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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่เกื้อหนุนสงเสริมการ
พัฒ นาความสามารถในการแขง ขันของสวิตเซอรแลนด ซึ่ง เปนประเทศที่ไดรับ การยอมรับ วา มี
ความสามารถในการแขง ขัน สูง เปนอัน ดับ ตน ของโลก พรอมด วยความก าวหน าโดดเดนในดา น
นวัตกรรมหลากหลายสาขา อันนาจะเปนประโยชนสําหรับประเทศไทยที่จะศึกษาและหาแนวทาง
สงเสริม ความรวมมือกับสวิตเซอรแลนด เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
และแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ และไดเลือกกรณีศึกษาแนวทางสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรม
อาหารระหวางไทย–สวิส เปนเปาหมายการศึกษา เนื่องจากเปนหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายที่
ไทยตองการพัฒนาใหกลายเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง
ในฐานะประเทศผูผลิตและสงออกอาหารอันดับตนของโลก และการพัฒนานวัตกรรมอาหารจะชวย
สรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิตจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย โดย
รายงานฉบับนี้จะศึกษาระบบโครงสรางกลไกการพัฒนาดานนวัตกรรมของสวิตเซอรแลนด โดยเฉพาะ
การพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพื่อทําความเขาใจ และนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่จะเปน
ประโยชนในการสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารระหวางไทย–สวิส
ผลจากการศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ การสนทนาและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
ประกอบกั บ การใช แ นวคิ ด เรื่ อ งความสามารถในการแข ง ขั น (Competitiveness) พบว า
สวิตเซอรแลนดมีองคประกอบปจ จัยที่ทําใหประเทศประสบความสําเร็ จดานความสามารถในการ
แขง ขันอยางครบถวน ทั้ง ในดานระบบเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐาน ความพรอมของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ระบบการศึ ก ษา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ระบบค า นิ ยมที่ เ ข ม แข็ ง เนน ความแม น ยํ า มี
ประสิท ธิภาพและคุ ณภาพ และจากการศึก ษาโครงสร างระบบกลไกการพั ฒ นานวั ตกรรมของ
สวิตเซอรแลนด พบวา มีการกระจายอํานาจสูงและเปนแบบ bottom up ที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของ
มากมายหลายระดับทํางานรวมกัน ทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับ
ผลการวิเคราะห SWOT ของการสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารระหวางไทย–สวิส ดวยแลว
ไดสรุปผลแนวทางการดําเนินการเพื่อสงเสริมความรวมมือกับสวิตเซอรแลนดในดานนวัตกรรมอาหารวา
ฝายไทยจะตองสรางเครือขายกับหนวยงานสวิสในระดับตาง ๆ ทั้งภาครัฐ วิชาการ และเอกชน ควบคู
กันไป โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน สามารถดําเนินบทบาทสําคัญในการสรางเครือ ขายกับ
หนวยงานของสวิตเซอรแลนด ติดตามพัฒนาการนวัตกรรมในสวิตเซอรแลนดที่จะเปนประโยชน
สําหรับไทย รวมทั้งริเริ่มการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานไทยใน
เบื้องตน และจะตองประสานงานอยางใกลชิดกับ หนวยงานหลัก ที่เ กี่ยวของของไทย อาทิ Food
Innopolis เพื่อสานตอใหเกิดการพัฒนาความรวมมือเฉพาะสาขา ในเชิงลึกอยางเปนรูปธรรม โดย
เปาหมายของความรวมมือ นอกจากดานนวัตกรรมที่จะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกสนิ คาอาหารของไทยแลว
ยังควรมุงเนนความรวมมือในดานการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับสินคา
การเกษตรของไทยดวย

จ
ทั้ง นี้ ในบทที่ 4 ของรายงานฉบับ นี้ ไดมีการจัดทําขอเสนอแนะแผนปฏิบัติก ารในการ
สงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารระหวางไทย–สวิส ทั้งในระยะสั้น (6 เดือน) ระยะกลาง
(1–2 ป) และระยะยาว (3–5 ป) สําหรับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนําไปใชประโยชนตอไป

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึก ษาสวนบุคคลฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่ง ของการอบรมหลัก สูตร
นักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 9 ซึ่งผูเขียนไดเลือกจัดทํารายงานการศึกษาเรื่อง “การทูตเพื่อการ
พัฒนาความสามารถในการแขงขัน: กรณีศึกษาแนวทางการสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหาร
ระหวางไทย–สวิส” เพื่อรวบรวมและศึกษาขอมูลที่จะสามารถเปนประโยชนสําหรับสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบิรน และหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปพิจารณาใชในการดําเนินการผลักดันและสงเสริมความ
รวมมือกับสวิตเซอรแลนดที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของไทยในดาน
อุตสาหกรรมอาหารดวยนวัตกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รายงานฉบั บ นี้ สํ าเร็ จ ลุ ล วงได ด ว ยความกรุณ าของเอกอั ค รราชทู ต อุ ม เมาลานนท
เอกอัครราชทูต ดร. ธเนศ สุจารีกุล และศาสตราจารยกิตติคณ ดร. สุภางค จันทวานิช คณะอาจารย
ที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการจัดทําและปรับปรุงรายงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัดทํา
รายงานเปนไปทิศทางที่ชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งผูเขียนขอขอบคุณเปนอยางยิ่งมา ณ ที่นี้
ขอขอบคุ ณ นายทรงพล สุ ข จั น ทร อธิ บ ดี ก รมยุ โ รป เอกอั ค รราชทู ต Ivo Sieber
