ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนอภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิ ชาการประสานความ
เชื่อมโยงที่หายไป นาไทยก้าวสู่ความมังคั
่ ่งด้วยการยกระดับมูลค่าผลิ ตภัณฑ์
6 พ.ย. 2555 - สถาบันอนาคตไทยศึกษาร่วมกับสมาคมผูส้ อ่ื ข่าวเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “พลิกเส้นทาง
พัฒนา .. สถาปนาความมังคั
่ งใหม่
่ ให้ประเทศ” นาเสนอแนวทางเพือ่ สร้างความมังคั
่ งให้
่ ประเทศด้วยการยกระดับ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ (moving up the value chain) พร้อมเสนอให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการทางานร่วมกัน
อย่างใกล้ชดิ และบูรณาการ ประสานความเชือ่ มโยงทีห่ ายไป
ดร. ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ ์ กรรมการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า “เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ทางสถาบัน
อนาคตไทยศึกษาได้จดั งานสัมมนาเรือ่ งอนาคตไทย .... เราเลือกได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กาหนดวาระ (Agenda)
ของการพัฒนาประเทศไทย โดยหนึ่งในสีว่ าระทีไ่ ด้ถกู กลันกรองออกมาจากงานสั
่
มมนาในครัง้ นัน้ ก็คอื เรือ่ ง “การ
ยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์” (moving up the value chain) สาหรับงานสัมมนาในวันนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ต่อยอด
งานวิจยั ในเรือ่ งดังกล่าว อย่างไรก็ดี การทาให้วตั ถุประสงค์สมั ฤทธิ ์ผลอาจจะต้องทาภายใต้มติ ทิ ห่ี ลากหลาย ภายใต้
ความร่วมมือในการผลักดันจากหลายภาคส่วน และจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน”
ทัง้ นี้ ทางสถาบันฯ ได้รบั เกียรติจากสุดยอดกูรใู นหลากหลายภาคส่วนมาร่วมเสวนาในหัวข้อ “พลิกเส้นทางพัฒนา …
สถาปนาความมังคั
่ งใหม่
่ ให้ประเทศ” เพือ่ ช่วยกันกลันกรองวาระแห่
่
งชาติทจ่ี ะทาให้ประเทศไทยก้าวไปสูค่ วามมังคั
่ ง่
ในอนาคต ซึง่ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณพงษ์ศกั ดิ ์ อัสสกุล
ประธานกรรมการหอการค้าไทย, คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษทั โตชิบา ไทยแลนด์
จากัด, คุณบรรยง พงษ์พาณิช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน – ภัทร และคุณฐาปน สิร ิ
วัฒนภักดี กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
สาหรับงานวิจยั ในหัวข้อ “เส้นทางแห่งความมังคั
่ ง”่ ดร. เศรษฐพุฒ ิ สุทธิวาทนฤพุฒ ิ ประธานคณะกรรมการบริหาร
เปิ ดเผยว่า “การเป็ นประเทศทีม่ รี ายได้ระดับปานกลางนัน้ ไม่ยาก แต่การทีจ่ ะก้าวข้ามไปเป็ นประเทศทีร่ ่ารวยนัน้ ไม่
ง่าย ในรอบ 50 ปี ทผ่ี า่ นมา มีเพียง 13 ประเทศจาก 101 ประเทศซึง่ สามารถยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางไป
เป็ นประเทศรายได้สงู เกาหลีใต้และไต้หวันเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องการก้าวไปสูค่ วามมังคั
่ งด้
่ วยกลยุทธ์การยกระดับมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ ในขณะทีป่ ระเทศไทยยังคงมีปญั หาอีกมากในเรือ่ งดังกล่าว เห็นได้ชดั จากสินค้าทีป่ ระเทศไทยผลิตและมี
มูลค่าส่งออกสูง ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์ แผงวรจรไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิคส์ รถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์ ที่
