโรปและ

5 ท�)มา : iSuppli Corporation,  Wednesday, 30 September 2009 (www.isuppli.com.)
6 ท�)มา : รายงานว�จ
ยโครงการศ�กษาความเป�นไปได=ในการสร=าง Value Creation ให=ก
บอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส� โดยการ
สร=างความเช()อมโยงก
บอตสาหกรรมอ()นๆ 

http://www.isuppli.com/


อเมร�กาเหน(อรวมก
นประมาณร=อยละ 40 ในขณะท�)ยโรป สหร
ฐอเมร�กา และญ�)ปGน ม�ก2าล
งการผล�ตรวมร=อยละ 60 
ของก2าล
งการผล�ต และม�ส
ดส+วนการส+งออกเพ�ยงร=อยละ 40 ซ�)งการผล�ตท�)เก�ดข��นในประเทศจ�นน
�นส+วนหน�)งเป�นผล
มาจากการโยกฐานการผล�ตของผ4=ประกอบการชาวต+างชาต�เข=าไปในจ�นเพ()อรองร
บตลาดเก�ดใหม+น
)นเอง 

อตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ได=สร=างสรรค�นว
ตกรรมในผล�ตภ
ณฑ�อย+างมากมายไม+หยดน�)งเม()อเท�ยบก
บ
อตสาหกรรมอ()นๆ ต
วอย+างท�)เหEนได=ช
ดค(อพ
ฒนาการของโทรศ
พท�ม(อถ(อ (mobile phone) ท�)ม�ส+วนแบ+งการตลาด
กว+า ร=อยะล 60 ของกล+มผล�ตภ
ณฑ�โทรคมนาคม หร(อ ร=อยละ 10 ของผล�ตภ
ณฑ�อ�เลEกทรอน�กส�รวม ซ�)งแสดงให=เหEน
ว+าโทรศ
พท�ม(อถ(อเป�นผล�ตภ
ณฑ�ท�)ตอบสนองความต=องการของผ4=ใช=งานจาการเพ�)มเทคโนโลย�และร4ปแบบการใช=งาน
ท�)หลากหลาย ความสามารถในการเช()อมต+อ โดยการเปล�)ยนแปลงท�)ส2าค
ญในกล+มผล�ตภ
ณฑ�ภาพและเส�ยง ค(อ การ
ยกเล�กการแสดงผลโดยใช=หลอดภาพแบบ CRT ไปเป�นจอภาพแบบแบน เช+น LCD หร(อ PDP โดยเร�)มจากการ
เปล�)ยนแปลงในจอแสดงผลของคอมพ�วเตอร�จนกระท
)งไปส4+โทรท
ศน�ส�และเคร()องเล+นแผ+นบ
นท�กเทป เช+น DVD 
ผล�ตภ
ณฑ�ในกล+มเคร()องใช=อ�เลEกทรอน�กส�ส+วนบคคลท�)ม�นว
ตกรรมใหม+ๆ  เช+น MP3 , MP4 กล=องถ+ายภาพด�จ�ท
ลหร(อ
ภาพน�)งหร(อว�ด�โอ เคร()องเล+นเกมส� เหล+าน��ท2าให=เก�ดความต=องการและสร=างยอดขายในกล+มน��เป�นอย+างมากโดยม�
ส
ดส+วนการเต�บโตเป�นอ
นด
บสองรองจากกล+มผล�ตภ
ณฑ�โทรคมนาคม 

2.3 แนวโน5ม/ท�ศทางความต5องการต�อการออกแบบอ�เล�กทรอน�กส และ แนวทาง/มาตรการ การ
พ�ฒนาของประเทศต�างๆ เพ96อไปส��การออกแบบในส�นค5าไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กส

2.3.1 ประเทศจ0น

• สถานการณเก06ยวก�บตลาดเคร96องใช5ไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กสในประเทศจ0น ในปQ 25527 
อตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ของจ�นเร�)มม�การขยายต
วอย+างมากมาต
�งแต+ส��นสดการปฏ�ว
ต�ว
ฒนธรรมของจ�น

ในช+วง ค.ศ. 1970 การพ
ฒนาท�)ประสบความสาเรEจอย+างมากของจ�นเก�ดจากป^จจ
ยหลายประการ ท
�งทางด=านอปสงค�
ท�)ม�มาก และทางด=านอปทานท�)นโยบายภาคร
ฐให=การสน
บสนนเพ()อปร
บปรงผล�ตภาพ การขยายต
วอย+างรวดเรEวใน
การลงทนในอตสาหกรรมท
�งจากภาคร
ฐและเอกชน ส+งผลให=อตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ของจ�นม�การพ
ฒนาอย+าง
รวดเรEว ป^จจบ
นการขยายต
วของอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ของจ�นได=กลายเป�นส�)งท�)จ4งใจอย+างมาก ท
�งในด=านการ
ลงทนและเทคโนโลย�จากต+างชาต� และต
�งแต+ป` 2005 เร()อยมาจนถ�งป^จจบ
นประเทศจ�นกลายเป�นผ4=ผล�ตขนาดใหญ+
เป�นลาด
บสองของโลกในอตสาหกรรมน�� รองจากประเทศสหร
ฐอเมร�กา และย
งม�การเต�บโตอย+างต+อเน()องค�ดเป�น
อ
ตราการขยายต
วเพ�)มข��นเฉล�)ยร=อยละ 30 ต+อป` จากรายงานของคณะกรรมการพ
ฒนาและปฏ�ร4ปแห+งชาต�พบว+าใน
ช+วงคร�)งป`แรกของป` 2008 ยอดจาหน+ายผล�ตภ
ณฑ�ในอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส� ม�ม4ลค+า 433.57 พ
นล=านเหร�ยญ
สหร
ฐ ซ�)งม�อ
ตราการเต�บโตส4งข��นเก(อบร=อยละ 20 เม()อเท�ยบก
บคร�)งป`แรกของป` 2007 

7 ท�)มา : รายงานสรปสถานภาพอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศจ�น, 2008 



และส2าหร
บม4ลค+าเพ�)มของอตสาหกรรมของจ�นม�ม4ลค+าส4งถ�ง 75.37 พ
นล=านดอลลาร�สหร
ฐฯ ซ�)งเพ�)มข��น 
ร=อยละ 24.1 เม()อเท�ยบก
บช+วงเวลาเด�ยวก
นของป` 2007 และม�อ
ตราการเจร�ญเต�บโตค�ดเป�นร=อยละ 6.5 เม()อเท�ยบ
ก
บป`ก+อน 3 และจากรายงานของกระทรวงพาณ�ชย�4 พบว+าการส+งออกในช+วงคร�)งป`แรกของป` 2008 ม�ม4ลค+า 196.17 
พ
นล=านดอลลาร�สหร
ฐฯ ค�ดเป�น 29.4% ของม4ลค+าการส+งออกท
�งหมดของจ�น  โดยในป^จจบ
นประเทศจ�นเป�นฐาน
การผล�ตผล�ตภ
ณฑ�ทางด=านอ�เลEกทรอน�กส�ท�)มากเป�นอ
นด
บหน�)งของโลกในหลายผล�ตภ
ณฑ� อาท� เซม�คอนด
กเตอร� 
เคร()องร
บโทรท
ศน� เคร()องเล+น VCD เคร()องบ
นท�กเส�ยง เคร()องโทรศ
พท�บ=าน เคร()องค�ดเลข ต4=เยEน เคร()องปร
บอากาศ 
เคร()องโทรศ
พท�ม(อถ(อ และเคร()องคอมพ�วเตอร� รวมท
�งย
งเป�นตลาดนาเข=าขนาดใหญ+ทางด=านแผงวงจรไฟฟDา และม�
ขนาดตลาดเคร()องโทรศ
พท�ม(อถ(อท�)ใหญ+ท�)สดในโลก อตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�สามารถแบ+งออกได=เป�น 3 กล+ม
ส�นค=า ได=แก+ เคร()องใช=ไฟฟDาในคร
วเร(อน (Consumer Electronics) เช+น เคร()องร
บโทรท
ศน� ต4=เยEน เคร()องซ
กผ=า และ
เคร()องปร
บอากาศ เป�นต=น ช��นส+วนอ�เลEกทรอน�กส� (Electronics Component) เช+น PCBs, Motors, Spectrometers 
อปกรณ�คอมพ�วเตอร�และโทรคมนาคม เช+น PCs, Laptops, Software, Mobile Phone, Radar, Fiber-optic เป�นต=น

อตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศจ�นเร�)มมาต
�งแต+แผนพ
ฒนาเศรษฐก�จและส
งคมแห+งชาต� 5 ป` ฉบ
บ
ท�) 1 (1953-1957) โดยในแผนพ
ฒนาฯ ฉบ
บน��ได=ม�การต
�งเปDาหมายในการพ
ฒนาอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ใน 2 
สาขา ได=แก+ ว�ทยและการส()อสาร เพ()อรองร
บความต=องการในการปDองก
นประเทศ และการสร=างโรงงานผล�ตสว�ตช�
บอร�ดของโทรศ
พท�ในภาคเอกชน (Automatic telephone switchboard) โดยได=ร
บความช+วยเหล(อทางด=าน
เทคโนโลย�จากประเทศสหภาพโซเว�ยต โดยม�โครงการท�)สาค
ญ ได=แก+ การสร=างโรงงานผล�ตหลอดอ�เลEกทรอน�กส� 
(Electronic Tube) ท�)มหานครป^กก�)ง นอกจากน��ภาคร
ฐย
งได=จ
ดท2าแผนระยะยาว 12 ป` ในการพ
ฒนาว�ทยาศาสตร�
และเทคโนโลย�ของประเทศ (ค.ศ.1956-1967) โดยการสน
บสนนการว�จ
ยทางด=านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย� ตลอด
จนการจ
ดต
�งสถาบ
นการศ�กษาต+างๆ เพ()อสน
บสนนการพ
ฒนาอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศ โดยม�เปDา
หมายในการพ
ฒนาโครงการทางด=านอ�เลEกทรอน�กส�ท�)สาค
ญ ได=แก+ ระบบการโทรคมนาคมและการส()อสาร การว�จ
ย
และพ
ฒนาระบบ เคร()องว�ทยอ�เลEกทรอน�กส� เซม�คอนด
คเตอร� คอมพ�วเตอร� และเทคโนโลย�ว�ทยเพ()อการปDองก
น
ประเทศ 

ป^จจบ
นประเทศจ�นก2าล
งอย4+ในช+วงของแผนพ
ฒนาเศรษฐก�จและส
งคมแห+งชาต� ฉบ
บท�) 11 (ค.ศ.2006-
2010)  ซ�)งกระทรวงอตสาหกรรมสารสนเทศได=ด2าเน�นมาตรการส+งเสร�มอตสาหกรรมทางด=านเทคโนโลย�สารสนเทศ
ท�)ส2าค
ญ 6 ด=าน ได=แก+ การเกษตร อตสาหกรรม การสร=างความปลอดภ
ยของ ระบบออนไลน� ระบบสารสนเทศคร
ว
เร(อน ระบบการให=บร�การด=านความปลอดภ
ยกรณ�ฉกเฉ�นในเขตเม(อง ระบบการจ
ดการสารสนเทศบนพ(�นฐานของ
เทคโนโลย� RFID นอกจากน��ย
งท�โครงการการบ4รณาการเทคโนโลย�เคร()องใช=ไฟฟDาในคร
วเร(อนด=านความบ
นเท�ง 
เช+น เคร()องร
บโทรท
ศน� คอมพ�วเตอร� โทรศ
พท�ม(อถ(อ เข=าก
บระบบการทางานของระบบน�2าประปา ก�าซหงต=ม และ
ระบบไฟฟDา เพ()อแจ=งเต(อนภ
ยกรณ�ฉกเฉ�นต+างๆ โดยตลอดแผนพ
ฒนาฯ ฉบ
บน�� ร
ฐบาลจะด2าเน�นนโยบายการพ
ฒนา
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�เพ()อเป�นป^จจ
ยผล
กด
นในการพ
ฒนาเศรษฐก�จ การค=า และ การลงทน โดยการปฏ�ร4ป
อตสาหกรรมการให=บร�การแบบด
�งเด�มไปส4+อตสาหกรรมการให=บร�การสม
ยใหม+ อาท� การสน
บสนนการธรก�จให=
บร�การทางด=านซอฟท�แวร�และสารสนเทศ โดยภาคร
ฐจะสน
บสนนด=านส�นเช()อ การปร�วรรตเง�นตรา ภาษ� การว�จ
ย
และพ
ฒนา ตลอดจนการฝpกอบรมต+างๆ สาหร
บข
�นตอนการพ
ฒนาอตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาของจ�นโดยสรป น
บ



ต
�งแต+การส��นสด การปฏ�ว
ต�ว
ฒนธรรม การเต�บโตของอตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาของจ�นในช+วงเวลากว+า 3 
ทศวรรษ (ค.ศ.1970 - 2005) สามารถแบ+งออกได=เป�น 6 ข
�นตอน 8 ค(อ 

1. การน2าเข=าส�นค=าส2าเรEจร4ป 
2. การเร�)มต=นพ
ฒนาเทคโนโลย�และอปกรณ�ท�)ใช=ในการผล�ตส�นค=าสาเรEจร4ปและช��นส+วนสาค
ญ 
3. การน2าเข=าช��นส+วน SKD (Semi - Knockdown) และ CKD (Completely Knockdown) เพ()อประกอบ

เป�นส�นค=าสาเรEจร4ป 
4. การพ
ฒนาการผล�ตช��นส+วนท�)สาค
ญในประเทศ เพ()อลดการนาเข=าช��นส+วนจากต+างประเทศและเพ()อใช=ใน

การผล�ตส�นค=าสาเรEจร4ป 
5. การผล�ตส�นค=าสาเรEจร4ปครบทกข
�นตอนในประเทศและเร�)มการส+งออกส�นค=าส2าเรEจร4ป 
6. ร�เร�)มการว�จ
ยและพ
ฒนาในประเทศ เพ()อนาไปส4+การผล�ตส�นค=าในเช�งพาณ�ชย�

• สถานการณเก06ยวก�บตลาดเคร96องใช5ไฟฟ<าและอ�เล�กทรอกน�กสของประเทศจ0น ในปQ 20099

กระทรวงอตสาหกรรมและเทคโนโลย�การส()อสารของจ�น (MITT) ได=รายงานเก�)ยวก
บผลประกอบการด=าน
อตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศจ�นว+าม�การเต�บโตข��นร=อยละ 4.8 ในเด(อนส�งหาคมของป` 2009  และในเด(อน
ส�งหาคม 2009 ม�ปร�มาณการผล�ตโทรท
ศน�ส�เพ�)มข��นจากเด(อนเด�ยวก
น ในป` 2008 เท+าก
บร=อยละ 15.1 ส2าหร
บ
โทรท
ศน� LCD ม�การผล�ตเพ�)มข��นถ�งร=อยละ 123.2  ส2าหร
บปร�มาณการผล�ตคอมพ�วเตอร�โน�ตบ�คได=เพ�)มข��นถ�งร=อยละ 
42.3 ในเด�อนส�งหาคม 2009 เม()อเท�ยบก
บเด(อนเด�ยวก
นในป` 2008 

โดยรวมแล=วพบว+า ในป` 2009 น
�น ผลประกอบการด=านอตสาหกรรมของประเทศจ�นในช+วง 8 เด(อนแรกเพ�)ม
ข��นร=อยละ 8.1 เม()อเท�ยบก
บป` 2008 และถ(อว+าผลประกอบการเพ�)มข��นร=อยละ 1.1 จากช+วง 6 เด(อนแรกของป`น�� ท
�งน��
ในเด(อนส�งหาคม 2009 ประเทศจ�นม�ผลประกอบการด=านอตสาหกรรมได=ขยายต
วเพ�)มข��นถ�งร=อยละ 12.3 จากป`ท�)
ผ+านมา 

• สถานการณเก06ยวก�บตลาด EMS และ ODM ในประเทศจ0น10  
Chinese electronics manufacturing and design (EMD) ได=พยากรณ�การเจร�ญเต�บโตของตลาด EMS ใน

จ�นว+า ในป` 2005 จะม�ม4ลค+าเพ�)มข��น 38.3 พ
นล=านเหร�ยญสหร
ฐ จนถ�งป` 2010 จะม�ม4ลค+าเพ�)มข��น 74.4 พ
นล=าน
เหร�ยญสหร
ฐ โดยเม()อเปร�ยบเท�ยบก
นระหว+างตลาดของ EMS และ ODM คาดว+าในป` 2005 จะม�ม4ลค+ารวม 202.4 
พ
นล=านเหร�ยญสหร
ฐ และในป` 2010 จะม�ม4ลค+า 370 พ
นล=านเหร�ยญสหร
ฐ 

• ศ�นยการออกแบบอ�ตสาหกรรมปUกก�6ง (Beijing Industrial Design Center - BIDC)
จ�นได=ก+อต
�งศ4นย�การออกแบบอตสาหกรรมป^กก�)ง (Beijing Industrial Design Center - BIDC) ข��นในป` 1995 

ด=วยเง�นลงทนกว+า 25 ล=านเหร�ยญสหร
ฐ (800 ล=านบาท) ภายใต=การด4แลของคณะกรรมการว�ทยาศาสตร�และ
8 ท�)มา : รายงานสรปสถานภาพอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศจ�น 
9 ท�)มา : Xinhua, Wednesday, 30 September 2009
10 ท�)มา : Technology Forecasters Inc’s 2005 Five Year Forecast Report



เทคโนโลย�เทศบาลป^กก�)ง โดยม�ว
ตถประสงค�ในการจ
ดต
�ง BIDC ค(อ ส+งเสร�ม ‘เทคโนโลย�การออกแบบอตสาหกรรม’ 
สน
บสนนการค�ดเช�งสร=างสรรค�และการสร=างสรรค�งานออกแบบในอตสาหกรรมต+างๆ ตลอดจนการท2าว�จ
ยเพ()อ
ก2าหนดนโยบายอตสาหกรรม รวมถ�งการว�จ
ยและจ
ดหาข=อม4ลท�)ท
นสม
ยในอตสาหกรรมการออกแบบ

BIDC เปร�ยบเท�ยบโครงสร=างพ(�นฐานของต
วเองได=อย+างน+าสนใจ กล+าวค(อ โครงสร=างพ(�นฐานของ BIDC 
ประกอบด=วยสองส+วนเหม(อนก
บเทคโนโลย�สารสนเทศ ได=แก+ ‘ฮาร�ดแวร�แพลตฟอร�ม’ และ ‘ซอฟต�แวร�แพลตฟอร�ม’ 
‘ฮาร�ดแวร� แพลตฟอร�ม’ ประกอบด=วย 3D Scanning เคร()องสแกนช��นงานสามม�ต�, 3-D printing หร(อระบบการพ�มพ�
สามม�ต�, rapid prototyping หร(อเทคโนโลย�ท�)สามารถสร=างช��นงานต=นแบบจากข=อม4ลในคอมพ�วเตอร�ท�)ช+วยในการ
ออกแบบ (Computer-Aided Design - CAD) ได=โดยอ
ตโนม
ต� รวมถ�งเคร()องม(อและอปกรณ�ราคาแพงท�)ผ4=ประกอบ
การ SME และสถาบ
นท
)วๆ ไปไม+สามารถซ(�อหาได= ‘ซอฟต�แวร� แพลตฟอร�ม’ ประกอบด=วยบร�การให=ค2าปร�กษา การ
สร=างเคร(อข+ายฐานข=อม4ลและแหล+งความร4=เพ()อใช=ร+วมก
น การแลกเปล�)ยนบคลากรก
บต+างประเทศ การสน
บสนนให=
บร�ษ
ทต+างๆ ห
นมาพ
ฒนางานออกแบบโดยการจ
ดเวท�อภ�ปรายด=านการออกแบบ น�ทรรศการ การประชมว�ชาการ 
รวมถ�งการจ
ดการฝpกอบรม นอกจากน��ย
งม�ศ4นย�พ
ฒนาธรก�จการออกแบบ (design enterprise incubator) ซ�)งเป�ดให=
บร�ษ
ทออกแบบ น
กออกแบบ สถาบ
นการออกแบบ และน
กศ�กษา ได=เข=ามาศ�กษาหาความร4= และการก+อต
�งรางว
ล 
China Red Star Design Award เพ()อค
ดเล(อกและส+งเสร�มงานออกแบบท�)ได=ร
บรางว
ล

ต
วอย+างโครงการท�) BIDC สน
บสนนเง�นทน ได=แก+ Beijing DRC Mobile Phone Animated Cartoon 
Design โครงการน��เป�นความร+วมม(อระหว+าง BIDC และ Beijing Zhonghe Tiandi Information Technology 
Companyซ�)งงบประมาณในเบ(�องต=นอย4+ท�) 1.4 ล=านเหร�ยญสหร
ฐ (42.4 ล=านบาท) งบประมาณส+วนใหญ+ถ4กน2าไปใช=
ในการฝpกอบรมน
กวาดการ�ต4นอน�เมช
)น การปกปDองทร
พย�ส�นทางป^ญญา และ การประสานงานก
นระหว+างสายงาน
ต+างๆ ในอตสาหกรรม

 

2.3.2 ประเทศญ06ป�+น

• ท�ศทางการพ�ฒนาเทคโนโลย0เก06ยวก�บเคร96องใช5ไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กสของญ06ป�+น11 
ในช+วงท�)ผ+านมาญ�)ปGนเป�นผ4=น2าในด=านการน2าผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ใหม+ๆ  เข=าส4+ตลาดโลก โดยม�

พ
ฒนาการท�)ต+อเน()องก
นมาโดยตลอด ท
�งน��ผ4=ผล�ตท�)เป�นเจ=าของแบรนด�ได=ลงทนในอตสาหกรรมช��นส+วนและสารก�)งต
วน2าด=วย 
บร�ษ
ทท�)เป�นผ4=บกเบ�กเทคโนโลย�ใหม+ๆ  เช+น Sony, Panasonics, Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, Fujitsu และ NEC เป�นต=น 
ท
�งน��ห+วงโซ+อปทานของกล+มผล�ตภ
ณฑ�อ�เลEกทรอน�กส�ของญ�)ปGนม�ความเข=มแขEงมากแล=วส+วนใหญ+จะม�การส
)งซ(�อในส+วนของผ4=
ผล�ตญ�)ปGนด=วยก
นเอง กลยทธ�การร+วมม(อก
นระหว+างผ4=ผล�ตของญ�)ปGนกEเป�นต
วอย+างการร+วมม(อก
นของ Sony และ Samsung 

11 ท�)มา : รายงานการศ�กษาของโครงการศ�กษาความเป�นไปได=ในการสร=าง Value Creation ให=ก
บอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส� โดย
การสร=างความเช()อมโยงก
บอตสาหกรรมอ()นๆ เสนอ ส2าน
กงานเศรษฐก�จอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม โดย สถาบ
นไฟฟDาและ
อ�เลEกทรอน�กส� 



ของเกาหล�ใต= ในการพ
ฒนาหน+วยความจ2าร+วมก
น การร+วมม(อก
นระหว+าง Sony, Toshiba และ IBM ในการว�จ
ยและพ
ฒนา
อตสาหกรรมสารก�)งต
วน2าร+วมก
น เป�นต=น

ผ4=ผล�ตอปกรณ�สารก�)งต
วน2าและอ�เลEกทรอน�กส�ของญ�)ปGนได=ช4แนวโน=มการพ
ฒนาเทคโนโลย�ในประเดEนการเข=าถ�งได=
ของผ4=บร�โภคทกสถานท�)ทกเวลา ภายใต=แนวค�ด Ubiquitous Society ซ�)งผลกระทบเก�ดข��นจากการท�)ตลาดภายในประเทศ
ญ�)ปGนต()นต
วในการใช=ผล�ตภ
ณฑ�ด=านการส()อสารแบบพกพาได= รวมถ�งยอดขายส�นค=าผล�ตภ
ณฑ�ด=านด�จ�ตอล เช+น กล=องถ+าย
ภาพด�จ�ตอล ท�ว� เคร()องเล+นด�ว�ด�แบบบ
นท�กได= และระบบน2าทางในรถยนต�ได=ม�ยอดขายท�)ม�อ
ตราการเจร�ญเต�บโตส4ง แซง
หน=าเคร()องคอมพ�วเตอร�ส+วนบคคลไปต
�งแต+ป ̀ค.ศ. 2002 

กรณ�ศ�กษาของบร�ษ
ท Renesas ซ�)งเก�ดจากการร+วมทนระหว+างบร�ษ
ท Hitachi Semiconductor และบร�ษ
ท 
Mitsubishi Semiconductor ได=ก2าหนดท�ศทางการพ
ฒนาร4ปแบบผล�ตภ
ณฑ�ประยกต�โดยเน=นไปท�)เทคโนโลย�ส+วนบคคล 
(Human Focus Technology) โดย Renesas มองว+าตลาดรวมได=เก�ดการขย
บจากภาคอตสาหกรรมไปส4+ภาคปจ̂เจกบคคล
หร(อ Individual น
บต
�งแต+ป ̀ค.ศ. 2000 เป�นต=นมา มมมองน��อาจจะไม+ต+างจากทางฝ^�งสหร
ฐฯ และยโรปน
ก เน()องจากเน=นไปท�)
ผล�ตภ
ณฑ�ประยกต�เป�นหล
ก 

นอกจากน�� Renesus ย
งได=ใช=กลยทธ�ของการรวมกล+มพ
นธม�ตรและจ
ดต
�งเป�นเคร(อข+ายคณค+าอตสาหกรรม(Industry 
Value Network) เพ()อสามารถพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ส()อสารท�)ตอบสนองต+อความต=องการของผ4=บร�โภคแบบครบวงจร  โดยการ
ร+วมม(อในด=านการตลาด ล�ขส�ทธ�� และเทคน�ค ก
บบร�ษ
ทท�)เก�)ยวข=องในโซ+อปทาน เช+น Operator, Handset, Vender, 
System Integrator, Content Provider, Component Provider เป�นต=น ส2าหร
บผ4=ผล�ตรายอ()นๆ ของญ�)ปGน แนวโน=มการ
พ
ฒนากEม�ท�ศทางไปในแนวทางเด�ยวก
น

• สถานการณเก06ยวก�บการผล�ตส�นค5าเก06ยวก�บไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กสในประเทศญ06ป�+น ใน ปQ 2009
การผล�ตอปกรณ�อ�เลEกทรอน�กส�ของญ�)ปGนในเด(อนพฤษภาคม ป` 2009 ลดลงจากเด(อนพฤษภาคม ป` 2008 ถ�ง 

ร=อยละ 32 นอกจากน�� พบว+า ม4ลค+าการผล�ตอปกรณ�อ�เลEกทรอน�กส� และส+วนประกอบต+างๆ ท
�งหมดของประเทศ
ญ�)ปGน สามารถแสดงได=ในร4ปท�) 2.3 



ร�ปท06 2.3 ม�ลค�าการผล�ตอ�ปกรณอ�เล�กทรอน�กส และส�วนประกอบต�างๆ ของประเทศญ06ป�+น 
ในเด9อนมกราคม ถGงพฤษภาคม 2009

ท�)มา : JEITA www.jeita.or.jp

จากร4ปท�) 2.3 แสดงให=เหEนว+า ICs ม�ม4ลค+ามากท�)สด ถ�งร=อยละ 30.7 (702,392 ล=านเยน) รองลงมา ค(อ 
LCDs ร=อยละ 19.1 (437,038 ล=านเยน) และ Discrete Semi ร=อยละ 11.7 (268,464 ล=านเยน) ตามล2าด
บ

• สถานการณเก06ยวก�บตลาดเคร96องใช5ไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กสในประเทศญ06ป�+น ในปQ 2009 
เน()องจากด�มานด�ขาลงอ
นเน()องมาจากว�กฤตเศรษฐก�จของโลกและส+งผลไปท
)วทกวงการท2าให=บร�ษ
ทเคร()องใช=

ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ในญ�)ปGนต=องหาทางออกเพ()อความอย4+รอด โดยบร�ษ
ทท�ว�ช
�นน2าเล(อกท�)จะจ=างผล�ตแทนการ
สร=างโรงงานใหม+ ในขณะท�)บร�ษ
ทย
กษ�ใหญ+อย+างพานาโซน�คลดเพดานด=านราคาลงเพ()อเป�ดตลาดผ
ฒนาสาย
ผล�ตภ
ณฑ�ท�)ม�ราคาถ4กลง เพ()อขยายฐานล4กค=าในตลาดใหม+ 

บร�ษ
ทว�จ
ยตลาดด�สเพลย�ร�เส�ร�ช ระบว+าท�ว�จอแบน 1 ใน 4 ท�)ขายท
)วโลกระหว+างไตรมาสแรกป`น��ผล�ตโดย
บร�ษ
ทเอาต�ซอร�ส ไม+ใช+บร�ษ
ทท�)เป�นเจ=าของแบรนด�ท�)ต�ดอย4+บนเคร()อง และต
วเลขจะเพ�)มเก(อบ 1 ใน 3 ในป`หน=า 
เน()องจากผ4=ผล�ตม�ความเช()อว+าควรปล+อยให=ผ4=อ()นท+มเง�นลงทนสร=างโรงงานใหม+ท�)พร
)งพร=อมด=วยอปกรณ�ท�)ท
นสม
ย
แทนท�)จะท2าการลงทนเองเพ()อผล�ตท�ว�จอภาพผล�กเหลวท�)ม�ราคาถ4ก และม�การแข+งข
นทางด=านราคาก
นอย+างดเด(อด 

http://www.jeita.or.jp/


• ต�วอย�างแผนการด8าเน�นงานของบร�ษ�ทส8าค�ญในประเทศญ06ป�+น 12

(1) บร�ษ�ทชารป ในปQ 2009
ต=นเด(อนกรกฎาคม ป` 2009 ชาร�ปเผยว+าได=เพ�)มการผล�ตจอเอลซ�ด� ส2าหร
บท�ว�จอแบนและจะเด�นหน=าเพ�)ม

ก2าล
งการผล�ตต+อไปในโรงงานหลายแห+งในญ�)ปGน เน()องมาจากได=ร
บค2าส
)งซ(�อจากผ4=ผล�ตท�ว�รายอ()น โดยในส+วนของ
ยอดขายท�ว�ของตนเองส2าหร
บป`น��น+าจะคงท�)อย4+ท�)ประมาณ 10 ล=านเคร()อง และชาร�ปย
งคาดว+ารายได=จากจอแอลซ�ด�
ในป` 2009 จะลดลงจากป` 2008 ประมาณร=อยละ 5 แต+รายได=จากท�ว�ท
�งหมดจะลดลงถ�งร=อยละ 10 ในป` 2009

(2) บร�ษ�ทโซน06 ในปQ 2009
บร�ษ
ทโซน�) ซ�)งม�การจ2าหน+ายท�ว�มากกว+าชาร�ปจ�งประสบภาวะว�กฤตมากกว+า บร�ษ
ทว�จ
ยตลาดด�สเพลย�

ร�เส�ร�ช รายงานว+า ในป` 2009 โซน�)ม�การเอาต�ซอร�สงานถ�ง 15% ในไตรมาสแรก ขณะท�)แมEกควอร� ซ�เค�ยวล�ต��
ประเม�นว+า ในป` 2009 น�� โซน�)อาจจะม�การเอาต�ซอร�สการผล�ตท�ว�แอลซ�ด�ถ�ง 50% โดยเท�ยบก
บเม()อป` 2008 ท�)ม�การ
เอาต�ซอร�สงานแค+ร=อยละ 10 – 20  ถ�งกระน
�นกEตาม แมEกควอร� ซ�เค�ยวล�ต��ไม+ค�ดว+าการเอาต�ซอร�สงานจะช+วนให=
แผนกท�ว�ของโซน�)พ=นจากต
วแดง หล
งจากท�)ป` 2008 ได=ขาดทนไปถ�ง 1,320 ล=านดอลลาร� เพ�ยงแต+ในป` 2009 น��ยอด
การขาดทนอาจจะลดลงเหล(อแค+ประมาณ 600 ล=านดอลลาร�เท+าน
�น 

(3) บร�ษ�ทฮ�ตาช� ในปQ 2009
บร�ษ
ทฮ�ตาช�ต
ดส�นใจขายโรงงานประกอบท�ว�ในแมEกซ�โกและสาธารณร
ฐเชกและว+าจ=างบร�ษ
ทอ()นผล�ตท�ว�ท�)

ส+งไปจ2าหน+ายในสหร
ฐอเมร�กาและยโรปแทน ตามแผนลดต=นทนเพ()อฟ��นธรก�จท�ว�ท�)ขาดทนเช+นก
น โดยเม()อว
นท�) 1 
กรกฎาคม 2009 ท�)ผ+านมา ฮ�ตาช�แยกบร�ษ
ทธรก�จคอนซ4เมอร�อ�เลEกทรอน�กส�ออกมาเป�นบร�ษ
ทใหม+ ตามแผนปร
บ
การขาดทน 8,500 ล=านดอลลาร�ในป` 2008 ซ�)งถ(อเป�นต
วเลขขาดทนส4งสดเท+าท�)เคยม�มาในบรรดาผ4=ผล�ตญ�)ปGน 

(4) บร�ษ�ทพานาโซน�ค ในปQ 2009
บร�ษ
ท พานาโซน�คเตร�ยมปร
บต
วเพ()อเพ�)มยอดขายในตลาดเก�ดใหม+ ท�)คาดว+าจะแซงหน=าอเมร�กาเหน(อ

และยโรปท�)เป�นตลาดใหญ+ท�)สดในป` 2013 ด=วยการออกไลน�ผล�ตภ
ณฑ�ใหม+ท�)ราคาถ4กลง เช+น ท�ว�เคร()องละ 50 
ดอลลาร� เคร()องปร
บอากาศเคร()องละ 100 เหร�ยญ และเคร()องซ
กผ=า 200 ดอลลาร� แต+ป^ญหาส2าค
ญ ค(อ การจะท2า
ราคาต)2าขนาดน
�นได=หมายความว+าพานาโซน�คต=องต
ดคณสมบ
ต�พ(�นฐานหลายอย+างของผล�ตภ
ณฑ�ออกไป อย+างไร
กEตามการกระท2าด
งกล+าวประกอบก�บการใช�การออกแบบและการผล�ตในท�องถ��นจะช+วยให=พานาโซน�คลดต=นทนด=าน
แรงงาน ว
สด และ การพ
ฒนาโดยรวมได= ท�)ส2าค
ญค(อการน2าเสนอผล�ตภ
ณฑ�แก+ผ4=ม�ก2าล
งซ(�อในเอเซ�ย ร
สเซ�ย ลาต�นอ
เมร�กา และแอฟร�กา ฯลฯ 

ในการด2าเน�นกลยทธ�ส2าหร
บตลาดเก�ดใหม+น
�น พานาโซน�คจะต=องข
บเข��ยวก
บแบรนด�ท=องถ�)นราคาถ4กท�)ม�
ประสบการณ�ในการลดต=นทนเพ()อร
กษาส+วนแบ+งก2าไรท�)ม�จ2านวนน=อยมากมาเป�นระยะเวลาหลายป`ท�)ผ+านมา ด
งน
�น

12 ท�)มา : ผ4=จ
ดการรายส
ปดาห� ประจ2าว
นท�) 20 กรกฎาคม 2009



พานาโซน�คจะต=องพยายามลดต=นทนให=มากท�)สดด�วยการปร�บแผนการพ�ฒนา การออกแบบ และท�าการผล�ตใหม�
หมด ท
�งน��พานาโซน�คต
�งใจว+าจะใช=การว�จ
ยเก�)ยวก
บไลฟ�สไตล�จากท�มการตลาดท=องถ�)น เพ()อออกแบบผล�ตภ�ณฑ#
เฉพาะส�าหร�บแต�ละตลาด 

พานาโซน�คคาดว+า ในป`การเง�น 2009 ยอดขายคอนซ4เมอร�โปรด
กส�ในตลาดเก�ดใหม+จะเพ�)มข��นเก(อบ ร=อย
ละ 20 หร(อประมาณ 5,000 ล=านดอลลาร� ถ(อเป�นความหว
งท�)ส2าค
ญ อย+างไรกEตามทางบร�ษ
ทคาดว+าในป`การเง�น 
2009 น�� บร�ษ
ทจะม�การขาดทนสทธ�เป�นป`ท�) 2 ต�ดต+อก
น อย+างไรกEตามแม=ว+าพานาโซน�คอาจจะเป�นบร�ษ
ทญ�)ปGนราย
แรกท�)เน=นล4กค=าในตลาดล+างในประเทศก2าล
งพ
ฒนา แต+ย
งม�ผ4=เล+นระด
บอ�นเตอร�ท�)รกตลาดด=วยช+องทางน��อย4+แล=ว เช+น 
ซ
มซง อ�เลEกทรอน�กส� ท�)ขณะน��ขายเคร()องซ
กผ=าราคาเพ�ยงเคร()องละ 220 ดอลลาร�ในอ�นเด�ย นอกจากน��น
กว�เคราะห�
ย
งสงส
ยว+า แผนการใหม+น��อาจจะท2าลายศ
กยภาพการท2าก2าไรในระด
บส4ง รวมถ�งอาจจะกระทบถ�งช()อเส�ยงในการ
เป�นผ4=ผล�ตส�นค=าไฮเอนด�ของบร�ษ
ทได= อย+างไรกEด�ทางพานาโซน�คได=ช��แจงประเดEนน��โดยเป�ดเผยว+าจะด2าเน�นการ
ตามกลยทธ�น��ต+อไป แต+จะด2าเน�นการเฉพาะกรณ�ท�)สามารถท2าก2าไรได=เท+าน
�น