เอกอั ค รราชทู ต สวิ ส ประจํ า ประเทศไทย ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.อั ค รวิ ท ย กาญจนโอภาษ
รองเลขาธิก ารสํานัก งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง ชาติ
(สวทน.) และ CEO ของ Food Innopolis นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ กรรมการบริหาร สมาคม
การจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) และนางพรกนก
วิภูษณวรรณ ผูอํานวยการ TMA Center for Competitiveness ที่ไดกรุณาสละเวลาในการสนทนา
และสัมภาษณใหขอ คิดเห็นที่เปนประโยชนสําหรับการจัดรายงานการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณ
กองยุโ รปกลาง กรมยุโ รป ที่ไดรวมสนับ สนุนขอมูลที่เ ปนประโยชน และขอขอบคุณอดีตนักศึกษา
หลัก สูตรนัก บริหารการทูตรุนพี่หลาย ๆ ทาน ที่ไดชวยใหขอแนะนําเกี่ยวกับ แนวทางการจัดทํา
รายงานการศึกษาสวนบุคคลดวย
ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต กิตติพงษ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน เปนอยางยิ่ง
ที่ไดก รุณาอนุญาตใหผูเ ขียนไดเขารับการอบรม นบท.ครั้งนี้ และขอขอบคุณเพื่อนขาราชการและ
เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน ทุกทาน ที่ไดชวยรับภาระงานในชวงระหวางที่ผูเขียน
เดินทางมาเขารับการอบรม
สุดทายนี้ ขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการที่ไดจัดการอบรม นบท.ที่
เปนประโยชนและไดใหการสนับสนุนเปนอยางดีมาตลอดชวงเวลาที่เขารับการอบรม และขอขอบคุณ
เพื่อนรวมรุน นบท. 9 ทุกทาน สําหรับมิตรภาพและประสบการณที่นาประทับใจรวมกัน
ใจไทย อุปการนิติเกษตร
สิงหาคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) เปนสิ่ง ที่ถูกกลาวถึงอยางมากในชวง
หลายปที่ผานมา และเปนเปาประสงคที่ประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับภาครัฐและภาคเอกชนตางตองการ
รักษาและเพิ่มพูน เพื่อบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศและองคกรของตน
นัก วิชาการ องคกร และสถาบันตาง ๆ ไดพยายามใหคําจํากัดความของความสามารถ
ทางการแขงขัน และไดมีความพยายามในการจัดทําเกณฑเพื่อประเมินวัดระดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศตาง ๆ ในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งหนึ่งในการจัดอันดับความสามารถทางการแขงขันของ
ประเทศที่เปนที่รูจัก และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง คือ การจัดอันดับ World Competitiveness
Ranking ของ World Competitiveness Center สถาบัน International Institute for Management
Development (IMD) เมืองโลซาน สวิตเซอรแลนด
ในชวง 10 ปที่ผาน สถาบัน IMD ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
อยูในระหวางอันดับที่ 26–33 ในขณะที่สวิตเซอรแลนดถูกจัดวามีความสามารถทางการแขงขันอันดับตน
ของโลกระหว างอัน ดับ ที่ 2–5 มาอยา งต อเนื่อ ง โดยล าสุ ด ในป 2560 ไดจั ดใหป ระเทศไทยมี
ความสามารถในการแขงขันอยูในอันดับที่ 27 และสวิตเซอรแลนดอยูในอันดับที่ 2
ในขณะที่ป ระเทศไทยอยูร ะหวางเดิ นหนาดําเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 ของ
รัฐบาลเพื่อมุงสูเ ปาหมายการยกระดับนําประเทศไทยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง
(Middle–income Gap) ดวยการพัฒ นาระบบเศรษฐกิจ ที่เนนการสรางมูล คา (Value–based
Economy) โดยใชประโยชนจากการพัฒนานวัตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี กระทรวงการ
ตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ มีหนาที่สําคัญในการสรางเครือขาย และ
แสวงหาลูทางสงเสริมความรวมมือกับประเทศตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของรัฐบาลใหบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังกลาว
แมวาสวิตเซอรแลนดจะเปนประเทศที่มีความสามารถในการแขง ขันอันดับตนของโลก
มีความกาวหนาโดดเดนในดานนวัตกรรมหลากหลายสาขาที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนา Thailand 4.0
มีความสัมพันธอันดีกับไทยมายาวนาน และเปนหนึ่งในนักลงทุนอันดับตนจากภูมิภาคยุโรปในประเทศไทย
อีกทั้งประชาชนสวิสยังมีทัศนคติที่ดียิ่งตอประเทศไทยและประชาชนไทย และประเทศไทยเปนแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอันดับตนในสายตาชาวสวิส แตที่ผานมา ไทยกับสวิตเซอรแลนดยังคงมี
ความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับที่จํากัดมาก ยกเวนความรวมมือ
ระหวางไทยกับองคการวิจัยนิวเคลียแหงยุโรป (European Organization for Nuclear Research:
CERN) ซึ่งตั้งอยู ณ นครเจนีวา
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ไทยและสวิต เซอรแ ลนดจึ ง ยัง มีศั ก ยภาพอีก มากที่ จ ะพัฒ นาความร วมมื อระหวา งกั น
ในทิศทางที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะในการพัฒนาคลัสเตอร
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแหงอนาคต ทั้งสําหรับการตอยอดกลุมอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
(The First S–Curves)1 อาทิ การสงเสริมนวัตกรรมดานอาหาร และการทองเที่ยว และสําหรับการ
สรางกลุมอุตสาหกรรมใหม (The New S–Curves)2 อาทิ การพัฒนาเครื่องมือการแพทยรองรับ
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร และอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อรองรับ Thailand 4.0
รายงานการศึก ษานี้เ ลือกอุตสาหกรรมนวัตกรรมดานอาหารเปนเปาหมายกรณีศึก ษา
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงใน
ฐานะประเทศผูสงออกสินคาอาหารอันดับตนของโลก และชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิตจากภาค
เกษตรกรรม ซึ่งยังคงเปนพื้นฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย โดยภาคอุตสาหกรรมอาหารของ
ไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาไดอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ
มาใชใ หเ ปนประโยชน ทั้ง ในแงของการพั ฒ นากระบวนการผลิต คุณภาพ และมาตรฐานความ
ปลอดภัย ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับและสามารถ
แกไข/ปองกันปญหาดานมาตรฐาน ในการสงออก ซึ่งมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับสินคาเกษตร
และอาหารสงออกนับวันจะมีแนวโนมที่เขมขนขึ้น และสามารถสงผลกระทบตอธุรกิจสงออกสินคา
สําคัญของไทย
ในขณะที่ อุ ต สาหกรรมอาหารเป น ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ของไทย สวิ ต เซอร แ ลนด มี
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เ ขม แข็ง และมีเ ทคโนโลยีนวัตกรรมดานอาหารและสินคาเกษตร
กาวหนาเปนอันดับตนของโลก มีความสามารถในการนํานวัตกรรมมาเชื่อมโยงใชป ระโยชนในเชิง
พาณิชย และมีแบรนดสินคาอาหารคุณภาพสูงที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งการเรียนรู best practices
ของสวิตเซอรแลนด และ การสงเสริมการแลกเปลี่ยนและความรวมมือระหวางไทย–สวิส สามารถเปน
ประโยชนในการตอยอด การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย
อยางไรก็ดี แมวาสวิตเซอรแลนดจะเปนประเทศขนาดเล็ก แตมีการกระจายอํานาจสูง อีก
ทั้งโครงสรางการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรมของสวิตเซอรแลนดเปนแบบ bottom–up
ซึ่งภาคเอกชนเปนผูตัดสินใจในการขับเคลื่อนรวมมือและการลงทุนดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
1

ภายใตนโยบาย Thailand 4.0 รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต ซึ่งครอบคลุม
การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (The First S–Curves) ประกอบดวย (1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัครใหม (Next–
Generation Automotive) (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) (3) อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical, and Wellness Tourism)
(4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnology) และ (5) อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต
(Food for the Future)
2
เปาหมายการสราง 5 อุตสาหกรรมใหม (The New S–Curves) ประกอบดวย (1) อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการ
อุตสาหกรรม (Robotics) (2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation & Logistics) (3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & Biochemicals) (4) อุตสาหกรรมดิจิตัล (Digital) (5) อุตสาหกรรมการแพทย
ครบวงจร (Medical Hub)
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รัฐบาลกลางไมไดเปนผูกําหนด แตมีบทบาทชวยสนับสนุนสงเสริมสรางกรอบความรวมมือที่จะเอื้อตอ
การดําเนินการของภาคเอกชน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน และหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
จะตองศึกษาลูทาง และพัฒนารูปแบบความรวมมือที่เหมาะสม เพื่อผลักดันความคืบหนาอยางเปน
รูปธรรม
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่เกื้อหนุนสงเสริมการพัฒนาความสามารถทางการ
แขงขันของสวิตเซอรแลนด
1.2.2 เพื่อศึกษาโครงสรางกลไกและการพัฒนาของสวิตเซอรแลนดในสาขานวัตกรรม
อาหาร
1.2.3 เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายและแนวทางปฏิบั ติที่จ ะเปน ประโยชน
ในการสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารระหวางไทย–สวิส เพื่อตอบโจทยการพัฒนาตาม
นโยบาย Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร
1.3 ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึก
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาปจจัยที่ทําใหการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของสวิตเซอรแลนด
ประสบความสําเร็จ
2) ศึกษาระบบโครงสรางกลไกการพัฒนาของสวิตเซอรแลนดในดานนวัตกรรมใน
ภาพรวม และนวัตกรรมอาหาร เพื่อวิเคราะหหาแนวทางสงเสริมความรวมมือระหวางไทย–สวิส
3) ศึก ษาความคิ ด เห็น ของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิที่ มี ส วนเกี่ ยวข อ งกั บ งานการพั ฒ นา
ความสามารถทางการแขงขันของไทย และการสงเสริมความรวมมือไทย–สวิส
1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาตามขอบเขตขางตนมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1.3.2.1 การรวมรวบและศึกษาฐานขอมูลและเอกสาร
1) ฐานขอมูลและเอกสารที่จัดทําโดยหนวยงานและสถาบันที่เกี่ยวของ
อาทิ กระทรวงการตางประเทศสวิส กระทรวงเศรษฐกิจ การศึกษา และวิจัยสวิส European Central
Bank (ECB) Organisation for Economic Co–operation and Development (OECD) World
Intellectual Property Organization (WIPO) World Economic Forum (WEF) และสถาบัน
IMD
2) รายงานผลการหารือกับสถาบัน IMD และบริษัท Nestle ที่จัดทํา
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน
1.3.2.2 การสนทนาและสัมภาษณกลุมตัวอยางบุคคลผูท รงคุณวุ ฒิที่เ กี่ยวของ
ได แ ก อธิ บ ดี ก รมยุ โ รป เอกอั ค รราชทู ต สวิ ส ประจํ า ประเทศไทย รองเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง ชาติ และ CEO ของ Food