ราคาสินค้าเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ เพียงปี ละไม่ถงึ 3% ในช่วงสิบปี ทผ่ี า่ นมา
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ประเทศไทยต้องยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ดว้ ยการ “ก้าวข้าม” กิจกรรมทีใ่ ห้มลู ค่าเพิม่ ต่าสุดซึง่ ได้แก่ การผลิต และการ
ประกอบสินค้า ไปทากิจกรรมอืน่ ๆ ในกระบวนการผลิตมีมลู ค่าเพิม่ สูง ไม่ว่าจะเป็ นเรือ่ งของการออกแบบ การวิจยั
พัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การตลาด โลจิสติกส์ การสร้างแบรนด์ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ไม่มปี ระเทศใดในโลกทีจ่ ะ
สามารถยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ให้น้าหนักกับการวิจยั พัฒนาและการสร้างนวัตกรรม เกาหลีใต้และไต้หวัน
เป็ นประเทศทีใ่ ห้ความสาคัญกับเรือ่ งนี้มาก โดยจะจัดสรรงบประมาณด้านการวิจยั และพัฒนาให้เพิม่ สูงขึน้ ตามระดับ
ของรายได้ทส่ี งู ขึน้ ในขณะทีป่ ระเทศไทยกลับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ลดลง
ั ยทีจ่ ะทาให้เกิดความสาเร็จในการสร้างนวัตกรรมและเพิม่
นอกจากนี้
ประสบการณ์จากต่างประเทศชีใ้ ห้เห็นว่าปจจั
มูลค่าผลิตภัณฑ์ คือ ความเชือ่ มโยงระหว่างแต่ละภาคส่วนซึง่ ได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการอย่างใกล้ชดิ
และบูรณาการ แต่ประเทศไทยยังคงมีปญั หาในเรือ่ งนี้อยู่มาก เห็นได้ชดั จากการทีเ่ รายังผลิตบุคคลากรและงานวิจยั ที่
ไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนเท่าใดนัก
ตัวอย่างเช่น
ประเทศไทยส่งออกชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์เป็ นสินค้าหลัก แต่เรามีบุคคลากรทีท่ างานด้าน R&D ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เพียง 36 คน และมีการ
จดทะเบียนสิทธิบตั รด้าน IT เพียงแค่ 2 รายการในรอบ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา
ในทางกลับกัน จากลูกจ้างจานวน 17.1 ล้านคนทีท่ างานในภาคเอกชน มีเพียง 7,650 คนเท่านัน้ ทีท่ างานเต็มเวลาอยู่
ในแผนก R&D ยิง่ ไปกว่านัน้ เราพูดกันมากเรือ่ งของการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเพือ่ ให้ประเทศไทยเป็ น Food
Hub แต่จานวนบัณฑิตทีจ่ บสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (food science) ของเรามีแค่ 1,601 คนจากจานวนบัณฑิต
และมหาบัณฑิตทัง้ หมด 196,263 คน” ดร. เศรษฐพุฒกิ ล่าวเพิม่
และท้ายสุดของงานสัมมนา ดร. สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวสรุปว่า “หลายสิง่ หลายอย่างทีพ่ ดู
กันในวันนี้ ภาคส่วนต่างๆ สามารถเริม่ ดาเนินการกันได้เลยโดยไม่ตอ้ งรอภาครัฐแต่เพียงฝา่ ยเดียว สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือ
เราต้องประสานความเชือ่ มโยงทีห่ ายไประหว่างภาคส่วนทัง้ สามให้กลับมาทางานร่วมกันได้อย่างเข้มแข็ง
และเล่น
บทบาททีส่ ง่ เสริมซึง่ กันและกันในอนาคต”
**********************************************
สถาบันอนาคตไทยศึกษาขอขอบพระคุณสือ่ มวลชนทุกท่านทีช่ ว่ ยเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมใดๆ โปรดติดต่อ:
สุนทรี ปานนิลวงศ์ / ฐานิดา กมลจรัสกิจ
โทร. 02 2645481-3 อีเมล์ network@thailandff.org
www.thailandfuturefoundation.org
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