• สถานการณเก06ยวก�บอ�ตสาหกรรมสร5างสรรคหร9อการออกแบบ
ส2าหร
บประเทศญ�)ปGนน�� น+าสนใจอย+างย�)งว+า กลไกส2าค
ญในการข
บเคล()อนอตสาหกรรมสร=างสรรค�ของญ�)ปGน

ค(อภาคเอกชน ในขณะเด�ยวก
นร
ฐบาลกEม�นโยบายเพ()อการสน
บสนนเร()องต+างๆ เช+น การส+งเสร�มเร()องทร
พย�ส�นทาง
ป^ญญา การส+งเสร�มการลงทนส2าหร
บกล+มผ4=ประกอบการด=านความค�ดสร=างสรรค� ตลอดจนการส+งเสร�มให=เก�ดการ
รวมกล+มอตสาหกรรมสร=างสรรค� (Creative Cluster) และ เม(องแห+งความค�ดสร=างสรรค� (Creative City) ด=วย และ
ด=วยความท�)ม�เอกล
กษณ�ทางว
ฒนธรรมเป�นจดแขEง อตสาหกรรมสร=างสรรค�ของญ�)ปGนจ�งเน=นไปท�)อตสาหกรรมท�)
เก�)ยวข=องก
บเน(�อหา (Content Industry) เป�นหล
ก



2.3.3 ไต5หว�น13

ในป` 1979 สภาพ
ฒนาการค=าต+างประเทศแห+งไต=หว
นได=ก+อต
�งฝGายการออกแบบผล�ตภ
ณฑ� ซ�)งร�เร�)มแนวค�ด
การออกแบบผล�ตภ
ณฑ� รวมถ�งการว�จ
ยและพ
ฒนาโดยหว
งท�)จะเปล�)ยนโฉมหน=าอตสาหกรรมในประเทศไต=หว
น  ต+อ
มาในป` 1990 จากเด�มท�)เป�นแค+ฝGายกEได=ร
บการขย
บขยายและต
�งช()อใหม+เป�น ‘ศ4นย�ส+งเสร�มการออกแบบ’ จนกระท
)ง
แผนพ
ฒนาประเทศในช()อ ‘Challenge 2008: National Development Plan’ ท�)มองการณ�ไกล และเหEนความส2าค
ญ
ของการออกแบบจ�งได=จ
ดต
�งศ4นย�การออกแบบแห+งไต=หว
น (Taiwan Design Center - TDC) ข��นในป` 2004 ด=วยงบ
การลงทน ในเบ(�องต=น 1.64 ล=านเหร�ยญสหร
ฐ (51.8 ล=านบาท) โดย TDC ม�พ(�นท�)ท2าการ 4,180 ตารางเมตร และม�
เจ=าหน=าท�)ปฏ�บ
ต�งาน 134 คน รวมถ�งม�ส2าน
กงานในต+างประเทศสองแห+งค(อ ด
สเซลดอร�ฟ ประเทศเยอรมน� และซาน
ฟรานซ�สโก ประเทศสหร
ฐอเมร�กา TDC ม�การด2าเน�นงานท�)หลากหลาย ต
�งแต+การส+งเสร�มการออกแบบ การว�จ
ย
การออกแบบร+วมก
บ Sensorial Material Lab และ Universal Design Studio ไปจนถ�งบร�การให=ค2าปร�กษาด=านการ
ออกแบบแก+บร�ษ
ทต+างๆ ตลอดจนโครงการออกแบบและการจ
ดการด=านการออกแบบ

ก+อนท2าการสร=างแบรนด�ให=เป�นท�)ยอมร
บของท
)วโลกน
�น การพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ให=ม�ประส�ทธ�ภาพ และม�นว
ต
กรรมใหม+ๆ อย+างต+อเน()องค(อส�)งจ2าเป�นล2าด
บแรกท�)บรรดาผ4=ผล�ตในไต=หว
นตระหน
กและค2าน�งถ�ง และปฏ�เสธไม+ได=
ว+าการร
บจ=างผล�ตตามสเปกท�)ล4กค=าก2าหนด ค(อส+วนหน�)งท�)สร=างประสบการณ� และเพ�)มความสามารถให=บร�ษ
ท
ไต=หว
นก=าวไปส4+การแข+งข
นในตลาดโลกได= เม()อป` 1998 Dieter Ernst น
กศ�กษาจาก University of California ได=
ท2าว�ทยาน�พนธ�ในห
วข=อ “What permits small firms to complete in high-tech industries?” โดยเน=นไปท�)บร�ษ
ท
ร
บจ=างผล�ตช��นส+วนคอมพ�วเตอร�ในประเทศไต=หว
นเป�นหล
ก ซ�)งในว�ทยาน�พนธ� Ernst ได=ท2าแบบสอบถามไปย
ง
บร�ษ
ท 318 แห+งในไต=หว
นว+าเก�)ยวก
บการค
ดสรรบคลากร โดยจากการส2ารวจพบว+าม�ถ�ง 104 แห+งท�)จ=างว�ศวกรและ
ผ4=บร�หารระด
บส4งท�)เคยม�ประสบการณ�ท2างานในบร�ษ
ทต+างชาต� และร=อยละ 43 จากบร�ษ
ทด
งกล+าวร4=ส�กว+า
ประสบการณ�ท2างานก
บบร�ษ
ทต+างชาต�ช+วยเหล(ออย+างมากส2าหร
บการปร
บปรงท
กษะบร�หาร ขณะท�)ร=อยละ 31 เผย
ว+าเป�นประโยชน�ในการพ
ฒนาและออกแบบผล�ตภ
ณฑ� ส+วนท�)เหล(ออ�กร=อยละ 27 ยอมร
บว+าบคลากรเหล+าน��ช+วยยก
ระด
บความสามารถในการขยายข=อม4ลของตลาด

อย+างไรกEตาม อ�กภาคหน�)งท�)ม�บทบาทอย+างมากในการพ
ฒนาไต=หว
นให=เป�นเกาะไฮเทคค(อร
ฐบาล อาจ
กล+าวได=ว+าไต=หว
นค(อส+วนผสมท�)ลงต
วของว
ฒนธรรมการเป�นผ4=ประกอบการและการม�ส+วนร+วมของร
ฐบาล ซ�)งท
�งสอง
ฝGายได=ช+วยก
นพยายามน2าพาไต=หว
นก=าวข=ามเส=นแบ+งความส2าเรEจได=อย+างม�ประส�ทธ�ภาพ

ปUจจ�ยส�งเร�มการพ�ฒนาอ�ตสาหกรรมไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กสของไต5หว�นได5แก�
• อ�ทยานว�ทยาศาสตร Hsinshu

13 Cover Story : Digital Dragon Strike Back (Marketeer/11/48), 
ท�)มา: www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=3826



อทยานว�ทยาศาสตร� Hsinshu หร(อ Hsinchu Science Park ค(อศ4นย�ว�จ
ยและพ
ฒนาท�)ส2าค
ญและเป�นท�)ร4=จ
ก
ระด
บโลกท�)เน=นการพ
ฒนาอตสาหกรรมเซม�คอนด
กเตอร�เป�นหล
กน
บต
�งแต+จ
ดต
�งข��นในป` 1980 เปร�ยบเหม(อน
ต
วข
บเคล()อนหล
กท�)ผล
กด
นให=ไต=หว
นก=าวส4+ความเป�นผ4=น2าทางด=านเทคโนโลย�ในตลาดโลก เม()อร
ฐบาลไต=หว
น
ตระหน
กได=ว+าการผล�ตตามสเปกท�)ล4กค=าก2าหนด หร(อ Original Equipment Manufacturing (OEM) ไม+ใช+ค2า
ตอบท�)ใช+อ�กต+อไป ถ=าหากไต=หว
นต=องการพ
ฒนาตนเองให=ม�ต
วตนและความส2าค
ญในเศรษฐก�จโลก Hsinchu 
Science Park จ�งถ4กเป�ดข��นมาบนพ(�นท�) 625 เฮคเตอร� ห+างจากกรงไทเป เม(องหลวงของไต=หว
นประมาณ 100 
ก�โลเมตร เพ()อพ
ฒนาตนเองไปส4+ร4ปแบบของการร
บจ=างผล�ตและออกแบบ หร(อ Original Design 
Manufacturing (ODM) และข
�นส4งสดค(อ การม�ตราส�นค=าเป�นของตนเอง หร(อ Own Brand Manufacturing 
(OBM)

ว
ตถประสงค�ของการก+อต
�ง Hsinhu science park ได=แก+
(1) เพ()อด�งด4ดบคลากรท�)ม�ความสามารถให=เข=ามาท2างานในไต=หว
น ซ�)งจะส+งผลด�ในแง+ของการพ
ฒนาบคลากร

ของไต=หว
นเองให=ม�ประส�ทธ�ภาพท
ดเท�ยมก
บบคลากรจากต+างชาต�
(2) เพ()อยกระด
บอตสาหกรรมในไต=หว
น ขย
บจากร4ปแบบของ OEM ส4+ ODM และ OBM
(3) เพ()อช+วยข
บเคล()อนและพ
ฒนาเศรษฐก�จแห+งชาต� เน()องจากอตสาหกรรมไอท�ค(อเส=นเล(อดใหญ+ท�)หล+อเล��ยงให=

ไต=หว
นม�การพ
ฒนาเศรษฐก�จอย+างรวดเรEว

ป^จจบ
นม�บร�ษ
ทจ
ดต
�งในศ4นย�แห+งน��ท
�งส��น 384 บร�ษ
ท แบ+งเป�นบร�ษ
ทในประเทศ 335 บร�ษ
ท และบร�ษ
ท
ต+างชาต�อ�ก 49 แห+ง ใน 6 อตสาหกรรมหล
ก ค(อ Integrated Circuits, Computers and Peripherals, 
Telecommunications, Optoelectronics, Precision Machinery และ Biotechnology  ท
�งน�� ต
�งแต+ป` 1990 หร(อเป�น
เวลา 10 ป`หล
งจากการก+อต
�งศ4นย�ว�จ
ยและพ
ฒนาแห+งน�� ต
วเลขรายได=ม�อ
ตราเต�บโตมากข��นเร()อยๆ พร=อมก
บจ2านวน
บร�ษ
ทท�)เพ�)มมากข��น อย+างไรกEตาม การเต�บโตได=หยดชะง
กอย+างฉ
บพล
นในช+วงป` 2001 ตามภาวะเศรษฐก�จถดถอย
ของประเทศ แต+หล
งจากน
�นไม+ก�)ป`เม()อเทคโนโลย�สารสนเทศกล
บมาบ4มอ�กคร
�ง เศรษฐก�จไต=หว
นกEเร�)มฟ��นต
วอย+าง
รวดเรEว รวมท
�งบร�ษ
ทในศ4นย�แห+งน��ด=วยเช+นก
น โดยในป` 2004 ม�รายได=ท
�งส��น 32.5 พ
นล=านเหร�ยญสหร
ฐ หร(อ
เต�บโตจากป`ท�)ผ+านมาร=อยละ 27

ต�วอย�างของการว�จ�ยและพ�ฒนา
บร�ษ
ท AU Optronics หน�)งในบร�ษ
ทล4กของเบEนค�วค(อต
วอย+างการปร
บปรงท
กษะท�)เหEนได=ช
ดจากการเป�น 

OEM ส4+การเป�น ODM แม=ว+าบร�ษ
ทน��ถ(อก2าเน�ดข��นไม+ถ�ง 10 ป` แต+สามารถก=าวข��นไปเป�นผ4=ผล�ตจอแอลซ�ด�อ
นด
บสาม
ของโลก รองจากสองค4+แข+งจากเกาหล� ซ
มซงและแอลจ� ป^จจบ
น AUO ผล�ตจอแอลซ�ด�ให=ก
บเบEนค�วเป�นหล
กโดย
พ
ฒนาเทคโนโลย�ท�)เร�ยกว+า sesnseye 



บร�ษ
ท Dlink ผ4=ผล�ตอปกรณ�เช()อมต+อเคร(อข+าย ค(ออ�กหน�)งต
วอย+างของการพ
ฒนาจาก OEM ส4+ OBM ท�)
เต�บโตภายใต=ศ4นย�ว�จ
ยและพ
ฒนา Hsinshu ในป` 2004 Dlink ครองส+วนแบ+ง 25 เปอร�เซEนต� เป�นอ
นด
บท�)หน�)งของ
โลกอปกรณ�เช()อมต+อเคร(อข+ายส2าหร
บผ4=บร�โภค และล2าด
บท�)สองในตลาดอปกรณ�ไวร�เลสแลนส2าหร
บตลาด SOHO

นอกจากการเป�นศ4นย�ว�จ
ยและพ
ฒนาแล=ว Hsinshu ย
งเปร�ยบเสม(อนห=องเร�ยนขนาดใหญ+ส2าหร
บน
กเร�ยน
มหาว�ทยาล
ย เน()องจากท�)น�)ม�มหาว�ทยาล
ยท�)ด�ท�)สดสองแห+งของไต=หว
นต
�งอย4+ ได=แก+ National Tsing Hua Universty 
และ National Chiao Tung University ซ�)งการจ
ดต
�งมหาว�ทยาล
ยในศ4นย�แห+งน��เป�นข=อได=เปร�ยบอย+างย�)งในแง+ของ
การพ
ฒนาบคลากร เป�นการถ+ายเทความร4=จากว�ศวกรชาวต+างชาต�ท�)มาท2างานท�)น�)ส4+น
กเร�ยนมหาว�ทยาล
ย แนวทางน��
เปร�ยบเหม(อนการเร+งสป`ดพ
ฒนาการของเดEกและเตร�ยมความพร=อมอย+างเตEมท�)ก+อนเร�)มต=นอาช�พ

• ศ�นยว�จ�ย
Industrial Technology Research Institute หร(อ ITRI เป�นองค�กรท�)ไม+หว
งผลก2าไรท�)บร�การทางด=านงาน

ว�จ
ย ออกแบบ และพ
ฒนาเทคโนโลย�ในอนาคต ค(อห
วใจส2าค
ญของไต=หว
นในการประด�ษฐ�ส�)งใหม+ๆ โดยม� 
7 สถาบ
นว�จ
ยทางด=าน electronic, optoelectronics, computers และ telecommunications, materials, 
mechanical engineering, chemical engineering, power and resources และม�ศ4นย�ว�จ
ย 4 แห+งท�)เก�)ยวข=องก
บ 
aviation, measurement, biomedical engineering และ industrial safety ซ�)งตลอดระยะเวลา 31 ป`ท�)ก+อต
�งศ4นย�น��
ข��นมา ม�บร�ษ
ทท�)เก�ดข��นจากงานว�จ
ยของศ4นย�แห+งน��มากถ�ง 40 บร�ษ
ท 

ศ4นย�ว�จ
ยแห+งน��ย
งม�ความส
มพ
นธ�อ
นด�ก
บน
กว�ทยาศาสตร�จากเอEมไอท� ย4น�เวอร�ซ�ต�� ออฟ แคล�ฟอร�เน�ย ท�)
เบ�ร�คเลย� และคาร�เนก�� เมลอน ม�ว�ศวกรท2างานท�)น�)กว+า 4,300 คน ซ�)งเท�ยบช
�นได=ก
บศ4นย�ว�จ
ยในประเทศแถบตะว
น
ตก ญ�)ปGน หร(อเกาหล�

• One-stop service centre 
One-stop service centre ค(อสถานท�)ให=ค2าปร�กษาส2าหร
บผ4=ท�)ต=องการลงทนท2าธรก�จ ไม+ว+าจะเป�นการ

วางแผน การลงทน การบร�หารพน
กงาน เคร(อข+ายข=อม4ล สว
สด�การพน
กงาน การประก
นสขภาพ และการปกปDองส�)ง
แวดล=อม รวมท
�งให=ค2าปร�กษาทางด=านการเล(อกสถานท�)ต
�งและการก+อสร=างอ�กด=วย

• แผนพ�ฒนาแห�งชาต� 2008 (Challenge 2008 National Development Plan)
หล
งจากเข=าร+วมเป�นหน�)งใน 143 ชาต�สมาช�กขององค�การการค=าโลกเม()อเด(อนมกราคม 2002 ส�)เด(อนถ
ดมา 

ร
ฐบาลไต=หว
นได=ต
ดส�นใจประกาศแผนการพ
ฒนาแห+งชาต�ระยะเวลา 6 ป` โดยใช=ช()อว+า “Challenge 2008” แผนน��
นอกจากจะน2าพาไต=หว
นไปส4+ความเป�น “Green Silicon Island” เพ()อปร
บปรงคณภาพช�ว�ตของประชากรแล=ว ย
งจ
ด
ท2าข��นเพ()อพ
ฒนาให=ไต=หว
นสามารถแข+งข
นในตลาดโลกได=อย+างเท+าเท�ยมก
บประเทศท�)พ
ฒนาแล=ว และปฏ�ร4ปไต=หว
น
จากท�)เคยเป�นแหล+งแรงงานราคาถ4กส4+ความเป�นผ4=น2าทางด=านการค�ดค=นนว
ตกรรมใหม+ๆอย+างเตEมต
ว และจากน
�นจะ
ต=องก=าวไปส4+ความเป�นเศรษฐก�จท�)ข
บเคล()อนด=วยองค�ความร4=ความสามารถ 



จาก 10 แผนปฏ�บ
ต�การเฉพาะส2าค
ญภายใต= Challenge 2008 ม�มากถ�ง 4 ข=อท�)เก�)ยวข=องก
บการพ
ฒนาให=
ไต=หว
นกลายเป�นศ4นย�กลางของไอท�โลก ได=แก+

(1) แผนการพ
ฒนาอตสาหกรรมและความค�ดสร=างสรรค�
(2) แผนการว�จ
ยและพ
ฒนานว
ตกรรมใหม+ระหว+างประเทศ
(3) แผนเพ�)มม4ลค+าอตสาหกรรม
(4) แผนการเพาะมนษย�งานร+น E (Electronic)

หล
งจากใช=แผนเหล+าน��เป�นเวลาท
�งหมด 6 ป`แล=ว ทางร
ฐบาลไต=หว
นได=คาดหมายว+าอย+างน=อย 
15 ผล�ตภ
ณฑ�หร(อเทคโนโลย�ของไต=หว
นจะต=องก=าวข��นส4+อ
นด
บหน�)งของโลก ซ�)งแผนด
งกล+าวม�ความเป�นไปได=ส4งว+า
จะประสบผลส2าเรEจ เพราะผ+านไปเพ�ยง 3 ปเ̀ท+าน
�น เทคโนโลย�จากเกาะไฮเทคครองอ
นด
บหน�)งในตลาดโลกถ�ง 7 
อย+างด=วยก
นด
งแสดงในตารางท�) 2.4

ตารางท06 2.4 เทคโนโลย0จากเกาะไฮเทคท06ครองอ�นด�บหนG6งในตลาดโลก



ท�)มา: Market Intelligence Center, Taiwan Industrial Technology Research Institute

การลงทนทางด=านงานว�จ
ยท�)เป�นประโยชน�ต+อการพ
ฒนาอตสาหกรรมไฮเทคของไต=หว
น ม�แนวโน=มส4งข��น
ในช+วงทศวรรษท�)ผ+านมา โดยเฉพาะงบส2าหร
บ R&D ท�)เพ�)มข��นจากร=อยละ 2.16 ของผล�ตภ
ณฑ�มวลรวมประชาชาต�
หร(อ GDP

ในป` 2003 งบประมาณส2าหร
บโปรแกรมพ
ฒนาเทคโนโลย� (TDP) อย4+ท�) 17.19 พ
นล=านเหร�ยญไต=หว
น ส+วน
ป` 2004 เพ�)มข��นจากป`ท�)แล=ว 1.3 พ
นล=านเหร�ยญไต=หว
นหร(อประมาณ 18.22 พ
นล=านเหร�ยญไต=หว
น และในแผนการ
พ
ฒนาแห+งชาต� Challenge 2008 งบประมาณการท2าว�จ
ยม�ปร�มาณส4งถ�งร=อยละ 3 ของ GDP (ตารางท�) 2.5)

ตารางท06 2.5 งบประมาณส8าหร�บโปรแกรมพ�ฒนาเทคโนโลย0



ท�)มา: Department of Industrial Technology, Ministry of Economic Affairs, R.O.C.

• โครงการ Two Trillion and Twin Star
โครงการน��ค(อส+วนหน�)งของแผนการพ
ฒนาแห+งชาต� ไต=หว
น เก�ดข��นในป` 2002 เพ()อผล
กด
นให=อตสาหกรรม

เซม�คอนด
กเตอร�และจอ Flat-panel ม�ม4ลค+าการผล�ตส4งถ�ง 1 ล=านล=านดอลลาร�ไต=หว
น หร(อ 26.6 พ
นล=านดอลลาร�
สหร
ฐในแต+ละอตสาหกรรม รวมท
�ง สร=างภาคธรก�จด�จ�ท
ลคอนเทนต� และไบโอเทคโนโลย�ให=เป�นกล+มอตสาหกรรมท�)
น+าจ
บตามองภายในป` 2006

• งานแสดงส�นค5า B2B Tradeshow
เม()อพ
ฒนานว
ตกรรมและเทคโนโลย�จนได=มาตรฐานแล=ว ช+องทางท�)จะเป�ดต
วผล�ตภ
ณฑ�เหล+าน��แก+สายตา 

ผ4=ซ(�อจ�งเป�นอ�กองค�ประกอบหน�)งท�)ส2าค
ญในการผล
กด
นให=ผล�ตภ
ณฑ�ไต=หว
นเป�นท�)ร4=จ
กในตลาดโลก และเป�นเหม(อน
สะพานเช()อมให=ผ4=ผล�ตและผ4=ซ(�อได=พบปะเพ()อเจรจาทางการค=าก
น TAITRA หร(อ Taiwan Trade External Trade 
Development Council ค(อผ4=ร
บผ�ดชอบในส+วนน��

TAITRA ค(อองค�กรท�)เก�ดข��นจากความร+วมม(อของภาคร
ฐและสมาคมการค=าและอตสาหกรรรมต+างๆ จ
ดต
�ง
ข��นเพ()อเสร�มสร=างความแขEงแกร+งทางด=านการแข+งข
นในต+างประเทศให=ก
บธรก�จและผ4=ผล�ตในไต=หว
น รวมท
�งให=ความ
ช+วยเหล(อเพ()อลดความกดด
นท�)เก�ดข��นเม()อต=องออกไปเผช�ญตลาดต+างประเทศ และในทางกล
บก
นย
งช+วยเหล(อ
บร�ษ
ทจากต+างประเทศให=เข=ามาท2าธรก�จในไต=หว
นอ�กด=วย โดยในแต+ละป` TAITRA จ
ดงานเทรดโชว�ท
�งหมด 24 งาน 
โดยครอบคลมทกภาคธรก�จและอตสาหกรรม แต+ท�)เน=นมากท�)สดค(ออตสาหกรรมไอท�ซ�)งม�เทรดโชว�มากถ�ง 8 งานใน
หน�)งป` ได=แก+ TAITRONICS Spring, TaipeiOpto, Taipei Telecom, SEMICON Taiwan, Taipei Int’l Invention 
Show & Techno mart, TAITRONICS Autumn และท�)ส2าค
ญท�)สดค(อ Computex Taipei

• งานแสดงส�นค5าไอท0 Computex Taipei
ถ�งแม=ว+าไต=หว
นจะพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ได=ด�เพ�ยงกEตาม แต+ถ=าขาดโอกาสและช+องทางในการท2าตลาดท�)จะเป�ด

ต
วส�นค=าให=ผ4=บร�โภคจากภ4ม�ภาคอ()นๆได=ร
บร4= และช+องทางจ
ดจ2าหน+ายท�)ม�ประส�ทธ�ภาพ ผลผล�ตของไต=หว
นกEคงจะม�
ค+าเพ�ยงแค+ในประเทศของตนเองเท+าน
�น และน�)ค(อแนวค�ดของการจ
ดงาน Computex ข��นมา งานน��จะน2าผ4=ผล�ตส�นค=า
ไอท�ท
�งรายใหญ+และรายย+อยมารวมก
นไว= เหม(อนเป�นสถานท�)พบปะก
นระหว+างผ4=ผล�ตชาวไต=หว
น และผ4=ซ(�อชาวต+าง
ชาต�  ท
�งน�� งาน Computex ในป`ล+าสด ม�ผ4=เข=าชมมากเป�นประว
ต�การณ�โดยเฉพาะผ4=ซ(�อจากต+างชาต�ซ�)งม�จ2านวน
ท
�งหมด 28,254 คน อเมร�กาค(อกล+มผ4=ซ(�อท�)ใหญ+ท�)สดในป`น�� ตามมาด=วยกล+มผ4=ซ(�อชาวญ�)ปGน เกาหล�ใต= และฮ+องกง 
ส+วนผ4=ซ(�อจากจ�นแผ+นด�นใหญ+เพ�)มข��นส4งถ�ง 30 เปอร�เซEนต�จากป`ท�)แล=ว หร(อประมาณ 1,000 คน ผ4=ค=าปล�กค(อกล+ม
ท�)ท2าการซ(�อมากท�)สด รองลงมาค(อผ4=ผล�ต ผ4=น2าเข=าและส+งออก ผ4=ค=าส+ง และอ()นๆ ตามล2าด
บ ส+วนผล�ตภ
ณฑ�ท�)ได=ร
บ
ความสนใจได=แก+ thin client computer, notebook computer, Tablet PC, Computer Peripheral, desktop 
computer, LCD TV, palm-sized gadget, handheld device, motherboard และ touch-on screen

• สถานการณเก06ยวก�บอ�ตสาหกรรมสร5างสรรคหร9อการออกแบบ



เม()อป` ค.ศ. 1980 ร
ฐบาลไต=หว
นได=จ
ดท2าแผน 5 ป` ข��นโดยม�ว
ตถประสงค�เพ()อพ
ฒนาคณภาพ การออกแบบ 
และ พ
ฒนาภาพล
กษณ�ของผล�ตภ
ณฑ�ไต=หว
น ซ�)งประกอบด=วย  2 แผน ซ�)งร
บผ�ดชอบและด2าเน�นการโดย ศ4นย�ส+ง
เสร�มการออกแบบ (Design Promotion Center: DPC) เพ()อท2าหน=าท�)ประชาส
มพ
นธ�และส+งเสร�มการออกแบบ ให=
ความร4=และสร=างความตระหน
กถ�งความส2าค
ญของการออกแบบต+อผ4=ผล�ต จ
ดฝpกอบรมด=านการออกแบบ เป�นช+อง
ทางในการพบปะส()อสารระหว+างร
ฐบาล ผ4=ผล�ต และสถาบ
นออกแบบต+างๆ  ท
�งน��ร
ฐบาลได=เสนอแนวค�ด “ม4ลค+า
นว
ตกรรม หร(อ the innovation value” ข��น เพ()อสร=างภาพล
กษณ�ส�นค=าของไต=หว
น ตลอดจนส+งเสร�มให=เก�ดการสร=าง
น
กออกแบบและเก�ดการรวมกล+มก
นของน
กออกแบบในประเทศ 

การบร�หารจ�ดการด5านการออกแบบและกลย�ทธของร�ฐบาล
การบร�หารจ
ดการด=านการออกแบบ น
บเป�นแนวค�ดใหม+ซ�)งประกอบด=วยองค�ความร4=ในส+วนของการ

ออกแบบและการจ
ดการเข=าด=วยก
น โดยม�ว
ตถประสงค�ใน 2 เร()อง ค(อ สร=างโครงการด=านการออกแบบ และพ
ฒนา
กลยทธ�ส2าหร
บผ4=ประกอบการหร(อผ4=ผผล�ตในระยะยาว ในส+วนหล
งท�)ม+งเน=นไปท�)แผนการพ
ฒนาผ4=ประกอบการใน
ระยะยาวน
�นนอกจากจะให=ความส2าค
ญก
บร4ปล
กษณ�ของส�นค=า ย
งม+งเน=นท�)ว�ว
ฒนาการของร4ปแบบท�)ท
นสม
ย การ
เพ�)มม4ลค+าของส�นค=าตลอดท
�งห+วงโซ+การผล�ต รวมท
�งภาพล
กษณ�โดยรวมท
�งหมดของผ4=ประกอบการซ�)งประกอบไป
ด=วย ส�นค=า การผล�ต การขาย การให=บร�การ และการประชาส
มพ
นธ� ซ�)งในมมมองของกลยทธ�แล=วการจ
ดการด=าน
การออกแบบน��จะช+วยสร=างม4ลค+าให=ก
บตราส�นค=าน
�นๆ 

และหน�)งในกลยทธ�การประชาส
มพ
นธ� การจ
ดการด=านการออกแบบไม+ได=เป�นเพ�ยงการพ
ฒนาในส+วนผ4=ผล�ต 
เท+าน
�น แต+ย
งเป�นกลยทธ�ของหน+วยงานของร
ฐบาลด=วย ต
วอย+างเช+น Beijing Industrial Design Promotion 
Organization และ Beijing Industrial Design Center เป�นต=น นอกจากน�� ร
ฐบาลเซ�นเจ��นย
งได=จ
ดท2าแผนสร=างเม(อง
แห+งการออกแบบข��น และส+งเสร�มให=ผ4=ประกอบการสร=างตราส�นค=าของตนเอง ท
�งเซ�นเจ��นและไต=หว
นจะได=ผล
ประโยชน�จากการสร=างตราส�นค=าน�� จากการสร=างภาพล
กษณ�ท�)ด�ให=ก
บส�นค=าและผ4=ประกอบการในจ
งหว
ด และช+วย
เพ�)มข�ดความสามารถในการแข+งข
น และย
งช+วยในเร()องของเศรษฐก�จโดยรวมของประเทศด=วย  

นโยบายการจ�ดการด5านการออกแบบของไต5หว�น
ไต=หว
นม�การเต�บโตทางเศรษฐก�จท�)ส4งถ�งร=อยละ 8.5 ต
�งแต+ป` 1950 เป�นต=นมา อย+างไรกEตาม ถ�งแม=ว+าจะม�

อ
ตราการเต�บโตท�)ส4งแต+ไต
หว
นกEประสบก
บป^ญหาในเร()องของภาพพจน�ส�นค=าท�)ผล�ตออกมาแบบคณภาพต)2า และการ
ผล�ตในราคาท�)ถ4ก ต
�งแต+ป` 1979 China External Trade Development Council (CETRA) ได=รวมศ4นย�ส+งเสร�มการ
ค=าเข=าก
บศ4นย�ส+งเสร�มการออกแบบ โดยม+งเน=นท�)การส+งเสร�มการออกแบบเป�นหล
ก ส+งผลให=นโยบายด=านการ
ออกแบบในระยะยาวของไต=หว
นเป�นท�)สนใจอย+างรวดเรEว น2าไปส4+การพ
ฒนาจาก OEM ไปส4+ ODM มากย�)งข��น

จากป` 1970 ถ�ง1980 ล
กษณะธรก�จของไต=หว
นส+วนใหญ+เป�นการร
บจ=างประกอบ (OEM) ซ�)งม�การเต�บโต
อย+างต+อเน()อง ค+าจ=างแรงงานค+อยๆ ส4งข��น อ
ตราค+าเง�นท�)ส4งข��น รวมท
�งม�การควบคมและปDองก
นผลกระทบก
บส�)ง



แวดล=อม ส+งผลให=ระบบการผล�ต OEM สร=างผลก2าไรน=อยลง ด
งน
�นเพ()อแก=ป^ญหาภาวะเศรษฐก�จท�)เปล�)ยนไป    ในป` 
1980 ร
ฐบาลได=เร+งส+งเสร�มเร()องการออกแบบเพ()อยกระด
บความสมารถทางการแข+งข
นโดยการสร=างให=เก�ด ODM 

ศ�นยส�งเสร�มการออกแบบ   Design promotion center (DPC)  
จากท�)ร
ฐบาลไต=หว
นได=ห
นมาให=ความส2าค
ญก
บการออกแบบผล�ตภ
ณฑ� เน()องจากเหEนว+าจะเป�นส�)งท�)ช+วย

เพ�)มม4ลค+าการส+งออกได=มากย�)งข��น ร
ฐบาลจ�งให= CERTA จ
ดต
�งศ4นย�ส+งเสร�มการออกแบบข��นในป` 1979 ท2าหน=าท�)
หล
กในการให=บร�การท�)ปร�กษาท�)เช�)ยวชาญ แก+ผ4=ผล�ตในเร()องของการออกแบบผล�ตภ
ณฑ� บรรจภ
ณฑ� และการให=
ความช+วยเหล(อผ4=ประกอบการในการสร=างตราส�นค=าของตนเอง รวมท
�งช+วยพ
ฒนาความสามารถในการแข+งข
นของ
ผล�ตภ
ณฑ�ท�)ผล�ตในประเทศให=แข+งข
นได=ในตลาดโลก สร=างภาพล
กษณ�ของการออกแบบให=เป�นส�นค=าท�)ม�คณภาพ
และม4ลค+าเพ�)มส4ง

ส2าหร
บการฝpกอบรม DPC จะท2าหน=าท�)ให=การฝpกอบรมข
�นส4งแก+บคลากรคร4ท
)วโลก พร=อมท
�งส+งน
ก
ออกแบบไปฝpกอบรมย
งต+างประเทศ โปรแกรมการอบรมด
งกล+าวจ
ดข��นโดยหลายสถาบ
นโดยม� DPC เป�นผ4=ประสาน 
งานและเป�นหน�)งในผ4=อบรมด=วย ส2าหร
บในด=านการว�จ
ยและพ
ฒนาและการเร�ยน DPC เน=นเก�)ยวก
บว�ชาการ
ออกแบบ เช+น ส�และเทรนด�ของแฟร�ช
)น การจ
ดวางและการท2างานในผล�ตภ
ณฑ�ท�)แตกต+างก
น เป�นส2าค
ญ นอกจากน��
ย
งม�การส2ารวจและว�เคราะห�พฤต�กรรมผ4=บร�โภค การให=ความส2าค
ญก
บการออกแบบเช�งน�เวศน� การให=ความช+วย
เหล(อด=านข=อม4ล และการสร=างเคร(อข+ายท�)เก�)ยวข=องก
บการออกแบบโดยใช=เทคโนโลย�ท�)ท
นสม
ยร+วมด=วย

ในส+วนของการบร�การด=านการออกแบบ ร
ฐบาลได=มอบหมายให= DPC ท2าหน=าท�)ช+วยให=ค2าปร�กษา วางแผน 
และจ
บค4+ผ4=ประกอบการท�)ม�คณสมบ
ต�เหมาะสม ก
บน
กออกแบบท
�งในและต+างประเทศ ในการออกแบบผล�ตภ
ณฑ�
ส2าหร
บตลาดเปDาหมายต+างๆ นอกจากน��ย
งร+วมออกค+าใช=จ+ายร=อยละ 50 ให=ส2าหร
บผ4=ผล�ตเพ()อพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ท�)เป�น 
ODM นอกจากน�� ผ4=ผล�ตกEย
งม�การใช=บร�การของ DPC ท�)เก�)ยวก
บการออกแบบอ�กมากมาย น
บว+า DPC ประสบ
ความส2าเรEจในเร()องการส()อสารและการโปรโมทด=านการออกแบบเป�นอย+างมาก

ก�จกรรมด5านการออกแบบท06ส8าค�ญ
DPC ได=จ
ดให=ม�การส()อสารด=านการออกแบบในหลายร4ปแบบ เช+น

• The Taipei International Design Interaction (TAIDI)
เป�นโปรแกรมท�)จ
ดข��นเป�นประจ2าทกป` น
กออกแบบจากต+างประเทศจะถ4กเช�ญให=มาท�)ไต=หว
นเพ()อท2างาน

ร+วมก
บน
กออกแบบในประเทศและภาคอตสาหกรรม ในโครงการออกแบบท�)ก2าหนดไว=  นอกจากน��ย
งม�การบรรยาย
ฝpกอบรม และน2าเสนอผล�ตภ
ณฑ�ร+นใหม+ๆ ส4+สาธารณะ รวมท
�งช+วยโปรโมทผ4=ผล�ตในประเทศ  ในงานด
งกล+าวย
งช+วย
ให=น
กออกแบบต+างประเทศได=ร4=จ
กตลาดและทร
พยากรในไต=หว
น นอกจากน��ย
งเป�นการน2าแนวค�ดและเทคโนโลย�
ของต+างประเทศมาผสมผสานก
บท
กษะของผ4=ประกอบการในประเทศอ�กด=วย

• งานแสดงผลงานของน�กออกแบบร��นเยาว Young Designers Exhibition (YODEX)



เป�นโปรแกรมท�)จ
ดข��นทกป` เพ()อแสดงผลงานของของน
กออกแบบไต=หว
นจากสถาบ
นการศ�กษาต+างๆ ใน
งานด
งกล+าวย
งม�การมอบรางว
ลผลงานด�เด+นให=ก
บผ4=ท�)น2าผลงานมาแสดง เพ()อเป�นการเป�ดโอกาสให=น
กออกแบบร+น
ใหม+ได=ทดสอบท
กษะใหม+ๆ  และแสดงผลงานให=ก
บท
)วโลกได=ร4=จ
ก

• งานแสดงและประกวดผลงานการออกแบบระด�บม9ออาช0พ Professional Design Competition 
and Exhibition (PRODEX)
จากเปDาหมายของ DPC ท�)ต=องการสน
บสนนอตสาหกรรมในประเทศในการให=ความส2าค
ญก
บการออกแบบ

ผล�ตภ
ณฑ�และผล�ตส�นค=าท�)ม�ม4ลค+าเพ�)มส4งโดยการการใช=เทคโนโลย�การออกแบบมาช+วย ด
งน
�น ในงานด
งกล+าวจ�ง
เป�นท�)รวมก
นของน
กออกแบบม(ออาช�พและผ4=ประกอบการในการผล�ตส�นค=าท�)ม�ม4ลค+าเพ�)มท�)ใช=การออกแบบเข=ามา
เป�นองค�ประกอบท�)ส2าค
ญ ผล�ตภ
ณฑ�ด
งกล+าวได=แก+ เฟอร�น�เจอร� เคร()องประด
บ นาฬ�กา และของเล+น 