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Innopolis กรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (Thailand Management
Association: TMA) และผูอํานวยการ TMA Center for Competitiveness
1.3.2.3 การใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1.3.2.4 การใชกรอบแนวความคิดมาประกอบการวิเคราะห ไดแก แนวคิดเรื่อง
ความสามารถทางการแขงขัน (Competitiveness) ของสถาบัน IMD และการวิเคราะห SWOT
1.4 คําถามการศึกษา
1.4.1. อะไรคือปจจัยของความสําเร็จดานความสามารถในการแขงขันของสวิตเซอรแลนด
1.4.2. ระบบโครงการกลไกดานการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมอาหาร เปน
อยางไร
1.4.3 แนวทางการสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารระหวางไทย–สวิส ควรจะเปน
อยางไร
1.5 สมมติฐานการศึกษา
1.5.1 สวิตเซอรแลนดมีรูปแบบการพัฒนาและ best practices ในดานอุตสาหกรรม
อาหารที่กาวหนาดวยเทคโนโลยีขั้นสูงและมีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถเปน
ประโยชนสําหรับไทยในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต อันเปน
หนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบาย Thailand 4.0
1.5.2 โดยที่สวิตเซอรแลนดมีการกระจายอํานาจสูง และภาคเอกชนเปนผูม ีบทบาทนําใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ดังนั้น ในการสงเสริมลูทางในการพัฒนาความรวมมือระหวาง
ไทย–สวิส ในดานนวัตกรรมอาหาร จําเปนตองมีการวางแผนงานการสงเสริมความรวมมือที่ครอบคลุม
ทั้ง ในระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และภาควิชาการ ควบคูกันไป ทั้ง ในมิติของการแลกเปลี่ยนและ
ถายทอดองคความรูและประสบการณ ความรวมมือในดานการวิจัย และการสงเสริมการลงทุนเพื่อ
การพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทยตอไป
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ประมวลข อ มู ล ความรู แ ละสร า งความเข า ใจเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ ทํ า ให
สวิตเซอรแลนดมีความสามารถทางการแขงขันอันดับตนของโลก แมวาจะเปนประเทศขนาดเล็ก แทบ
จะไมมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ อีกทั้งยังไมมีทางออกทะเล ซึ่งผลการศึกษาสามารถนํามาเปน
แนวทางสําหรับประเทศไทยประยุกตใชประโยชนในการพัฒ นาความสามารถทางการแขง ขันของ
ประเทศ
1.6.2 นํา เสนอข อเสนอแนะแผนปฏิบั ติ ก าร เพื่อ ผลั ก ดั น ส ง เสริ ม ความร ว มมือ ด า น
นวัตกรรมอาหารระหวางไทย–สวิส เพื่อใหส ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง เบิรน และหนวยงานที่
เกี่ยวของของไทย ไดนําไปพิจารณาใชประโยชน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย Thailand 4.0
และแผนยุทธศาสตรตางๆ ของไทย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
รายงานการศึ ก ษาฉบั บ นี้ ใ ช ก รอบแนวคิ ด เรื่ อ งความสามารถในการแข ง ขั น
(Competitiveness) และการวิเ คราะห SWOT เปนพื้นฐานในการศึก ษา โดยนํานโยบายและ
ยุทธศาสตรตางๆ ของรัฐบาลปจจุบัน มาเปนกรอบในการศึกษาหาแนวทางขอเสนอแนะแผนปฏิบัติการ
สําหรับ การสง เสริ ม ความรวมมือระหวางไทย–สวิส ในด านการพัฒ นานวัตกรรมอาหาร เพื่อให
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําไปพิจารณาใชประโยชนไดตอไป
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเรื่องความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)
ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 ความสามารถในการแขง ขันเปน key word ที่ถูก
กลาวถึงบอยครั้งอยางกวางขวาง ทั้งในการหารือระดมสมอง การวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร
และงานวิชาการทางดานเศรษฐกิจ และไดมีนัก วิชาการและสถาบันตางๆ พยายามศึก ษาและให
คําจํากัดความของความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งมีการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตางๆ
World Competitiveness Center ของสถาบัน International Institute for
Management Development (IMD) เมือ งโลซาน สวิตเซอรแ ลนด ซึ่ง เป นผูจัด ทํา World
Competitiveness Ranking จัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ เปนประจําทุกป
ไดใหคําจํากัดความของความสามารถทางการแขงขันหมายถึง “ความสามารถของประเทศในการสราง
และรักษาสภาพแวดลอมที่จะทําใหเพิ่มพูนการสรางมูลคาสําหรับการประกอบกิจการและสรางความเจริญ
มั่ง คั่ง มากขึ้นใหแกป ระชาชนอยางยั่ง ยืน ” หรืออีกนัยหนึ่ง ความสามารถในการแขงขันหมายถึง
แนวทางที่ป ระเทศบริห ารจัดการทรัพยากรและความสามารถในการเพิ่ม ความเจริญ มั่ง คั่ง ใหแก
ประชาชน3
ศาสตราจารย ดร. Stephane Garelli ผูกอตั้ง IMD World Competitiveness
Center ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานความสามารถในการแขงขันมากวา 30 ป ไดศึกษาและวิเคราะหไววา
สิ่งสําคัญตอความสําเร็จของประเทศในดานความสามารถทางการแขงขันประกอบดวยปจจัยตางๆ4
ดังนี้
3

IMD World Competitiveness Center, Competitiveness: A Brief Introduction to the Different
Conceptualizations of Competitiveness [Online], Available from: http://www.imd.org/business–
school/wcc/competitiveness.html.
4
Stephane Garellli, Are You a Tiger, a Cat, or a Dinosaur?: 100 Questions: How Competitiveness
Influences Your Life! (Bangkok: Thailand Management Association, 2016), pp.91–92.
