40 ส.ส.ท.
ปี

ความท้าทายและบทบาทใหม่

ดันอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ AEC

ต

ลอดระยะเวลา 40 ปี ในการเป็นผู้ส่งเสริมความรู้และน� ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศให้พร้อมสู่การแข่งขันบนเวทีโลก
ก้าวส�ำคัญอีกก้าวหนึ่งและถือเป็นความท้าทายและบทบาท
ใหม่ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ใน
โอกาสครบรอบการก่อตัง้ 40 ปี นอกจากจะเป็นการย�้ำถึงเจตนารมณ์
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่รุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว นั่นคือ การผลักดันและส่งเสริมภาค
อุตสาหกรรมไทยเข้าสูต่ ลาดการค้าเสรี หรือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีก่ ำ� ลังจะมา
ถึงในปี พ.ศ.2558 โดยได้มีการจัดเสวนา
ภายใต้หวั ข้อ “เจาะลึกประเทศไทย...บน
เส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับ
ประเทศ เพื่อร่วมกันเตรียมพร้อมผลักดัน
อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC ไปด้วยกัน
งานเสวนาในครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 24
มกราคม 2556 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
การจัดงานในครั้งนี้ ส.ส.ท. ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่
มีบทบาทส�ำคัญต่อโครงสร้างในการพัฒนาและขับเคลื่อนความ

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

สามารถในการแข่งขัน โดยการเสวนาจัดเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ บ่าย
และค�่ำ โดยช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก Mr.Yasuo Hayashi: Special
Advisor of JETRO ดร.วิฑรู ย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังมีการเสวนาร่วม โดยได้รับเกียรติจากคุณพยุงศักดิ์
ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยมี
คุณดาริน คล่องอักขระ บรรณาธิการข่าว สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา
และในช่วงค�่ำเป็นการเสวนาพิเศษ
ในมุมมองของนักลงทุน กับหัวข้อ “AEC
กับมุมมองในการลงทุน” โดยได้รบั เกียรติ
จากคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ ไ ทย
จ� ำ กั ด (มหาชน) คุ ณ ยงเกี ย รติ กิ ต ะ
พาณิชย์ กรรมการผู้อ�ำนวยการบริหาร
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
จ�ำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่ง
ประเทศไทย ให้เกียรติด�ำเนินการเสวนา
และก้าวส�ำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือการเปิดตลาดการ
ค้าเสรีที่ก�ำลังจะมาถึง คือ การให้ความรู้กับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีด

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ

คุณสนั่น อังอุบลกุล

คุณดาริน คล่องอักขระ

Mr.Yasuo Hayashi
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ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศ พร้อมก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีสากล
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าว
ถึงนโยบาย มาตรการของอุตสาหกรรมไทยบนเส้นทางประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนว่า การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ถือเป็นการร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มุ่งเป็นตลาดเดียว ส่งผลให้มีการ
แข่งขันทีเ่ ข้มข้นและรุนแรงมาก เนือ่ งจากเป็นตลาดเสรี ทัง้ นีก้ ระทรวง
อุตสาหกรรมมีการปรับตัวเพื่อรองรับ AEC ใน 4 ด้าน ได้แก่ การ
ขนย้ายแรงงาน, ภาษา, การลงทุน และการบริการ
โดยทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แบ่ง
ออกเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 ว่า
ด้วยเรื่องของ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ที่เน้น
สร้างโอกาสและสร้างความเป็นธรรมให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) มากขึ้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน คือ หาวิธีให้คนเก่งกลับมาพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจความรู้และสร้างปัจจัย
แวดล้อม ให้เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการประกาศตัวเป็น HUB และ
เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ดึงความส�ำเร็จจากปลายน�้ำกลับมาสู่ต้นน�้ำและ
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เน้นสร้าง
รายได้จากธุรกิจสีเขียว
นอกจากนี้ยังมีแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ตามแผน
แม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม ทีแ่ บ่งระยะเวลาพัฒนาออกเป็น 3 ช่วง
คือ ระยะ 1-5 ปี เป็นการสร้างฐานความรูท้ างเศรษฐกิจ (Knowledgebased industries) โดยการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
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ด�ำเนินธุรกิจ และสร้างแรงงานรองรับอาเซียน ถัดมาเป็น ระยะ 5-10
ปี เข้าสู่การประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ (Innovative Industries) จะมี
การยกระดับการผลิตและจัดห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ จนเข้าสู่ระยะ
10-20 ปี (Sustainable industries) สร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดโลก
นอกจากนีย้ งั มีการยกระดับกลุม่ อุตสาหกรรม (Cluster) และ
ขยายเครื อ ข่ า ย รวมทั้ ง ยกระดั บ ผู ้ ป ระกอบการและโครงสร้ า ง
อุตสาหกรรมไทย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ “มุ ่ ง สู ่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน”
ทางด้าน คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การปรับตัวของอุตสาหกรรมโดยรวม
ว่าต้องใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการ ซึ่ง
ต้องมีการสร้างคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
พัฒนาร่วมกับชุมชนให้ยงั่ ยืน การพัฒนาในรูปแบบกลุม่ อุตสาหกรรม
การใช้มาตรการเชิงรุกส�ำหรับการเป็น AEC การสนับสนุนปัจจัยทีเ่ อือ้
ต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจาก
กระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นกัน
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า จากการส�ำรวจของ สสว.
และหารือร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมเอสเอ็มอีของประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน พบปัญหาส�ำคัญตรงกันคือ เอสเอ็มอีจะเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากสถาบันการเงินได้ยาก โดยเฉพาะเอสเอ็มอีไทย เทียบแล้วถือว่า
ยากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน อีกปัญหา คือ เอสเอ็มอีส่วนใหญ่ต้อง
เก็ บ ตกแรงงานจากบริ ษั ท ใหญ่ ๆ ท� ำ ให้ เอสเอ็ ม อี จ ะขาดแคลน
บุคลากรที่มีคุณภาพ ภาครัฐควรมีนโยบายที่เกี่ยวกับเอสเอ็มอีโดย
เฉพาะ เช่น การส่งเสริมการลงทุนในเอสเอ็มอี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้โดยง่าย ดังนั้น หากไทยต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจประเภทนี้เพื่อ
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน ควรมีการปรับปรุงรายธุรกิจ เช่น การ
รวมตัวของกลุ่มธุรกิจแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อสามารถต่อสู้และ
แข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้
หลังจากการเกิดประชาคมอาเซียน การแข่งขันของธุรกิจเอสเอ็มอีจะรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ทัง้ จากการแข่งขันของธุรกิจเอสเอ็มอีจาก
ต่างชาติและการแข่งขันกันเองในภูมิภาค เพราะฉะนั้นเอสเอ็มอีไทย
ต้องพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากเอสเอ็มอีต่างชาติเข้ามาใน
ไทยเป็นจ�ำนวนมาก และเอสเอ็มอีนานาชาติ จะเข้ามาใช้ประเทศไทย
เป็น Gateway ท�ำให้สร้างจุดแข็งกับเอสเอ็มอีไทย ภารกิจของภาครัฐ
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คือ ต้องส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยทุกรายก้าวไปสู่
สากลด้วยการผลิตและการบริหารจัดการ ถึง
แม้ว่าจะไม่มีการส่งออก นอกจากนี้ยังต้อง
ส่ ง เสริ ม ให้ เ อสเอ็ ม อี ไ ทยมี ก ารร่ ว มทุ น กั บ
ต่างชาติ ส่งเสริมให้มีความสามารถในการ
บริหาร Regional Supply Chain เพือ่ คงความ
สามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ
คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด
คุณกานต์ ตระกูลฮุน
(มหาชน) หรือ เอสซีจี กล่าวว่าทุกประเทศใน
อาเซียนถือเป็นตลาดที่ส�ำคัญการลงทุนของ
เอสซีจีในอาเซียนเข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียมากที่สุด มี
พนักงานชาวอินโดนีเซียกว่า 6,000 คน โดยเอสซีจไี ด้เริม่ เน้นการขยาย
การลงทุนในอาเซียนตั้งแต่ปี 2554 มีการลงทุนอยู่ในอินโดนีเซีย
เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์ มีบุคลากรชาวอาเซียนเข้ามาร่วม
งาน 1 หมื่นคน แต่ละประเทศในอาเซียนจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นแหล่งวัตถุดิบและ
แรงงานที่ส�ำคัญ ขณะที่ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนาม ถือเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามสามารถในการเป็นฐานการผลิตทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจาก
มีระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี วามพร้อม ดังนัน้ การเข้าไปในอาเซียน
จึงต้องพิจารณาดูจุดเด่นและความสามารถในแต่ละประเทศให้ดีว่า
เหมาะสมกับกิจการใด สิง่ ทีเ่ อสซีจถี อื เป็นความท้าทายของการเข้าไป
ท�ำธุรกิจในอาเซียน ได้แก่ ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมี
พนักงานชาวต่างชาติเข้ามาร่วมงานในสัดส่วน 26% ซึ่งวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศค่อนข้างแตกต่าง จึงเน้นฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้
มีมุมมองท�ำงานที่สอดคล้องกัน
ขณะเดียวกันการเข้าไปท�ำงานในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่จะ
มีหัวหน้างานเป็นคนไทยคอยควบคุมในเบื้องต้น แต่เมื่อท�ำงานจน
ครบวาระแล้วจะพยายามสร้างคนท้องถิน่ ให้ขนึ้ มาดูแลแทน เพือ่ เป็น
ช่องทางให้พนักงานท้องถิ่นได้มีโอกาสเติบโต แต่ละปีเอสซีจีใช้งบ
ประมาณ 1,300 ล้านบาท จัดอบรม สัมมนาให้แก่พนักงานทัว่ ภูมภิ าค
ทั้งยังต้องดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการถูกชุมชนต่อต้าน
คุณยงเกียรติ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อ�ำนวยการบริหาร
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กล่าวว่า บริษัทวางแผนที่จะออกไปลงทุนในต่าง