2.3.4 ประเทศสาธารณร�ฐเกาหล0

เกาหล�ใต=เป�นประเทศท�)ม�การวางแผนและท2างานในเช�งรกมากท�)สดในประเทศแถบเอเช�ยด=วยก
นในช+วงท�)
ผ+านมา ร
ฐบาลและอตสาหกรรมในเกาหล�ใต=เลEงเหEนความส2าค
ญของการออกแบบในการส+งเสร�มความสามารถ
ในการแข+งข
นก
บต+างประเทศ จ�งได=จ
ดต
�งสถาบ
นส+งเสร�มการออกแบบแห+งประเทศเกาหล� (Korea Institute of 
Design Promotion - KIDP) ต
�งแต+ป` 1970 ในฐานะองค�กรของร
ฐบาลท�)ไม+หว
งผลก2าไร ซ�)งอย4+ภายใต=การด4แลของ
กระทรวงพาณ�ชย� อตสาหกรรมและพล
งงาน โดย KIDP ม�หน=าท�)ร
บผ�ดชอบในการด2าเน�นนโยบายของกระทรวงผ+าน
ก�จกรรมต+างๆ ด
งต+อไปน��

• จ
ดท2านโยบายการออกแบบแห+งชาต� อาท�เช+น แผนการด2าเน�นงาน 5 ป` เพ()อส+งเสร�มการออกแบบ
อตสาหกรรม

• สน
บสนนผ4=ประกอบการ SME ในการค�ดค=นนว
ตกรรมการออกแบบ ตลอดจนการด2าเน�นงานว�จ
ยและ
พ
ฒนาด=านการออกแบบ

• กระต=นให=ประชาชนตระหน
กถ�งความส2าค
ญของการออกแบบผ+านการจ
ดน�ทรรศการงานออกแบบ การ
ประกวดและมอบรางว
ล รวมถ�งวารสารด=านการออกแบบ

• จ
ดการฝpกอบรมการใช=โปรแกรมคอมพ�วเตอร�ท�)ช+วยในการออกแบบให=ก
บน
กออกแบบท�)อย4+ในว
ย 40-50 ป` 
(เพราะแม=ว+าน
กออกแบบในว
ยน��จะประสบความส2าเรEจก
นหมดแล=ว แต+พวกเขากEย
งไม+ค=นเคยก
บโปรแกรม
คอมพ�วเตอร�เหล+าน��ด�น
ก เม()อเท�ยบก
บน
กออกแบบร+นใหม+ท�)ผ+านการฝpกห
ดโปรแกรมซ�)งอย4+ในหล
กส4ตรการ
เร�ยนการสอนในป^จจบ
น)

• ลงทนในโครงสร=างพ(�นฐานการออกแบบและส+งเสร�มอตสาหกรรมการออกแบบในภ4ม�ภาค



• ส+งเสร�มการแลกเปล�)ยนบคลากรและความร+วมม(อระหว+างประเทศ

ศ4นย� KIDP แห+งใหม+ในเม(องกวางจ4เพ�)งเป�ดท2าการในป` 2006 ท�)ผ+านมา โดยม�ร
ฐบาลกลางและร
ฐบาลท=อง
ถ�)นเป�นผ4=สน
บสนนเง�นทน ใช=งบประมาณในการจ
ดสร=าง 50 พ
นล=านวอน หร(อ 54.5 ล=านเหร�ยญสหร
ฐ (หร(อค�ดเป�น
เง�นไทยเท+าก
บ 1.7 พ
นล=านบาท) อาคาร 12 ช
�นแห+งน��ม�พ(�นท�)ท2าการรวม 17,000 ตารางเมตร ม�ห=องจ
ดแสดง
น�ทรรศการหอประชมท�)สามารถจคนได= 300 ท�)น
)ง และม�เคร()องม(อ Rapid Prototyping หลากหลายร4ปแบบ (Rapid 
Prototyping เทคโนโลย�ท�)สามารถสร=างช��นงานต=นแบบจากข=อม4ลในคอมพ�วเตอร�ท�)ช+วยในการออกแบบ (Computer-
Aided Design - CAD) ได=โดยอ
ตโนม
ต�) รวมถ�ง CAD คอมพ�วเตอร�ท�)ช+วยในการออกแบบ นอกจากน��ย
งม�ห=องสมด
เฉพาะด=านการออกแบบและส�)งอ2านวยความสะดวกมากมายท�)ให=บร�การน
กออกแบบและบร�ษ
ทต+างๆ ในค+า
ธรรมเน�ยมท�)ได=ร
บเง�นช+วยเหล(อจากร
ฐบาลเกาหล�ใต=ย
งใช=เง�นลงทนถ�ง 12.3 ล=านเหร�ยญสหร
ฐ (387.5 ล=านบาท) 
เพ()อสร=างศ4นย�นว
ตกรรมการออกแบบ 16 แห+ง ท�)ม�เคร()องไม=เคร()องม(อท
นสม
ยกระจายอย4+ตามภ4ม�ภาคต+างๆ ท
)ว
ประเทศ โดยเป�ดให=น
กศ�กษามหาว�ทยาล
ย บร�ษ
ทเลEกๆ ท
)วไป รวมถ�งบร�ษ
ทออกแบบต+างๆ เข=าใช=บร�การ  

นอกจากน�� KIDP ย
งให=เง�นทนสน
บสนนแก+บร�ษ
ทท�)สามารถน2าเสนอแผนธรก�จท�)ใช=ประโยชน�จากการ
ออกแบบได=เหมาะสม โดย KIDP จะเป�นผ4=อ
ดฉ�ดเง�นทนสน
บสนนในการสร=างความร+วมม(อระหว+างบร�ษ
ทออกแบบ
และผ4=ประกอบการในท=องถ�)น ท�)จร�งโครงการน��ต=องใช=งบประมาณท
�งหมด 30,000 เหร�ยญสหร
ฐ โดย KIDP จะให=เง�น
สน
บสนน 20,000 เหร�ยญสหร
ฐ ด
งน
�นบร�ษ
ทท�)ได=ร
บเง�นสน
บสนนก=อนน��จะต=องร
บผ�ดชอบค+าใช=จ+ายอ�กร=อยละ 33 
ของโครงการเกาหล�ใต=ต
�งเปDาไว=ว+า แผนการด2าเน�นงาน 5 ป` เพ()อส+งเสร�มการออกแบบ (ฉบ
บท�) 3 ต
�งแต+ป ̀2003-
2007) จะเพ�)มม4ลค+าของอตสาหกรรมการออกแบบจากร=อยละ 1.2 ของผล�ตภ
ณฑ�มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
(7.6 พ
นล=านเหร�ยญสหร
ฐ) ในป` 2002 เป�นร=อยละ 3 ของ GDP (21.8 พ
นล=านเหร�ยญสหร
ฐ) ในป` 2007 น��ให=ได=

2.3.5 ประเทศส�งคโปร

สถานภาพของอ�ตสาหกรรมอ�เล�กทรอน�กส  14  
อตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�และช��นส+วน น
บได=ว+าม�ความส2าค
ญต+อการเต�บโตทางเศรษฐก�จของส�งคโปร�เป�น

อย+างมาก โดยในป` 2551 อตสาหกรรมฯ ม�ผลผล�ตมากถ�ง 6.8 พ
นล=านเหร�ยญส�งคโปร� ค�ดเป�น 26% ของ 
manufacturing VA ม�การจ=างงานในอตสาหกรรมฯ มากกว+า 90,000 คน และเป�นอตสาหกรรมท�)ม�ม4ลค+าการส+งออก 
174.5 พ
นล=านเหร�ยญส�งคโปร� (ถ�งแม=ว+าม4ลค+าการส+งออกจะลดลงจากป` 2550 กEตาม แต+กEย
งเป�นอตสาหกรรมท�)ม�
ม4ลค+าการส+งออกเป�นอ
นด
บหน�)งของส�งคโปร�) ม�การลงทนในส�นทร
พย�ถาวรค�ดเป�น 17% ของการลงทนท
�ง
ประเทศ 18 พ
นล=านบาท ซ�)งเป�นอ
นด
บสองรองจากอตสาหกรรมเคม�ภ
ณฑ� นอกจากน�� อ�กท
�งย
งเป�นอตสาหกรรมย
ง
สร=างม4ลค+าเพ�)ม 1.1 เหร�ยญส�งคโปร�ของ GDP ของท
�งประเทศ

14 ท�)มา: The Economic Development Board (EDB) ป̀ 2552



อตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�และช��นส+วนของส�งคโปร� สามารถแบ+งกล+มได= 4 กล+ม ค(อ
(1) กล+ม Semiconductor ซ�)งเป�นกล+มท�)ม�บทบาทส2าค
ญมาก ม�โรงงาน silicon wafer fabrication ในส�งคโปร� 

ถ�ง 14 โรงงาน และม�การจ
ดต
�ง  IC design center 40 ศ4นย� ซ�)งในป` 2551 ผลผล�ต Semiconductor จาก
ส�งคโปร� ค�ดเป�น 10.9% ของผลผล�ตท
)วโลก 

(2) กล+ม Electronics Components กล+มอตสาหกรรมฮาร�ดด�สก�ไดรฟ� ถ(อว+าเป�นกล+มท�)บทบาทส2าค
ญ ผลผล�ต
แผ+น Media ซ�)งเป�นส+วนประกอบฮาร�ดด�สก�ไดรฟ� จากประเทศส�งคโปร� ค�ดเป�นร=อยละ 40 จากผลผล�ต
ท
�งหมดในโลก เน()องจากม�บร�ษ
ทผ4=ผล�ตฮาร�ดด�สก�ไดรฟ�รายใหญ+ของโลก อ
นได=แก+ Seagate และ Hitachi 
Global Storage Technologies (HGST) เข=ามาต
�งโรงงานผล�ต HD Media 

(3) กล+ม Electronics Systems กล+มบร�ษ
ท Electronics Manufacturing Service (EMS) น
บได=ว+าเป�นกล+มท�)ม�
ความโดดเด+น ซ�)งบร�ษ
ท EMS 6 ใน 10 อ
นด
บแนวหน=าของโลก ได=แก+ Flextronics, Sanmina-SCI, 
Celestica, Jabil Circuit, Beyonics และ Venture เข=ามาต
�งหน+วยออกแบบ ว�จ
ยและพ
ฒนา อย4+ท�)ส�งคโปร�
ท
�งส��น นอกจากน�� บร�ษ
ท Original Design Manufacturing (ODM) ท�)ม�ช()อเส�ยงเป�นท�)ร4=จ
ก เช+น Asustek, 
Lite-On และ Wistron ต+างกEม�ส2าน
กงานใหญ+ และหน+วยงานว�จ
ยและพ
ฒนาท�)ประเทศส�งคโปร� เช+นก
น 

(4) กล+ม Infocomm Products ส�นค=าส2าค
ญในกล+มน��ค(อ ผล�ตภ
ณฑ�คอมพ�วเตอร� และอปกรณ�ส()อสารต+างๆ  

ป^จจบ
น ส�งคโปร�ม�แนวนโยบายม+งส+งเสร�มอตสาหกรรมกล+มใหม+ในประเทศ ซ�)งได=แก+ Plastic Electronics, 
Green Electronics และ Bioelectronics

สถานภาพ   Original Design Manufacturing (ODM)/ Electronics Manufacturing Service (EMS)  15  
ประเทศส�งคโปร� ให=การสน
บสนนอตสาหกรรมสร=างสรรค� (Creative Industries) ในประเทศ มาต
�งแต+ป` 

2523 โดยร
ฐบาลม�เปDาหมายจะผล
กด
นให=ส�งคโปร� เป�น “Design Hub” ของโลก ภายในป` 2555
ป` 2547 ประเทศส�งคโปร� ม�บร�ษ
ท ODM/EMS บร�ษ
ทร
บออกแบบ (Design House) และบร�ษ
ทท�)เก�)ยวข=อง

ก
บการออกแบบ จ2านวนมากถ�ง 29,000 บร�ษ
ท ม4ลค+าเพ�)มของอตสาหกรรมออกแบบ (Design Sector) ในป`
เด�ยวก
นส4งถ�ง 2.25 พ
นล=านเหร�ยญส�งคโปร� ค�ดเป�น 1.2% ของ GDP ม�การจ=างงานถ�ง 33,503 คน โดยกล+ม
ออกแบบท�)เก�)ยวข=องก
บอ�เลEกทรอน�กส� ม�ม4ลค+าเพ�)ม 68 ล=านเหร�ยญส�งคโปร� ม�การจ=างงานถ�ง 566 คน 

ป` 2548 –2551 ส�งค�โปร�คาดการณ�ไว=ว+า จ2านวนบร�ษ
ทออกแบบจะม�อ
ตราเพ�)มข��นอย+างต+อเน()อง 25% ทกป`

นโยบายภาคร�ฐท06ส�งเสร�ม   ODM   และหน�วยงานท06เก06ยวข5อง  
ช+วงป` 2523 – 2547 ร
ฐบาลส�งคโปร� ม�แนวโยบายและกลยทธเพ()อสร=างอตสาหกรรมการออกแบบ โดยม+ง

เน=นการช+วยเหล(อและส+งเสร�มกล+มองค�กรธรก�จในการออกแบบและพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ� การเร+งผล�ตน
กออกแบบออกส4+

15 ท�)มา : Strategic Blueprint of The Designsingapore Initiative และ The Economic Development Board (EDB) ป̀ 
2552



ตลาดโดยให=การสน
บสนน Polytechnics และ Specialised Art School เป�ดหล
กส4ตรระด
บ Diploma ด=านการ
ออกแบบ และผล
กด
นให=ม�หล
กส4ตรระด
บปร�ญญาตร�และโทสาขาการออกแบบผล�ตภ
ณฑ�และการออกแบบ
อตสาหกรรม ใน 3 สถาบ
นช
�นน2าของประเทศ พร=อมยกระด
บน
กออกแบบให=ม�ความเช�)ยวชาญและความช2านาญใน
ระด
บโลกผ+านเวท�การประกวดและแข+งข
นต+างๆ นอกจากน�� ย
งสน
บสนนการเป�ดตลาดใหม+ให=แก+น
กออกแบบได=ม�
โอกาสน2าเสนอผลงานในระด
บนานาชาต�ผ+านงานจ
ดแสดงต+างๆ ท
�งในประเทศและต+างประเทศ

ในขณะน
�น หน+วยงานท�)ให=การสน
บสนนอตสาหกรรมการออกแบบได=แก+ The Economic Development 
Board (EDB) และ International Enterprise Singapore (IE) ซ�)งเป�นหน+วยงานของภาคร
ฐ โดย EDB เป�นหน+วย
งานท�)ท2าหน=าท�)ในการวางแผนด=านนโยบายและหาแนวทางในการด�งด4ดบร�ษ
ทออกแบบจากต+างประเทศเข=ามาต
�ง
ส2าน
กงานในประเทศ ในขณะท�) IE ท2าหน=าท�)ส+งเสร�มการผล
กด
นให=การออกแบบเป�นยทธศาสตร�หล
กในองค�กรธรก�จ
ต+างๆ ของส�งคโปร� และผล
กด
นให=เก�ดการออกแบบและพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ใหม+ๆ ออกส4+ตลาดโลก นอกจากน�� IE ย
ง
ให=การสน
บสนนการสร=าง Brand และกระต=นให=ม�การออกแบบและปร
บปรงผล�ตภ
ณฑ� โดยผ+านก�จกรรมในร4ปแบบ
ของการจ
ดประกวด Singapore Design Award , the Young Designers Award และการจ
ดงาน the International 
Design Forum ซ�)งในป^จจบ
นหน+วยงานท
�ง 2 หน+วยงาน ย
งคงท2าหน=าท�)ด
งกล+าวอย4+ โดยท2างานร+วมก
บ The Design 
Singapore Council

ในป` 2545 ร
ฐบาลได=วางเปDาหมายให=ส�งคโปร�เป�น Global Design Hub ภายในป` 2555 โดยจ
ดท2าแผน
แม+บท Design Singapore Initiative ระยะท�) 1 (2547 – 2552) : Dsg-I พร=อมจ
ดต
�ง The Design Singapore 
Council ข��นในป` 2543 เพ()อท2าหน=าท�)น2าแผ+นแม+บทด
งกล+าวไปปฏ�บ
ต�ให=เก�ดผล โดยแผนด
งกล+าวม�กลยทธ� 5 ด=าน
ด=วยก
นค(อ Design Development, Design Promotion, Design Culture, Design Future และ Singapore Design 
Festival ซ�)งผลผล�ตหล
กท�)ได=เม()อป` 2551 น
�น ม�น
กศ�กษาด=านการออกแบบเพ�)มจ2านวน 11,660 คน ม�การค�ดค=นการ
ออกแบบใหม+เพ�)มข��น 98 เร()อง โดยในป` พ
นธม�ตรร+วมลงทนในโครงการท�)เก�)ยวก
บการออกแบบต+างๆ จ2านวน 22 
ล=านเหร�ยญส�งคโปร� 

ในป^จจบ
น ส�งคโปร�ก2าล
งเข=าส4+แผนแม+บท Design Singapore Initiative ระยะท�) 2 (2553 – 2558) : Dsg-
II โดยม�เปDาหมายให=ม4ลค+าเพ�)มต+อ GDP ของ Design Sector เพ�)มข��นเป�น 5 พ
นล=านเหร�ยญส�งคโปร� ในป` 2558

นอกจากการสน
บสนนด=านนโยบาย และการพ
ฒนาบคคลากรท�)ม�คณภาพด=านการออกแบบแล=ว ร
ฐบาสย
ง
ให=การสน
บสนนป^จจ
ยพ(�นฐานอ()นๆ ท�)ม�ความจ2าเป�นต+อการส+งเสร�มและพ
ฒนาอตสาหกรรมการออกแบบ โดยการส+ง
เสร�มให=เก�ดบร�ษ
ทผ4=ให=บร�การออกแบบอตสาหกรรมแบบครบวงจร อาท� Arrk Product Development Group, 3-D 
Prototyping และ GenCast Design โดยให=บร�การต
�งแต+การออบแบบและพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ� การท2าต=นแบบการผล�ต 
จนถ�งการท2าการตลาด ส+วนด=านทร
พย�ส�นทางป^ญญาน
�น ร
ฐบาลส�งคโปร�ให=ความส2าค
ญอย+างมาก ด
งจะเหEนได=จากม�
บร�ษ
ทบร�การด=านทร
พย�ส�นทางป^ญญา และการส+งเสร�มให=ม�การน2าไปใช=ประโยชน�ในเช�งพาณ�ชย�มากถ�ง 130 บร�ษ
ท 
โดยจากข=อม4ลของ Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) เม()อเด(อนมกราคม 2548 พบว+าม�การจด
ทะเบ�ยนการออกแบบใหม+เพ�)มข��น 2,292 เร()อง



ต�วอย�างบร�ษ�ท   ODM/EMS   ในประเทศส�งคโปร  
กล+มบร�ษ
ท Original Design Manufacturing (ODM) และ Electronics Manufacturing Service (EMS) 

ได=แก+ Flextronics, Samina-SCI, Celestica, Venture, Beyonics และ Asustek Computer (ASUS Computer)
กล+มบร�ษ
ทประเภท Industrial Design Houses ได=แก+ BMW Group, Designworks USA, Design 

Exchange, Philips Design Singapore, Lawton & Yeo Design Associates, Product Design & Engineering 
Center (PDE) และ PSB Corporation

กล+ม In-house Design Team ได=แก+ Hewlett-Packard Singapore, Motorola Singapore, Nakamichi 
Research, Nestle', STIKFAS และ Osim International

2.4 สร�ปนโยบายและมาตรการท06น�าสนใจของต�างประเทศ
จากการศ�กษาสถานภาพของอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� ของประเทศท�)ประสบความส2าเรEจใน

การพ
ฒนาและอย4+ในระด
บผ4=น2าในด=านการผล�ตและส+งออกผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของโลก พบ
ว+าปจ̂จ
ยส2าค
ญในการส+งเสร�มภาคอตสาหกรรมได=แก+นโยบายจากภาคร
ฐท�)ให=ความสน
บสนนในด=านต+างๆ ซ�)งม+งเน=น
ในด=านต+างๆ แตกต+างก
นไปในแต+ละประเทศ สามารถสรปได=ด
งตารางท�) 2.6

ตารางท06 2.6 นโยบายสน�บสน�นภาคอ�ตสาหกรรมในแต�ละประเทศ

นโยบายสน�บสน�นภาคอ�ตสาหกรรม จ0น ญ06ป�+น ไต5หว�น เกาหล0 ส�งคโปร

ม� R&D ของภาคร
ฐ x x x x x

ให=ทนสน
บสนนด=าน R&D x x x x x

มาตรการควบคมการน2าเข=าส�นค=า x x x

สน
บสนนโดยตรงก
บบร�ษ
ทร+วมทน 

และการถ+ายทอดเทคโนโลย� 

x x x x x

ให=เง�นก4=ย(ม x x x x



นโยบายสน�บสน�นภาคอ�ตสาหกรรม จ0น ญ06ป�+น ไต5หว�น เกาหล0 ส�งคโปร

จ4งใจด=วยภาษ� x x x x

โปรโมทการส+งออก x x x

สน
บสนนด=านฝpกอบรมบคลากร x x x x x

บร�การท�)ปร�กษาและช+วยวางแผนกลยทธ� x

ท�)มา: ด
ดแปลงจาก BCG, 1994 

จากตารางท�) 2.6 จะเหEนได=ว+า นโยบายสน
บสนนภาคอตสาหกรรมของแต+ละประเทศค+อนข=างใกล=เค�ยงก
น 
โดยเฉพาะมาตรการหล
กๆ ท�)เก(อบทกประเทศม�เหม(อนก
น ได=แก+ การม�หน+วยงานว�จ
ยและพ
ฒนาของภาคร
ฐ การให=
ทนสน
บสนนด=านการว�จ
ยและพ
ฒนา การสน
บสนนโดยตรงก
บบร�ษ
ทร+วมทนและการถ+ายทอดเทคโนโลย� ตลอดจน
สน
บสนนด=านการฝpกอบรม เป�นต=น ส2าหร
บประเทศท�)ม�มาตรการเก(อบทกด=านได=แก+ ประเทศ ญ�)ปGน เกาหล�ใต= และ
ส�งคโปร�  ส2าหร
บประเทศจ�นน
�นจะเน=นท�)การพ
ฒนาธรก�จโดยม�บร�การท�)ปร�กษาและช+วยวางแผนกลยทธ� ให=ก
บภาค
เอกชนเป�นมาตรการเสร�มท�)หลายประเทศย
งไม+ม�

ส2าหร
บนโยบายในด=านการส+งเสร�มการออกแบบน
�น ทกประเทศม�การก2าหนดนโยบายท�)ช
ดเจนในการส+ง
เสร�มภาคอตสาหกรรมในการน2าการออกแบบไปใช=เพ()อเพ�)มม4ลค+าของผล�ตภ
ณฑ� ม�หน+วยงานด=านการออกแบบท�)ท2า
หน=าท�)โดยตรงในการด4แล ส+งเสร�ม และให=ความช+วยเหล(อก
บผ4=ประกอบการ ซ�)งในบางประเทศม�ท
�งศ4นย�ออกแบบใน
ระด
บชาต�และในระด
บท=องถ�)น รวมท
�งม�การส+งเสร�มการสร=างบคลากรด=านการออกแบบในระด
บต+างๆ ท
�งน��การท�)
แต+ละประเทศประสบความส2าเรEจในการพ
ฒนาด=านการออกแบบ เน()องจากม�นโยบายท�)ช
ดเจนจากภาคร
ฐในการช+วย
ก2าหนดท�ศทางของอตสาหกรรม จ
ดหาตลาด สน
บสนนด=านโครงสร=างพ(�นฐานและด=านการเง�นแก+ภาคอตสาหกรรม 
อย+างต+อเน()อง โดยเกาหล�ใต=เป�นประเทศท�)ม�การวางแผนและท2างานในเช�งรกมากท�)สดในประเทศแถบเอเช�ย



บทท06 3
อ�ตสาหกรรมเคร96องใช5ไฟฟ<า และ นโยบาย/มาตรการท06เก06ยวข5องก�บการพ�ฒนา ODM

ของประเทศไทย

3.1 สถานภาพด5านการผล�ต การจ8าหน�าย และการส�งออกของผล�ตภ�ณฑเคร96องใช5ไฟฟ<าของไทย

อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� เป�นอตสาหกรรมท�)ส2าค
ญของไทย โดยในป`ท�)ผ+านๆ มาม�
สถานภาพในการส+งออกถ�งป`ละกว+าล=านล=านบาท ช+วยสร=างม4ลค+าก
บระบบเศรษฐก�จโดยรวมของประเทศและก+อให=
เก�ดการจ=างงานในระบบกว+า 6 แสนคน แต+ท
�งน��เน()องจากสภาวะเศรษฐก�จโดยรวมของโลกท�)ต=องเผช�ญก
บป^ญหา
การชะลอต
ว ต=นทน ว
ตถด�บ และค+าแรงท�)ปร
บต
วส4งข��น ประกอบก
บการเปล�)ยนแปลงอย+างรวดเรEวของเทคโนโลย�ท�)
ท2าให=ผ4=ประกอบการต=องม�การปร
บต
วและลงทนทางเทคโนโลย�ใหม+ๆ อย4+เสมอ รวมท
�งค4+แข+งทางการค=าท�)ม�ศ
กยภาพ
ในการแข+งข
นค+อนข=างส4ง เช+น ประเทศจ�น ไต=หว
น และ ประเทศมาเลเซ�ย ท�)ต+างพยายามครองส+วนแบ+งทางการ
ตลาดในตลาดโลกให=มากข��น  ส+งผลให=อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยต=องเผช�ญก
บป^ญหา
ท
�งในส+วนของการผล�ตและการส+งออก ด
งจะเหEนได=จากม4ลค+าการส+งออกส�นค=าเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของ
ประเทศไทยในป` 2551 ท�)ม�ม4ลค+า 1,555,573 ล=านบาท ลดลงจากป` 2550 ร=อยละ 1.43 และคาดว+าจะลดลงต+อเน()อง
ใน ป` 2552 จากการคาดการณ�ของสถาบ
นไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� พบว+าการส+งออกเคร()องใช=ไฟฟDาและ
อ�เลEกทรอน�กส�ของไทย ป` 2552 จะม�ม4ลค+าประมาณ 1.3 – 1.4 ล=านล=านบาท ลดลงจากป` 2551 ประมาณ 2-3 แสน
ล=านบาท หร(อลดลงร=อยละ 18-19 

ร�ปท06 3.1 ม�ลค�าเพ�6ม (Added Value) ในอ�ตสาหกรรมและปUจจ�ยท06เก06ยวข5อง



ท�)มา: ด
ดแปลงจาก Stan Shih, Acer, 1992 และ ส2าน
กงานคณะกรรมการส+งเสร�มการลงทน, 2549
แม=ว+าในป^จจบ
นไทยจะเป�นฐานการผล�ตท�)ส2าค
ญของบร�ษ
ทข=ามชาต�ต+างๆ แต+ล
กษณะก�จกรรมการผล�ตส+วน

ใหญ+เป�นเพ�ยงผ4=ร
บจ=างประกอบ (OEM: Original Equipment Manufacturer) เท+าน
�น ย
งไม+ม�การออกแบบและ
พ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ของตนเอง เน()องจากอตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยส+วนใหญ+เป�น
อตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�กลางน�2า ซ�)งเน=นการให=บร�การเพ()อสร=างม4ลค+าเพ�)มโดยใช=เทคโนโลย�หลายๆ ด=านมาบ4รณ
าการก
น เช+น เทคโนโลย�ในการออกแบบแผงวงจรอ�เลEกทรอน�กส� เป�นต=น การพ
ฒนาอตสาหกรรมด
งกล+าวจะช+วย
ยกระด
บการผล�ตของอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ไทยจากการเป�นเพ�ยงผ4=ร
บจ=างประกอบ (OEM) ให=ม�ความสามารถ
ครอบคลมถ�งการออกแบบและการแก=ไขแบบ  การออกแบบการผล�ต และทดสอบ (testing) หร(อท�)เร�ยกว+า ODM 
(Original Design Manufacturer) รวมท
�งพ
ฒนาไปส4+การม�ตราส�นค=าเป�นของตนเองหร(อ OBM (Original Brand 
Manufacturer) อย+างครบวงจรมากข��น (ด
งแสดงในร4ปท�) 3.1) ซ�)งขณะน��ไทยม�ฐานการร
บจ=างผล�ตแผงวงจรไฟฟDา 
(PCBA) อย4+แล=ว ด
งน
�น หลายฝGายท�)เก�)ยวข=องก
บการพ
ฒนาอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ในประเทศไทย 
ท
�งในภาคอตสาหกรรม ภาคร
ฐ และภาคการศ�กษา ต+างม�ความเหEนในท�ศทางเด�ยวก
นว+าแนวทางหน�)งท�)จะท2าให=
ผล�ตภ
ณฑ�ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยซ�)งเคยเป�นส�นค=าส+งออกหล
กของประเทศ ย
งสามารถม�ศ
กยภาพในการ
แข+งข
นในตลาดโลกได= ค(อ การพ
ฒนาให=อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยไปส4+การผล�ตส�นค=าท�)ม�ม4ลค+า
เพ�)มส4งข��น โดยใช=การออกแบบ (design) และเน=นการผล�ตตามความต=องการของล4กค=ามากข��น

ท
�งน�� ในการพ
ฒนาอตสาหกรรมไปส4+ ODM น
�น ต=องให=ภาคอตสาหกรรมพ
ฒนา และเพ�)มกระบวนการใน
ส+วนของการออกแบบ (design) ซ�)งเป�นส+วนของอตสาหกรรมต=นน�2าเข=าไปในกระบวนการทางอตสาหกรรมของตน 
โดยกระบวนการออกแบบในอตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�น
�นจะประกอบไปด=วยการออกแบบใน
หลายส+วนด=วยก
น ได=แก+ การออกแบบอตสาหกรรม การออกแบบว�ศวกรรม และการออกแบบช��นส+วนและการ
ประกอบ เป�นต=น (ด
งแสดงในร4ปท�) 3.2) ซ�)งผ4=ประกอบการจ2าเป�นต=องเตร�ยมความพร=อมด=านบคลากรให=ม�ความร4=
เฉพาะด=านในสาขาด
งกล+าว เพ()อพ
ฒนาไปส4+การเป�นผ4=ผล�ตแบบ ODM ต+อไป

ร�ปท06 3.2 Value Chains ของงานอ�ตสาหกรรม



ѠѠдѰээ дѥі яј ѧш QC/QA Packaging Logistic дѥі шј ѥч

•дѥіѠѠдѰээ
Ѡѫшѝѥўді і є
•дѥіѠѠдѰээ
њѧћњді і є
•дѥіѠѠдѰээ
дѥі юіѣдѠэ

•дѥі яј ѧш
шҖьѰээ
•дѥі яј ѧш
Ѱєҕё ѧєёҙ
•дѥі яј ѧш
шҕѠѯьѪѷѠк
•дѥі юіѣдѠэ

•єѥші уѥь
•юіѣѱѕньҙѲь
дѥі ѲнҖкѥь
•њѧыѨдѥі
ші њлѝѠэ
•ѯз і ѪѷѠкєѪѠ

•дѥі ѠѠдѰээ
•ѯз і ѪѷѠклѤді
•ѯз і ѪѷѠкєѪѠ

•дѥі лѤчѯдѶэ
•дѥі еьѕ Җѥѕ
•дѥі ѝҕкєѠэ

дѥі ѠѠдѰээѲьѠѫшѝѥўді ієѯзіѪѷѠкѲнҖѳђђҖѥѰјѣѠѧѯјѶдъі ѠьѧдѝҙюіѣдѠэчҖњѕ

• Industrial Design Product Design 

• Engineering Design (Electronic Systems Design, Software Design, 
Mechanical Design Eco/Green Design)

• Component Design / Process Design

อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาเป�นอตสาหกรรมท�)ม�การผล�ตมานาน ผ4=ประกอบการม�การพ
ฒนาข�ดความ
สามารถทางด=านเทคโนโลย�การออกแบบ และการผล�ตช��นส+วน  ส+วนประกอบและผล�ตภ
ณฑ�ส2าเรEจร4ปอย+างต+อเน()อง 
ท2าให=เคร()องใช=ไฟฟDาภายในบ=านท�)ผล�ตในประเทศไทยม�ร4ปแบบท�)สวยงาม ม�คณภาพ ซ�)งน2าไปส4+ความเช()อมโยงก
บ
อตสาหกรรมอ()นๆ ท�)เก�)ยวข=องในประเทศ เช+น เหลEก อล4ม�เน�ยม ทองแดง พลาสต�ก และเคม�ภ
ณฑ� เพ()อผล�ตช��นส+วน
และส+วนประกอบ เพ()อน2ามาประกอบเป�นผล�ตภ
ณฑ�ส2าเรEจร4ป ท2าให=ม�การใช=ช��นส+วนในประเทศเพ�)มข��น

ตลาดเคร()องใช=ไฟฟDาในประเทศไทยผ4=ประกอบการส+วนใหญ+จะเป�นบร�ษ
ทต+างชาต�หร(อบร�ษ
ทร+วมทนท�)เข=า
มาต
�งโรงงานผล�ตในประเทศไทยโดยม�บร�ษ
ทแม+อย4+ต+างประเทศ โดยจะเป�นท
�งผ4=ผล�ตและร
บจ=างผล�ตหร(อประกอบ 
(OEM) ให=ก
บบร�ษ
ทแม+โดยม�ตราผล�ตภ
ณฑ� (ย�)ห=อ/แบรนด�) เป�นของตนเองและเป�นท�)ยอมร
บของคนท
)วไปอย4+แล=ว 
เช+น เคร()องปร
บอากาศ เคร()องซ
กผ=า  เตาอบไมโครเวฟ ต4=เยEน โทรท
ศน� หม=อหงข=าวไฟฟDา เป�นต=น ท
�งน��ส+วนใหญ+จะ
เป�นการผล�ตเพ()อการส+งออกถ�งร=อยละ 80-90 และท�)เหล(อจ2าหน+ายภายในประเทศ (ตารางท�) 3.1)

ตารางท06 3.1 แสดงปร�มาณการผล�ตเคร96องใช5ไฟฟ<าของประเทศไทยในปQ 2004 – 2009



CommodityName หนวย 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Air conditioner Separate type Condensing unit เคร%&อง 3,703,922 4,093,280 3,895,291 5,291,078 6,484,104 5,692,938

Air conditioner Separate type Fan - coil unit เคร%&อง 5,167,384 4,953,485 5,050,439 7,088,524 7,908,279 6,859,542

Air conditioner Compressors เคร%&อง 10,538,020 10,686,114 11,015,208 11,916,407 11,997,991 10,958,725

Household electric fan เคร%&อง 5,409,839 2,483,618 2,620,855 2,461,663 2,359,424 2,269,286

Washing machine เคร%&อง 4,103,736 3,825,776 4,415,500 4,790,503 5,368,489 4,942,202

Microwave oven เคร%&อง 8,314,941 8,858,517 9,239,597 9,111,226 6,397,518 5,971,565

Refrigerator เคร%&อง 3,705,896 4,010,334 4,332,812 4,455,129 5,092,793 4,787,617

Electric water pot เคร%&อง 1,982,237 2,048,791 2,059,586 2,164,239 2,401,153 2,329,859

Electric rice cooker เคร%&อง 3,769,151 3,518,667 3,171,149 3,680,447 4,021,148 3,886,126

Data Storage Unit Hard Disk Drive (HDD) ช>?น 0 8,441,276 150,662,859 204,168,886 247,193,865 235,484,142

Electric wire ตAน 105,386 96,627 105,633 118,943 102,589 88,852

Electric tubes Cathode For color TV พAนช>?น 7,052 4,052 9,481 1,286 0

Electric tubes Ray tubes For computers & related equipment พAนช>?น 1,695 1,503 1,884,272 480,588 484,738 423,576

Semiconductor devices Transistors พAนช>?น 23,546,823 19,799,344 23,278,568 23,790,978 21,020,609 17,463,501

Integrated circuits(IC) Monolithic integrated circuits พAนช>?น 4,506,033 4,404,121 4,917,941 5,254,477 5,028,809 4,360,637

Integrated circuits(IC) Other IC พAนช>?น 8,498,200 9,388,005 11,810,868 14,512,965 20,168,907 19,013,207

Television receiving sets Color TV Under 20 inches พAนเคร%&อง 6,020 5,399 3,933 2,479 1,172 833

Television receiving sets Color TV recivers >= 21 inches พAนเคร%&อง 3,855 4,625 5,945 5,791 4,647 3,957

หมายเหต: ข=อม4ลท�)น2าเสนอเป�นต
วเลขประมาณการท�)ค2านวณจากร=อยละ 70-80 ของข=อม4ลจร�ง
ท�)มา: ส2าน
กบร�การส+งออก 2 กรมส+งเสร�มการส+งออก, กระทรวงอตสาหกรรม