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1) ตองมีดุลบัญชีเดินสะพัด (current account balance) เกินดุล หมายความวา
ประเทศสามารถสรางรายไดจากการขยายสินคาและบริการในตางประเทศ และมีความสามารถดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศ
2) ระบบเศรษฐกิจ ตองมีความหลากหลาย และไมควรพึ่ง พาภาคอุตสาหกรรม
เพียงหนึ่งหรือสองสาขา ประเทศที่ประสบความสําเร็จจะตองมีแหลงรายไดที่หลากหลาย ซึ่งจะชวย
บรรเทาผลกระทบ หากภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบางสาขาตองเผชิญภาวะวิกฤต
3) ความสามารถของภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ตและการรัก ษาอุต สาหกรรม
ภายในประเทศมีความสํา คัญ อยางยิ่ง ตอความสามารถในการแขง ขัน นอกจากนี้ ภาพลัก ษณของ
ประเทศในดานอุตสาหกรรมการผลิต (อาทิ คุณภาพ) ก็มีความสําคัญเชนกัน
4) นอกเหนือจากภาคธุรกิจขนาดใหญแลว จะตองมีเครือขายของธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลางที่มุง เนนการสง ออก ซึ่ง บอยครั้งธุร กิจ เหลานี้มั ก จะเปนธุร กิจ ที่ยัง คงดําเนินโดย
ครอบครัว (family–owned) และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองภายในประเทศได
5) จะตองใหความสําคัญสูงสุดกับความมีวินัยทางการคลัง หากรัฐบาลมีการใชจาย
สําหรับภาระหนี้มากกวารายได และไมมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการลงทุนที่จะเกิดประโยชนตอ
เศรษฐกิจ ก็จะมีแรงจูงใจที่จะขึ้นอัตราภาษี ซึ่งจะทําใหการลงทุนไหลออกนอกประเทศ หรือ ถอนการ
ลงทุน จึง มีหลายประเทศที่ไดออกกฎหมายกําหนดเพดานอัตราหนี้สาธารณะ อาทิ สหรัฐอเมริก า
เยอรมนี และสวิตเซอรแลนด
6) จะตองมีการลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในรูปแบบแบบเดิม (อาทิ
ระบบคมนาคม) และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี โดยตองมีการลงทุนทั้งเพื่อการบํารุงรักษาและ
การพัฒนายกระดับโครงสรางพื้นฐาน ทั้งนี้ การเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน อาทิ การเชื่อมโยงระบบ
คมนาคมขนสงทางเรือ ถนน รถไฟ และทางอากาศ อีกทั้งระบบการเงิน ไดชวยสรางความไดเปรียบ
ใหแกประเทศอยางสิงคโปรและเนเธอรแลนด
7) วัฒนธรรมของความเปนผูประกอบการและการพัฒนาทางวิทยาศาสตรจะชวย
ใหประเทศสามารถพัฒนาเศรษฐกิจไปสูการสรางมูลคาเพิ่ม และชวยเพิ่มพูนรายไดของภาคธุรกิจและ
มาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน
8) สัง คมจะตองมีความเห็นพองตองกันที่จะมุง สูเ ปาหมายนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจในรูปแบบที่วางไว ดังนั้น การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอยางคอยเปนคอยไปและไดรับ
การยอมรับจากสังคม จึงเปนประโยชนมากกวานโยบายแบบ top–down ที่สั่งการจากรัฐบาล
9) จะตองมีระบบคานิยมที่เขมแข็ง สามารถสรางพลังและความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม และทําใหประชาชนเห็นถึงแนวโนมอนาคตที่ดีและเปนประโยชนตอตนเอง
10) จะตองมีกฎหมายและกฎระเบียบที่ชัดเจน เขาใจงาย และประชาชนเขาถึงได
นอกเหนือจากการศึกษาเรื่องความสามารถในการแขงขันโดยสถาบัน IMD แลว
องคกร World Economic Forum (WEF) ซึ่งมีการจัดทํารายงาน Global Competitiveness
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Report5 ของตนเองเปนประจําทุกปเชนกัน ไดกลาวถึงความสามารถในการแขงขันวา หมายถึง “เซ็ต
ของสถาบัน นโยบาย และปจจัยตางๆ ที่กําหนดระดับของความสามารถในการผลิตของประเทศ”
หรืออีกนัยหนึ่งสิ่งที่ทําใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันสามารถพิจารณาไดจากการสงเสริม
ความเปนอยูที่ดี ของประชาชนของประเทศ ทั้งนี้ WEF เชื่อวา ประเทศที่มีความสามารถในการ
แขงขันคือประเทศที่มีความสามารถในการผลิต ซึ่งจะนําไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันจะ
นํามาซึ่งรายไดที่เ พิ่ม ขึ้นและชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน ในขณะเดียวกัน ประเทศที่มี
ความสามารถในการแขงขันสูงสวนใหญมักมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางยั่งยืนและทุกภาคสวนมีสว นรวม
(inclusive) ซึ่งทําใหประชาชนทุกคนในสังคมมีโอกาสมากขึ้นที่จะไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ6
นอกจากนี้ ยัง มีองคก รและสถาบันอื่นๆ ที่ไดศึก ษาเรื่องความ สามารถในการ
แขงขัน อาทิ Organisation for Economic Co–operation and Development หรือ OECD
ไดใหคําจํากัดความของความสามารถในการแขงขันวาหมายถึง “ระดับที่ประเทศสามารถผลิตสินคา
และบริการที่ผานการทดสอบของตลาดระหวางประเทศ ภายใตเงื่อนไขของการคาที่เสรีและเปนธรรม
และในขณะเดียวกันสามารถรักษาและเพิ่มรายไดที่แทนจริงของประชาชนในระยะยาว”
ในขณะที่ Competitiveness Policy Council ของสหรัฐอเมริกา ไดใหคําจํากัดความ
ในแนวทางเดียวกับ OECD วา ความสามารถในการแขงขันหมายถึง “ความสามารถในการผลิตสินคา
และบริการที่ผานการทดสอบของตลาดระหวางประเทศ ในขณะที่ประชาชนไดมีม าตรฐานความ
เปนอยูที่ดีขึ้นและยั่งยืนในระยะยาว”
2.1.2 การวิเคราะห SWOT
การวิเ คราะห SWOT เกิดขึ้นจากการวิจัยของสถาบัน Stanford Research
Institute ในชวงทศวรรษที่ 1960–1970 ซึ่งคณะผูวิจัยไดถูก มอบหมายจากกลุมบริษัท Fortune
500 ใหศึกษาการวางแผนธุรกิจและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ในการวิจัยครั้งนั้น ไดมีการ
นําการวิเ คราะห SWOT มาวิเ คราะหถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของบริษัท Fortune 5007 ซึ่งสามารถนํามาใชในการ
ปรับปรุงการวางแผนธุรกิจ และตอมาการวิเคราะห SWOT ไดกลายระบบการวิเคราะหที่ถูกใชอยาง
แพรหลาย
การวิเคราะหปจจัยทั้ง 4 สามารถแบงออกไดเปน 2 มิติ ไดแก
1) ปจจัยภายนอก/ปจจัยภายใน
ปจ จั ยภายใน ไดแ ก จุดแข็ง และจุด ออน ซึ่ ง จะแสดงใหเ ห็นถึ ง สถานภาพ
ปจ จุบันของเป าหมายของการวิเ คราะห (เปาหมายของการวิเ คราะห อาทิ บริษัท ประเทศ หรือ
5

ลาสุด Global Competitiveness Report 2016 – 2017 ของ WEF จัดใหสวิตเซอรแลนดมีความสามารถในการ
แขงขันสูงสุดเปนอันดับที่ 1 และประเทศไทยเปนอันดับที่ 34
6
WEF, What is Competitiveness? [Online], Available from: http://www.weforum.org/agenda/2016/
what–is–competitiveness/.