คุณยงเกียรติ กิตะพาณิชย์

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประเทศ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์
อินโดนีเซียมีโอกาสเจริญเติบโตได้อกี มาก ปัจจุบนั อัตราการใช้รถยนต์
ของอินโดนีเซียอยู่ที่ 47 คนต่อรถยนต์ 1 คัน ส่วนไทย 6 คน แต่เฉพาะ
กรุงเทพฯ 4 คน ดังนั้น ตลาดอินโดนีเซียยังมีช่องทางอีกมาก
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จ� ำเป็นอย่างแรกในการเข้าไปลงทุน
อาเซียน คือ เทคโนโลยี โดยบริษทั ได้เริม่ ลงทุนท�ำวิจยั และพัฒนา 100
ล้านบาท เมื่อ 3 ปีก่อน เพื่อออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์เอง เพราะใน
ปั จ จุ บั น เมื่ อ เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นแปลง การใช้ ชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ ก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงตามต่อมา คือ การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ
และบุคลากร หลังจากนั้นต้องเข้าไปสร้างตลาด สร้างเครือข่ายใน
แต่ละประเทศและเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าทีส่ �ำคัญบริษทั พยายามทีจ่ ะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนยานยนต์เข้ามาเป็นสินค้าใหม่
เพื่อขยายการลงทุนต่างประเทศ จึงเน้นวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง
แต่เมือ่ มองโอกาสในอาเซียนจะพบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์
มี โ อกาสเติ บ โตมากโดยเฉพาะในแถบจี น ตอนล่ า ง หรื อ กั ม พู ช า
เวียดนาม พม่า เวียดนามยังไม่มผี ปู้ ระกอบการยานยนต์เข้าไปตัง้ ฐาน
การผลิตรถยนต์ หรือชิน้ ส่วนในพืน้ ทีน่ นั้ หากผูป้ ระกอบการสนใจทีจ่ ะ
เข้าไปลงทุนเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ ก็มีโอกาส เพราะค่ายรถยนต์หลาย
ค่ายก็มีแผนขยายลงทุนในจีน ขณะที่รถยนต์ สัญญาชาติเกาหลี
ยังไม่มีฐานผลิตในไทย หากไทยดึงดูดการลงทุนมาได้ น่าจะยิ่งเป็น
โอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทย
เสวนาพิเศษ “เจาะลึกประเทศไทย บนเส้นทางประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” ในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็น
จ�ำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงการตืน่ ตัวรับรูก้ บั สถานการณ์สำ� คัญและ
นับเป็นการแสดงจุดยืนที่ส�ำคัญร่วมกันในการเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้ผปู้ ระกอบการได้มมี มุ มองใหม่ๆ
และเกิดองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการสร้างความแข็งแกร่งอันมี
ผลต่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยมีรากฐานจากบุคลากร
เป็นปัจจัยส�ำคัญ ทัง้ หมดนีน้ บั เป็นสถานการณ์ทที่ วีความเข้มข้นขึน้
ทุกขณะและทุกภาคส่วนจ�ำเป็นต้องมีความพร้อม เพื่อร่วมกันเดิน
หน้าขับเคลื่อนประเทศไทยและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ สู่ความเชื่อมั่นบนเวทีการ
ค้าระดับสากลพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558
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