จากตารางข=างต=นจะเหEนได=ว+าในป` 2551 ปร�มาณการผล�ตเคร()องใช=ไฟฟDาโดยรวมภายในประเทศม�
จ2านวนลดลง เน()องจากภาวะเศรษฐก�จท�)ผ
นผวนท2าให=แนวโน=มอตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาของไทยในป` 2552 ม�การ
ประมาณการว+าจะม�การปร
บต
วลดลงเลEกน=อยจากป` 2551 ท
�งน��เน()องจากภาวะว�กฤตเศรษฐก�จโลกโดยเฉพาะภาวะ
เศรษฐก�จในประเทศสหร
ฐอเมร�กา และญ�)ปGน ซ�)งเป�นค4+ค=าหล
กท�)ส2าค
ญของไทยท2าให=ม�การปร
บต
วลดลงของจ2านวน
การผล�ตและการส+งออก นอกจากน��ย
งส+งผลกระทบต+อตลาดภายในประเทศท2าให=ม�การผล�ตท�)ทรงต
วเช+นเด�ยวก
น 
(ในปลายไตรมาสท�) 4 ของป` 2552 คาดว+าการผล�ตและการส+งออกของอตสาหกรรมเคร()อใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�
จจะฟ��นต
วอย4+ในระด
บใกล=เค�ยงก
บการผล�ตช+วยก+อนว�กฤตในไตรมาสท�) 3 ของป` 2551)

แม=ตลาดในประเทศสหร
ฐอเมร�กาและญ�)ปGนจะม�การชะลอต
วลงบ=าง แต+คาดว+าในป` 2552 ตลาดส+ง
ออกของจ�นและอาเซ�ยนจะม�การขยายต
วเพ�)มข��นเลEกน=อย ท
�งน��เน()องจากเศรษฐก�จของจ�นย
งคงม�การเต�บโตถ�งร=อย
ละ 7-8 รวมท
�งย
งม�ความต=องการบร�โภคส�นค=าประเภทอ�เลEกทรอน�กส�อย4+อย+างต+อเน()อง ตลอดจนตลาดประเทศ
อ�นเด�ย ซ�)งเป�นตลาดส+งออกเคร()องใช=ไฟฟDาท�)ส2าค
ญของไทย เน()องจากประเทศอ�นเด�ยม�ประชากรท�)บร�โภคส�นค=า
เคร()องใช=ไฟฟDาถ�ง 300 ล=านคน และต=องการส�นค=าหลากหลายชน�ด เช+น ไมโครเวฟ โทรท
ศน� เคร()องเส�ยง เคร()อง
ปร
บอากาศ รวมท
�งเอฟท�เอไทย-อ�นเด�ย กEท2าให=ส�นค=าเคร()องใช=ไฟฟDาและอปกรณ�อ�เลEกทรอน�กส� ในตลาดเอเช�ยใต=ม�
โอกาสมากข��นเช+นเด�ยวก
บตลาดอาเซ�ยนกEม�โอกาสขยายต
วมากเช+นก
น โดยเฉพาะเว�ยดนามและอ�นโดน�เซ�ย 
นอกจากน��ย
งม�ตลาดส+งออกท�)ส2าค
ญค(อ ญ�)ปGน สหร
ฐอเมร�กา ฮ+องกง ส�งคโปร� และจ�น ค�ดเป�นส
ดส+วนร=อยละ 43 ของ
ตลาดส+งออกท
�งหมด



ตารางท06 3.2 แสดงปร�มาณการส�งออกเคร96องใช5ไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กส ในปQ 2547-2551
(หน+วย: ล=านบาท)

ล8าด�บ ผล�ตภ�ณฑ   2547 2548 2549 2550 2551
1 ส+วนประกอบของอปกรณ�เคร()องคอมพ�วเตอร� 365,879.31 461,901.50 552,183.08 551,030.93 571,755.93 

2 199,356.21 221,450.40 267,569.58 292,819.90 224,735.76 

3 เคร() องปร
บอากาศส2าหร
บท�)พ
กอาศ
ย โรงงาน 73,404.49 79,402.53 79,270.90 100,376.24 93,877.63 

4 38,915.30 45,157.11 39,643.08 59,578.99 62,390.69 

5 59,506.95 52,944.20 51,263.03 51,894.36 59,272.68 

6 11,183.01 16,588.44 25,000.24 31,764.45 37,130.58 

7 ต4= เยEน ใช=ตามบ=านเร(อน 20,597.91 25,065.00 27,977.32 30,388.08 34,695.03 
8 24,900.94 30,820.09 33,422.81 35,469.92 32,604.81 

9 59,601.15 50,783.27 39,048.86 40,029.95 31,394.87 

10 เคร() องร
บโทรท
ศน�ส� 63,375.25 59,851.01 67,557.13 26,169.60 31,030.22 

11 ไดโอด ทรานซ�สเตอร�และอปกรณ�ก�)งต
วน2า 43,731.11 32,934.61 37,870.41 33,565.81 30,747.06 

12 เคร() องอปกรณ�ใช=ส2าหร
บโทรศ
พท� หร(อโทรเลข อปกรณ�อ() นๆ 7,656.43 12,773.78 21,292.96 14,079.41 28,228.66 
13 เคร() องคอมเพรสเซอร�ของเคร() องท2าความเยEน 18,166.58 19,130.02 22,041.95 22,238.33 27,149.32 

14 ส+วนประกอบเคร() องร
บโทรท
ศน� 39,123.37 30,607.69 25,787.53 24,608.50 26,588.87 

15 24,181.53 25,851.02 24,124.36 23,585.33 25,780.34 

16 สายไฟ ชดสายไฟ 21,135.11 21,488.96 26,996.26 23,837.96 22,532.56 
17 เคร() องซ
กผ=า 14,811.30 17,509.60 19,112.32 18,340.42 21,540.78 

18 21,180.38 19,207.25 19,879.08 19,437.90 19,969.97 

19 21,186.72 23,356.91 22,431.35 17,630.56 15,773.28 

20 เตาอบไมโครเวฟ 14,874.48 17,717.71 18,518.03 18,280.91 15,286.82 

วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล� (Integrated Circuit)

เคร() องใช=ไฟฟDาอ() นๆ (เคร() องล=างจานม ล�ฟต� บ
นใดเล() อน ไฟฉาย 
เคร() องให
ส
ญญาณไฟ)
เคร() องอปกรณ�ไฟฟDา ส2าหร
บต
ดต+อปDองก
นวงจรไฟฟDารวมถ�งแปDน
และแผงควบคม (ฟ�วส� สว�ตซ� ปล
¢ ก socket) 
กล=องถ+าย TV TDO

เคร() องส+ง-เคร%&องรAบว>ทยNโทรเลข ว>ทยNโทรศAพทT เคร%&องเรดาหT

วงจรพ�มพ� (Printed Circuit) 

มอเตอร� เลEก (ก2าล
งไฟไม+เก�น 750 W) 

เคร() อง เปล�) ยนไฟฟDาชน�ดอย4+คงท�) (Power Supply)

ส+วนประกอบ เคร() องว�ด�โอ VCD, DVD

ท�)มา: ส2าน
กบร�การส+งออก 2 กรมส+งเสร�มการส+งออก, กระทรวงอตสาหกรรม
จากปร�มาณการผล�ตเคร()องใช=ไฟฟDาภายในประเทศพบว+า ส+วนใหญ+จะผล�ตเพ()อการส+งออกเป�น

หล
กและจ2าหน+ายภายในประเทศไม+มากน
ก ผล�ตภ
ณฑ�ท�)ท2าการผล�ตส+วนใหญ+จะเป�นการร
บจ=างผล�ตภายใต=ตราส�น
ค=าท�)ม�ช()อเส�ยงซ�)งม�บร�ษ
ทต+างชาต�เป�นเจ=าของ ด
งจะเหEนได=จากตารางท�) 2.2 และ 2.3 

ตารางท06 3.3 แสดงปร�มาณการจ8าหน�ายเคร96องใช5ไฟฟ<าภายในประเทศปQ 2545 – 2551
(หน+วย: ล=านบาท)



CommodityName หน�วย 2004 2005 2006 2007 2008*
Air conditioner Separate type Condens ing unit เคร() อง 527,073 620,053 660,658 723,625 765,586
Air conditioner Separate type Fan - coil unit เคร() อง 482,218 621,690 720,558 742,774 780,879
Air conditioner Compressors เคร() อง 4,463,845 5,169,419 5,396,745 5,479,734 4,267,060
Household electric fan เคร() อง 1,482,805 1,365,076 2,049,814 1,926,553 1,561,258
Washing machine เคร() อง 848,911 729,118 935,282 929,487 946,459
Microwave oven เคร() อง 139,517 239,443 295,001 318,854 316,091
Refrigerator เคร() อง 1,239,691 1,283,263 1,266,667 1,167,425 1,095,159
Electric water pot เคร() อง 1,081,196 1,113,820 1,089,537 1,182,500 929,253
Electric rice cooker เคร() อง 1,976,194 2,137,351 2,225,779 2,703,541 2,133,878
Data Storage Unit Hard Disk Drive (HDD) ช��น 0 13,378 19,025 16,257
Electric wire ต
น 93,954 99,360 107,439 114,708 82,712
Electric tubes Cathode For color TV พ
นช��น 3,405 2,410 3,514 484 0
Electric tubes Ray tubes For computers & related equipment พ
นช��น 196 251 1,133,953 355,029 271,309.41
Semiconductor devices Transistors พ
นช��น 301,040 226,906 256,641 397,029 357,325.88

ท�)มา: ส2าน
กบร�การส+งออก 2 กรมส+งเสร�มการส+งออก, กระทรวงอตสาหกรรม

3.2 นโยบายและมาตรการท06เก06ยวข5องก�บการออกแบบในอ�ตสาหกรรมเคร96องใช5ไฟฟ<าและ
อ�เล�กทรอน�กสของไทย

3.2.1 นโยบายภาคร�ฐท06เก06ยวข5องก�บอ�ตสาหกรรมการออกแบบ
ท�)ผ+านมาภาคร
ฐได=ม�นโยบายและมาตรการสน
บสนนภาคอตสาหกรรมอย+างต+อเน()อง อาท� 

นโยบายและมาตรการด=านภาษ�น2าเข=าและส+งออกว
ตถด�บและช��นส+วน ส�ทธ�ประโยชน�ทางภาษ�ส2าหร
บการว�จ
ยและ
พ
ฒนาเทคโนโลย� โดยการยกเว=นภาษ�เง�นได= ส2าหร
บเง�นได=ของบร�ษ
ทและห=างห=นส+วนน�ต�บคคล เป�นจ2านวนร=อย
ละ 100 ของรายจ+ายท�)ได=จ+ายไปเป�นค+าจ=างเพ()อท2าการว�จ
ยและพ
ฒนาให=แก+หน+วยงานของร
ฐหร(อเอกชนตามท�)
ก2าหนด ซ�)งมาตรการด
งกล+าวเป�นการสน
บสนนให=หน+วยงานภาคร
ฐและเอกชนในการท2าการว�จ
ยและพ
ฒนา 

นอกจากน�� ในป` 2540 คณะร
ฐมนตร�ให=ความเหEนชอบในหล
กการให=ส2าน
กงานพ
ฒนาว�ทยาศาสตร�
และเทคโนโลย�แห+งชาต�ด2าเน�นโครงการจ
ดต
�งศ4นย�เทคโนโลย�การผล�ตและการออกแบบ ภายใต=ศ4นย�เทคโนโลย�โลหะ
และว
สดแห+งชาต� เป�นผ4=ร
บผ�ดชอบในการด2าเน�นการ โดยได=ตระหน
กถ�งความส2าค
ญและความจ2าเป�นเร+งด+วนในการ
พ
ฒนาข�ดความสามารถด=านเทคโนโลย�การผล�ตและการออกแบบ เพ()อสน
บสนนให=อตสาหกรรมการผล�ตไทยให=เข=ม
แขEง และสามารถแข+งข
นในตลาดโลกได= โดยม�ว
ตถประสงค�และเปDาหมายเพ()อพ
ฒนาข�ดความสามารถด=าน
เทคโนโลย�การผล�ตและการออกแบบท�)จะสน
บสนนการเพ�)มข�ดความสามารถในการแข+งข
นให=ก
บอตสาหกรรมการ
ผล�ตไทยเข=าส4+มาตรฐานสากล โดยม�เปDาหมายส4งสดค(อการพ
ฒนาอตสาหกรรมไทยให=สามารถเพ�)มม4ลค+าในประเทศ
ได=ส4งข��น และสามารถแข+งข
นได=ในตลาดสากลในระยะยาว 

ป^จจบ
นภาคร
ฐได=ม�มาตรการเพ()อฟ��นฟ4เศรษฐก�จโดยได=จ
ดท2าแผนปฏ�บ
ต�การไทยเข=มแขEง 2555 
ซ�)งจะเป�นโครงการลงทนภายใต=แผนฟ��นฟ4เศรษฐก�จระยะท�) 2 ระหว+างป` 2552-2555 (Stimulus Package 2 หร(อ 
SP2) ภายใต=วงเง�นประมาณ 1,431,330 ล=านบาท โดยม�ว
ตถประสงค�หล
กค(อ เพ()อช+วยกระต=นเศรษฐก�จและเพ�)มการ



จ=างงานอย+างต+อเน()องผ+านการลงทนของร
ฐควบค4+การสร=างข�ดความสามารถในการแข+งข
นในระยะยาว และเพ�)ม
ประส�ทธ�ภาพการผล�ตในภาคเกษตรกรรมและอตสาหกรรม ซ�)งรวมไปถ�งการพ
ฒนาธรก�จเอสเอEมอ� การพ
ฒนา
เทคโนโลย� การพ
ฒนารายอตสาหกรรม และเพ�)มความหลากหลายทางเศรษฐก�จ เพ()อให=สอดคล=องก
บแนวทาง
เศรษฐก�จแบบสร=างสรรค� (Creative Economy) 

3.2.2 มาตรฐาน กฏ ระเบ0ยบ ท06เก06ยวข5องก�บอ�ตสาหกรรมเคร96องใช5ไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กส
การออกแบบและการผล�ตเคร()องใช=ไฟฟDาเพ()อให=มาตรฐานน
�น ในแต+ละประเทศจะม�การก2าหนดกฎ 

ระเบ�ยบ และมาตรการต+างๆ ข��นเพ()อให=การผล�ตเคร()องใช=ไฟฟDาและน2าเข=าผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDาจากประเทศ
ต+างๆ ได=มาตรฐานและม�ความปลอดภ
ยต+อผ4=บร�โภคโดยเฉพาะอย+างย�)งในประเทศท�)พ
ฒนาแล=วได=ม�การจ
ดต
�งสมาคม
และก2าหนดมาตรฐานของแต+ละประเทศข��นมา เพ()อให=ส�นค=าเคร()องใช=ไฟฟDาท�)น2าเข=าได=มาตรฐานตามท�)ก2าหนดไว= 
และจากการท�)ประเทศต+างๆ ได=ม�มาตรการท�)เข=มงวดมากข��นเก�)ยวก
บผลกระทบท�)จะเก�ดข��นต+อส�)งแวดล=อมและความ
ปลอดภ
ยของผ4=บร�โภคจากการบร�โภคส�นค=าประเภทเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ท�)ไม+ได=มาตรฐานสากลและ
ส�นค=าท�)เส()อมคณภาพ ท2าให=ประเทศไทยโดยเฉพาะหน+วยงานท
�งภาคร
ฐและเอกชนท�)เก�)ยวข=องจ2าเป�นต=องเตร�ยม
ความพร=อมส2าหร
บการผล�ตส�นค=าเพ()อให=ได=มาตรฐานตามท�)แต+ละประเทศก2าหนด เพ()อให=สามารถส+งออกผล�ตภ
ณฑ�
ท�)ผล�ตได=ตรงตามมาตรฐานท�)ประเทศน
�นๆ ก2าหนดไว= อย+างเช+น ประเทศไทยม�ส2าน
กงานมาตรฐานอตสาหกรรม 
ภายใต=กระทรวงอตสาหกรรม เป�นหน+วยงานท�)ท2าหน=าท�)ในการก2าหนดมาตรฐานทางด=านเคร()องใช=ไฟฟDาของไทย 
ผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDาจะต=องได=ร
บมาตรฐาน มอก. เน()องจากต=องค2าน�งถ�งเร()องความปลอดภ
ยของผ4=ใช=งานเป�น
ส2าค
ญ 

ส2าหร
บการผล�ตเคร()องใช=ไฟฟDาในประเทศไทยจะต=องผล�ตให=ได=มาตรฐานและเป�นไปตามประกาศ
ของส2าน
กงานมาตรฐานผล�ตภ
ณฑ�อตสาหกรรมหร(อสมอ. เร()องก2าหนดให=ผล�ตภ
ณฑ�อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDา
ส2าหร
บใช=ในท�)อย4+อาศ
ยต=องเป�นไปตามมาตรฐานท�)ส2าน
กงานมาตรฐานผล�ตภ
ณฑ�อตสาหกรรมก2าหนดไว= นอกจากน��
การผล�ตเคร()องใช=ไฟฟDาเพ()อการส+งออกท�)ได=มาตรฐานจะต=องผ+านการทดสอบและได=มาตรฐานตามท�)ประเทศค4+ค=า
น
�นๆ ก2าหนดโดยจะต=องผ+านข
�นตอนการตรวจสอบและร
บรองมาตรฐานผล�ตภ
ณฑ�ของไทยและต+างประเทศก+อนจ�ง
จะสามารถจ2าหน+ายในประเทศและส+งออกได= ส2าหร
บผล�ตภ
ณฑ�ท�)ผล�ตเพ()อการส+งออกน
�นผ4=ผล�ตจะต=องผล�ตส�นค=าให=
ได=มาตรฐานสากลหร(อมาตรฐานท�)ประเทศน
�นๆ ก2าหนดข��น เช+น มาตรฐานของสหภาพยโรปค(อ มาตรฐาน CE 
Mark นอกจากน��ย
งได=ม�การประกาศใช=ระเบ�ยบว+าด=วยการจ
ดการของเส�ยอ
นเก�ดจากซากเคร()องใช=ไฟฟDา
อ�เลEกทรอน�กส� (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) และระเบ�ยบว+าด=วยการจ2าก
ดการใช=สาร
อ
นตรายหร(อสารต=องห=าม (RoHS) เป�นต=น

มาตรฐานและกฎ ระเบ�ยบ ท�)เก�)ยวข=องก
บผล�ตภ
ณฑ�ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กท�)ส2าค
ญท�)ผ4=ผล�ตจะต=อง
ร4=และปฏ�บ
ต�ตามข=อก2าหนดต+างๆ ท�)แต+ละประเทศได=ก2าหนดไว= ด
งน�� 

(1) มาตรฐานผล�ตภ
ณฑ�บ
งค
บส2าหร
บการผล�ตและการน2าเข=าเพ()อขายในประเทศ ก2าหนดโดยส2าน
กงาน
มาตรฐานผล�ตภ
ณฑ�อตสาหกรรม (สมอ.) ซ�)งเป�นหน+วยงานท�)ร
บผ�ดชอบในการก2าหนดมาตรฐานผล�ตภ
ณฑ�
บ
งค
บส2าหร
บการผล�ตและน2าเข=า



(2)มาตรฐานต+างๆ ท�)ก2าหนดโดยประเทศค4+ค=า เช+น 
• มาตรฐาน CE Mark หร(อ Conformite European Mark เป�นเคร()องหมายท�)แสดงว+าส�นค=าอตสาหกรรม

ท�)จ2าหน+ายในสหภาพยโรป (European Union: EU) ท
�งส�นค=าน2าเข=าและส�นค=าท�)ผล�ตใน EU ม�การ
ออกแบบและ การผล�ตท�)ได=มาตรฐานความปลอดภ
ยตามระเบ�ยบข=อบ
งค
บท�) EU ก2าหนด

• มาตรฐานระด
บภ4ม�ภาค เป�นมาตรฐานของประเทศซ�)งอย4+ในภ4ม�ภาคเด�ยวก
น ได=แก+ มาตรฐานยโรป 
เช+น EN (BS EN,DIN EN, NF EN ท�)สามารถใช=แทน EN ได=), ETSI, EEC หร(อ มาตรฐานกล+ม
ประเทศตะว
นออกกลาง ได=แก+ Gs เป�นต=น

• มาตรฐานระหว+างประเทศ เป�นมาตรฐานท�)จ
ดท2าข��นโดยองค�การระหว+างประเทศ เช+น IEC, ISO, ITU, 
CODEX เป�นต=น

• มาตรฐานต+างประเทศ ได=แก+ มาตรฐานซ�)งจ
ดท2าโดยสถาบ
นมาตรฐานประเทศต+างๆ ท�)เป�นสมาช�กของ 
ISO เช+น ANSI, BS, DIN, JIS หร(อ มาตรฐานของสมาคม องค�กร หน+วยธรก�จในประเทศต+างๆ เช+น 
UL API, IEEE, JASO เป�นต=น

ตารางท06 3.4 สมาคมและมาตรฐานทางด5านไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กสท06ก8าหนดโดยแต�ละประเทศ

มาตรฐาน/
หน�วยงาน

รายละเอ0ยด

EN Europaische Norme: มาตราฐานของทว�ปยโรปท�)เป�นบรรท
ดฐานของมาตรฐานอ()น ๆ
IEC International Electro technical Commission: มาตรฐานนานาชาต� ใช=ก
นมากใน europe
NEC National Electric Code: มาตรฐานท�)ใช=ในการออกแบบระบบไฟฟDาของประเทศสหร
ฐอเมร�กา
NEMA National Electrical Manufactures Association: มาตรฐานอตสาหกรรมของโรงงานผ4=ผล�ต อปกรณ�ไฟฟDาของประเทศ

สหร
ฐอเมร�กา
UTE Union Technique de l' Electricite : มาตรฐานของประเทศฝร
)งเศส
OVE Osterreichischer verband fur Elektrotechnik : มาตรฐานประเทศออสเตรเล�ย
JIS Japanese Industrial Standards : มาตรฐานอตสาหกรรมของประเทศญ�)ปGน
TISI Thai Industrial Standards Institute : มาตรฐานอตสาหกรรมของประเทศไทย (มอก)
IS Indian Standard : มาตรฐานของประเทศอ�นเด�ย ซ�)งจะสอดคล=องก
บ IEC
EIT The Engineering Institute of Thailand : มาตรฐานในการต�ดต
�งระบบไฟฟDาของว�ศวกรรมสถาน แห+งประเทศไทย (วสท.)
VDE Verband Deutscher Electrotechniker e.v. : องค�การของกล+มว�ศวะกรไฟฟDาของประเทศเยอรม
นมาตรฐานท�)น�ยมใช=ก
นในประเท

ศอ()นๆ
EEMAC Electrical and Electronic Manufactures Association Canada: องค�การผ4=ควบคมการผล�ตอปกรณ�ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของ

ประเทศแคนาดา
ANSI American National Standards Institute : เป�นองค�การท�)ออกมาตรฐานข=อก2าหนดของประเทศ สหร
ฐอเมร�กา
UL Underwriters Laboratories, Inc : องค�การท�)ท2าการทดสอบและร
บประก
นความปลอดภ
ยของประ เทศสหร
ฐอเมร�กามาตรฐานท�)

น�ยมใช=ก
นในประเทศไทย
ท�)มา: เวEบไซต� http://sitthipornt.multiply.com/journal/item/6/6 มาตรฐานโดยท
)วไปท�)ใช=ในประเทศไทย

http://sitthipornt.multiply.com/journal/item/6/6


นอกจากน�� ย
งม�มาตรการเก�)ยวก
บการปนเป��อนสารต=องห=าม (Restrictions on Hazardous Substances: 
RoHS16) ซ�)งผ4=ประกอบการจ2าเป�นต=องอาศ
ยกลไกการร
บรองส�นค=าปลอดสารพ�ษท�)ได=มาตรฐานและเป�นท�)ยอมร
บใน
ระด
บสากล เพ()อเป�นหล
กประก
นความเส�ยหายท�)อาจเก�ดข��น นอกจากน��ย
งม�มาตรการด=านส�)งแวดล=อม พล
งงาน และ
ทร
พย�ส�นทางการค=า มาตรการด=านราคาส�นค=า ภาษ�น2าเข=า และมาตรการเช�งคณภาพส�นค=าท�)ผ4=ประกอบการจ2าเป�น
ต=องให=ความส2าค
ญและค2าน�งถ�งมาตรการต+างๆ ท�)เก�)ยวข=อง เพ()อให=การผล�ตส�นค=าได=มาตรฐานและเป�นท�)ยอมร
บของ
นานาประเทศ

RoHS เป�นข=อก2าหนดท�)บ
งค
บใช=ก
บเคร()องใช=ไฟฟDาท�)ซ(�อขายในสหภาพยโรป ซ�)งเร�)มม�ผลบ
งค
บใช=เม()อเด(อน
กรกฎาคม 2549 แต+ในประเทศอ()นๆ เช+น สหร
ฐอมร�กา ญ�)ปGน จ�น เกาหล� กEเร�)มท�)จะก2าหนดข=อบ
งค
บในล
กษณะน��
เช+นก
น ด
งน
�น ถ=าท+านเป�นผ4=ออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ท�)เข=าข+ายด
งกล+าว กEควรจะเร�)มศ�กษาและท2าความเข=าใจก
บข=อ
ก2าหนดน��ให=มากข��น เพราะในอนาคตข=อก2าหนดน��กEคงจะแผ+ขยายครอบคลมไปท
)วโลก

3.2.3 การจดส�ทธ�บ�ตรเพ96อป<องก�นการลอกเล0ยนแบบ 17

การออกแบบผล�ตภ
ณฑ�อตสาหกรรมน
�น การจดส�ทธ�บ
ตรส2าหร
บผล�ตภ
ณฑ�ท�)ได=ร
บการออกแบบเพ()อ
ปDองก
นการลอกเล�ยนแบบถ(อเป�นส�)งท�)ผ4=เป�นเจ=าของควรให=ความส2าค
ญอย+างย�)ง ส2าหร
บการย()นขอจดส�ทธ�บ
ตรของ
ไทยจะใช=เวลาในการด2าเน�นการหลายว
นและม�ข
�นตอนท�)ค+อนข=างย+งยากท2าให=ผ4=ประกอบการบางส+วนไม+ให=ความ
ส2าค
ญก
บการจดส�ทธ�บ
ตรเท+าท�)ควร ป^จจบ
นกรมทร
พย�ส�นทางป^ญญาได=แสดงเจตนารมย�การเข=าเป�นสมาช�กสนธ�
ส
ญญาความร+วมม(อด=านส�ทธ�บ
ตร (Patent Cooperation Treaty หร(อ PCT) ของไทย เม()อว
นท�) 24 ก
นยายน 2552 
และได=จ
ดต
�งส2าน
กงานร
บค2าขอจดทะเบ�ยนส�ทธ�บ
ตรระหว+างประเทศข��น ท2าหน=าท�)อ2านวยความสะดวกในการจดส�ทธ�
บ
ตรโดยไม+ต=องไปถ�งต+างประเทศ ท2าให=ช+วยลดต=นทนให=ก
บน
กประด�ษฐ� / น
กว�จ
ยในการย()นขอร
บความค=มครอง
ส�ทธ�บ
ตรในประเทศสมาช�ก PCT ด=วย 

16 RoHS (Restriction of Hazardous Substances) เป�นข=อก2าหนดท�) 2002/95/EC บ
งค
บใช=ก
บเคร()องใช=ไฟฟDาท�)ซ(�อขายใน
สหภาพยโรป ซ�)งเร�)มม�ผลบ
งค
บใช=ต
�งแต+เด(อนกรกฎาคม ป̀ 2006 ของสหภาพยโรป ว+าด=วยเร()องของการใช=สารท�)เป�น
อ
นตรายในอปกรณ�เคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� ซ�)งหมายความรวมถ�งเคร()องใช=ทกชน�ดท�)ต=องอาศ
ยไฟฟDาในการท2างาน 
รวมถ�งช��นส+วนทกอย+างท�)ประกอบเป�นเคร()องใช=ไฟฟDาน
�นจะต=องผ+านตามข=อก2าหนดด
งกล+าว โดยสารท�)จ2าก
ดปร�มาณใน
ป̂จจบ
นก2าหนดไว= 6 ชน�ด ได=แก+ ตะก
)ว ปรอท แคดเม�ยม เฮกซะวาเลนท� โพล�โบรม�เนต ไบเฟนน�ลส� โพล�โบรม�เนต ไดเฟน
น�ล อ�เธอร� ยกเว=นอปกรณ�บางอย+างท�)ไม+สามารถใช=สารอ()นมาทดแทนได= หร(อสารท�)ใช=ทดแทนม�อ
นตรายมากกว+า เช+น หลอด
ฟล4ออเรสเซนต� ซ�)งม�สารปรอทเป�นส+วนประกอบ ตะก
)วในเหลEกอ
ลลอย รวมท
�งเคร()องม(อด=านการแพทย� และการทหาร
17 ส�ทธ�บ
ตร (Patent) หมายถ�ง หน
งส(อส2าค
ญท�)ร
ฐออกให=เพ()อค=มครองการประด�ษฐ� (Invention) การออกแบบผล�ตภ
ณฑ� 
(Product Design) หร(อผล�ตภ
ณฑ�อรรถประโยชน� (Utility Model) ท�)ม�ล
กษณะตามท�)กฎหมายก2าหนด



ตารางท06 3.5 จ8านวนส�ทธ�บ�ตรจดทะเบ0ยน (Number of Granted Patent)

ป̀ ส�ทธ�บ
ตรจดทะเบ�ยนท
�งหมด
รวม ไทย ต+างชาต� รวม ไทย ต+างชาต� รวม ไทย ต+างชาต�

2551 2,185 781 1,404 1,219 719 500 966 62 904
2550 3,716 2,296 1,420 876 544 332 948 118 830
2549 3,171 1,964 1,207 757 450 307 1,121 118 1,003
2548 1,322 505 817 769 443 326 553 62 491
2547 2,044 867 1,177 1,328 810 518 716 57 659
2546 2,326 797 1,529 1,320 741 579 1,006 56 950
2545 2,466 635 1,831 1,364 596 768 1,102 39 1,063
2544 1,516 418 1,098 720 360 360 796 58 738
2543 744 164 580 328 119 209 416 45 371
2542 598 110 488 206 81 125 392 29 363
รวม 20,088 8,537 11,551 8,887 4,863 4,024 8,016 644 7,372

จ2านวน : ราย 
การออกแบบผล�ตภ
ณฑ� /Design การประด�ษฐ� /Invention

ท�)มา: กรมทร
พย�ส�นทางป̂ญญา

3.3 แนวโน5ม ท�ศทางความต5องการด5านการออกแบบในอ�ตสาหกรรมเคร96องใช5ไฟฟ<าและ
อ�เล�กทรอน�กสของไทย18

การผล�ตเคร()องใช=ไฟฟDาในป^จจบ
นได=ม�การน2าเทคโนโลย�และนว
ตกรรมใหม+ๆ  เข=ามาผสมผสานก
บ
ฮาร�ดแวร�มากข��น ประกอบก
บแนวโน=มของการก�ดก
นการค=าโดยการใช=มาตรการท�)ม�ใช+ภาษ�ท�)จะเพ�)มข��นในอนาคต 
โดยเฉพาะคณภาพของส�นค=ามาตรฐานด=านส�)งแวดล=อม และการประหย
ดพล
งงาน ท2าให=ผ4=ประกอบการต=องม�การ
ปร
บปรงนว
ตกรรมและคณภาพผล�ตภ
ณฑ�อย+างต+อเน()อง ซ�)งถ(อว+าเป�นการลงทนในระยะยาวเพ()อเพ�)มม4ลค+าเพ�)มให=ก
บ
ส�นค=า นอกจากน��ย
งต=องเผช�ญก
บค4+แข+งทางการค=า เช+น ส�นค=าจากประเทศจ�น และการแข+งข
นด=านราคาท�)รนแรง ด
ง
น
�นในการท�)จะยกระด
บอตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยไปส4+อตสาหกรรมการออกแบบ ODM 
น
�น จ2าเป�นต=องอาศ
ยความร+วมม(อจากท
�งภาคร
ฐและผ4=ประกอบการ โดยภาคร
ฐควรให=การสน
บสนนและส+งเสร�มการ
พ
ฒนาเทคโนโลย�และนว
ตกรรมซ�)งม�ต=นทนค+อนข=างส4ง การก2าหนดมาตรการต+างๆ ท�)เอ(�อหร(อเป�นประโยชน�ต+อการ

18 ข=อม4ลจากการส
มภาษณ�หน+วยงานท�)เก�)ยวข=องท
�งภาคร
ฐ เอกชน สถาบ
นการศ�กษา, และข=อม4ลปฐมภ4ม�: ข+าว บทความ บท
ว�เคราะห� บทส
มภาษณ�ท�)เก�)ยวข=องก
บการศ�กษาว�จ
ย



พ
ฒนาอตสาหกรรมไปส4+ ODM เช+น มาตรการทางด=านภาษ� การจ
ดต
�งศ4นย�ทดสอบผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDาและ
อ�เลEกทรอน�กส�ท�)ได=มาตรฐาน การสน
บสนนด=านงบประมาณในการลงทน เป�นต=น 

การผล�ตส�นค=าจ2าเป�นต=องม�เอกล
กษณ�เป�นของต
วเอง ม�การพ
ฒนาการออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ท�)ไม+ซ�2า
แบบใคร ซ�)งส�นค=าชน�ดเด�ยวก
น ประเภทเด�ยวก
นสามารถขายได=ในราคาท�)ต+างก
น จดต+างเหล+าน
�นสามารถสร=างข=อ
ได=เปร�ยบในเร()องของราคาได=เป�นอย+างด� แต+อย+างไรกEตามจะเหEนได=ว+าผ4=ประกอบการไทยย
งขาดความพร=อมในการ
ท2าว�จ
ยพ
ฒนาและออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ท�)เป�นของตนเอง โดยเฉพาะในอตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�
ซ�)งม�น=อยมาก จากการส
มภาษณ�เกEบข=อม4ลพบว+า บร�ษ
ทท�)ม�การว�จ
ยพ
ฒนาและออกแบบ (ODM) ส+วนใหญ+จะเป�น
บร�ษ
ทข=ามชาต�หร(อบร�ษ
ทร+วมทน ท
�งน��เน()องจากการลงทนทางด=านว�จ
ยและพ
ฒนารวมถ�งการออกแบบผล�ตภ
ณฑ� 
จนกระท
)งน2ามาผล�ตเป�นส�นค=าส2าเรEจร4ปน
�นเป�นการลงทนท�)ค+อนข=างส4ง บคลากรท�)เก�)ยยวข=องก
บการว�จ
ย/พ
ฒนาและ
ออกแบบอตสาหกรรมย
งม�ไม+มากพอ รวมท
�งเทคโนโลย�ท�)ม�การเปล�)ยนแปลงอย+างรวดเรEว ท2าให=ผ4=ประกอบการท�)ม�
เง�นทนในการด2าเน�นการน=อยไม+สามารถด2าเน�นธรก�จในร4ปของ ODM ได= นอกจากน�� การผล�ตส�นค=าเคร()องใช=ไฟฟDา
และอ�เลEกทรอน�กส�น
�นจะต=องผ+านการตรวจสอบ ร
บรองมาตรฐาน และเป�นไปตามกฎระเบ�ยบท�)ก2าหนดไว=อย+าง
เคร+งคร
ด และในกรณ�ท�)ผล�ตเพ()อการจะส+งออกจะต=องผ+านการตรวจสอบ ร
บรองมาตรฐาน และเป�นไปตามกฎ
ระเบ�ยบของประเทศน
�นๆ ด=วย เช+น ระเบ�ยบของสหร
ฐอเมร�กา สหภาพยโรป และญ�)ปGน เป�นต=น ท2าให=ผ4=ประกอบ
การไทยต=องปร
บต
วเพ()อร
บก
บกฎ ระเบ�ยบต+างๆ ท�)แต+ละประเทศก2าหนดข��น ท2าให=เก�ดต=นทนในการผล�ตส�นค=าเพ�)ม
ส4งข��นตามไปด=วย และท2าให=ผ4=ผล�ตต=องปร
บต
วทางด=านเทคโนโลย�การผล�ตเพ()อให=ได=มาตรฐานของผล�ตภ
ณฑ�ท�)
ก2าหนดและสามารถแข+งข
นก
บต+างประเทศได=ด=วย

ส2าหร
บผ4=ประกอบการท�)เป�น OEM อย4+แล=วโอกาสท�)ห
นมาท2าว�จ
ย/พ
ฒนาและออกแบบผล�ตภ
ณฑ�
เป�นของตนเองน
�นม�ค+อนข=างน=อย ท
�งน��เน()องจากการด2าเน�นก�จกรรมด
งกล+าวต=องลงทนส4ง รวมท
�งบคลากรท�)ม�ความร4=
ด=านว�จ
ยพ
ฒนาและออกแบบทางด=านไฟฟDาอ�เลEกทรอน�กส�ในประเทศไทยย
งม�ไม+มากน
ก (ส+วนใหญ+มาเร�ยนร4=และ
ฝpกฝนจากการปฏ�บ
ต�งานจร�งในสถานประกอบการ) 

อตสาหกรรมการออกแบบ ODM ของไทย ส�)งท�)ผ4=ประกอบการควรให=ความส2าค
ญและค2าน�งถ�งใน
การพ
ฒนาอตสาหกรรมจาก OEM ไปส4+ ODM น
�น ผ4=บร�หารองค�กรจ2าเป�นต=องม�ว�ส
ยท
ศน�และเหEนถ�งความส2าค
ญของ
การออกแบบ ว�จ
ยและพ
ฒนา รวมถ�งต=องเข=าใจและม�ความร4=ในกระบวนการของการออกแบบผล�ตภ
ณฑ� และม�ความ
ม+งม
)นอย+างแท=จร�ง ท
�งน��คณะว�จ
ยได=รวบรวมความค�ดเหEนและเสนอแนะจากผ4=ประกอบการในการท�)จะพ
ฒนาไปส4+
อตสาหกรรม ODM ได=น
�นส�)งท�)ควรค2าน�งถ�ง ได=แก+