7
Albert S. Humphrey, “SWOT Analysis for Management Consulting,” SRI Alumni Association
Newsletter (December 2005):.7.
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ภาคอุตสาหกรรม) สวนปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส และอุปสรรค ซึ่งจะบงบอกแนวโนมอนาคตของ
เปาหมายของการวิเคราะห
2) ปจจัยทางบวก/ปจจัยทางลบ
ปจ จัย ทางบวก ได แก จุ ด แข็ ง และโอกาส ในขณะที่ป จ จัย ทางลบ ได แ ก
จุดออน และอุปสรรค
รายงานการศึกษานี้จ ะนําการวิเคราะห SWOT Analysis มาใชในพิจ ารณาถึง
ศักยภาพและโอกาสสําหรับ แนวทางการพัฒ นาความรวมมือระหวางไทย–สวิส ในดานนวัตกรรม
อาหาร เพื่อชวยสงเสริมความสามารถในการแขงขันของไทยในสาขาอุตสาหกรรมอาหารตอไป
2.2 กรอบนโยบายที่ใชในการศึกษา
2.2.1 รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2560–2579
แมขณะนี้รัฐบาลจะยังอยูระหวางกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
แตคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป เพื่อเปนทิศทาง และรัฐบาลไดเดินหนาประชาสัมพันธสรุปประเด็นสําคัญที่จะอยูในยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป มาอยางตอเนื่อง ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสวนที่เกี่ยวของกับรายงาน
การศึกษานี้ไดแก กรอบการพัฒนาระยะยาวในการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศมี
การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ อย า งต อ เนื่ อ ง เศรษฐกิ จ มี ค วามสามารถในการแข ง ขั น และสร า ง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
2.2.2 นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลชุดปจจุบัน
เปาหมายของ Thailand 4.0 มิติที่ 1 : การสรางความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ เพื่อ
พัฒนาประเทศไทยใหกลายเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา (Value–based Economy) ที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค
ทิศทางการพัฒนา Thailand 4.0 วาระที่ 2 : การพัฒนาคลัสเตอรเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมแหงอนาคต โดยไดกําหนด 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารแหง
อนาคต (Food for the Future) ซึ่งหนึ่งในการตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (The First S–Curves)
อันเปนอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานแข็งแรงอยูแลวในระดับหนึ่ง แตจําเปนตองมีการตอยอดใหมีการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
ยุทธศาสตรที่ 3 : “การสรา งความเขม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข ง ขั น ไดอ ย า ง
ยั่งยืน” ระบุวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
และสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่ ง
รวมถึงการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่มและประสิทธิภาพการผลิตของสินคา
และบริการตางๆ การผลัก ดันใหสินคาเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเดนในดานคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก และการเพิ่ม ศัก ยภาพของอุตสาหกรรมสําคัญ เดิม ให
สามารถตอยอดสูอตุ สาหกรรมแหงอนาคตที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขน
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ยุทธศาสตรดังกลาวไดกําหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถ
ผลักดันสูการปฏิบัติ โดยในสวนของการเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
การผลิตและบริก าร ไดระบุถึงแนวทางการพัฒนาสําหรับภาคการเกษตร ซึ่งรวมถึงการสรางและ
ถายทอดองค ความรูท างวิชาการ วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม การวิ จัยและพัฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปใหมๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และการยกระดับ
การผลิตสินคา เกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของตลาด โดย
การพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล และสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรและอาหารใหไดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ
ยุทธศาสตรที่ 8 : “การพัฒ นาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จัย และนวัต กรรม”
ในสวนที่เกี่ยวของกับรายงานการศึกษานี้ ไดแก วัตถุประสงคของยุทธศาสตรในการสรางความเขมแข็ง
และยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นกาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคา
ของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย โดยแนวทางการพัฒนาระบุใหเรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
2.2.4 แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561
ยุทธศาสตรที่ 8 : “ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและความรวมมือทาง
เศรษฐกิ จ ” เพื่ อ มุ ง ให ไ ทยใช ป ระโยชน จ ากความร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศที่ เ อื้ อ ต อ การเพิ่ ม
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทย และภาคเอกชนไทยไดมีเครือขายและองคความรูที่สงเสริม
ขีดความสามารถในการแขงขัน โดยมีกลยุทธที่รวมถึงการพัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจาก
องคความรูดานวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจากการพัฒนาความรวมมือดาน
เศรษฐกิจในดานความมั่นคงอาหารและสินคาเกษตร
2.2.5 แผนยุทธศาสตรภูมิภาคยุโรป พ.ศ. 2560–2564
มีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในภาพรวมมุงเนน “การใชประโยชนจากยุโรปในการ
พัฒนาประเทศไทยใหมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อันรวมถึงการผลักดันใหเกิดและขยายความรวมมือ
และการถายทอดองคความรูที่เปนประโยชนตอการเสริมสรางขีดความสามารถของไทย
แผนยุทธศาสตรภูมิภาคยุโรปไดจัดลําดับความสําคัญของสวิตเซอรแลนดไวในกลุม
Tier 2 “ดําเนินการอยางแข็งขัน” กลาวคือ เปนประเทศที่มีความสัมพั นธกับไทยอยางใกลชิด และ
รอบดาน แตยังมีมูลคาการคา การลงทุน และจํานวนนักทองเที่ยวนอยกวาประเทศในกลุม Tier 18
ประกอบดวย สวิตเซอรแลนด เบลเยียม เนเธอรแลนด สเปน อิตาลี โปรตุเกส ไอรแลนด ออสเตรีย
ฮังการี เชก โปแลนด ฟนแลนด สวีเดน เดนมารก นอรเวย และตุรกี
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับรายงานการศึกษานี้ ไดแก การดึงดูด
นักลงทุนยุโรปมาลงทุนในกลุมธุรกิจ และอุตสาหกรรมเปาหมายยุทธศาสตรของไทยตามนโยบาย
Thailand 4.0 และ 10 อุตสาหกรรม super cluster และสนับสนุนการสราง Friends of Thailand
ในแวดวงวิชาการ เพื่อสงเสริมการถายทอดองคความรูดานนวัตกรรม
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กลุม Tier 1 ประกอบดวย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี รัสเซีย และสหภาพยุโรป
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2.3 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3.1 หนังสือ Are You a Tiger, a Cat, or a Dinosaur? 100 Questions : How
Competitiveness Influences Your life! โดย ศ.ดร. Stephane Garelli ใหขอมูลแนวคิดเรื่อง
ความสามารถในการแขงขันในมิติตางๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาคธุรกิจ และระดับบุคคล รวมทั้ง
แนวคิดในการบริหารจัดการองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งขอคิดเกี่ยวกับปจจัยสําคัญสําหรับประเทศใน
การบรรลุเปาหมายในการสงเสริมความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งตัวอยางความสําเร็จที่เกี่ยวของ
ของประเทศตางๆ
2.3.2 งานวิจัย OECD Reviews of Innovation Policy : Switzerland จัดทําโดย
Organisation for Economic Co–operation and Development (OECD) เมื่อป 2549 ซึ่งทางการสวิส
ไดขอให OECD ศึกษาจัดทําขึ้น และไดมีการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายและการ
ดําเนิน การของสวิต เซอรแ ลนดในสวนที่ เ กี่ยวข องกับ การสง เสริม การพัฒ นานวัต กรรม อันเป น
แหลงที่มาสําคัญของความสําเร็จของสวิตเซอรแลนดในการพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาความสามารถ
ในการแขงขัน
2.3.3 แผนปฏิบัติการ Food for Life Switzerland : Strategic Research Agenda
2009–2020 จัดทําโดยสถาบัน Swiss Food Research กรุงเบิรน สวิตเซอรแลนด ซึ่งวิเคราะหถึง
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร การสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม และแผนงานสําหรับ
การวิจัยที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอาหารของสวิตเซอรแลนด ทั้งในสวนของผลิตภัณฑอาหารใน
รูปแบบเดิม อาหารที่ใชเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง อาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาความปลอดภัยของ
อาหาร และการสรางหวงโซการผลิตอยางยั่งยืน
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
รายงานการศึก ษานี้จ ะนําแนวคิ ดเรื่อง Competitiveness มาศึก ษาถึง ป จ จัยที่ทําให
สวิตเซอรแลนดประสบความสําเร็จดานความสามารถในการแขงขันเปนอันดับตนของโลกมาอยาง
ตอเนื่อง และนําการวิเคราะห SWOT มาใชในการวิเคราะหแนวทางการสงเสริมความรวมมือดาน
นวัตกรรมอาหารระหวางไทย–สวิส โดยศึกษาและวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
สําหรับการพัฒนาความรวมมือ เพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะแผนปฏิบัติการสงเสริมความรวมมืออยาง
เปนรูปธรรม ซึ่งความกาวหนาดานนวัตกรรมของสวิตเซอรแลนดสามารถเปนประโยชนสําหรับไทย
ทั้งในแงของการถายทอดองคความรู ความรวมมือทางวิชาการ และการสงเสริมความรวมมือดานการ
ลงทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามกรอบนโยบายของ
รัฐบาล และแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
รายงานการศึกษาบทนี้จะวิเคราะหปจจัยที่ทําใหสวิตเซอรแลนดประสบความสําเร็จ ในดาน
ความสามารถในการแขงขัน ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย ดร. Stephane Garelli ผูกอตั้ง World
Competitiveness Center ของสถาบัน IMD ซึ่งผูเขียนไดกลาวไวแลวในบทที่ 2 หลังจากนั้น จะ
ศึกษาถึงโครงสรางระบบกลไกการพัฒนานวัตกรรมของสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการ
สรางมูล คาเพิ่มและความสามารถในการแขงขันใหแกร ะบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาดาน
นวัตกรรมอาหาร และจะใชการวิเคราะห SWOT พิจารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ใน
การสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารระหวางไทย–สวิส พรอมทั้งประมวลขอคิดเห็นจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางบุคคลที่เกี่ยวของ และสรุปผลการดําเนินการที่ผานมาของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุง เบิรน ในการสง เสริม ความรวมมือดานนวัตกรรมอาหาร เพื่อนําไปสูบ ทที่ 4 การจัดทํ า
ขอเสนอแนะแนวทางสง เสริมความรวมมือที่เหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร
ตางๆ ของไทยตอไป
3.1 ปจจัยความสําเร็จดานความสามารถในการแขงขันของสวิตเซอรแลนด
จากการรวบรวมขอมูลในชวง 10 ปที่ผานมา พบวา สวิตเซอรแลนดประสบความสําเร็จ
อยางโดดเดนและมีความสามารถในการแขงขันสูงเปนอันดับตนของโลกมาอยางตอเนื่อง โดยตั้งแตป