• อตสาหกรรมการผล�ตเคร()องใช=ไฟฟDาของไทยควรเน=นท�)กล+มล4กค=าเฉพาะกล+ม และท2าการผล�ตส�นค=าใน
จ2านวนท�)ไม+มาก น
ก เน=นการออกแบบท�)ม�ฟ̂งก�ช
)นท�)สามารถใช=งานได=ง+าย และควรค2าน�งถ�งคณภาพของ
ส�นค=าท�)ท2าการผล�ต และความพ�ง พอใจของผ4=ใช=เป�นส2าค
ญ ซ�)งจะท2าให=อตสาหกรรม ODM ของไทย
สามารถเต�บโตและพ
ฒนาไปได= 

• ศ�กษาและปฏ�บ
ต�ตามข=อก2าหนด มาตรฐาน กฎระเบ�ยบ ข=อบ
งค
บต+างๆ ของแต+ละประเทศท�)ได=ก2าหนดไว=ใน
แต+ละด=าน อย+างเคร+งคร
ด ซ�)งประเทศผ4=ผล�ตและส+งออกจะต=องปฏ�บ
ต�ตามเง()อนไข เช+น ระเบ�ยบ WEEE 
ของสภายโรปและคณะมนตร�ยโรป ว+าด=วยซากอปกรณ�ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� RoHs (Restriction of 



use of oertain Hazardous Substances in Electrical and Electron Equipment)  หร(อระเบ�ยบว+าด=วย
การก2าจ
ดการใช=สารต=องห=ามบางชน�ดใน ผล�ตภ
ณฑ�ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� และกฎหมายการร�ไซเค�ลของ
อปกรณ�เคร()องใช=ไฟฟDาในคร
วเร(อนของประเทศญ�)ปGน (HARL)

• ผ4=ประกอบการจะต=องม�องค�ความร4=ในด=านการท2าว�จ
ยและพ
ฒนา ม�ความร4=ด=านเทคโนโลย�ท�)เก�)ยวข=องก
บ
ผล�ตภ
ณฑ�ท�)ตนท2าการผล�ต และม�ความเข=าใจเก�)ยวก
บกระบวนการของการออกแบบอตสาหกรรม

• ช+องทางการจ2าหน+ายหร(อการตลาด ซ�)งควรให=ความส2าค
ญก
บท
�งตลาดภายในประเทศและตลาดต+าง
ประเทศ โดยเฉพาะ ตลาดในประเทศจะต=องท2าให=คนในประเทศม�ความเช()อม
)นต+อส�นค=าท�)ผล�ตโดยคนไทย

ปUญหาในการท8า   ODM   ของไทย   
(1) งบประมาณท�)จะน2ามาใช=ในการท2าว�จ
ยพ
ฒนา การออกแบบผล�ตภ
ณฑ� ต=นทนการผล�ตส�นค=า เพ()อให=ได=

คณภาพและ เป�นท�)ต=องการของผ4=บร�โภค 
(2) บคลากรท�)ม�ความร4=และเช�)ยวชาญในด=านการออกแบบอตสาหกรรมเฉพาะกล+ม (เคร()องใช=ไฟฟDา/

อ�เลEกทรอน�กส�)
(3) นโยบายในการสน
บสนนและส+งเสร�มอตสาหกรรมออกแบบจากภาคร
ฐอย+างต+อเน()อง (ระยะยาว) อย+าง

จร�งจ
ง พร=อมท
�ง การสน
บสนนด=านงบประมาณในการลงทน
(4) โอกาสท�)ไทยจะเก�ดอตสาหกรรม ODM ในประเทศควรจะม�การศ�กษาและท2า roadmap เพ()อศ�กษาถ�ง

ความเป�นไปได= ในด=านต+างๆ เช+น เทคโนโลย� บคลากร โครงสร=างพ(�นฐาน 

การออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ในโรงงานอตสาหกรรมเป�นการสร=างคณค+าให=ก
บส�นค=าท�)สามารถเหEนผล
ได=ช
ดเจน และเรEวท�)สด ด
งน
�นอตสาหกรรมไทยจ2าเป�นต=องปร
บต
วและพ
ฒนาจากการร
บจ=างผล�ต/ประกอบ (OEM) 
มาเป�นว�จ
ย/พ
ฒนาและออกแบบผล�ตภ
ณฑ�เอง (ODM) ซ�)งหมายถ�งการเร�)มท�)จะค�ดอะไรเองให=มากข��น ว�ธ�น��อาจเป�น
หนทางน2าไปส4+ความส2าเรEจในการผล�ตผล�ตภ
ณฑ�ท�)ม�ตราส�นค=าเป�นของตนเองได=ในอนาคต อย+างไรกEตาม การพ
ฒนา
ผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยในระด
บ ODM ในป^จจบ
น ควรให=ความส2าค
ญก
บการสร=าง
ม4ลค+าด=วยงานออกแบบ (ODM) เพ()อการสร=างตราส�นค=าให=ก
บส�นค=าของตนเอง (OBM) ให=มากข��น ซ�)งเป�นส�)งท�)
จ2าเป�นมาก และถ(อเป�นห
วใจส2าค
ญในอ
นท�)จะท2าให=อตสาหกรรมของไทยอย4+รอดและสามารถแข+งข
นก
บต+างประเทศ
ต+อไปได= 

3.4 หน�วยงาน / องคกรท06ด8าเน�นก�จกรรมเก06ยวข5องก�บการออกแบบอ�ตสาหกรรม

หน+วยงานหร(อองค�กรท�)ด2าเน�นก�จกรรมเก�)ยวข=องก
บการออกแบบอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�และ
เคร()องไฟฟDาของไทย แบ+งออกได=ด
งน��

3.4.1 หน�วยงานภาคร�ฐ



เป�นหน+วยงานท�)ท2าหน=าท�)ให=การสน
บสนนและส+งเสร�ม ตลอดจนก2าหนดนโยบายและมาตรการ
ต+างๆ ให=ค2าปร�กษาเก�)ยวข=องก
บอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� ประกอบด=วยหน+วยงานต+างๆ ด
งน��

(1) ส8าน�กงานมาตรฐานผล�ตภ�ณฑอ�ตสาหกรรม กระทรวงอ�ตสาหกรรม 
ม�ภารก�จเก�)ยวก
บการด2าเน�นงานด=านการมาตรฐานของประเทศ โดยส+งเสร�ม สน
บสนน พ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�

ภายในประเทศ ให=ม�คณภาพและเป�นท�)ยอมร
บ เพ()อเพ�)มข�ดความสามารถในการแข+งข
นของอตสาหกรรมไทยใน
ตลาดโลก พ�ท
กษ�ส�)งแวดล=อม และค=มครองผ4=บร�โภคให=ได=ร
บความเป�นธรรม ม�ความปลอดภ
ยในช�ว�ตและทร
พย�ส�น

(2) ศ�นยปฏ�บ�ต�การและมาตรฐาน (ศปก.) สถาบ�นไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กส 
เป�นหน+วยงานภายใต=การก2าก
บด4แลของกระทรวงอตสาหกรรม เป�นศ4นย�กลางในการด2าเน�นก�จกรรมพ
ฒนา

อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ให=ม�ข�ดความสามารถในการแข+งข
น ให=ค2าปร�กษาเสนอแนะเช�งนโยบาย และ
มาตรการในการพ
ฒนาและแก=ไขป^ญหาของอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� และอตสาหกรรมท�)เก�)ยวข=อง รวม
ท
�งเป�นศ4นย�กลางการประสานงานและด2าเน�นการระหว+างองค�กร สถาบ
นต+าง ๆ ในการพ
ฒนาบคลากร เทคโนโลย�
และมาตรฐานด=านต+างๆ ให=ก
บภาคอตสาหกรรม เพ()อการพ
ฒนาอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ไทยให=ได=
คณภาพตามมาตรฐานสามารถแข+งข
นได=ในตลาดโลก โดยให=บร�การในด=านต+างๆ ได=แก+ บร�การทดสอบผล�ตภ
ณฑ�
ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� ห=องปฏ�บ
ต�การทดสอบ ให=บร�การทดสอบผล�ตภ
ณฑ�ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ตาม
มาตรฐานผล�ตภ
ณฑ� อตสาหกรรม IEC, CISPR, ISO, EN, ASTM, FCC, VCCI เป�นต=น ตลอดจนบร�การสอบ
เท�ยบเคร()องม(อว
ดและทดสอบ นอกจากน��ย
งให=บร�การตรวจคณภาพโรงงานอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� 
และบร�การให=ค2าปร�กษาด=านว�ชาการและมาตรฐานต+างๆ อ�กด=วย

(3) ส8าน�กงานศ�นยสร5างสรรคงานออกแบบ หร9อ Thailand Creative & Design Center: TCDC 
เป�นหน+วยงานเฉพาะด=านภายใต=การก2าก
บด4แลของส2าน
กงานบร�หารและพ
ฒนาองค�ความร4= หร(อ Office of 

Knowledge Management and Development: OKMD ม�ว
ตถประสงค�หล
กในการสร=างโอกาสให=ประชาชนได=เข=า
ถ�ง “ความร4=” เพ()อเป�นแรงบ
นดาลใจให=เก�ดความค�ดสร=างสรรค�ใหม+ๆ และเป�ดโอกาสให=ประชาชนได=ร
บร4=
ประสบการณ�เก�)ยวก
บผลงานและความส2าเรEจของน
กค�ด น
กออกแบบจากท
)วโลก นอกจากน�� TCDC ย
งได=ร+วมม(อก
บ
ภาคธรก�จ ผ4=ประกอบการ SME และน
กออกแบบ โดยม�เปDาหมายเพ()อสน
บสนนให=คนไทยได=ตระหน
กถ�งคณค+าของ
การน2าการออกแบบมาใช=ในการสร=างม4ลค+าให=ก
บส�นค=าและบร�การ ตลอดจนส+งเสร�มและเผยแพร+ผลงานการ
ออกแบบของน
กออกแบบไทยให=เป�นท�)ร4=จ
กท
�งภายใน และต+างประเทศ
 

(4) สถาบ�นไทย-เยอรม�น 
จ
ดต
�งข��นโดยความร+วมม(อระหว+างร
ฐบาลไทยและร
ฐบาลสหพ
นธ�สาธารณร
ฐเยอรม
นน� เป�นหน+วยงานท�)ม�

ประส�ทธ�ภาพในการถ+ายทอดเทคโนโลย�การผล�ตข
�นส4งส4+ภาคอตสาหกรรมไทย ภายใต=การด4แลของกระทรวง



อตสาหกรรมโดยม�อตสาหกรรมพ
ฒนาม4ลน�ธ�มารองร
บการด2าเน�นงาน ให=บร�การฝpกอบรมแก+ภาคอตสาหกรรม และ
ย
งเป�นสถาบ
นช
�นน2าทางด=านเทคโนโลย�การผล�ตสม
ยใหม+ ท�)ม�ความเป�นเล�ศในการพ
ฒนา การถ+ายทอด และการ
จ
ดการในระด
บมาตรฐานสากล และม+งส4+การว�จ
ยและพ
ฒนางานด=านว�ศวกรรมการผล�ต โดยม�พ
นธก�จหล
กค(อ เป�น
ศ4นย�กลางการพ
ฒนา การถ+ายทอดและการจ
ดการเทคโนโลย�การผล�ตข
�นส4งส4+ภาคอตสาหกรรมเพ()อเพ�)มข�ดความ
สามารถของบคลากรในภาคอตสาหกรรมและหน+วยงานท�)เก�)ยวข=อง เพ()อรองร
บการพ
ฒนาและการเปล�)ยนแปลงใน
อนาคต เป�นศ4นย�ข=อม4ลเช�งล�กของอตสาหกรรมการผล�ต ศ�กษาว�เคราะห�ข=อม4ลเพ()อพยากรณ�แนวโน=มการ
เปล�)ยนแปลงของอตสาหกรรม และจ
ดท2าข=อเสนอเช�งนโยบาย เพ()อสน
บสนนการด2าเน�นงานของหน+วยงานภาคร
ฐ
และเอกชน รวมท
�งพ
ฒนาข�ดความสามารถในการว�จ
ยและพ
ฒนาด=านว�ศวกรรมการผล�ต

(5)  สถาบ�นว�จ�ยและพ�ฒนาอ�ตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications Research and 
Industrial Development Institute: TRIDI)

คณะกรรมการก�จการโทรคมนาคมแห+งชาต� (กทช.) ได=ม�มต�เม()อว
นท�) 17 ส�งหาคม 2549 อนม
ต�ให=ด2าเน�น 
การจ
ดต
�งสถาบ
นว�จ
ยและพ
ฒนาอตสาหกรรมโทรคมนาคม หร(อ Tridi ข��น โดยเป�นหน+วยงานหน�)งของส2าน
กงาน
คณะกรรมการก�จการโทรคมนาคมแห+งชาต� เพ()อด2าเน�นการตามภารก�จของอ2านาจหน=าท�)ท�)บ
ญญ
ต�ไว=ในมาตรา 
51(15) และ (16) ของพระราชบ
ญญ
ต�องค�กรจ
ดสรรคล()นความถ�)และก2าก
บก�จการว�ทยกระจายเส�ยง ว�ทยโทรท
ศน�
และก�จการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 กล+าวค(อ ส+งเสร�มให=ม�การฝpกอบรมและพ
ฒนาบคลากรด=านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลย�สารสนเทศ และส+งเสร�มสน
บสนนการว�จ
ยและพ
ฒนาเทคโนโลย�ด=านโทรคมนาคม เทคโนโลย�สารสนเทศ 
อตสาหกรรมโทรคมนาคม และอตสาหกรรมต+อเน()อง  โดยม�ภารก�จและพ
นธก�จหล
กท�)ส2าค
ญค(อ 

• ส+งเสร�มและสน
บสนนการว�จ
ยและพ
ฒนาเทคโนโลย�ด=านโทรคมนาคม เทคโนโลย�สารสนเทศ อตสาหกรรม
โทรคมนาคมและอตสาหกรรมต+อเน()อง 

• สน
บสนนให=ม�การฝpกอบรมและการพ
ฒนาบคลากรด=านโทรคมนาคมและเทคโนโลย�สารสนเทศ ตลอดจน
เทคโนโลย�ท�)เก�)ยวข=อง 

• สน
บสนนให=ม�ศ4นย�กลางการแลกเปล�)ยนและแสดงผลงานความค�ดสร=างสรรค�ด=านการพ
ฒนา เทคโนโลย�
ด=านโทรคมนาคม เทคโนโลย�สารสนเทศ อตสาหกรรมโทรคมนาคมและอตสาหกรรมต+อเน()อง 

• เป�นศ4นย�กลางการจ
ดฝpกอบรมและก�จกรรมเสร�มศ
กยภาพต+างๆ ด=านโทรคมนาคม เทคโนโลย�สารสนเทศ
อตสาหกรรมโทรคมนาคมและอตสาหกรรมต+อเน()องของส2าน
กงานกทช. 

• ส+งเสร�มและสน
บสนนความร+วมม(อระหว+างประเทศด=านการพ
ฒนาบคลากรโทรคมนาคมและเทคโนโลย�ท�)
เก�)ยวข=อง ส+งเสร�มการว�จ
ยและพ
ฒนาเทคโนโลย�ด=านโทรคมนาคม เทคโนโลย�สารสนเทศ อตสาหกรรม
โทรคมนาคมและอตสาหกรรมต+อเน()อง 

3.4.2 สถาบ�นการศGกษา 



เป�นหน+วยงานท�)ท2าหน=าท�)ในการผล�ตน
กออกแบบในระด
บปร�ญญาตร�และปร�ญญาโทในแขนงต+างๆ ท�)
เก�)ยวข=องก
บการออกแบบอตสาหกรรม โดยในแต+ละมหาว�ทยาล
ยจะอย4+ภายใต=คณะหร(อภาคว�ชาท�)แตกต+างก
นไป
ตามแต+ละมหาว�ทยาล
ย เช+น ภาคว�ชาอตสาหกรรมการออกแบบ คณะว�ศวกรรมศาสตร� มหาว�ทยาล
ยเทคโนโลย�
พระจอมเกล=าเจ=าคณทหารลาดกระบ
ง ภาคว�ชาออกแบบอตสาหกรรม คณะสถาป^ตยกรรมศาสตร� จฬาลงกรณ�
มหาว�ทยาล
ย และสาขาว�ชาออกแบบผล�ตภ
ณฑ�อตสาหกรรม คณะศ�ลปะและการออกแบบ มหาว�ทยาล
ยร
งส�ต 
ป^จจบ
นได=ม�การเป�ดการเร�ยนการสอนเก�)ยวก
บการออกแบบอตสาหกรรมท
�งในสถาบ
นการศ�กษาของร
ฐและเอกชน 
ว�ชาท�)เป�ดสอน อาท� การออกแบบเคร()องป^�นด�นเผา การออกแบบงานโลหะ การออกแบบส�)งทอ การออกแบบ
เฟอร�น�เจอร� การออกแบบรถยนต�หร(อเคร()องใช=ไฟฟDา เป�นต=น 

มหาว�ทยาล
ยเทคโนโลย�พระจอมเกล=าธนบร� ได=น2าเสนอโครงการจ
ดต
�งศ4นย�ออกแบบอตสาหกรรมแห+งชาต� 
เพ()อของบประมาณสน
บสนนจากแผนปฏ�บ
ต�การไทยเข=มแขEงของภาคร
ฐ โดยม�ว
ตถประสงค�เพ()อเพ�)มปร�มาณการ
ผล�ต สร=างความม
)นใจให=ก
บต+างชาต�ในการคงฐานการผล�ตไว=ในประเทศ รวมถ�งการให=การสน
บสนนภาคธรก�จ
อตสาหกรรมไทยในการแก=ป^ญหาด=านการออกแบบ การผล�ต การจ
ดจ2าหน+าย การพ
ฒนาและสร=างบคลากรว�จ
ย 
ออกแบบ เพ()อรองร
บการเต�บโตให=ม�ความสอดคล=องก
บความต=องการของอตสาหกรรมในอนาคต รวมท
�งกระต=นให=
เก�ดการใช=ส�นค=าไทยท�)ผล�ตในประเทศ ตลอดจนเป�นศ4นย�สร=างสรรค�และบ+มเพาะนว
ตกรรมด=านว�ศวกรรมการ
ออกแบบและเทคโนโลย�แห+งชาต� อ
นจะน2าไปส4+การเพ�)มศ
กยภาพการแข+งข
นให=ก
บภาคอตสาหกรรมไทย ระยะเวลา
ด2าเน�นโครงการรวม 9 ป` เร�)มด2าเน�นการในป` พ.ศ. 2553 ถ�งป` พ.ศ. 2561 ขณะน��อย4+ระหว+างด2าเน�นการน2าเสนอโค
รงการฯ 

3.4.3 ผ�5ประกอบการไทย
ส2าหร
บผ4=ประกอบการในอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทย จะประกอบด=วยผ4=ประกอบการท�)

ด2าเน�นธรก�จท
�งด=านการว�จ
ย/พ
ฒนาและออกแบบผล�ตภ
ณฑ� ซ�)งผล�ตภ
ณฑ�ท�)ท2าการผล�ตจะเป�นท
�งแบบร
บจ=างผล�ต
และประกอบ (OEM) ร
บออกแบบผล�ตภ
ณฑ�และร
บจ=างผล�ต (ODM) และผ4=ประกอบการท�)ท2าการว�จ
ย/พ
ฒนา 
ออกแบบ และท2าการผล�ตโดยม�ตราส�นค=าเป�นของตนเอง (OBM) นอกจากน��ย
งม�ผ4=ประกอบการท�)ด2าเน�นธรก�จร
บจ=าง
ออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ให=ก
บผ4=ประกอบการท�)ต=องการท2าผล�ตภ
ณฑ�เป�นของตนเองแต+ย
งไม+ม�ความพร=อมในด=าน
บคลากรด=านการออกแบบหร(อไม+สามารถออกแบบผล�ตภ
ณฑ�เองได= อย+างไรกEตาม อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและ
อ�เลEกทรอน�กส�ของไทยส+วนใหญ+ย
งเป�นบร�ษ
ทร
บจ=างประกอบ โดยจะผล�ตตามค2าส
)งของผ4=ว+าจ=างท�)ม�การออกแบบมา
แล=ว 

3.4.5 หน�วยงานภายในสวทช. ท06ให5บร�การและสน�บสน�นการออกแบบ และการพ�ฒนาต5นแบบบอ�ตสาหกร
รม



 หน�วยปฏ�บ�ต�การว�จ�ยพ�ฒนาต5นแบบและผล�ตภ�ณฑอ�ตสาหกรรม, ศ�นยเทคโนโลย0
อ�เล�กทรอน�กสและคอมพ�วเตอรแห�งชาต� (เนคเทค)

จ
ดต
�งข��นโดยม�ว
ตถประสงค�เพ()อสน
บสนนการว�จ
ย ออกแบบและพ
ฒนาเทคโนโลย�ในการสร=างต=นแบบ โดย
จะเป�นผ4=เช�)อมโยงต=นแบบระด
บห=องปฏ�บ
ต�การและผล�ตภ
ณฑ�อตสาหกรรม เพ()อลดช+องว+างระหว+างผ4=พ
ฒนา
เทคโนโลย�และภาคอตสาหกรรมการผล�ต นอกจากน�� ย
งสร=างเคร(อข+ายน
กว�จ
ยและผ4=เช�)ยวชาญ รวมท
�งให=ความร4=ทาง
ว�ชาการในด=านการพ
ฒนาต=นแบบก
บท
�งหน+วยงานท
�งภายในและภายนอกสวทช. อ�กด=วย

ก�จกรรมหล
กของหน+วยงานฯ ค(อการส2ารวจเทคโนโลย�ในตลาดต+างประเทศเพ()อเป�นข=อม4ลในการพ
ฒนา
ต=นแบบอตสาหกรรม โดยจะท2างานรวมก
บหน+วยงานถ+ายทอดเทคโนโลย�ของเนคเทค ค
ดเล(อกเทคโนโลย�ภายใน
หน+วยปฏ�บ
ต�การท�)ม�ศ
กยภาพทางการตลาด (Inside out) หร(อร
บงานพ
ฒนาต=นแบบตามความต=องการของหน+วย
งานภายนอก (Outside In) ซ�)งกระบวนการท2างานของหน+วยงานจะครอบคลมการก2าหนดระยะเวลาในการพ
ฒนา
ต=นแบบเพ()อให=ท
นความต=องการของตลาด ก2าหนดความต=องการของผล�ตภ
ณฑ�ในล
กษณะ Concept Development 
ก2าหนดความต=องการผล�ตภ
ณฑ�ท�)แปรเปล�)ยนมาจากความต=องการของตลาด (Market or Customer Need) การท2า 
Conceptual Design การออกแบบผล�ตภ
ณฑ� การท2าต=นแบบระด
บอตสาหกรรม จ
ดท2าเอกสารหร(อค4+ม(อการผล�ต ไป
จนถ�งการถ+ายทอดเทคโนโลย�เพ()อการผล�ต
ต
วอย+างผลงานท�)ผ+านมาของหน+วยงานฯ ได=แก+ 

• อปกรณ� Broadband ไร=สายส2าหร
บชนบท Rural Wireless Broadband Access (RWBA)
• รถส()อสารฉกเฉ�นเพ()อส
งคมไทย 
• รถสามล=อส2าหร
บคนพ�การ 
• เคร()องจ+ายไฟฟDาส2ารองส2าหร
บคอมพ�วเตอร�ประส�ทธ�ภาพส4ง Class Room System (CRS)

 ศ�นยความเปFนเล�ศเพ96อพ�ฒนาผล�ตภ�ณฑท06เปFนม�ตรต�อส�6งแวดล5อม (Excellent Center for Eco - 
Product; XCEP) ศ�นยเทคโนโลย0โลหะและว�สด�แห�งชาต� (เอ�มเทค)

ศ4นย�เทคโนโลย�โลหะและว
สดแห+งชาต� (เอEมเทค) ร+วมก
บกระทรวงอตสาหกรรม ได=ด2าเน�นการเพ()อจ
ดต
�ง 
“ศ4นย�ความเป�นเล�ศเพ()อพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ท�)เป�นม�ตรต+อส�)งแวดล=อม (eXcellent Center for Eco-Products: XCEP)” 
โดยม�หน=าท�)สน
บสนนภาคอตสาหกรรมและสถาบ
นเฉพาะทาง ให=เก�ดการพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ท�)เป�นม�ตรต+อส�)งแวดล=อม
ท�)เป�นไปตามมาตรฐานหร(อกฎระเบ�ยบสากล ซ�)งจะส+งผลให=อตสาหกรรมไทยสามารถร
กษาตลาดการส+งออกและ
เพ�)มตลาดส+งออกได=ในอนาคต อ
นเป�นการเพ�)มข�ดความสามารถในการผล�ต การร
กษาส�)งแวดล=อม และย
งเป�นการใช=
ทร
พยากรธรรมชาต�ท�)ม�อย4+อย+างจ2าก
ด ให=ได=ประส�ทธ�ผลส4งสด เพ()อให=เก�ดการพ
ฒนาอย+างย
)งย(น

XCEP ให=บร�การแก+ภาคร
ฐและเอกชน เก�)ยวการออกแบบ และการพ
ฒนาต=นแบบและกระบวนการผล�ตท�)
เป�นม�ตรก
บส�)งแวดล=อม อ
นได=แก+ การบร�การสร=างช��นงานด=วยเคร()องต=นแบบ 3 ม�ต� (Rapid Prototype) การบร�การ
สร=างแม+พ�มพ� การบร�การออกแบบและว�เคราะห�ช��นส+วนเคร()องจ
กรกล โดยโปรแกรม SolidWorks, Cosmos, Rhino, 
Maxwell และ Cimatron การฝpกอบรมด=านการออกแบบ ว�เคราะห�ผล�ภ
ณฑ�/ช��นส+วนเคร()องจ
กรกลและการประเม�น



ผล�ตภ
ณฑ�เพ()อส�)งแวดล=อม รวมท
�งการบร�การให=ค2าปร�กษาแนะน2าหร(อให=ข=อม4ลทางว�ชาการทางด=านการออกแบบ
และพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ท�)เป�นม�ตรต+อส�)งแวดล=อม (EcoDesign) บนพ(�นฐานของ Life Cycle Thinking

นอกจากน�� XCEP ย
งพ
ฒนาและสน
บสนนงานว�จ
ยด=านการพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ท�)เป�นม�ตรต+อส�)งแวดล=อม 
พร=อมท
�งสน
บสนนการพ
ฒนาต+อยอดให=เป�นผล�ตภ
ณฑ�ท�)ออกส4+ตลาด สร=างเคร(อข+ายความเช�)ยวชาญเฉพาะด=านเพ()อ
สน
บสนนงานด=านการออกแบบและพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ท�)เป�นม�ตรต+อสอ+งแวดล=อม ได=แก+ เคร(อข+ายการออกแบบ
ผล�ตภ
ณฑ�ท�)เป�นม�ตรต+อส�)งแวดล=อม เคร(อข+ายว
สดท�)เป�นม�ตรต+อส�)งแวดล=อม และร+วมก
บเคร(อข+ายต+างๆ จ
ดให=ม�การ
ประกวดออกแบบผล�ตภ
ณฑ�เช�งน�เวศเศรษฐก�จแห+งประเทศไทยทกป`ข��น เพ()อเป�นแหล+งเช()อมโยงข=อม4ล / ข+าวสาร / 
ความร4= / เทคโนโลย�ด=านการออกแบบผล�ตภ
ณฑ� บร�การ และกระบวนการผล�ตท�)เป�นม�ตรต+อส�)งแวดล=อม ให=แก+ภาค
อตสาหกรรมภาคเอกชน ภาคร
ฐ น
กว�ชาการ น
กศ�กษา และบคคลท
)วไปในสาขาอาช�พต+างๆ ตลอดจนส+งเสร�มให=
เก�ดการแลกเปล�)ยนถ+ายทอดความร4=ระหว+างภาค�ท�)เก�)ยวข=อง

 ศ�นยบร�การปรGกษาการออกแบบและว�ศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service 
Center : DECC) ส8าน�กงานพ�ฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลย0แห�งชาต�

เป�นหน+วยงานในส
งก
ดของส2าน
กงานพ
ฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�แห+งชาต� ท�)ให=บร�การท�)ปร�กษาท�)ม�
ความเช�)ยวชาญเทคโนโลย�ด=านการค2านวณข
�นส4งเพ()อการว�เคราะห�แก=ป^ญหาในการออกแบบและงานว�ศวกรรม โดย
หน+วยงานฯ ม�พ
นธก�จหล
กด
งน��

• ถ+ายทอดเทคโนโลย�และท2าให=เก�ดการแพร+กระจายของเทคโนโลย�การว�เคราะห�ป^ญหา การออกแบบ
และการผล�ตด=วยระเบ�ยบว�ธ�ไฟไนต�เอล�เมนต� (Finite Element Method) ไปย
งภาคการศ�กษา ท�)เป�ด
การเร�ยนการสอนในด=านการออกแบบการผล�ตและภาคอตสาหกรรมท�)เป�นยทธศาสตร�ของ
ประเทศไทยอย+างเป�นเคร(อข+าย

• ให=บร�การท�)ปร�กษาในการว�เคราะห�และแก=ป^ญหาการออกแบบงานทางว�ศวกรรมให=หน+วยงานภาคร
ฐ
และเอกชนท
�งในประเทศไทยและต+างประเทศ

• เป�นแหล+งเช()อมโยงและพ
ฒนาฐานความร4=เก�)ยวก
บการว�เคราะห�และการแก=ป^ญหาการออกแบบงานทาง
ว�ศวกรรมด=วยระเบ�ยบว�ธ�ไฟไนต�เอล�เมนต� ของประเทศไทยให=ก
บหน+วยงานว�จ
ย สถาบ
นการศ�กษา 
และภาคอตสาหกรรม

การจ
ดอบรมหล
กส4ตร Computer Aided Engineering และการให=บร�การว�เคราะห�และแก=ป^ญหาทาง
ว�ศวกรรมด=วยระเบ�ยบว�ธ�ไฟไนต�เอล�เมนต�ของ DECC ช+วยให=ผ4=ประกอบการเพ�)มโอกาสในการท2าธรก�จก
บบร�ษ
ทผ4=
ผล�ตต+างประเทศ ลดต=นทนในการท2าต=นแบบ ลดระยะเวลาในการพ
ฒนาต=นแบบ และเพ�)มประส�ทธ�ภาพให=ก
บการ
ท2างานด=านการออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ด=วยการน2าความร4=ด=านการค2านวณข
�นส4งเข=ามาช+วยในการท2างานได= ซ�)งใน
ป^จจบ
นน
�น ม�ผ4=ประกอบการในกล+มอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส� อตสาหกรรมยานยนต�และช��นส+วน อตสาหกรรม



พลาสต�กและป�โตรเคม� อตสาหกรรมการแพทย� และอตสาหกรรมเคร()องจ
กรกลและช��นส+วน เข=ามาขอใช=บร�การด
ง
กล+าวเป�นจ2านวนมาก 

 ศ�นยทดสอบผล�ตภ�ณฑไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กส (Electrical and Electronic Products Testing 
Center: PTEC) 

เป�นห=องปฏ�บ
ต�การทดสอบความเข=าก
นได=ทางแม+เหลEกไฟฟDา (Electromagnetic Compatibility: EMC) 
ตามมาตรฐานสากล ให=บร�การทดสอบแก+ผ4=ประกอบการท
�งภาคร
ฐและเอกชนท�)ต=องการทดสอบในเร()องความเข=าก
น
ได=ทางแม+เหลEกไฟฟDา และการทดสอบเพ()อพ
ฒนายกระด
บมาตรฐานของส�นค=า รวมถ�งการด2าเน�นการว�จ
ยในสาขา
ความเข=าก
นได=ทางแม+เหลEกไฟฟDาให=เก�ดข��นภายในประเทศ ป^จจบ
น PTEC สามารถข��นทะเบ�ยนก
บ FCC (Federal 
Communication Commission) ได=เป�นแห+งแรกในประเทศไทยสามารถให=บร�การทดสอบ Electromagnetic 
Interference ตามข=อก2าหนดของประเทศสหร
ฐอเมร�กาและได=ร
บการยอมร
บในการให=บร�การทดสอบตามมาตรฐาน
สากล ISO/IEC 17025 จากส2าน
กงานมาตรฐานอตสาหกรรม นอกจากน��ย
งให=บร�การทดสอบด=านความปลอดภ
ย 
การว
ดสภาวะแวดล=อมทางแม+เหลEกไฟฟDาในโรงงานอตสาหกรรม และการให=บร�การค2าปร�กษา/งานบร�การสอบเท�ยบ
เคร()องม(อว
ดอตสาหกรรม



บทท06 4
ว�เคราะหศ�กยภาพ สถานภาพ และความพร5อมของอ�ตสาหกรรมไฟฟ<าและ 

อ�เล�กทรอน�กสไทย

ในบทน��จะเป�นการว�เคราะห�ป^จจ
ยส2าค
ญต+างๆ ท�)เป�นต
วก2าหนดและส+งเสร�มข�ดความสามารถของ
อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ในประเทศไทย โดยใช=กรอบแนวค�ดและว�ธ�การว�เคราะห�ในการด2าเน�นการ
ศ�กษา 2 แนวทางประกอบก
น ได=แก+

(1) Dynamic Diamond Model 19 
ในการประเม�นความสามารถในการแข+งข
นของอตสาหกรรมน
�น แบบจ2าลอง Diamond Model ของ 

Michael E. Porter จะเป�นกรอบการว�เคราะห�หล
ก ตามแบบจ2าลองน�� ความสามารถในการแข+งข
นของอตสาหกรรม 
ข��นอย4+ก
บความส
มพ
นธ�และพลว
ตรขององค�ประกอบท�)ส2าค
ญ 4 ประการ ได=แก+ กลยทธ�ธรก�จ โครงสร=างและการ
แข+งข
น ป^จจ
ยด=านอปสงค� ภาวะของอตสาหกรรมสน
บสนนและอตสาหกรรมเก�)ยวเน()อง และ ป^จจ
ยการผล�ต

ป^จจ
ยเหล+าน�� ล=วนม�บทบาทท�)ส2าค
ญต+อความสามารถในการแข+งข
นของอตสาหกรรม นอกจากน�� องค�
ประกอบอ�กประการหน�)งท�)ส2าค
ญ ค(อ บทบาทภาคร
ฐ เน()องจากภาคร
ฐม�บทบาทส2าค
ญในการผล
กด
นหร(อกระต=นให=
เก�ดพ
ฒนาการในแต+ละองค�ประกอบข=างต=น ซ�)งจะส+งผลต+อความสามารถในการแข+งข
นของอตสาหกรรมในท�)สด

(2) SWOT Analysis
ส2าหร
บการว�เคราะห�เพ()อจ
ดท2าข=อเสนอแนะเช�งกลยทธ� แผนปฏ�บ
ต�การ และ ต
วอย+างโครงการน2าร+องท�)ควร

เร+งด2าเน�นการ ในการศ�กษาน�� จะใช=การว�เคราะห�จดแขEง-จดอ+อน โอกาส-อปสรรค (SWOT Analysis) ซ�)งเป�น
แนวค�ดท�)ม�การประยกต�ใช=ก
นอย+างกว=างขวาง โดยการว�เคราะห� SWOT Analysis น
�น ในข
�นตอนแรกค(อการ
ท2าความเข=าใจถ�งองค�ประกอบแต+ละองค�ประกอบของ SWOT ได=แก+ Strength-จดแขEง Weakness-จดอ+อน 
Opportunity–โอกาส และ Threat-อปสรรคหร(อภ
ยคกคาม และจ�งน2าไปส4+การว�เคราะห�เพ()อจ
ดท2าข=อเสนอแนะเช�ง
นโยบายต+อไป 

4.1 ศ�กยภาพการแข�งข�นอ�ตสาหกรรมไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กสของไทย

Michael E. Porter ได=ใช=เวลาประมาณ 4 ป` ในการศ�กษาประเทศท�)ม�การค=าเต�บโตและม�ข�ดความสามารถ
ในการแข+งข
นในตลาดโลกได=ด� 10 ประเทศด=วยก
น ได=แก+ สหร
ฐอเมร�กา ญ�)ปGน เยอรมน� อ
งกฤษ เดนมาร�ก อ�ตาล� 
สว�สเซอร�แลนด� สว�เดน เกาหล�ใต= และส�งคโปร� (ใช=ข=อม4ลทางสถ�ต�ว�เคราะห�จากป` 1985) และได=สร=างโมเดลข��นมา 
19 Porter, Michael E., The Competitive Advantage of Nations, New York: The Free Press,1990

และ ”A Small Collection of and Recollection on Porter’s Models”, ภ4เบศร� สมทรจ
กร, ม�.ค.1999



เร�ยกว+า “Dynamic Diamond Model” หร(อ "The Diamond of National Advantage" ท�)ประกอบด=วยป^จจ
ยส2าค
ญๆ 
ท�)ใช=ในการว�เคราะห�ข�ดความสามารถในการผล�ตของอตสาหกรรมต+างๆ ซ�)งประกอบด=วยป^จจ
ยส2าค
ญท�)ม�ผลต+อการ
พ
ฒนาอตสาหกรรม 6 ประการ ด
งแสดงในร4ปท�) 4.1

ร�ปท06 4.1 Porter’s Dynamic Diamond Model

การศ�กษาศ
กยภาพในการแข+งข
นของอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศไทยโดยใช=การ
ว�เคราะห�แบบ Diamond Model ของ Michael E. Porter (1980) ว�เคราะห�ศ
กยภาพและความได=เปร�ยบเช�งแข+งข
น
ระด
บประเทศ โดยพ�จารณาจากป^จจ
ยท�)ส2าค
ญและป^จจ
ยท�)เก�)ยวข=อง รวม 4 ป^จจ
ยหล
ก และ 1 ป^จจ
ยเสร�ม ด
งต+อไป
น�� 20 

(1) ปUจจ�ยด5านการผล�ต (Factor condition)
เป�นเง()อนไขท�)แสดงสภาพต2าแหน+งการแข+งข
นด=านการผล�ตของประเทศ ได=แก+ ทร
พยากรมนษย�หร(อ

แรงงานฝ`ม(อ และ โครงสร=างพ(�นฐานต+างๆ เป�นต=น ป^จจ
ยด=านน��เปร�ยบเสม(อนป^จจ
ยน2าเข=าท�)จ2าเป�นและม�ผลสะท=อน
ให=เหEนถ�งความได=เปร�ยบท�)ส2าค
ญในการแข+งข
นด=านว
ตถด�บ ด
งน
�น การศ�กษาศ
กยภาพเช�งแข+งข
นส2าหร
บป^จจ
ยน�� 
ส+วนใหญ+จ�งเป�นการว�เคราะห�โดยพ�จารณาจากความพร=อมของทร
พยากรด=านต+างๆ ของประเทศ โดยเน=นถ�ง

20 ท�)มา:  “โครงการพ
ฒนาฐานข=อม4ลอตสาหกรรมเช�งเปร�ยบเท�ยบเพ()อเพ�)มข�ดความสามารถในการแข+งข
นของอตสาหกรรม
ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�”, ส2าน
กงานเศรษฐก�จอตสาหกรรม, 2550

กลย�ทธธ�รก�จ โครงสร5าง 

และการแข�งข�น

กลย�ทธธ�รก�จ โครงสร5าง 

และการแข�งข�น

ปUจจ�ยด5านอ�ปสงคปUจจ�ยด5านอ�ปสงค ปUจจ�ยด5านการผล�ตปUจจ�ยด5านการผล�ต

อ�ตสาหกรรมสน�บสน�น
และอ�ตสาหกรรมเก06ยว

เน96อง

อ�ตสาหกรรมสน�บสน�น
และอ�ตสาหกรรมเก06ยว

เน96อง

บทบาท
ภาคร�ฐ



ปร�มาณและคณภาพของทร
พยากรท�)ส2าค
ญด=านต+างๆ ด
งกล+าวข=างต=น 
(2) ปUจจ�ยด5านอ�ปสงค (Demand Conditions) 

หมายถ�ง ป^จจ
ยด=านอปสงค�ของส�นค=าและบร�การ หร(อ ล
กษณะของตลาดผ4=ซ(�อหร(อธรรมชาต�ของความ
ต=องการส�นค=าหร(อบร�การในแต+ละประเทศ ขนาดของตลาด และร4ปแบบการเต�บโตของความต=องการหร(อตลาดประ
เทศน
�นๆ เป�นต=น การศ�กษาศ
กยภาพเช�งแข+งข
นส2าหร
บป^จจ
ยน�� ส+วนใหญ+เน=นการว�เคราะห�โดยน
ยกEค(อ การ
พ�จารณาความพร=อมของป^จจ
ยด=านตลาดของประเทศน
�นๆ และเน=นถ�งปร�มาณและคณภาพของผ4=ซ(�อ ในประเดEน
ต+างๆ ท�)เก�)ยวข=อง

(3) ปUจจ�ยด5านกลย�ทธธ�รก�จ โครงสร5าง และ การแข�งข�นทางธ�รก�จ (Firm strategy, structure, and 
rivalry)
หมายถ�ง เง()อนไขในประเทศท�)ใช=ในการบร�หารจ
ดการ เก�)ยวก
บการด2าเน�นงานธรก�จหร(อบร�ษ
ท ครอบคลม

ท
�งเปDาหมายเก�)ยวก
บโครงสร=างการบร�หาร การก2าหนดกลยทธ�ท�)เหมาะสม และร4ปแบบการแข+งข
นทางธรก�จของ
ตลาดภายในประเทศ ต
วอย+างเช+น เปDาหมาย ได=แก+ การจ
ดต
�ง-ด2าเน�นงานหร(อจ
ดระบบบร�หารบร�ษ
ทและบคคลากร 
การจ
ดการเช�งกลยทธ�เพ()อการบร�หารของบร�ษ
ท อ�ทธ�พลจากภาพพจน�ของประเทศ การให=ความส2าค
ญต+อการ
ตระหน
กร
บร4=และยอมร
บ เป�นต=น และ ธรรมชาต�ของการแข+งข
นท�)เก�ดข��นภายในประเทศ ได=แก+ ร4ปแบบของธรก�จ
ใหม+ท�)เก�ดข��นท�)แตกต+างและหลากหลาย

(4) ปUจจ�ยด5านอ�ตสาหกรรมท06เก06ยวเน96องและอ�ตสาหกรรมสน�บสน�น (Related and supporting 
industries)
ป^จจ
ยด=านอตสาหกรรมเก�)ยวเน()องและอตสาหกรรมสน
บสนน เป�นป^จจ
ยท�)ว�เคราะห�และสะท=อนให=เลEงเหEน

ถ�งการม�อย4+ (Existing) หร(อขาดหาย (Lacking) ของอตสาหกรรมท�)เป�นส+วนต=นน�2า (Upstream) และส+วนปลายน�2า 
(Downstream) ท�)เก�)ยวข=องก
บอตสาหกรรมหล
กท�)ใช=ในการว�เคราะห�ของแต+ละประเทศ โดยพ�จารณาในภาพรวม
ของอตสาหกรรมท�)ม�ความต+อเน()องและอตสาหกรรมท�)สน
บสนนเก�)ยวข=องในระด
บประเทศ เน=นประเดEนของความได=
เปร�ยบในการแข+งข
น เม()อเปร�ยบเท�ยบก
บประเทศอ()นๆ เช+น ว�เคราะห�จากศ
กยภาพและความครบวงจรของการม�อย4+
ของอตสาหกรรมท�)เป�นซ
พพลายเออร� และอตสาหกรรมต+อเน()องท�)อย4+ในระบบซ
พพลายเชน (Supply Chain) 
เด�ยวก
น เป�นต=น 

(5)บทบาทภาคร�ฐ
ร
ฐม�อ�ทธ�พลต+อความต=องการของผ4=บร�โภค ในขณะเด�ยวก
นกEม�บทบาทเป�นป^จจ
ยก2าหนดหร(อต
วช��ว
ดใน

ฐานะเป�นผ4=บร�โภคส�นค=าหร(อบร�การรายใหญ+ของประเทศอ�กด=วย นอกจากน�� ร
ฐม�บทบาทในการพ�จารณาและ
ก2าหนดแนวทาง หร(อ สร=างโอกาสจากสภาพแวดล=อมของประเทศ เป�นต=น

ป^จจ
ยต+างๆ ม�อ�ทธ�พลต+อศ
กยภาพและข�ดความสามารถในการแข+งข
นของอตสาหกรรมของประเทศท
�งส��น 
น2ามาใช=เป�นต
วบ+งช��หร(อป^จจ
ยอ�ทธ�พลเพ()อก2าหนดนโยบายอตสาหกรรมระด
บประเทศในการเพ�)มสมรรถนะหร(อการ
สร=างความสามารถเช�งแข+งข
นและเป�นท�)ยอมร
บในระด
บสากล

การศ�กษาศ
กยภาพการแข+งข
นของอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทย โดยใช=การประยกต�



ว�เคราะห�จากป^จจ
ยก2าหนดข�ดความสามารถในการแข+งข
นเช�งเปร�ยบเท�ยบของประเทศตาม Diamond Model 
สามารถอธ�บายรายละเอ�ยดแต+ละป^จจ
ยได=ด
งน��

ตารางท06 4.1 ข5อได5เปร0ยบและข5อเส0ยเปร0ยบของอ�ตสาหกรรมไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กสของไทย

Dynamic Diamond Model ข5อได5เปร0ยบ ข5อเส0ยเปร0ยบ
1. ปUจจ�ยการผล�ต 
(Factor Conditions)

• ท
กษะแรงงานของไทยม�ศ
ศ
 กยภาพ 
ความช2านาญและม�คณภาพเป�นท�)ยอมร
บ 
และเหมาะต+อความต=องการของ
อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�

• การพ
ฒนาส�นค=าท�)หลากหลายร4ปแบบ
• ม�ศ4นย�ทดสอบและพ
ฒนาด=านการ

ออกแบบอย4+ในหลายมหาว�ทยาล
ย

• ย
งม�จ2านวนแรงงานฝ`ม(อ น
ก
ออกแบบ IC Design และ Embedded 
System และน
กออกแบบอตสาหกรรม
ท�)ม�ท
กษะเฉพาะทางไม+เพ�ยงพอ

• พ�)งพาป̂จจ
ยการผล�ตและเทคโนโลย�
พ�เศษท�)ต=องน2าเข=าจากต+างประเทศ

• ซอฟต�แวร� และเคร()องม(อเคร()องจ
กร 
ส2าหร
บการออกแบบอตสาหกรรมม�
ราคาส4ง

2. ปUจจ�ยด5านอ�ปสงค (Demand 
Conditions)

• ตลาดในประเทศม�ขนาดใหญ+เพ�ยงพอต+อ
การผล�ตเพ()อขายในประเทศ และม�
ศ
กยภาพในการเต�บโต

• ส�นค=าของไทยม�คณภาพด�และเป�นท�)
ยอมร
บ

• ไทยเป�นผ4=ส+งออกส�นค=าไฟฟDาและ
อ�เลEกทรอน�กส�อ
นด
บต=นๆ ของโลก

• ผ4=ใช=ในประเทศขาดความเช()อม
)นใน
ตราส�นค=าของไทย

• ความต=องการของผ4=บร�โภคเปล�)ยนแปลง
อย+างรวดเรEวตามเทคโนโลย�ท�)
เปล�)ยนแปลง

3. ด5านอ�ตสาหกรรมสน�บสน�น 
และอ�ตสาหกรรมอ96นๆ ท06เก06ยว
เน96อง
(Related and Supporting 
Industries)

• ม�อตสาหกรรมสน
บสนนและสามารถ
สร=างม4ลค+าเพ�)มระหว+างห+วงโซ+อปทานได= 

• Supplier และบร�ษ
ทต+างๆ ท�)เก�)ยวข=อง ม�
ศ
กยภาพและสามารถเข=าถ�งได=ช
ดเจน

• ขาดความร+วมม(อ ประสานงาน และ
ความช
ดเจนด=านบทบาทในระด
บ
คล
สเตอร�

• ม�ข=อจ2าก
ดในการสร=างห+วงโซ+อปทานให=
ครบวงจร เพราะต=องพ�)งพาการน2าเข=า
ว
ตถด�บและเทคโนโลย�จากต+างประเทศ

• ขาดมาตรการแก=ป̂ญหาระยะส
�นและ
ระยะยาวส2าหร
บพ
ฒนาอตสาหกรรมต+อ
เน()องและสน
บสนนท�)เก�)ยวข=อง

4. ด5านกลย�ทธธ�รก�จ 
โครงสร5าง และการแข�งข�น 

• ผ4=ประกอบการม�ความต
�งใจและม�การรวม
กล+มก
นในร4ปของคล
สเตอร�

• ขาดการก2าหนดจดม+ม+ งหมายท�)ช
ดเจน
ของอตสาหกรรมร+วมก
น



Dynamic Diamond Model ข5อได5เปร0ยบ ข5อเส0ยเปร0ยบ
(Industry Strategy, Structure 
and Rivalry)

• ม�ผ4=ประกอบการเก(อบครบในห+วงโซ+แห+ง
คณค+า

• ผ4=ประกอบการสามารถพ
ฒนาเทคโนโลย�
และผล�ตภ
ณฑ� ท�)เหมาะสมก
บการใช=งาน
ส2าหร
บตลาดเฉพาะได=ด�

• ผ4=ประกอบการในประเทศเน=นกลยทธ�
การต
ดราคามากกว+าการพ
ฒนา
คณภาพ

• สภาพการแข+งข
นและความร+วมม(อของ
ผ4=ประกอบการย
งไม+เป�นเคร(อข+ายท�)เข=ม
แขEง

• ไม+ม�เคร(อข+ายทางการค=า ต=องอาศ
ยการ 
Trading จากต+างประเทศ

• ไม+ม�นว
ตกรรมผล�ตภ
ณฑ�ของตนเอง 
เป�นเพ�ยงฐานการผล�ต

5.  บทบาทของภาคร�ฐ
(Role of Government)

• ม�นโยบายระด
บชาต�ท�)ส+งเสร�มในเร()องการ
ลงทนและผล
กด
นให=ขยายต
วอย+างต+อ
เน()อง

• ม�นโยบายช+วยเหล(อเร()องภาษ�ส+วนบคคล
ของการท2า R&D

• หน+วยงานต+างๆ ของภาคร
ฐม�ความต()น
ต
วในการสร=างความร+วมม(อมากข��น

• ขาดการส+งเสร�มการเข=าไปม�ส+วนร+วม
ทางด=านมาตรฐานในระด
บประเทศและ
นานาชาต�

• ขาดการสน
บสนนเพ()อก+อให=เก�ดการได=
เปร�ยบทางการแข+งข
นของผ4=ผล�ตภายใน
ประเทศ เช+น ในระบบการจ
ดซ(�อของ
ภาคร
ฐ เป�นต=น

ท�)มา: จากการศ�กษา ระดมความค�ดเหEน และ ข=อม4ลจากรายงานการศ�กษาโครงการพ
ฒนาฐานข=อม4ลอตสาหกรรมเช�งเปร�ยบเท�ยบเพ()อเพ�)มข�ด
ความสามารถในการแข+งข
นของอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ป̀ 2550

จากการว�เคราะห�โดยใช= Dynamic Diamond Model ด
งแสดงในตารางท�) 4.1 ประกอบก
บการศ�กษาจาก
รายงาน “โครงการพ
ฒนาฐานข=อม4ลอตสาหกรรมเช�งเปร�ยบเท�ยบเพ()อเพ�)มข�ดความสามารถในการแข+งข
นของ
อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ป` 2550” ซ�)งศ�กษาโดยส2าน
กงานเศรษฐก�จอตสาหกรรม กระทรวง
อตสาหกรรม พบว+า อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ไทย น
บเป�นอตสาหกรรมท�)ม�ศ
กยภาพ เน()องจากม�ข=อได=
เปร�ยบในหลายด=านท
�งในส+วนของป^จจ
ยการผล�ต ป^จจ
ยด=านอปสงค� อตสาหกรรมสน
บสนนต+างๆ ด
งม�รายละเอ�ยด
การว�เคราะห�ในแต+ละประเดEนด
งต+อไปน��  

ว�เคราะหปUจจ�ยการผล�ต
ศ
กยภาพของอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศไทย ในด=านป^จจ
ยการผล�ต ม�การพ
ฒนา

อย+างต+อเน()องมาเป�นเวลานาน อาท� ด=านทร
พยากรมนษย� พบว+าจ2านวนแรงงานในภาคการผล�ตน��กEม�ปร�มาณเพ�)มข��น 
โดยท
กษะของแรงงานท�)ม�ฝ`ม(อม�พ
ฒนาการด=านฝ`ม(อและข�ดความสามารถกEม�เพ�)มข��น ด=านทร
พยากรความร4=ใน
อตสาหกรรมม�การพ
ฒนาล
กษณะการผล�ตส�นค=าหร(อผล�ตภ
ณฑ�ท�)ม�ความหลากหลายมากข��น ต
วอย+างจากการปร
บ



เปล�)ยนร4ปแบบกระบวนการผล�ตจากการน2าเข=าช��นส+วนประกอบจากต+างประเทศ มาเป�นการผล�ตช��นส+วนส2าค
ญของ
เคร()องไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ได=เองภายในประเทศเพ�)มข��น ตลอดจนม�แหล+งความร4= ศ4นย�ทดสอบและพ
ฒนาด=าน
การออกแบบและผล�ตภ
ณฑ� ในสถาบ
นการศ�กษาหลายแห+ง และม�ความร+วมม(ออย+างด�ก
บหน+วยงานท�)เก�)ยวข=อง 
ท2าให=เก�ดการพ
ฒนาและถ+ายทอดความร4=ด=านว�ทยาการ การตลาด และเทคโนโลย�อย+างสม)2าเสมอ นอกจากน��การได=
เปร�ยบด=านศ
กยภาพในการแข+งข
น กEม�การพ
ฒนาต+อเน()องท
�งการค=าภายในประเทศและการส+งออก ด=านโครงสร=าง
พ(�นฐาน และ/หร(อระบบสาธารณ4ปโภคต+างๆ ของประเทศไทย ม�ล
กษณะท�)สร=างสรรค�และเพ�)มศ
กยภาพต+อการ
แข+งข
นของประเทศ ม�การเอ(�ออ2านวยประโยชน�ในเช�งบวก ต
วอย+างเช+น ระบบขนส+ง การส()อสารและโทรคมนาคมท�)
ท
นสม
ย และท2าเลท�)ต
�งหร(อต2าแหน+งท�)ต
�งท�)ด�และเหมาะสมของประเทศ เป�นต=น

อย+างไรกEตาม ประเทศไทยย
งม�ข=อเส�ยเปร�ยบในเร()องของบคลากรท�)เช�)ยวชาญเฉพาะด=านท�)ย
งม�จ2านวนไม+
เพ�ยงพอ เช+น แรงงานฝ`ม(อ น
กออกแบบ IC Design และ Embedded System น
กออกแบบอตสาหกรรมท�)ม�ท
กษะ
เฉพาะทาง เป�นต=น  นอกจากน�� เราย
งต=องพ�)งพาการลงทนจากต+างประเทศในด=านป^จจ
ยการผล�ต เช+น ช��นส+วนหร(อ
ว
ตถด�บหล
ก และส�นค=าก�)งส2าเรEจร4ปบางประเภทท�)อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยย
งไม+สามารถ
พ
ฒนาได= ซ�)งต=องม�การน2าเข=าจากต+างประเทศเพ()อมาใช=เป�นส+วนประกอบในการผล�ต รวมถ�งซอฟต�แวร� และเคร()อง
ม(อเคร()องจ
กร ส2าหร
บการออกแบบอตสาหกรรมม�ราคาส4ง ท2าให=ประเทศไทยไม+สามารถพ
ฒนาข�ดความสามารถใน
การแข+งข
นเช�งเปร�ยบเท�ยบก
บประเทศอ()นๆ ได=อย+างเตEมท�)สมบ4รณ�

ว�เคราะหปUจจ�ยด5านอ�ปสงค
อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศไทย ม�การขยายต
วด=านการผล�ตและการส+งออก

อย+างต+อเน()อง ซ�)งส�นค=าส+งออกหล
ก ได=แก+ แผงวงจรไฟฟDา PCB เคร()องร
บโทรท
ศน� เป�นต=น โดยม�ตลาดส+งออก
ส2าค
ญ ค(อ สหร
ฐอเมร�กา ญ�)ปGน ภ4ม�ภาคเอเช�ยตะว
นออกเฉ�ยงใต=และกล+มสหภาพยโรป ต
�งแต+ป` 2542 เป�นต=นมา 
ไทยเป�นประเทศผ4=ส+งออกผล�ตภ
ณฑ�ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ต�ดอย4+ในอ
นด
บท�) 14 หร(อ 15 อย+างต+อเน()อง โดยเฉพาะ
ป` 2548 ประเทศไทยกลายเป�นผ4=ผล�ตและส+งออกช��นส+วนอ�เลEกทรอน�กส�ประเภท HDDs (Hard Disk Drives) อ
นด
บ
ท�) 1 ของโลก (จากเด�มค(อประเทศส�งคโปร�) นอกจากน�� ไทยย
งม�อตสาหกรรมสน
บสนนและเก�)ยวเน()องก
บ
อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�อ�กมากมาย เช+น คอมเพรสเซอร� มอเตอร� พลาสต�ก และช��นส+วนโลหะ เป�นต=น 

อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� ย
งท2าให=เก�ดประโยชน�ต+อระบบเศรษฐก�จของประเทศท
�ง
ทางตรงและทางอ=อมอย+างช
ดเจน ต
วอย+างเช+น เก�ดการจ=างงานและม�การลงทนสะสม ท
�งน�� แนวโน=มความต=องการ
อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของโลกย
งม�อ
ตราการขยายต
วส4ง ด
งน
�น น
บว+าเป�นผลกระทบเช�ง
บวกท�)เป�นโอกาสเพ�)มศ
กยภาพการแข+งข
นของอตสาหกรรมในประเทศไทยให=ม�การเต�บโตเพ�)มข��น

อย+างไรกEตาม การท�)ตลาดภายในประเทศม�ไม+มากน
ก ท2าให=ภาคธรก�จท2าการผล�ตเพ()อส+งออกเป�นส+วนใหญ+ 
ด
งน
�น การกระต=นจากตลาดเพ()อให=ธรก�จเก�ดการพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�อย+างต+อเน()อง ม�การสร=างมาตรฐานท�)ส4งข��น และม�
ว�ว
ฒนาการค�ดค=นผล�ตภ
ณฑ�ใหม+ๆ ของไทยจ�งย
งม�จ2านวนน=อยมาก จนกลายเป�นข=อเส�ยเปร�ยบในการแข+งข
นระด
บ
ประเทศ เพราะท2าให=ไทยขาดศ
กยภาพในการแข+งข
นด=านนว
ตกรรมหร(อความหลากหลายเช�งสร=างสรรค� เม()อเปร�ยบ
เท�ยบก
บประเทศอ()น



ว�เคราะห  ด5านอ�ตสาหกรรมสน�บสน�น     และอ�ตสาหกรรมอ96นๆ ท06เก06ยว  เน96อง  
ข=อจ2าก
ดของอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ในประเทศไทย ค(อ ย
งต=องพ�)งพาการน2าเข=าจากต+าง

ประเทศท
�งในเร()องของเทคโนโลย�ท
นสม
ยและว
ตถด�บน2าเข=าส2าค
ญบางประเภท แสดงให=เหEนถ�งการขาดไปของห+วง
โซ+อปทานในอตสาหกรรม (Supply chain) เช+น อตสาหกรรมท�)เป�นต=นน�2า ได=แก+ โรงงานผล�ตว
ตถด�บหล
ก/พ(�นฐาน
ของอตสาหกรรม เป�นต=น อตสาหกรรมกลางน�2าซ�)งจะเก�)ยวข=องการท2างานในระด
บประเทศ ต
วอย+างเช+น บร�ษ
ท 
trading ท�)ม�เคร(อข+ายระด
บสากล หร(อ การท2า R&D ด=านเทคโนโลย�และนว
ตกรรมส�นค=า เป�นต=น และอตสาหกรรม
ปลายน�2า เช+น ผล�ตภ
ณฑ�ใหม+ท�)ม�นว
ตกรรมและตราส�นค=าเป�นท�)ยอมร
บ หร(อ ช+องทางการจ2าหน+ายท�)ถ�งม(อผ4=บร�โภค
ได=ง+าย และสะดวก เป�นต=น 

ท
�งน�� แม=ว+าภาคร
ฐจะม�นโยบายสน
บสนนระบบเคร(อข+ายว�สาหก�จ หร(อ clustering ของอตสาหกรรมอย4+เป�น
ระยะ แต+ระบบ clustering ของไทยในป^จจบ
นย
งไม+ม�ความช
ดเจน และขาดการประยกต�ให=เหมาะสมก
บสภาพ
แวดล=อมและล
กษณะว
ฒนธรรมของไทย จ�งขาดการร+วมม(อประสานงานเป�นร4ปธรรมอย+างต+อเน()อง นอกจากน��การท�)
อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยย
งไม+สามารถพ
ฒนาข�ดความสามารถในการแข+งข
นได=ส4งสด 
เพราะม�ข=อเส�ยเปร�ยบส2าค
ญ ค(อ การขาดแคลนอตสาหกรรมสน
บสนนและต+อเน()องอย+างครบวงจร ส+วนใหญ+ เป�น
ประเภทอตสาหกรรมประกอบ (Assembler) และการร
บจ=างผล�ต(OEM) เท+าน
�น  และสาเหตจากโครงสร=างภาษ�ท�)ไม+
เอ(�ออ2านวยต+อการผล�ตและใช=ช��นส+วนในประเทศม�ข=อจ2าก
ด ตลอดจนการลงทนด=านงานว�จ
ยและพ
ฒนาเทคโนโลย�ย
ง
ไม+ได=ร
บการสน
บสนนจร�งจ
งต+อเน()อง จ�งส+งผลให=เป�นอปสรรคส2าค
ญในระยะยาวต+อการพ
ฒนาศ
กยภาพในการ
แข+งข
นของไทย

ว�เคราะห  ด5านกลย�ทธธ�รก�จ โครงสร5าง และการแข�งข�น  
จากสถานการณ�การแข+งข
นในป^จจบ
นพบว+าม�การแข+งข
นก
นภายในประเทศในระด
บส4ง โดยเฉพาะด=าน

ราคา เช+นเด�ยวก
บการแข+งข
นทางการค=าระหว+างประเทศท�)ม�ความรนแรงและม�ผลกระทบต+ออตสาหกรรมเคร()องใช=
ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของประเทศไทยอย+างช
ดเจน โดยม�ประเทศค4+แข+งท�)ส2าค
ญได=แก+ จ�น เกาหล�ใต= เว�ยดนาม 
เป�นต=น ผ4=ส+งออกของไทยต=องเผช�ญก
บการแข+งข
นท
�งด=านราคาและคณภาพท�)ม�การพ
ฒนาจากเทคโนโลย�หลาก
หลาย ในขณะเด�ยวก
นสภาพแวดล=อมของโลกกEม�การเปล�)ยนแปลงตลอดเวลา ม�การจ
บค4+พ
นธม�ตรหร(อการรวมกล+ม
ทางการค=า และ/หร(อการเป�ดเสร�ทางการค=าในร4ปแบบต+างๆ รวมท
�งการก2าหนดกฎเกณฑ�และระเบ�ยบกต�กาการค=าท�)
ม�ความสล
บซ
บซ=อนย�)งข��น ท2าให=สถานการณ�การแข+งข
นม�พลว
ตตลอดเวลา และต=องอาศ
ยยทธศาสตร�เพ()อบร�หาร
จ
ดการอย+างต+อเน()อง 

ท
�งน��ผ4=ประกอบการในประเทศไทย ม�ความต
�งใจและม�การรวมกล+มก
นในร4ปของคล
สเตอร�อย4+แล=ว รวมท
�งม�ผ4=
ประกอบการต+างๆ เก(อบครบในห+วงโซ+แห+งคณค+า ตลอดจนผ4=ประกอบการไทยส+วนใหญ+ม�ความสามารถในการ
พ
ฒนาเทคโนโลย�และผล�ตภ
ณฑ�ท�)เหมาะสมก
บการใช=งานส2าหร
บตลาดเฉพาะได=ด�  ซ�)งน
บได=ว+าเป�นข=อได=เปร�ยบของ
ไทย ด
งน
�น จ�งควรให=ความส2าค
ญต+อการด2าเน�นงาน และการจ
ดการเช�งกลยทธ�โดยการขยายตลาดต+างประเทศ
อย+างต+อเน()อง เพ()อส+งเสร�มและแก=ไขในส+วนของข=อเส�ยเปร�ยบต+างๆ ท�)ม� เช+น การขาดการก2าหนดจดม+ม+ งหมายท�)



ช
ดเจนของอตสาหกรรมร+วมก
น  ผ4=ประกอบการในประเทศเน=นกลยทธ�การต
ดราคามากกว+าการพ
ฒนาคณภาพ 
สภาพการแข+งข
นและความร+วมม(อของผ4=ประกอบการย
งไม+เป�นเคร(อข+ายท�)เข=มแขEง ไม+ม�เคร(อข+ายทางการค=า ต=อง
อาศ
ยการ Trading จากต+างประเทศ รวมท
�งจดอ+อนในเร()องของการไม+ม�นว
ตกรรมผล�ตภ
ณฑ�ของตนเองเน()องจากใน
ป^จจบ
นเราเป�นเพ�ยงฐานการผล�ตด=านไฟฟDาและอตสาหกรรมเป�นหล
กเท+าน
�น

บทบาทของภาคร�ฐ   (  The Role of Government)  
อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทย ได=ร
บความสนใจและสน
บสนนส+งเสร�มจากภาคร
ฐ

อย+างต+อเน()อง เช+น นโยบายของร
ฐในการส+งเสร�มและช+วยเหล(อด=านเง�นลงทนเพ()อค=มครองอตสาหกรรมการผล�ตใน
ประเทศโดยรวม เป�นต=น แม=ว+าจะเป�นผลด�ต+ออตสาหกรรมในภาพรวมอย4+บ=าง แต+ส2าหร
บบทบาทของภาคร
ฐด=าน
มาตรการเก�)ยวก
บภาษ�โดยเฉพาะภาษ�น2าเข=าว
ตถด�บท�)ใช=ในการผล�ตกล
บส+งผลกระทบเช�งลบโดยตรงอย+างมากต+อผ4=
ผล�ตของไทย เพราะการผล�ตส�นค=าของไทยส+วนใหญ+ย
งต=องพ�)งพาการน2าเข=าว
ตถด�บและช��นส+วนจากต+างประเทศ ซ�)ง
ป^จจบ
นย
งไม+ม�การปร
บลดอ
ตราภาษ�ส�นค=าน2าเข=า ท2าให=ผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยม�
ต=นทนค+อนข=างส4ง ส+งผลให=ประเทศไทยเส�ยเปร�ยบและไม+สามารถแข+งข
นเช�งเปร�ยบเท�ยบด=านราคาท
�งตลาดใน
ประเทศ และตลาดต+างประเทศได=อย+างช
ดเจน  

ส2าหร
บบทบาทของภาคร
ฐท�)สน
บสนนอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�โดยก2าหนดนโยบายให=ม�การ
ผล�ตช��นส+วนเองภายในประเทศ ม�การวางระเบ�ยบกฎเกณฑ�และมาตรฐานส�นค=า และม�การปร
บโครงสร=างการผล�ต
ของอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทย จากเด�ม ซ�)งส+วนใหญ+เป�นอตสาหกรรมร
บจ=างผล�ตหร(อประกอบ
ช��นส+วน (OEM) ไปเป�น อตสาหกรรมการผล�ตเช�งออกแบบ (ODM) รวมท
�งย
งม�แนวโน=มพ
ฒนาม+งส4+การเป�น
อตสาหกรรมการผล�ตและสร=างตราส�นค=าของต
วเอง (OBM) เพ()อสร=างม4ลค+าเพ�)มให=แก+อตสาหกรรมและภาคการผล�ต
ในประเทศให=มากข��นด=วยน
�น ถ(อว+าเป�นบทบาทด=านหน�)งท�)ม�ผลกระทบเช�งบวกต+ออตสาหกรรมไฟฟDาและ
อ�เลEกทรอน�กส�  

อย+างไรกEตามบทบาทภาคร
ฐด=านการว�จ
ยและพ
ฒนา (R&D) กEย
งม�ผลกระทบเช�งลบต+ออตสาหกรรม 
เพราะย
งขาดการพ
ฒนาสน
บสนนในเช�งร4ปธรรมอย+างต+อเน()อง โดยเฉพาะการว�จ
ยและพ
ฒนาด=านเทคโนโลย�ข
�นส4ง 
หร(อเทคโนโลย�ระบบอ
ตโนม
ต� (Automation) รวมท
�งย
งขาดการพ
ฒนาทร
พยากรมนษย�และองค�ความร4=ท�)ส2าค
ญ
อย+างจร�งจ
ง ต
วอย+างเช+น องค�ความร4=ใหม+ท�)เก�)ยวก
บการสร=างสมรรถนะหร(อความสามารถในการด4ดซ
บความร4=  
(Absorptive capacity) ซ�)งเป�นความสามารถเฉพาะขององค�การท�)ทว�ความส2าค
ญ เพราะม�บทบาทหล
กต+อการสร=าง
นว
ตกรรมขององค�การ โดยเฉพาะนว
ตกรรมด=านการบร�หารและด=านการตลาด เป�นต=น 

4.2 สถานภาพและความพร5อมของอ�ตสาหกรรมไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กส ในการน8าการออกแบบ 
(design) มาช�วยในการยกระด�บม�ลค�าเพ�6มของอ�ตสาหกรรม

เพ()อน2าไปส4+การก2าหนดกลยทธ�ของแนวทางพ
ฒนาอตสาหกรรมอ�เลEกทรอน�กส�ไทยส4+ ODM จ�งได=น2าข=อม4ล



ข�ดความสามารถในการแข+งข
นจากตารางข=างต=น มาท2าการว�เคราะห�ต+อไปถ�งจดแขEง จดอ+อน โอกาส และภ
ย
คกคาม (SWOT) ของการท�)อตสาหกรรมจะพ
ฒนาไปส4+การผล�ตและออกแบบในอนาคต เพ()อน2าไปส4+การจ
ดท2าแผน
เช�งนโยบาย แผนปฏ�บ
ต�การณ� ตลอดจนโครงการน2าร+องท�)ควรเร+งด2าเน�นการต+อไป 



ตารางท06 4.2 ว�เคราะห SWOT ของการพ�ฒนาไปส�� ODM ของอ�ตสาหกรรมไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กส
ของไทย (เร0ยงตามล8าด�บความส8าค�ญ)

จ�ดแข�ง จ�ดอ�อน
1. ผ4=ประกอบการม�ความช2านาญ ละเอ�ยด ประณ�ต ซ�)ง

เหมาะก
บความต=องการของอตสาหกรรมไฟฟDาและ
อ�เลEกทรอน�กส� 

2. ม�ตลาดในประเทศขนาดใหญ+เพ�ยงพอต+อการผล�ตเพ()อ
ขายในประเทศ 

3. ความต=องการส�นค=าของไทยบางประเภท ในตลาดต+าง
ประเทศอย4+ในระด
บค+อนข=างด� 

4. ม�ศ4นย�ทดสอบและพ
ฒนาด=านการออกแบบอย4+ในหลาย
มหาว�ทยาล
ย และพร=อมจะพ
ฒนาบคลากรออกส4+ตลาด 

5. ม�น
กออกแบบท�)ม�ความสามารถ ได=ร
บรางว
ลระด
บชาต� 
และสามารถแข+งข
นก
บต+างประเทศได= 

6. ม�หน+วยงานท�)ให=การส+งเสร�มด=านการออกแบบ โดย
เฉพาะ เช+น TCDC และ ศ4นย�เพ�)มม4ลค+าผลผล�ตและ
ออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ฯ SMEs, สถาบ
น SMEs 

7. ผ4=ประกอบการม�ความย(ดหย+นในการท2าธรก�จส4ง 
8. BOI ม�นโยบายช+วยเหล(อเร()องภาษ�ส+วนบคคลของการ

ท2า R&D 
9. ป^ญหาเร()องการละเม�ดล�ขส�ทธ��และลอกเล�ยนแบบส�นค=า

ม�น=อย 
10. ม�นโยบายระด
บชาต� เช+น Creative Economy ท�)ส+ง

เสร�มด=านการออกแบบ 

1. ผ4=ประกอบการส+วนใหญ+ โดยเฉพาะ SMEs ไม+ม�
เทคโนโลย�การผล�ตและการออกแบบท�)เป�นของตนเอง 
หร(อม�แต+ไม+ท
นสม
ย 

2. ผ4=ประกอบการท=องถ�)นส+วนใหญ+ขาดความช2านาญในด=าน
การตลาด และขาดกลยทธ�ในการบร�หารจ
ดการการลงทน 

3. ขาดบคลากรเฉพาะด=านการออกแบบอตสาหกรรมท�)ม�
ความร4=ด=านเทคโนโลย�และการออกแบบ 

4. ผ4=บร�โภคขาดความเช()อม
)นในส�นค=าไทย 
5. ขาดการประชาส
มพ
นธ�หร(อท2าความเข=าใจก
บผ4=ประกอบ

การ เพ()อให=เข=าใจและเหEนประโยชน�ของการออกแบบ
อตสาหกรรมอย+างถ4กต=อง 

6. ฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�ท�)ใช=ในด=านการออกแบบม�ราคา
ส4ง ผ4=ประกอบการ SMEs ไม+สามารถลงทนได= 

7. ความร4=ความเข=าใจของหน+วยงานภาคร
ฐโดยเฉพาะหน+วย
งานก2าหนดนโยบายย
งไม+มากพอในการก2าหนดนโยบาย
ท�)ม�ผลต+อการออกแบบอตสาหกรรมท�)เข=มแขEง 

8. ม�การรวมกล+มก
น เช+น สมาคมน
กออกแบบอตสาหกรรม
แห+งประเทศไทย แต+ย
งไม+เข=มแขEงน
ก 

9. กลไกการช+วยเหล(อจากภาคร
ฐในด=านต+างๆ เช+น R&D, 
IP ม�ความล+าช=า ผ4=ประกอบการไม+สามารถ    รอได= 

10. หล
กส4ตรท�)สอนใน[บางมหาว�ทยาล
ยย
งไม+เหมาะสมก
บ
การท2างานจร�ง 

11. เป�นว�ชาช�พท�)กว=าง การก2าหนดมาตรฐานต+างๆ ล2าบาก



โอกาส อ�ปสรรค/ภ�ยค�กคาม

1. น
กออกแบบไทยม�ความค�ดสร=างสรรและศ
กยภาพส4ง 
ถ=าม�การสน
บสนนและเวท�ให=ท2างานน+าจะสามารถเข=าส4+
ตลาดโลกได=

2. แนวโน=มของส�นค=าม�การเปล�)ยนแปลงเรEวและต=องการ
ความแปลกใหม+ หลากหลาย ซ�)งตลาดโลกม�ความ
ต=องการส4ง 

3. การเจร�ญเต�บโตทางเศรษฐก�จของภ4ม�ภาคอาเซ�ยน
อย+างต+อเน()อง จ�งเป�นโอกาสท�)ไทยจะเป�นศ4นย�กลาง
ทางการค=าอาเซ�ยน (ASEAN HUB) 

4. ร
ฐบาลม�นโยบายและงบประมาณสน
บสนน
5. หลายภาคส+วนให=ความส2าค
ญก
บการส+งเสร�มให=ผ4=

ประกอบการไทยพ
ฒนาไปส4+ ODM 
6. ม�ตลาดใหม+ท�)ม�ศ
กยภาพในการซ(�อ เช+น ตะว
นออกกลาง 

ร
สเซ�ย ทว�ปอาฟร�กา ลาต�นอเมร�กา และ อ�นเด�ย
7. ส�นค=าท�)เป�นร4ปแบบด�ไซน�ของไทยเป�นท�)สนใจของตลาด

ต+างชาต�
8. โอกาสในการด�งฐานการออกแบบผ4=ประกอบการต+าง

ชาต�มาในประเทศ

1. การเต�บโตของน
กออกแบบเพ()อนบ=าน เช+น จ�น ไต=หว
น 
และส+งออกไปย
งต+างประเทศ 

2. ผ4=ประกอบการไม+เข=าใจในกระบวนการออกแบบท�)ครบ
ถ=วนท2าให=มองว+าต=องลงทนด=านการออกแบบส4ง

3. ค+าแรงงานท�)เพ�)มส4งข��น อาจท2าให=เก�ดการย=ายฐานการ
ผล�ตไปย
งประเทศเพ()อนบ=านมากข��น

4. มาตรการก�ดก
นทางการค=าของต+างประเทศท2าให=เป�น
อปสรรคต+อผ4=ส+งออกของไทย อาท� ประเทศจ�น ;CCC 
Mark, EU White Paper ;WEEE , ROHs , IPP , 
REACHl ฯลฯ 

5. การเม(องท�)ไม+แน+นอนท2าให=การสน
บสนนขาดความต+อ
เน()อง 

6. ถ=าพ
ฒนาช=าอาจท2าให=ประเทศเพ()อนบ=าน เช+น เว�ยดนาม 
ก=าวข��นมาเป�นค4+แข+งของไทยได= 

7. ส�นค=าเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�จากประเทศยโรป
ม�ราคาถ4กลงมาก (ต=องแข+งข
นท�)ความแตกต+างไม+ใช+แค+
คณภาพ) 

8. ข=อตกลงเป�ดเสร�ด=านภาษ� ITA , AFTA และ FTA ท2าให=
ส�นค=าต+างประเทศเข=ามาแข+งข
นได=เสร�มากข��น 

9. ความไม+ม�มาตรฐานกระบวนการออกแบบ ความร4= และ
ความเข=าใจในการค�ดราคาค+าออกแบบของน
กออกแบบ 
ท2าให=ผ4=ประกอบการไม+อยากมาใช=บร�การอ�ก

ท�)มา: จากการศ�กษาและรวบรวมข=อม4ลทต�ยภ4ม�, การส
มภาษณ�ผ4=เก�)ยวข=อง, การประชมคณะท2างานฯ และการ
ประชมระดมความค�ดเหEนผ4=ท�)เก�)ยวข=องเม()อว
นท�) 29 ต.ค. 52 (จ2านวนผ4=ร+วมการประชมท
�งส��น 30 คน)



 



บทท06 5
ข5อเสนอแนะเช�งนโยบาย

จากการศ�กษา รวบรวมข=อม4ล และระดมความค�ดเหEนจากผ4=ท�)เก�)ยวข=องต+างๆ โดยก2าหนดเปDาหมายไว=ว+า 
“เพ()อพ
ฒนาอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ไทยไปส4+ ODM” และจากการว�เคราะห�ป^จจ
ยต+างๆ ตามร4ปแบบ
ของ Dynamic Diamond Model และการว�เคราะห� SWOT ท�)ได=กล+าวมาแล=วในบทท�) 4 ท2าให=สามารถก2าหนด
กลยทธ�ส2าหร
บการสน
บสนนการพ
ฒนาอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยไปส4+ ODM ได=ด
งน��

5.1 ประเด�นย�ทธศาสตร (Strategic Issues) ของแนวทางพ�ฒนาอ�ตสาหกรรมไฟฟ<าและ
อ�เล�กทรอน�กสไทยส�� ODM

เม()อท2าการว�เคราะห� SWOT แล=วสามารถน2ามาก2าหนดเป�นประเดEนเช�งยทธศาสตร�ใน 4 ส+วน ได=แก+ 
(1) Venture Pattern Proactive ซ�)งเป�นการว�เคราะห�สถานการณ�ท�)เก�ดจากจดอ+อน  และโอกาส  รวมก
น น2าไปส4+

ยทธศาสตร�เช�งรกระยะส
�น เป�นการชดเชยจดอ+อนเพ()อเสร�มโอกาสให=ช
ดเจนมากย�)งข��น
(2) Parlay Pattern Inactive เป�นการว�เคราะห�สถานการณ�ท�)เก�ดจากจดอ+อนและภ
ยคกคามรวมก
น ซ�)งเป�น

ภาวะท�)ต=องบรรเทาหร(อหล�กเล�)ยง และน2าไปส4+ยทธศาสตร�เช�งร
บระยะส
�น
(3) Quest Pattern Inactive เป�นการว�เคราะห�สถานการณ�ท�)เก�ดจากจดแขEง  และโอกาส  รวมก
น น2าไปส4+

ยทธศาสตร�เช�งรกระยะยาว
(4) Sega Pattern Reactive เป�นการว�เคราะห�สถานการณ�ท�)เก�ดจากจดแขEงและภ
ยคกคาม ซ�)งน2าไปส4+

ยทธศาสตร�เช�งร
บระยะยาว

และสามารถแปลงผ
ง SWOT เป�นประเดEนเช�งยทธศาสตร� ได=ด
งปรากฎในตารางท�) 5.1 



ตารางท06 5.1 การแปลงผ�ง SWOT เปFนประเด�นย�ทธศาสตร

จ�ดแข�ง  : Strengths (S)  
1. ผ4=ประกอบการม�ความช2านาญ ละเอ�ยด ประณ�ต ซ�)งเหมาะก
บความต=องการของอตสาหกรรม

ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� 
2. ม�ตลาดในประเทศขนาดใหญ+เพ�ยงพอต+อการผล�ตเพ()อขายในประเทศ 
3. ความต=องการส�นค=าของไทยบางประเภท ในตลาดต+างประเทศอย4+ในระด
บค+อนข=างด� 
4. ม�ศ4นย�ทดสอบและพ
ฒนาด=านการออกแบบอย4+ในหลายมหาว�ทยาล
ย และพร=อมจะพ
ฒนาบคลากร

ออกส4+ตลาด 
5. ม�น
กออกแบบท�)ม�ความสามารถ สามารถแข+งข
นก
บต+างประเทศได= 
6. ม�หน+วยงานท�)ให=การส+งเสร�มด=านการออกแบบโดยเฉพาะ เช+น TCDC และ ศ4นย�เพ�)มม4ลค+า

ผลผล�ตและออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ฯ SMEs, สถาบ
น SMEs 
7. ผ4=ประกอบการม�ความย(ดหย+นในการท2าธรก�จส4ง 
8. BOI ม�นโยบายช+วยเหล(อเร()องภาษ�ส+วนบคคลของการท2า R&D 
9. ป̂ญหาเร()องการละเม�ดล�ขส�ทธ��และลอกเล�ยนแบบส�นค=าม�น=อย 
10. ม�นโยบายระด
บชาต� เช+น Creative Economy ท�)ส+งเสร�มด=านการออกแบบ

จ�ดอ�อน   : Weaknesses (W)  
1. ผ4=ประกอบการส+วนใหญ+โดยเฉพาะ SMEs ไม+ม�เทคโนโลย�การผล�ตและการออกแบบท�)เป�น

ของตนเอง หร(อม�แต+ไม+ท
นสม
ย 
2. ผ4=ประกอบการท=องถ�)นขาดความช2านาญในด=านการตลาด และขาดกลยทธ�ในการบร�หาร

จ
ดการการลงทน 
3. ขาดบคลากรเฉพาะด=านการออกแบบอตสาหกรรมท�)ม�ความร4=ด=านเทคโนโลย�และการ

ออกแบบ 
4. ผ4=บร�โภคขาดความเช()อม
)นในส�นค=าไทย 
5. ขาดการประชาส
มพ
นธ�หร(อท2าความเข=าใจก
บผ4=ประกอบการ เพ()อให=เข=าใจและเหEนประโยชน�

ของการออกแบบอตสาหกรรมอย+างถ4กต=อง 
6. ฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�ท�)ใช=ในด=านการออกแบบม�ราคาส4ง ผ4=ประกอบการ SMEs ไม+สามารถ

ลงทนได= 
7. ความร4=ความเข=าใจของหน+วยงานภาคร
ฐโดยเฉพาะหน+วยงานก2าหนดนโยบายย
งไม+มากพอ

ในการก2าหนดนโยบายท�)ม�ผลต+อการออกแบบอตสาหกรรมท�)เข=มแขEง 
8. ม�การรวมกล+มก
น เช+น สมาคมน
กออกแบบอตสาหกรรมแห+งประเทศไทย แต+ย
งไม+เข=มแขEง

น
ก 
9. กลไกการช+วยเหล(อจากภาคร
ฐในด=านต+างๆ เช+น R&D, IP ม�ความล+าช=า ผ4=ประกอบการไม+

สามารถรอได= 
10. หล
กส4ตรท�)สอนในบางมหาว�ทยาล
ยย
งไม+เหมาะสมก
บการท2างานจร�ง 
11. เป�นว�ชาช�พท�)กว=าง ท2าให=การก2าหนดมาตรฐานต+างๆ ล2าบาก



โอกาส     : Opportunities (O)  
1. น
กออกแบบไทยม�ความค�ดสร=างสรรและศ
กยภาพส4ง ถ=าม�การสน
บสนนและเวท�ให=ท2างานน+าจะ

สามารถเข=าส4+ตลาดโลกได=
2. แนวโน=มของส�นค=าม�การเปล�)ยนแปลงเรEวและต=องการความแปลกใหม+ หลากหลาย ซ�)งตลาดโลก

ม�ความต=องการส4ง 
3. การเจร�ญเต�บโตทางเศรษฐก�จของภ4ม�ภาคอาเซ�ยนอย+างต+อเน()อง จ�งเป�นโอกาสท�)ไทย

จะเป�นศ4นย�กลางทางการค=าอาเซ�ยน (ASEAN HUB) 
4. ร
ฐบาลม�นโยบายและงบประมาณสน
บสนน
5. หลายภาคส+วนให=ความส2าค
ญก
บการส+งเสร�มให=ผ4=ประกอบการไทยพ
ฒนาไปส4+ ODM 
6. ม�ตลาดใหม+ท�)ม�ศ
กยภาพในการซ(�อ เช+น ตะว
นออกกลาง ร
สเซ�ย ทว�ปอาฟร�กา ลาต�นอเมร�กา 

และ อ�นเด�ย
7. ส�นค=าท�)เป�นร4ปแบบด�ไซน�ของไทยเป�นท�)สนใจของตลาดต+างชาต�
8. โอกาสในการด�งฐานการออกแบบผ4=ประกอบการต+างชาต�มาในประเทศ

Quest เช�ง  ร�ก  ระยะยาว   : ย�ทธศาสตรท06 3  
พ�ฒนาด5านนโยบายจากภาคร�ฐและโครงสร5างพ9Kนฐาน
(1) ร
ฐควรพ
ฒนาและจ
ดท2านโยบายในระด
บประเทศ รายอตสาหกรรม และเฉพาะทาง ท�)สอดคล=องก
น
(2) จ
ดต
�งศ4นย� Industrial Design Center
(3) สร=างฐานข=อม4ลท�)เก�)ยวข=องก
บการออกแบบอตสาหกรรม เช+น ผ4=เช�)ยวชาญ เคร()องม(อและอปกรณ� 

ห=องทดสอบ และรายช()อบร�ษ
ทร
บจ=างออกแบบ เป�นต=น
(4) สน
บสนนด=านการทดสอบและร
บรองมาตรฐานผล�ตภ
ณฑ� 
(5) ให=ม�มาตรการสน
บสนนทางการเง�น 
(6) ส+งเสร�มให=หน+วยงานภาคร
ฐท2า Pilot Project ในการน2าผล�ตภ
ณฑ�ท�)ออกแบบและผล�ตในประเทศ

มาใช=ในหน+วยงาน
(7) ปร
บปรง/เร+งออกกฎหมายท�)เก�)ยวข=องก
บมาตรฐานการออกแบบอตสาหกรรม และกฎหมายอ()นๆ ท�)

เก�)ยวข=อง

Venture เช�งร�กระยะส�Kน : ย�ทธศาสตรท06 1  และ 2
1. พ�ฒนาการผล�ต
(1) พ
ฒนาด=านการว�จ
ยและพ
ฒนาเทคโนโลย�ของผล�ตภ
ณฑ� (Product R&D)
(2) พ
ฒนากระบวนการผล�ต (Manufacturing)
(3) พ
ฒนาเทคโนโลย�การออกแบบ (Design Technology) 
(4) การพ
ฒนาคณภาพของส�นค=า รวมถ�งการร
บรองคณภาพและมาตรฐานของส�นค=า 
(5) ให=ความส2าค
ญก
บการจดส�ทธ�บ
ตรในทกระด
บ
(6) พ
ฒนาผ4=ประกอบการให=เข=าใจถ�งประโยชน�ของการน2าการออกแบบมาใช=ใน

อตสาหกรรมและกระบวนการออกแบบอตสาหกรรม รวมท
�งให=ม�ความร4=ด=านการว�เคราะห�ธรก�จ 
และกลยทธ�ทางการตลาด

2. จ�ดหาช�องทางการตลาดท�Kงภายในและภายนอก
(1) ศ�กษาและจ
ดหาช+องทางการจ
ดจ2าหน+ายเพ()อเข=าถ�งตลาดขนาดใหญ+ (Mass) 
(2) สน
บสนนการขยายตลาดใหม+ท�)ย
งม�ก2าล
งซ(�อ
(3) ส+งเสร�มให=ม�การใช=งานผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ท�)ผล�ตในประเทศ 
(4) เผยแพร+ความส2าเรEจด=านการออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ของคนไทย
(5) จ
ดต
�ง Test Bed เพ()อเป�นศ4นย�กลางส2าหร
บผ4=ประกอบการ น
กออกแบบ และผ4=ท�)ต=องการใช=งาน

มาพบก
น
(6) สร=างความตระหน
กและความเข=าใจให=ก
บกล+มผ4=ม�ศ
กยภาพในประเทศ เช+น หน+วยงานราชการ 

บร�ษ
ท และประชาชนท
)วไป ท�)จะน2าส�นค=าไปใช=งาน (ขยายฐานของตลาด)
(7) สน
บสนนการว�จ
ยตลาดเพ()อหาตลาดท�)ไทยสามารถเข=าไปแข+งข
นได= 
(8) สน
บสนนการออกน�ทรรศการของผ4=ประกอบการไทยในล
กษณะ road show ท�)ต+างประเทศ
(9) สร=างตราส�นค=า “Made in Thailand”

ภ�ยค�กคาม     : Threats (T)  
1. การเต�บโตของน
กออกแบบเพ()อนบ=าน เช+น จ�น ไต=หว
น และส+งออกไปย
งต+างประเทศ 
2. ผ4=ประกอบการไม+เข=าใจในกระบวนการออกแบบท�)ครบถ=วนท2าให=มองว+าต=องลงทนด=านการ

ออกแบบส4ง
3. ค+าแรงงานท�)เพ�)มส4งข��น อาจท2าให=เก�ดการย=ายฐานการผล�ตไปย
งประเทศเพ()อนบ=านมากข��น
4. มาตรการก�ดก
นทางการค=าของต+างประเทศท2าให=เป�นอปสรรคต+อผ4=ส+งออกของไทย 

อาท� ประเทศจ�น ;CCC Mark, EU White Paper ;WEEE , ROHs , IPP , REACHl ฯลฯ 
5. การเม(องท�)ไม+แน+นอนท2าให=การสน
บสนนขาดความต+อเน()อง 

Sega เช�ง  ร�บ  ระยะยาว   : ย�ทธศาสตรท06 5
สร5างกลไกข�บเคล96อน
การสร=างเคร(อข+ายว�สาหก�จท�)เข=มแขEง
 จ
ดให=ม�ก�จกรรมต+างๆ ท�)เป�นต
วกระต=นให=หน+วยงานเคร(อข+ายม�ปฏ�ส
มพ
นธ�ต+อก
น

Parlay เช�งร
บระยะส
�น : ย�ทธศาสตรท06 4  
พ�ฒนาสถานศGกษาและบ�คลากรท06เช06ยวชาญเฉพาะด5าน
(1) สร=างความร+วมม(อระหว+างผ4=ประกอบการก
บสถานศ�กษาเพ()อก2าหนดโจทย�ท�)เก�)ยวข=องก
บการ

ออกแบบอตสาหกรรม ส2าหร
บใช=ในการเร�ยนการสอน หร(อ ประกวดแข+งข
นในแต+ละระด
บการ
ศ�กษา

(2) ผ4=ประกอบการและสถาบ
นการศ�กษาร+วมก
นปร
บหล
กส4ตรและว
ฒนธรรมการเร�ยนการสอนใน
สถาบ
นการศ�กษาให=เก�ดกระบวนความค�ดสร=างสรรค� (Creative thinking)



6. ถ=าพ
ฒนาช=าอาจท2าให=ประเทศเพ()อนบ=าน เช+น เว�ยดนาม ก=าวข��นมาเป�นค4+แข+งของไทยได= 
7. ส�นค=าเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�จากประเทศยโรปม�ราคาถ4กลงมาก (ต=อง

แข+งข
นท�)ความแตกต+างไม+ใช+แค+คณภาพ) 
8. ข=อตกลงเป�ดเสร�ด=านภาษ� ITA , AFTA และ FTA ท2าให=ส�นค=าต+างประเทศเข=ามา

แข+งข
นได=เสร�มากข��น 
9. ความไม+ม�มาตรฐานกระบวนการออกแบบ ความร4= และความเข=าใจในการค�ดราคาค+าออกแบบ

ของน
กออกแบบ ท2าให=ผ4=ประกอบการไม+อยากมาใช=บร�การอ�ก

(3) ปร
บปรง/พ
ฒนาหล
กส4ตร (โดยเฉพาะในระด
บมหาว�ทยาล
ยและว�ทยาล
ย) ท�)ม�ความเก�)ยวข=องใน
ด=านการออกแบบอตสาหกรรม และการออกแบบอตสาหกรรมเฉพาะด=าน

(4) จ
ดการฝpกอบรมหร(อสน
บสนนการจ
ดการฝpกอบรมด=านการออกแบบอตสาหกรรมในทกระด
บ 
ในหล
กส4ตรต+างๆ ด
งน��  Knowledge TRIZ, Lean Design, QFD, Eco Design, CAD , CAM 
and CAE, Reverse engineering Tools, Rapid Prototyping, Soft Tools ฯลฯ

(5) การจ
ดฝpกอบรมในล
กษณะ Train the Trainer 
(6) สน
บสนนทนการศ�กษาในด=านการออกแบบ 
(7) สน
บสนนการจ
ดก�จกรรมเพ()อให=ม�เวท�ในการแสดงผลงาน/เผยแพร+ความร4=ในเช�งว�ชาการ

ท�)มา: จากการว�เคราะห�ของคณะว�จ
ย



จากการว�เคราะห�และแปลงผ
ง SWOT ได=เป�นประเดEนยทธศาสตร�ส2าหร
บการส+งเสร�มและพ
ฒนา
อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ไทยส4+ ODM ใน 5 ด=าน ด
งแสดงในร4ปท�) 5.1

ร�ปท06 5.1 ประเด�นย�ทธศาสตรการสน�บสน�นการพ�ฒนาอ�ตสาหกรรมไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กสไทยส�� ODM
ท�)มา: ว�เคราะห�จาก Dynamic Diamond Diagram และการว�เคราะห� SWOT 

จากประเดEนยทธศาสตร�เพ()อสน
บสนนการพ
ฒนาอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทยส4+ ODM ท
�ง 
5 ด=าน ด
งแสดงในร4ปท�) 5.1 สามารถน2ามาก2าหนดเป�นกลยทธ�หร(อแนวทางท�)ควรด2าเน�นการเพ()อช+วยส+งเสร�มให=
อตสาหกรรมม�ความเข=มแขEง หน+วยงานท�)ร
บผ�ดชอบ ตลอดจนระยะเวลาท�)ควรด2าเน�นการได=ด
งต+อไปน��

1. ด5านการพ�ฒนาการผล�ต
แนวทางท�)ควรด2าเน�นการได=แก+

(1) พ�ฒนาด5านการว�จ�ยและพ�ฒนาเทคโนโลย0ของผล�ตภ�ณฑ (Product R&D)
• ผ4=ประกอบการควรม�การลงทนในการค=นคว=าและว�จ
ยผล�ตภ
ณฑ� ซ�)งรวมถ�งการว�จ
ยด=านเทคโนโลย� 

การศ�กษาและจ
ดหาว
ตถด�บ/ว
สดท�)ม�ศ
กยภาพในการผล�ตท�)เหมาะสมก
บร4ปแบบการใช=ด2าเน�นช�ว�ต



ของผ4=บร�โภค ช+วยให=เก�ดการอนร
กษ�ส�)งแวดล=อม และทร
พยากรธรรมชาต� เพ()อช+วยให=การใช=
ผล�ตภ
ณฑ�น
�นม�ความสมบ4รณ�ข��น และไม+ก+อให=เก�ดอ
นตรายแก+ผ4=บร�โภค

• พ
ฒนาแพลEตฟอร�มพ(�นฐานด=านไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ในล
กษณะเป�ด (Open-type) เช+นเด�ยวก
น
ก
บซอฟต�แวร�โอเพ+นซอร�ส เพ()อรองร
บการว�จ
ยและพ
ฒนาเทคโนโลย�ด=านไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� 
ให=แก+ผ4=ท�)สนใจท
)วไปได=น2าไปใช=

• จ
ดส�)งอ2านวยความสะดวกส2าหร
บการว�จ
ยและพ
ฒนาท�)ม�ราคาส4ง เช+น เคร()องม(อ อปกรณ� และ
ซอฟต�แวร�ต+างๆ ให=เอกชนเช+าใช=ในราคาประหย
ด เพ()อช+วยลดภาระการลงทนของเอกชน

• ส+งเสร�มการว�จ
ยร+วมระหว+างภาคร
ฐ เอกชน และ อตสาหกรรม โดยการให=ทนสน
บสนน รวมท
�ง 
รวบรวมความต=องการและโจทย�ว�จ
ยจากภาคเอกชน

(2) พ�ฒนากระบวนการผล�ต (Manufacturing)
• พ
ฒนาเทคโนโลย�ในการผล�ตหร(อปร
บปรงเคร()องจ
กรให=ท
นสม
ย สามารถรองร
บกระบวนการผล�ตท�)

ได=มาตรฐานในระด
บสากล
• สร=างท�มในการผล�ตนอกจากว�ศวกรการผล�ตท�)ม�อย4+แล=ว ควรให= Design engineer หร(อ Product 

engineer สามารถม�บทบาทด=านการออกแบบและสร=างสรรค�ผล�ตภ
ณฑ�ได=
• พ
ฒนากระบวนการผล�ตโดยเน=นไปท�)การผล�ตแบบปร�มาณมาก อาจต=องค2าน�งถ�งแนวทางท�)ใช=

สนทร�ยศาสตร�มาเต�มให=ก
บผล�ตภ
ณฑ� ซ�)งม�ส+วนส
มพ
นธ�ก
บการออกแบบและกระบวนการผล�ต 
โดยเฉพาะช��นส+วนท�)ส2าค
ญ

• พ
ฒนาเคร()องจ
กรหร(อเคร()องม(อให=ขยายขอบเขตนอกเหน(อจากการผล�ตผล�ตภ
ณฑ�เพ�ยงอย+างเด�ยว 
โดยจ2าเป�นต=องม�ห=องท�)สามารถสร=างผล�ตภ
ณฑ�ต=นแบบ Customization Shop/Design Shop หร(อ
ม�เคร(อข+ายท�)ท2างานด=านการออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ใหม+ด=วยได=

(3) พ�ฒนาเทคโนโลย0การออกแบบ (Design Technology) เพ()อสร=างผลงานในการออกแบบให=ม�ความ
หลากหลาย ท
นสม
ย และสามารถเช()อมโยงร4ปแบบท�)เป�นท�)น�ยม (Trend) ให=สอดคล=องก
บประโยชน�ใช=สอย
ของผล�ตภ
ณฑ� (Functionality) ได=ด�ข��น รวมท
�งสามารถลดระยะเวลาในการผล�ตผลงานการออกแบบให=ท
น
ก
บความต=องการและการเปล�)ยนแปลงของตลาดได=ด�ย�)งข��น

(4) การพ�ฒนาค�ณภาพของส�นค5า รวมถGงการร�บรองค�ณภาพและมาตรฐานของส�นค5า เพ()อสร=างความน+า
เช()อถ(อของผ4=ผล�ตในกล+มล4กค=าเปDาหมายชาวต+างชาต� ซ�)งให=ความส2าค
ญก
บคณภาพของส�นค=าและการ
ร
บรองมาตรฐานส�นค=าเป�นอย+างย�)ง ผ4=ประกอบการสามารถพ
ฒนาคณภาพส�นค=าได=โดยการเพ�)ม
ประส�ทธ�ภาพเคร()องม(อ/เทคโนโลย�ในการผล�ต

(5) ให5ความส8าค�ญก�บการจดส�ทธ�บ�ตรในท�กระด�บ ท
�งในระด
บการจดส�ทธ�บ
ตรเพ()อการปDองก
นการละเม�ด 
การลดต=นทน การสร=างส�)งใหม+ๆ และ การจดส�ทธ�บ
ตรทางความค�ด ซ�)งเป�นส�)งส2าค
ญในการออกแบบ

(6) พ�ฒนาผ�5ประกอบการให=เข=าใจถ�งประโยชน�ของการน2าการออกแบบมาใช=ในอตสาหกรรมและกระบวนการ
ออกแบบอตสาหกรรม รวมท
�งให=ม�ความร4=ด=านการว�เคราะห�ธรก�จ และกลยทธ�ทางการตลาด



หน�วยงานท06ร�บผ�ดชอบ ได=แก+ กระทรวงว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�, กระทรวงอตสาหกรรม, ส2าน
กงานพ
ฒนา
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�แห+งชาต�, สถาบ
นไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� 
ระยะเวลาด8าเน�นการ : 1-2 ป`
2. ด5านการตลาดท�Kงภายในและภายนอก

แนวทางท�)ควรด2าเน�นการได=แก+
 ศGกษาและจ�ดหาช�องทางการจ�ดจ8าหน�ายเพ96อเข5าถGงตลาดท06ม0โอกาส มากกว+าท�)จะเป�นตลาดเฉพาะ 
 สน�บสน�นการขยายตลาดใหม�ท06ย�งม0ก8าล�งซ9Kอ เช+น ตะว
นออกกลาง บลาซ�ล จ�น อ�นเด�ย แอฟร�กา และ 

ประเทศในกล+มอาเซ�ยนบางประเทศ เป�นต=น
 ส�งเสร�มให5ม0การใช5งานผล�ตภ�ณฑเคร96องใช5ไฟฟ<าและอ�เล�กทรอน�กสท06ผล�ตในประเทศ เพ()อสร=าง

โอกาสทางการตลาดให=ผ4=ประกอบการในประเทศ โดยปร
บปรงระเบ�ยบการจ
ดซ(�อจ
ดจ=างของหน+วยงานภาค
ร
ฐให=เอ(�อต+อผ4=ประกอบการภายในประเทศ

 เผยแพร�ความส8าเร�จ โดยน2ากรณ�ศ�กษาด=านการออกแบบผล�ตภ
ณฑ� การออกแบบอตสาหกรรม และการ
ว�จ
ยและพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�เคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของคนไทย ท�)ได=ร
บรางว
ลในเวท�ต+างๆ มาเผย
แพร+ เพ()อเป�นการสร=างความม
)นใจแก+ผ4=ใช=งานท
�งในประเทศและต+างประเทศ

 จ�ดต�Kง Test Bed เพ()อเป�นศ4นย�กลางส2าหร
บผ4=ประกอบการ น
กออกแบบ และผ4=ท�)ต=องการใช=งานมาพบก
น
 สร5างความตระหน�กและความเข5าใจให=ก
บกล+มผ4=ม�ศ
กยภาพในประเทศ เช+น หน+วยงานราชการ บร�ษ
ท 

และประชาชนท
)วไปท�)จะน2าส�นค=าไปใช=งาน (ขยายฐานของตลาด)
 สน�บสน�นการว�จ�ยตลาดเพ()อหาตลาดท�)ไทยสามารถเข=าไปแข+งข
นได= เช+น ตลาดใหม+ ตลาดเฉพาะ ฯลฯ
 สน�บสน�นการออกน�ทรรศการของผ4=ประกอบการไทยในล
กษณะ road show ท�)ต+างประเทศ
 สร5างตราส�นค5า “Made in Thailand”

หน�วยงานท06ร�บผ�ดชอบ ได=แก+  กระทรวงอตสาหกรรม, กระทรวงพาณ�ชย� และ ส2าน
กงานคณะกรรมการส+งเสร�ม
การลงทน (BOI) เป�นต=น
ระยะเวลาด8าเน�นการ : 1-2 ป`

3.  ด5านนโยบายจากภาคร�ฐและโครงสร5างพ9Kนฐาน
แนวทางท�)ควรด2าเน�นการได=แก+

(1) ร�ฐควรพ�ฒนาและจ�ดท8านโยบายใน 3 ระด�บ ท06สอดคล5องก�น ได5แก� 
• นโยบายระด
บชาต�   หร(อ กรอบนโยบายแห+งชาต� ในการผล
กด
นอตสาหกรรมสร=างสรรค� โดยจ
ดต
�ง

คณะท2างานอตสาหกรรมสร=างสรรค� และ จ
ดต
�งหน+วยงานต+างๆ เพ()อสน
บสนนอตสาหกรรม
สร=างสรรค�ในประเทศ



• นโยบายรายอตสาหกรรม   (Sectorial Policies) นอกจากนโยบายระด
บชาต�ท�)ผล
กด
นในภาพรวม
แล=ว ควรม�การจ
ดท2านโยบายส2าหร
บแต+ละอตสาหกรรมเช+นก
น และในส+วนของอตสาหกรรมการ
ออกแบบ ควรม�หน+วยงานหล
กท�)ด2าเน�นงานด=านยทธศาสตร�ส2าหร
บอตสาหกรรมการออกแบบแห+ง
ชาต� เพ()อส+งเสร�มให=ม�การใช=งานออกแบบในทกๆ ภาคอตสาหกรรมในระบบเศรษฐก�จ

• นโยบายเฉพาะทาง   (Emerging Policies) เพ()อรองร
บการพ
ฒนาอตสาหกรรมสร=างสรรค�ในแต+ละ
เร()อง เพ()อก2าหนดกลยทธ�การด2าเน�นงานตามพ
นธก�จหร(อโครงการพ�เศษเฉพาะทางของร
ฐ

(2) จ�ดต�Kงศ�นย Industrial Design Center 
• เพ()อเพ�)มข�ดความสามารถและยกระด
บผ4=ประกอบการในอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� ให=

พ
ฒนาจากการเป�นผ4=ร
บจ=างผล�ต (OEM) มาเป�นผ4=ร
บจ=างผล�ตท�)ม�การออกแบบและพ
ฒนาส�นค=า
เป�นของตนเอง (ODM) 

• ช+วยเพ�)มม4ลค+าเพ�)มให=แก+ต
วผล�ตภ
ณฑ� และสามารถแข+งข
นได=ในสภาวะว�กฤตเศรษฐก�จ 
• ท2าหน=าท�)อย+างครบวงจรท
�งในส+วนของการสน
บสนน (Support) โปรโมท (Promotion) และส+ง

เสร�มด=านการพ
ฒนาบคลากร (Education)
โครงสร=างพ(�นฐาน

(3) ส�งเสร�มและพ�ฒนา User-centered design Lab
เน()องจากในกระบวนการออกแบบน
�น ก+อนท�)จะเร�)มท2าการออกแบบจะต=องม�ความเข=าใจก+อนว+า 

“มนษย�” เป�นปจ̂จ
ยท�)ส2าค
ญท�)สดป^จจ
ยหน�)งในการต
ดส�นใจว+าจะเล(อกซ(�อผล�ตภ
ณฑ�ใดๆ ซ�)งต
วมนษย�เองกE
จะต=องใช=ป^จจ
ยการพ�จารณาย+อยอ()นๆ มาเป�นองค�ประกอบ เช+น ประโยชน�ใช=สอย ความงาม ความพ�ง
พอใจ ไม+ว+าจะเป�นการซ(�อเพ()อน2าไปใช=เอง หร(อซ(�อให=ผ4=อ()น กระบวนการออกแบบโดยอาศ
ยหล
กการให= “ผ4=
ใช=เป�นศ4นย�กลาง” เป�นกระบวนการออกแบบท�)ให=ความส2าค
ญก
บมนษย�ส4งสด การออกแบบโดยม�มนษย�
เป�นศ4นย�กลาง ม�หล
กการท�)เข=าใจโดยง+ายค(อ การใช=กระบวนการใดๆเพ()อให=ได=มาซ�)งข=อม4ลท�)เก�)ยวข=องก
บ
มนษย�หร(อกล+มเปDาหมายเพ()อให=สามารถน2าข=อม4ลท�)ได=มาไปใช=ในกระบวนการออกแบบต+อไปข=อม4ลส2าค
ญท�)
เก�)ยวข=องก
บต
วมนษย�ท�)ควรจะต=องม�ประกอบไปด=วย ข=อม4ลทางด=านกายภาพ, ข=อม4ลทางด=านจ�ตว�ทยา 
ข=อม4ลทางด=านส
งคมความเป�นอย4+และว
ฒนธรรม เป�นต=น ด
งน
�นการส+งเสร�มและพ
ฒนาให=ม� User-centered 
design Lab ข��นในประเทศจะเป�นการช+วยน
กออกแบบ และ ผ4=ประกอบการในการออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ของ
ตนให=เหมาะสมก
บความต=องการอย+างแท=จร�งของผ4=บร�โภคได=

ร
ฐจ�งควรส+งเสร�มและพ
ฒนาให=เก�ดห=องปฏ�บ
ต�การ  User-centered design ท�)ม�คณภาพข��นใน
ประเทศในปร�มาณท�)เพ�ยงพอต+อความต=องการของผ4=ออกแบบและผ4=ประกอบการในอนาคต ซ�)งในป^จจบ
นได=
ม�มหาว�ทยาล
ยท�)ม�ห=องปฏ�บ
ต�การด=านน��อย4+บ=างแล=ว เช+น มหาว�ทยาล
ยเทคโนโลย�ประจอมเหล=าธนบร� 
เป�นต=น

ท
�งน�� หน=าท�)ของ User-centered design Lab ได=แก+



• ช+วยก2าหนดเปDาหมายของธรก�จ (Set business goals) ไดแก+ ก2าหนดเปDาหมายการตลาด, 
ก2าหนดกล+มผ4=ใช=และค4+แข+งทางการตลาด

• ศ�กษาผ4=บร�โภค/ผ4=ใช= (Understand users) ศ�กษาความต=องการของผ4=ใช= และให=ผ4=บร�โภคเปDา
หมายเข=ามาม�ส+วนร+วมในกระบวนการออกแบบ 

• ว�เคราะห�ค4+แข+ง (Assess competitiveness) ศ�กษาและเปร�ยบเท�ยบก
บค4+แข+งในตลาด
• ออกแบบองค�รวมของส�นค=าเพ()อให=เหมาะสมก
บผ4=ใช= (Design the total user experience) 

ในการออกแบบน��รวมถ�งการโฆษณา การส
)งซ(�อ บรรจภ
ณฑ� ค4+ม(อ ฯลฯ
• ประเม�นการออกแบบ (Evaluate designs)  เป�นการน2าต=นแบบของส�นค=าไปศ�กษาถ�งผลตอบ

ร
บจากผ4=ใช=งานจร�ง

(4) สร5างฐานข5อม�ลท06เก06ยวข5องก�บการออกแบบอ�ตสาหกรรม เช�น ฐานข=อม4ลผ4=เช�)ยวชาญ  เคร()องม(อและ
อปกรณ� ห=องบร�การทดสอบ และรายช()อบร�ษ
ทร
บจ=างออกแบบ เป�นต=น

(5) สน�บสน�นด5านการทดสอบและร�บรองมาตรฐานผล�ตภ�ณฑ 
• สน
บสนนผ4=ประกอบการและน
กว�จ
ยภายในประเทศ ให=เข=าไปม�ส+วนร+วมในการก2าหนดมาตรฐาน

ต+างๆ เช+น ด=านการออกแบบผล�ตภ
ณฑ� ด=านเทคโนโลย� และด=านอตสาหกรรมท�)เก�)ยวข=อง ท
�งใน
ระด
บชาต�และระด
บนานาชาต� เพ()อท�)จะได=ออกแบบและพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ด=านไฟฟDาและ
อ�เลEกทรอน�กส� ได=อย+างสอดคล=องก
บมาตรฐานท�)องค�กรต+างๆ ได=ก2าหนด รวมท
�งผ4=ท�)น2าช��นส+วน
ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ในประเทศมาใช=ในการประกอบ

• ยกระด
บประส�ทธ�ภาพห=องปฏ�บ
ต�การทดสอบ
• พ
ฒนามาตรฐานผล�ตภ
ณฑ�ไฟฟDาอ�เลEกทรอน�กส�ให=สอดคล=องก
บตลาดโลก

(6) ให5ม0มาตรการสน�บสน�นทางการเง�น  เพ()อสน
บสนนการลงทนทางด=านเทคโนโลย�และการออกแบบใน
อตสาหกรรม รวมท
�งสน
บสนนบร�ษ
ทร
บออกแบบและน
กออกแบบในประเทศในการซ(�อเคร()องม(อและ
อปกรณ�ราคาแพงท�)เก�)ยวข=องท
�งฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร� เช+น จ
ดให=ม�แหล+งเง�นก4=ดอกเบ��ยต)2าหร(อไม+ม�
ดอกเบ��ย และ จ
ดให=ม�มาตรการช+วยเหล(อด=านภาษ�ส2าหร
บผ4=ประกอบการร
บจ=างออกแบบเช�งอตสาหกรรม 
เช+น ยกเว=นภาษ�เง�นได=น�ต�บคคล และ ลดหย+อนภาษ� 200% เหม(อนการท2า R&D ในภาคอตสาหกรรม

(7) ส�งเสร�มให5หน�วยงานภาคร�ฐท8า Pilot Project ในการน2าผล�ตภ
ณฑ�ท�)ออกแบบและผล�ตในประเทศมาใช=
ในหน+วยงาน



(8) ปร�บปร�ง/เร�งออกกฎหมายและกฏระเบ0ยบท06เก06ยวข5องก
บมาตรฐานการออกแบบอตสาหกรรม การร+วม
ลงทนระหว+างภาคร
ฐและเอกชน และ กฎหมายอ()นๆ ท�)เก�)ยวข=อง เพ()อส+งเสร�มการลงทนในด=านการว�จ
ยและ
พ
ฒนาด=านว�ทยาศาสตร� เทคโนโลย� และนว
ตกรรม ร+วมก
น

(9) ส�งเสร�มให5เก�ดความตระหน�กร�5และความเข5าใจให=ก
บ (1) กล+มผ4=ม�ศ
กยภาพท�)จะน2าผล�ตภ
ณฑ�ไฟฟDาและ
อ�เลEกทรอน�กส�ไปใช=งาน และ (2) ประชาชนท
)วไป เพ()อขยายฐานของตลาด

(10) ให5ความส8าค�ญก�บแนวความค�ดเร96องแบบของผล�ตภ�ณฑท06เหมาะสมก�บผ�5บร�โภค (Universal 
Design) ว
ตถประสงค�หล
กของ Universal Design น��ค(อเป�นการออกแบบผล�ตภ
ณฑ�ส�นค=าเพ()อบคคลทก
เพศทกว
ย และทกสภาพร+างกาย กล+าวค(อไม+ว+าจะเป�นบคคลธรรมดาหร(อบคคลทพพลภาพ และเน()องจาก 
Universal Design ได=เข=ามาม�บทบาทส2าค
ญในระบบเศรษฐก�จ ท2าให=เก�ดการก+อต
�งสมาคมนานาชาต�เพ()อ
การออกแบบท�)เป�นสากลข��น (International Association for Universal Design: IAUD) โดยม�นโยบายท�)จะ
ข
บเคล()อนให=น2าแนวค�ดเร()องน��ไปใช=ให=อย+างแพร+หลายและปฏ�บ
ต�ได=จร�ง ท
�งทางด=านส�)งแวดล=อม ส�นค=าและ
บร�การ ตลอดจนท2านบ2ารงและขยายเคร(อข+ายระหว+างประเทศ ซ�)งสมาช�กสมาคมประกอบด=วยผ4=ประกอบ
การรายใหญ+ เช+น Sony,Toyata และ NISSAN เป�นต=น 

ท
�งน�� แนวค�ด Universal Design เป�นแนวค�ดเพ()อความท
ดเท�ยม ม�ได=แบ+งแยกเฉพาะบคคล
ประเภทใดประเภทหน�)ง เป�นการออกแบบเพ()อม+งใช=ได=ก
บบคคลทกเพศทกว
ย ท
�งท�)เป�นบคคลปกต�และ
บคคลทพพลภาพ เป�นการก2าจ
ดความแปลกแยกของบคคล ทกคนล=วนสามารถใช=ประโยชน�จากผล�ตภ
ณฑ�
ซ�)งออกแบบมาอย+างเด�ยวก
นด=วยก
นได= อย+างไรกEตาม ป^จจบ
น การออกแบบตามแนวค�ดเร()อง Universal 
Design น��ย
งขาดมมมองบางประการโดยผ4=ออกแบบท2าหน=าท�)เพ�ยงสร=างร4ปล
กษณ�ของผล�ตภ
ณฑ�ให=งดงาม
หร(อใช=ประโยชน�ได=เท+าน
�น ม�ได=เพ�)มมมมองอ
นหลากหลายเข=าไป ได=แก+ มมมองของผ4=บร�โภคซ�)งประกอบ
ด=วยความม+งหว
งจะได=ร
บความปลอดภ
ยและคณประโยชน�ส4งสด และมมมองอ
นเป�นจดย(นทางเศรษฐก�จ 

นอกจากน�� Universal Design ย
งเป�นสาระส2าค
ญประการหน�)งของมาตรฐานผล�ตภ
ณฑ� 
อตสาหกรรมระหว+างประเทศ (ISO) ท�)จะสามารถน2าพาผล�ตภ
ณฑ�เข=าส4+ตลาดโลกได= ด
งน
�น Universal 
Design จ�งเก�)ยวข=องก
บการเจร�ญเต�บโตทางเศรษฐก�จอย+างหน�)งเน()องจากผล�ตภ
ณฑ�ท�)ออกแบบตามแนวค�ด
น��จะสามารน2าไปใช=ได=ก
บทกคน ม�ได=เป�นการออกแบบพ�เศษเฉพาะกล+มบคคล ส+วนแบ+งในตลาดของ 
Universal Design จะเพ�)มมากข��นเน()องจากกล+มเปDาหมายขยายวงกว=างข��น แต+ส+วนแบ+งในตลาดของ 
Barrier Free จะลดลงด=วยกล+มเปDาหมายซ�)งเฉพาะเจาะจงและม�จ2านวนน=อยได=ลดลงเช+นก
นโดยจะเหล(อ
ส+วนแบ+งในตลาดเพ�ยงเลEกน=อยเท+าน
�นส2าหร
บผล�ตภ
ณฑ�เพ()อผ4=ทพพลภาพกรณ�พ�เศษ ซ�)งประเทศไทยอาจ
จะสามารถพ
ฒนาแนวค�ดเร()อง Universal Design ได=หากม�ยทธศาสตร�ทางด=านการพ
ฒนาข�ดความ
สามารถในการแข+งข
น การพ
ฒนาส
งคมและการบรรเทาความยากจน การพ
ฒนาอย+างย
)งย(น และการร+วม



ม(อก
นในระด
บภ4ม�ภาค นอกจากการปร
บมมมองทางเศรษฐก�จท�)จะท2าให= Universal Design พ
ฒนาไปส4+
ตลาดโลกได=แล=ว การปร
บมมมองไปในท�ศทางของผ4=บร�โภคกEส+งผลด�ด=วยเช+นก
น การม�การทดสอบ
ผล�ตภ
ณฑ�กEเป�นป^จจ
ยส2าค
ญท�)ท2าให= Universal Design ได=ร
บการยอมร
บเพราะจะเป�นการสร=างความม
)นใจ
ในความปลอดภ
ยให=แก+ผ4=บร�โภค 

หน�วยงานท06ร�บผ�ดชอบ ได=แก+ สถาบ
นไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�, ส2าน
กงานพ
ฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�แห+ง
ชาต�, กระทรวงอตสาหกรรม, กระทรวงการคล
ง และ มหาว�ทยาล
ย
ระยะเวลาด8าเน�นการ : 2-3 ป`

4.  ด5านการพ�ฒนาสถานศGกษาและบ�คลากรท06เช06ยวชาญเฉพาะด5าน
แนวทางท�)ควรด2าเน�นการได=แก+

(1) สร5างความร�วมม9อระหว�างผ�5ประกอบการก�บสถานศGกษา เพ()อก2าหนดโจทย�ท�)เก�)ยวข=องก
บการ
ออกแบบอตสาหกรรม ส2าหร
บใช=ในการเร�ยนการสอน หร(อ ประกวดแข+งข
นในแต+ละระด
บการศ�กษา
ปร�บปร�ง/พ�ฒนาหล�กส�ตร (โดยเฉพาะในระด
บมหาว�ทยาล
ยและว�ทยาล
ย) ท�)ม�ความเก�)ยวข=องในด=านการ
ออกแบบอตสาหกรรม และการออกแบบอตสาหกรรมเฉพาะด=าน เช+น ผล
กด
นหล
กส4ตร Product Design 
engineering ให=เก�ดข��นให=ได=

(2) ผ�5ประกอบการและสถาบ�นการศGกษาร�วมก�นปร�บหล�กส�ตรและว�ฒนธรรมการเร0ยนการสอนใน
สถาบ
นการศ�กษาให=เก�ดกระบวนความค�ดสร=างสรรค� (Creative thinking)

(3) จ�ดการฝ�กอบรมหร9อสน�บสน�นการจ�ดการฝ�กอบรมด=านการออกแบบอตสาหกรรมในทกระด
บ ท
�งใน
ระด
บผ4=ประกอบการ ผ4=ร
บจ=างออกแบบ ผ4=ปฏ�บ
ต�งานในภาคอตสาหกรรม ผ4=สอนในสถานศ�กษา และผ4=สนใจ
ท
)วไป ในหล
กส4ตรต+างๆ ด
งน��  Knowledge TRIZ, Lean Design, QFD, Eco Design, CAD , CAM and 
CAE, Reverse engineering Tools, Rapid Prototyping, Soft Tools ฯลฯ

(4) การจ�ดฝ�กอบรมในล�กษณะ Train the Trainer เพ()อสร=างผ4=เช�)ยวชาญเฉพาะด=านท�)สามารถน2าความร4=ไป
เผยแพร+ต+อในบร�ษ
ท หร(อในสถาบ
นการศ�กษา

(5) สน�บสน�นท�นการศGกษาในด5านการออกแบบ เช+น การออกแบบอตสาหกรรม, การออกแบบวงจรรวม, 
เทคโนโลย�สมองกลฝ^งต
ว และ การพ
ฒนาซอฟต�แวร�ด=านการออกแบบ เป�นต=น

(6) สน�บสน�นการจ�ดก�จกรรมเพ()อให=ม�เวท�ในการแสดงผลงาน/เผยแพร+ความร4=ในเช�งว�ชาการเก�)ยวก
บการ
ออกแบบอตสาหกรรม การพ
ฒนาเทคโนโลย�ท�)เก�)ยวข=อง และแนวโน=มของการพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ� เช+น การ
ส
มมนา  การประชมว�ชาการ และ น�ทรรศการ เป�นต=น



หน�วยงานท06ร�บผ�ดชอบ ได=แก+ มหาว�ทยาล
ยต+างๆ, ส2าน
กส+งเสร�มอตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห+งชาต� (องค�การ
มหาชน), เขตอตสาหกรรมซอฟต�แวร�ประเทศไทย และ ส2าน
กงานพ
ฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�แห+งชาต�
ระยะเวลาด8าเน�นการ : 3-5 ป`

5. ด5านการสร5างกลไกข�บเคล96อน
แนวทางท�)ควรด2าเน�นการได=แก+

(1) การสร5างเคร9อข�ายว�สาหก�จท06เข5มแข�ง 
การสร=างความเข=มแขEงในการรวมต
วเป�นเคร(อข+ายว�สาหก�จหร(อ Cluster โดยองค�ประกอบท�)เป�น

ร4ปธรรมต=องประกอบด=วย 4 ส+วน ได=แก+ บร�ษ
ทหร(อองค�กรภาคเอกชนท�)อย4+ในอตสาหกรรมการผล�ตต
�งแต+
ต=นน�2า กลางน�2า และปลายน�2าและอย4+ในอตสาหกรรมสน
บสนนต+างๆ สถาบ
นการศ�กษาและสถาบ
นว�จ
ยและ
พ
ฒนาสมาคมและองค�กรต+างๆ ท�)เก�ดจากการรวมต
วของต
วแทนจากภาคเอกชน และ หน+วยงานจากภาค
ร
ฐ ด
งแสดงในร4ปท�) 5.2

ร�ปท06 5.2 องคประกอบท06เปFนร�ปธรรมและกลไกท06เปFนนามธรรมของเคร9อข�ายว�สาหก�จ
ท�)มา: ส2าน
กงานเศรษฐก�จอตสาหกรรม, กระทรวงอตสาหกรรม 

(2) จ�ดให5ม0ก�จกรรมต�างๆ ท06เปFนต�วกระต�5นให5หน�วยงานเคร9อข�ายม0ปฏ�ส�มพ�นธต�อก�น ได=แก+



• การก2าหนดท�ศทางเช�งยทธศาสตร� (Strategic Direction) ท�)ช
ดเจนร+วมก
น จะช+วยให=สมาช�กใน 
Cluster ม�ว�ส
ยท
ศน�และเปDาหมายร+วมก
น ซ�)งจะน2าไปส4+ประส�ทธ�ภาพในการพ
ฒนา Cluster ให=ม�
ความเข=มแขEง

• สร=างเคร(อข+ายทางธรก�จ ซ�)งธรก�จหล
กในอตสาหกรรมเป�นผ4=สร=างข��น ท
�งน�� ธรก�จหล
กใน
อตสาหกรรม ได=แก+ ผ4=ประกอบการในสายการผล�ต ต
�งแต+ในอตสาหกรรมต=นน�2า กลางน�2า และ
ปลายน�2า

• แบ+งป^นข+าวสารข=อม4ลทางการตลาดท�)ม�อย+างต+อเน()องและสม)2าเสมอ การแบ+งป^นข+าวสารข=อม4ลน
�น
จะน2าไปส4+การเช()อมโยงในหม4+สมาช�กและผ4=ประกอบการท�)อย4+ใน Cluster ด
งกล+าว

• จ
ดให=ม� Cluster Development Agent ซ�)งท2าหน=าท�)เป�นผ4=บร�หารจ
ดการของ Cluster โดย Cluster 
Development Agent ด
งกล+าวม�หน=าท�)ในการประสานงานให=เก�ดการเช()อมโยงก
น รวมท
�งบร�หาร
จ
ดการโครงการต+างๆ ท�)สมาช�กผ4=น2าของ Cluster ได=จ
ดให=ม�ข��น รวมท
�งช+วยบร�หารจ
ดการความ
ส
มพ
นธ�ระหว+างค4+ค=าและพ
นธม�ตรทางธรก�จด=วย

• จ
ดให=ม�ผ4=เช�)ยวชาญส2าหร
บให=ค2าปร�กษา ให=ความร4= และข=อเสนอแนะในด=านการบร�หารจ
ดการ รวม
ท
�งการผล�ตและการว�จ
ยและพ
ฒนา เพ()อปร
บปรงให=การด2าเน�นงานภายใน Cluster ม�ประส�ทธ�ภาพ
ด�ย�)งข��น

• ม�การแบ+งบทบาทหน=าท�)ของฝGายต+างๆ ให=ช
ดเจน โดยให=แต+ละฝGายท2างานในส+วนท�)ตนเองถน
ด
และม�ทร
พยากรอย4+ เช+น ร
ฐบาลท2าหน=าท�)สน
บสนนในด=านนโยบาย และร+วมก2าหนดท�ศทางเช�ง
ยทธศาสตร� รวมท
�งให=การสน
บสนนในด=านป^จจ
ยพ(�นฐานต+างๆ เช+น ศ4นย�ข=อม4ล เป�นต=น ในขณะท�)
ภาคเอกชน ซ�)งเป�นผ4=ท�)ม�ความร4=ความเข=าใจในอตสาหกรรมมากท�)สดต=องเป�นผ4=บร�หารจ
ดการ
โครงการ สถาบ
นการศ�กษาและท�)ปร�กษาม�หน=าท�)ให=ค2าแนะน2าและปร�กษาในด=านการบร�หาร
จ
ดการในด=านต+างๆ รวมท
�งด=านการพ
ฒนานว
ตกรรม

• จ
ดฝpกอบรมและด4งาน ให=ก
บผ4=ประกอบการในภาคอตสาหกรรม เพ()อพ
ฒนาบคลากรด=านการ
บร�หารจ
ดการในภาคอตสาหกรรม ให=ม�ท
กษะในการบร�หารจ
ดการธรก�จ สามารถเข=าใจถ�งท�ศทาง
ทางการตลาดและสามารถวางแผนส2าหร
บการผล�ตได=อย+างม�ประส�ทธ�ภาพ

• ม�มาตรการส+งเสร�มให=เก�ดเป�น Design Community ท�)ม�เคร(อข+ายความร+วมม(อทางเทคโนโลย�
ระหว+างประเทศ 

• ส+งเสร�มให=ภาคอตสาหกรรมสามารถสร=างโมเดลท�)ม�การว�จ
ยและพ
ฒนาในกล+มอตสาหกรรมเองได=

หน�วยงานท06ร�บผ�ดชอบ ได=แก+ สภาอตสาหกรรม, กระทรวงอตสาหกรรม, สถาบ
นไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�, 
ส2าน
กงานเศรษฐก�จอตสาหกรรม 
ระยะเวลาด8าเน�นการ : 1-5 ป`



5.2 การพ�จารณาเพ96อให5การส�งเสร�มผ�5ประกอบการเพ96อพ�ฒนาไปส�� ODM

การให=ความช+วยเหล(อผ4=ประกอบการของหน+วยงานภาคร
ฐน
�น อาจม�ข=อจ2าก
ดในการให=การสน
บสนน ไม+ว+า
จะเป�นในร4ปแบบของเง�นทน หร(อ ก�จกรรมต+างๆ ด
งน
�น การศ�กษาน��จ�งขอเสนอแนะแนวทางของเกณฑ�ในการ
พ�จารณาใน 2 ส+วน ท
�งการพ�จารณาผ4=ประกอบการและการพ�จารณาจากผล�ตภ
ณฑ� ด
งน��

5.2.1 เกณฑในการพ�จารณาเล9อกผ�5ประกอบการท06ควรเร�งส�งเสร�ม
(1) ผ4=ประกอบการม�ความต=องการ ม�ว�ส
ยท
ศน� หร(อแผนท�)จะพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ท�)ช
ดเจน 
(2) ม�เทคโนโลย�ของบร�ษ
ท และม�การน2าเทคโนโลย�มาช+วยเพ�)มประส�ทธ�ภาพ เช+น ความสะดวกสบาย ประหย
ด

พล
งงาน และ อนร
กษ�ส�)งแวดล=อม ในผล�ตภ
ณฑ� 
(3) เป�นบร�ษ
ทของคนไทย (51% ของทนจดทะเบ�ยน) หร(อ เป�นบร�ษ
ทล4กท�)ไม+ม�ข=อจ2าก
ดในเร()องการต
ดส�นใจ 
(4) เป�นผล�ตภ
ณฑ�ท�)ม�การศ�กษาทางด=านความเป�นไปได=ของธรก�จและการตลาด (business & market plan) 

และสามารถแสดงช+องทางการตลาดได= (Market channel)
(5) ม�ความพร=อมในด=านบคลากรและเง�นทนในระด
บหน�)ง

5.2.2 เกณฑในการพ�จารณาเล9อกกล��มผล�ตภ�ณฑท06ควรเร�งส�งเสร�ม
(1) ศ
กยภาพและความสามารถในการผล�ตกล+มผล�ตภ
ณฑ�น
�นๆ
(2) ปร�มาณการผล�ตในประเทศ
(3) ม4ลค+าการขายท
�งในและนอกประเทศ 
(4) เป�นโอกาสทางการตลาดของผล�ตภ
ณฑ�
(5) เป�นผล�ตภ
ณฑ�ท�)สร=างความแตกต+าง

5.3 ต�วอย�างโครงการหร9อก�จกรรมท06ควรเร�งด8าเน�นการ

1.  โครงการจ�ดต�Kงศ�นย Industrial Design Center
 ภาคร
ฐเร+งให=การสน
บสนนการจ
ดต
�งศ4นย� Industrial Design Center เพ()อเพ�)มข�ดความสามารถและยก

ระด
บผ4=ประกอบการในอตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส� ให=พ
ฒนาจากการเป�น ผ4=ร
บจ=างผล�ต 
(OEM) มาเป�นผ4=ร
บจ=างผล�ตท�)ม�การออกแบบและพ
ฒนาส�นค=าเป�นของตนเอง (ODM)

 ช+วยเพ�)มม4ลค+าเพ�)มให=แก+ต
วผล�ตภ
ณฑ� และสามารถแข+งข
นได=ในสภาวะว�กฤตเศรษฐก�จ



 ท2าหน=าท�)อย+างครบวงจรท
�งในส+วนของการสน
บสนน (Support) โปรโมท (Promotion) และส+งเสร�ม
ด=านการพ
ฒนาบคลากร (Education)

 ให=บร�การ Hardware และ Software แก+ผ4=ประกอบการ รวมท
�งม�การรวบรวมแหล+งเคร()องม(อและ
อปกรณ�ต+างๆ ไว=เป�นฐานข=อม4ล

หน�วยงานร�บผ�ดชอบหล�ก : สถาบ
นไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�, กระทรวงอตสาหกรรม, ส2าน
กงานพ
ฒนา
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�

ท
�งน�� ร4ปแบบของศ4นย�ด
งกล+าว อาจใช=ต
วอย+างของประเทศท�)ม�การจ
ดต
�งศ4นย�การออกแบบแห+งชาต�มาแล=ว 
เป�นต=นแบบ โดยอาจน2าบทบาทและก�จกรรมของศ4นย�ออกแบบในแต+ละประเทศมาปร
บใช=ส2าหร
บศ4นย�ใน
ประเทศไทยตามความเหมาะสม 

ต
วอย+างองค�กรด=านการออกแบบของประเทศเกาหล�ใต= จะม�หน=าท�)หล
ก 3 ด=าน ได=แก+ สน
บสนนทางด=าน
ธรก�จ ช+วยโปรโมทและประชาส
มพ
นธ�โดยการจ
ดน�ทรรศการ/จ
ดประกวดผลงานและจ
ดประชมส
มมนาต+างๆ รวมท
�ง
ให=การสน
บสนนทางด=านการศ�กษาโดยการจ
ดหล
กส4ตรการเร�ยนการสอนท�)เก�)ยวข=องในระด
บมหาว�ทยาล
ย และ
ให=การฝpกอบรมต+างๆ (ด
งแสดงในร4ปท�) 5.3)

ร�ปท06 5.3 ต�วอย�างหน5าท06ของศ�นยการออกแบบแห�งชาต�ของประเทศเกาหล0ใต5
ท�)มา: Industrial Design Department, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea, 

iamwano, Lauren, Irish, 2007



องค�กรท�)ท2าหน=าท�)ส+งเสร�มด=านการออกแบบแห+งชาต� และนโยบายด=านการออกแบบควรท�)จะม�บทบาทใน
เร()องต+างๆ ด
งน��

 การบร�หารของภาคร
ฐ ส�)งแวดล=อม และ ธรก�จท�)เก�)ยวข=องก
บการออกแบบ
 กระบวนการออกแบบ ช+องทางการตลาด และ ผล�ตภ
ณฑ�ท�)ออกส4+ตลาด
 สร=างความสมดลย�ระหว+างส�)งท�)ไม+ใช+ว
ตถ จร�ยธรรม และ สนทร�ยภาพ
 สร=างนว
ตกรรมหร(อร4ปแบบใหม+ๆ  ในการตลาด ธรก�จ ส
งคม ว
ฒนธรรม และ ส�)งแวดล=อม
 ค2าน�งถ�งการออกแบบส�นค=าท�)ครบวงจร ต
�งแต+กระบวนการผล�ตในอตสาหกรรม การใช= และ 

การท2าลาย
 วางแผนและสร=างกระบวนการออกแบบ รวมท
�งสน
บสนนการใช=งานของผ4=ใช=ท
�งในส+วนของ

ภาคร
ฐและเอกชน
โดยโครงสร=างและหน=าท�)ขององค�กร ข��นอย4+ก
บความตระหน
กของร
ฐบาลในด=านการออกแบบ รวมท
�งผล

ประโยชน�ของประเทศจากการออกแบบเป�นหล
ก

2.  โครงการฝ�กอบรมเช�งปฏ�บ�ต�การบ�คลากรด5านการออกแบบผล�ตภ�ณฑแบบบ�รณาการ
 พ
ฒนาน
กออกแบบอตสาหกรรม (Industrial Designer) และว�ศวกรออกแบบ (Product Engineer) ให=

ม�ท
กษะความสามารถเฉพาะทาง เพ()อตอบสนองการท2างานออกแบบ และพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�ในภาค
อตสาหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDาได=อย+างเหมาะสม

 เพ�)มความร4= ความเข=าใจ ด=านการพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ� การสร=างแนวค�ดเช�งสร=างสรรค�และการออกแบบ 
(Innovative  Principle  and  Product  development  Training) ในกระบวนการต+างๆ ให=แก+ผ4=
ประกอบการ เช+น 

- กระบวนการในการออกแบบ เช+น QFD, TRIZ, LEAN
- กระบวนการในการออกแบบเช�งน�เวศน� ECO design
- การใช=เคร()องม(อในการออกแบบผล�ตภ
ณฑ� เช+น CAD/CAE 

 บ+มเพาะน
กออกแบบ และว�ศวกรออกแบบ ให=สามารถท2างานร+วมก
นเป�นท�มเพ()อให=เก�ดผลส4งสดในการ
ท2างาน ร+วมก
บบคคลากรของกล+มผ4=ผล�ตในอตสหกรรมเคร()องใช=ไฟฟDา 

 เพ()อเพ�)มระด
บความสามารถในการรองร
บความต=องการ (capacity) ของภาคอตสาหกรรมการบร�การ
การออกแบบ และพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�แก+ภาคอตสาหกรรมในระยะส
�น 

 เพ()อรวบรวมข=อม4ลการด2าเน�นการโครงการเป�นกรณ�ศ�กษา เป�นพ(�นฐานในการพ
ฒนาหล
กส4ตรการ
ศ�กษาในระด
บอดมศ�กษาให=ม�ความสอดคล=องก
บความต=องการของภาคอตสาหกรรมในระยะยาว



หน�วยงานร�บผ�ดชอบหล�ก:  สถาบ
นไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�, มหาว�ทยาล
ย, สภาอตสาหกรรม, และ ส2าน
กงาน
พ
ฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�แห+งชาต�

3.  โครงการศ�นยการผล�ตแม�พ�มพฉ0ดพลาสต�กต5นท�นต68าต68า
ป^ญหาของอตสาหกรรมการผล�ตเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�คท�)เป�นป^ญหาใหญ+อย+างหน�)งกEค(อจ2าเป�น

ต=องใช=แม+พ�มพ�ในการฉ�ดช��นส+วนท�)เป�นพลาสต�ก ซ�)งในบางคร
�งจ2าเป�นต=องใช=แม+พ�มพ�หลายชดต+อการผล�ตส�นค=า 1 
อย+าง และแม+พ�มพ�ม
กจะม�อายการใช=งานอย4+ในหล
กเป�นแสนช��นหร(อมากกว+าน
�นมาก แต+เน()องจากจ2านวนส�นค=าท�)
ผล�ตน
�นม
กจะม�จ2านวนผล�ตอย4+ในระด
บ 1 หม()น ถ�ง 2 หม()นช��น เม()อเฉล�)ยออกมาแล=วจ�งท2าให=ต=นทนในส+วนท�)เป�นแม+
พ�มพ�ส4งมาก ด
งน
�น โครงการน��จะเป�นการว�จ
ยหาว�ธ�การหร(อเทคโนโลย�ท�)เหมาะสมในการสร=างแม+พ�มพ�ให=ถ4กลงโดย
ลดอายการใช=งานให=เหมาะสมก
บจ2านวนการผล�ตส�นค=าในระด
บ 1 หม()น ถ�ง 2 หม()นช��น ท2าการสร=างบคลากรใน
ระด
บปร�ญญาตร� และโทท�)ม�ความร4=ทางด=านน�� และจ
ดการอบรม ถ+ายทอดเทคโนโลย�ท�)ได=ส4+ผ4=ประกอบการ โดยท2าการ
ศ�กษาข=อม4ล ทดสอบว
สด จ
ดหาเคร()องม(อท�)จ2าเป�นต=องใช= และออกแบบแม+พ�มพ�  ทดสอบว�ธ�การสร=างแม+พ�มพ� และ
ทดสอบแม+พ�มพ� รวมท
�งถ+ายทอดความร4=ท�)ได=จากการว�จ
ยให=แก+สาธารณะ และกล+มผ4=ประกอบการท�)เก�)ยวข=อง 

โครงการศ4ฯย�การผล�ตแม+พ�มพ�พลาสต�กต=นทนต)2าน�� ม�ว
ตถประสงค�เพ()อช+วยเหล(อผ4=ประกอบการในด=าน
ต+างๆ ได=แก+ 

 ให=ค2าปร�กษาและฝpกอบรมว�ธ�การหร(อเทคโนโลย�ท2าแม+พ�มพ�ท�)เหมาะสม 
 บร�การทดสอบสมบ
ต�ของว
สดท�)จะใช=ท2าแม+พ�มพ�  
 จ
ดเตร�ยมเคร()องม(อ และเคร()องม(อว�เคราะห�ส2าหร
บการทดลองท2าการออกแบบแม+พ�มพ�ท�)จะใช=ทดสอบ

ในโครงการ
หน�วยงานร�บผ�ดชอบหล�ก : ผ4=ประกอบการ, กล+มอตสาหกรรมไฟฟDาฯ สภาอตสาหกรรม, สถาบ
นไทยเยอรม
น, 
กระทรวงอตสาหกรรม

4.  โครงการน8าร�องออกแบบและพ�ฒนาผล�ตภ�ณฑให5ก�บผ�5ประกอบการในประเทศ
เป�นการช+วยเหล(อผ4=ประกอบการในประเทศ ให=สามารถออกแบบและพ
ฒนาผล�ตภ
ณฑ�อย+างครบ

ห+วงโซ+คณค+า (Value chain) ของการออกแบบและผล�ต จากข
�นตอนแรกไปจนถ�งการน2าส�นค=าออกส4+ตลาด โดย
ม�ข
�นตอนและก�จกรรมด
งน��

 ค
ดเล(อกบร�ษ
ทหร(อผล�ตภ
ณฑ�เข=าร+วมโครงการโดยใช=เกณฑ�ท�)ต
�งไว= จ2านวน 3 ราย รายละ 1 
ผล�ตภ
ณฑ� เพ()อก2าหนดโจทย�ในการออกแบบและพ
ฒนา

 จ
ดท�มท�)ปร�กษาร+วมว�เคราะห�หาความต=องการของตลาด การออกแบบ การพ
ฒนาเป�นผล�ตภ
ณฑ�
ต=นแบบ และการพ
ฒนาเป�นผล�ตภ
ณฑ�ท�)พร=อมวางจ2าหน+าย

 ทดสอบผล�ตภ
ณฑ�ต=นแบบ ภายใต=ข=อก2าหนดมาตรฐานฯต+างๆ
 จ
ดท2าแผนและแนวทางการออกส4+ตลาดหร(อน2าเสนอส4+กล+มเปDาหมาย



 เช()อมโยงกระบวนการพ�ส4จน�ผลด=านความแตกต+างในด=านเทคโนโลย�ไปส4+ตลาด รวมท
�งจ
ดเกรด
คณภาพส�นค=า

หน�วยงานร�บผ�ดชอบหล�ก : ส2าน
กงานเศรษฐก�จอตสาหกรรม, สถาบ
นไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�, สมาคม
อตสาหกรรมไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ไทย, และส2าน
กงานพ
ฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�แห+งชาต�

5.  มาตรการช�วยเหล9อด5านการเง�นและภาษ0
 จ
ดให=ม�มาตรการช+วยเหล(อด=านภาษ�ส2าหร
บผ4=ประกอบการร
บจ=างออกแบบเช�งอตสาหกรรม เช+น ยกเว=น

ภาษ�เง�นได=น�ต�บคคล, สามารถลดหย+อนภาษ�ได=ร=อยละ 200 เหม(อนการท2า R&D ในภาคอตสาหกรรม, 
ยกเว=นภาษ�สรรพสาม�ตและภาษ�ว
ตถด�บบางประเภท และยกเล�กมาตรการภาษ�ตอบโต=การท+มตลาดส2าหร
บ
ว
ตถด�บท�)น2ามาผล�ตในอตสาหกรรม เป�นต=น 

 ให=ความช+วยเหล(อแก+ผ4=ประกอบก�จการ โดยให=การส+งสร�มการลงทนและให=ส�ทธ�ประโยชน�ด=านการออกแบบ
อ�เลEกทรอน�กส� การให=ส�ทธ�ประโยชน�ในการท2า R&D รวมท
�งนโยบายช+วยผ4=ประกอบการในเร()อง Science 
Technology Innovation (STI) ท�)ม�การท2า R&D หร(อม�ความร+วมม(อก
บมหาว�ทยาล
ย ให=ได=ร
บส�ทธ�
ประโยชน�ทางภาษ�ด=วย

 มาตรการช+วยแก=ไขป^ญหาสภาพคล+องให=ก
บผ4=ประกอบการ เช+น นโยบายเง�นก4=ดอกเบ��ยต)2าหร(อไม+ม�
ดอกเบ��ย ขยายเวลาการช2าระเง�นต=น และลดส+วนต+างดอกเบ��ยเง�นฝากและดอกเบ��ยเง�นก4= เป�นต=น

หน�วยงานร�บผ�ดชอบหล�ก : ส2าน
กส+งเสร�มการส+งออก, สถาบ
นการเง�น, กระทรวงพาน�ชย� และ กระทรวง
อตสาหกรรม

6.  ส�งเสร�มและพ�ฒนา User-centered design Lab
ส+งเสร�มและพ
ฒนาให=เก�ดห=องปฏ�บ
ต�การ  User-centered design ท�)ม�คณภาพข��นในประเทศในปร�มาณท�)

เพ�ยงพอต+อความต=องการของผ4=ออกแบบและผ4=ประกอบการในอนาคต ซ�)งในป^จจบ
นได=ม�มหาว�ทยาล
ยท�)ม�ห=องปฏ�บ
ต�
การด=านน��อย4+บ=างแล=ว เช+น มหาว�ทยาล
ยเทคโนโลย�ประจอมเหล=าธนบร� เป�นต=น

ท
�งน�� หน=าท�)ของ User-centered design Lab ได=แก+
• ช+วยก2าหนดเปDาหมายของธรก�จ (Set business goals) ไดแก+ ก2าหนดเปDาหมายการตลาด, 

ก2าหนดกล+มผ4=ใช=และค4+แข+งทางการตลาด



• ศ�กษาผ4=บร�โภค/ผ4=ใช= (Understand users) ศ�กษาความต=องการของผ4=ใช= และให=ผ4=บร�โภคเปDา
หมายเข=ามาม�ส+วนร+วมในกระบวนการออกแบบ 

• ว�เคราะห�ค4+แข+ง (Assess competitiveness) ศ�กษาและเปร�ยบเท�ยบก
บค4+แข+งในตลาด
• ออกแบบองค�รวมของส�นค=าเพ()อให=เหมาะสมก
บผ4=ใช= (Design the total user experience) 

ในการออกแบบน��รวมถ�งการโฆษณา การส
)งซ(�อ บรรจภ
ณฑ� ค4+ม(อ ฯลฯ
• ประเม�นการออกแบบ (Evaluate designs)  เป�นการน2าต=นแบบของส�นค=าไปศ�กษาถ�งผลตอบ

ร
บจากผ4=ใช=งานจร�ง

หน�วยงานร�บผ�ดชอบหล�ก : มหาว�ทยาล
ย, กระทรวงศ�กษา, กระทรวงอตสาหกรรม และส2าน
กงานพ
ฒนา
ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลย�แห+งชาต�

5.4 ต�วอย�าง ต�วช0Kว�ดการก5าวไปส�� ODM ของไทย
ส2าหร
บการประเม�นผลการพ
ฒนาของอตสาหกรรม ว+าม�การพ
ฒนาไปส4+ ODM มากน=อยเพ�ยงใดในอนาคต 

สามารถว�เคราะห�ได=จากต
วช��ว
ดต+างๆ ด
งต+อไปน��
(1) จ2านวนบร�ษ
ทท�)ร
บจ=างออกแบบ (Design company) ในประเทศ
(2) จ2านวนการจดส�ทธ�บ
ตร (IP) ท�)เก�)ยวข=องก
บการออกแบบในอตสาหกรรม
(3) ผลก2าไรของผ4=ประกอบการท�)เพ�)มข��นจากการน2าการออกแบบมาใช= (Profitability)
(4) ราคาของผล�ตภ
ณฑ�ท�)เพ�)มข��นจากการน2าการออกแบบมาใช= (Share Price)
(5) ปร�มาณการจ=างงานในส+วนของผ4=ออกแบบ (design professional)
(6) ม4ลค+าการส+งออก (Export) ส�นค=าเคร()องใช=ไฟฟDาและอ�เลEกทรอน�กส�ของไทย
(7) จ2านวนตลาดใหม+ท�)เก�ดข��น (New market entry)
(8) ข�ดความสามารถในการแข+งข
นของประเทศ (National competitiveness)

ท
�งน�� การพ�จารณาต
วช��ว
ดด
งกล+าวข=างต=น จ2าเป�นต=องพ�จารณาในเร()องของเวลาประกอบด=วย เน()องจากต
วช��
ว
ดบางต
วอาจจะต=องใช=ระยะเวลาค+อนข=างนานถ�งจะแสดงผลของการเปล�)ยนแปลงได=
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