2551–2560 World Competitiveness Center ของสถาบัน IMD ไดจัดอันดับใหสวิตเซอรแลนดมี
ความสามารถในการแขงขันสูงอยูในอันดับ 2–5 ของโลก ซึ่งการจัดอันดับดังกลาวประมวลจาก 342
เกณฑการวัด แบงออกเปน 4 ดานหลัก ไดแก (1) สภาพเศรษฐกิจ (Economic Performance)
(2) ความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพของภาค
ธุร กิจ (Business Efficiency) และ (4) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ลาสุด ในป 2560
สวิตเซอรแลนดถูกจัดอันดับวามีความสามารถในการแขงขันสูงเปนอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ ยัง
ถูกจัดวาเปนประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันและในดานนวัตกรรมอันดับตนของโลกในการจัด
อันดับของสถาบันและหนวยงานอื่นๆ อาทิ อันดับ 1 ใน Global Competitiveness Index ของ
World Economic Forum (WEF) มาตอเนื่องกันเปนเวลา 8 ป และเปนอันดับ 1 ใน Global
Innovative Index ของ World Intellectual Property Organization (WIPO) มาตอเนื่องเปน
เวลา 7 ป
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ภาพที่ 1 อันดับของสวิตเซอรแลนดและไทยใน World Competitiveness Ranking ของสถาบัน
International Institute for Management Development ในชวง 10 ป
ที่มา: IMD World Competitiveness Center (http://www.imd.org/wcc/world–competitiveness–
center–rankings/world–competitiveness–yearbook–ranking/)
ตามที่แนวคิดเรื่องความสามารถในการแขงขัน ศ.ดร. Stephane Garelli ระบุถึงปจจัย 10
ประการที่จะทําใหประเทศประสบความสําเร็จในการสงเสริมความสามารถในการแขงขัน สามารถ
วิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหสวิตเซอรแลนดประสบความสําเร็จดานความสามารถในการแขงขัน ดังนี้
ปจจัยที่ทําใหสวิตเซอรแลนดประสบความสําเร็จ
ดานความสามารถในการแขงขัน
1. มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลอยางตอเนื่องมายาวนานติดตอกัน 37 ป
2. ระบบเศรษฐกิจมีความหลากหลายสูงมีประสิทธิภาพโดดเดนใน
หลายสาขาธุรกิจ
3. ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการผลิตสูง
4. ภาค SMEs มีความเขมแข็ง และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
5. มีวินัยทางการคลัง มีหนี้สาธารณะต่ํามาก ทําใหมีการเก็บภาษีใน
อัตราต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป
6. มีระบบโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานระดับโลก
7. มีความกาวหนาดานนวัตกรรมโดดเดน ใหความสําคัญกับการ
สงเสริม R & D องคความรูทางวิทยาศาสตร และระบบการศึกษา
มีคุณภาพสูง
8. การพัฒนาความสามารถในการแขงขันมีแนวทางแบบ bottom
up นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนามีการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ
9. สังคมสวิสมีคานิยมที่ทําใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย เนน
ความมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
10. มีระบบกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและ
สงเสริมความสามารถในการแขงขัน

ผลความสําเร็จดานความสามารถ
ในการแขงขันของสวิตเซอรแลนด
• อันดับ 2 IMD World
Competitiveness Ranking
2017
• อันดับ 1 WEF Global
Competitiveness Index 2016
– 2017
• อันดับ 1 WIPO Global
Innovative Index 2017

ภาพที่ 2 ปจจัยของความสําเร็จดานความสามารถในการแขงขันของสวิตเซอรแลนด
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3.1.1 สวิตเซอรแลนดมีดุลบัญชีเดินสะพัด (current account balance) เกินดุลอยาง
ตอเนื่อง นับตั้งแตป ค.ศ. 1980 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน9 และในชวง 10 ปที่ผานมา สวิตเซอรแลนดมี
อัตราดุลบัญชีเดินสะพัดเกิดดุลตอ GDP ในอัตราเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปทั้งหมด 28 ประเทศ10 แสดงใหเห็นวา สวิตเซอรแลนดมีเสถียรภาพความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สามารถสรางรายไดจากการขายสินคาและบริการในตางประเทศ รวมทั้งมีรายไดจากการ
ลงทุนในตางประเทศ มากกวารายจายจากการซื้อสินคาและบริการจากตางประเทศ
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ภาพที่ 3 ดุลบัญชีเดินสะพัดของสวิตเซอรแลนดในชวง 10 ปที่ผานมา
ที่มา: OECD (http://data.oecd.org/trade/current–account–balance.html)
3.1.2 ระบบเศรษฐกิจของสวิตเซอรแลนดมีความหลากหลายสูง มีภาคธุรกิจที่เขมแข็ง
และสรางรายไดใหแกประเทศในหลากหลายสาขา ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ อาทิ
– ภาคอุ ต สาหกรรมเคมี แ ละเวชภั ณ ฑ เป น สิ น ค า ส ง ออกอั น ดั บ 1 ของ
สวิตเซอรแลนด ในป 2559 สรางรายได 8.5 หมื่นลานฟรังกสวิส หรือรอยละ 42 ของการสงออก
ทั้งหมด11
– ภาคอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกล วิ ศ วกรรมไฟฟ า และโลหะ (machine,
electrical engineering & metals: MEM) เปนสินคาสง ออกอันดั บ 2 สรางรายไดใหแ ก

9

Peter Jarrett & Celine Letremy, OECD Economics Department Working Papers: The Significance
of Switzerland’s Enormous Current–Account Surplus, 7.
10
OECD Data, Current Account Balance [Online], Available from: http://data.oecd.org/
trade/current–account–balance.html.
11
Federal Department of Foreign Affairs, Discover Switzerland : Chemical and pharmaceutical
industry [Online], Available from: http://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/
wirtschaft/taetigkeitsgebiete/chemie–und–pharma.html.

สวิตเซอรแลนด ประมาณ 6.3 หมื่นลานฟรังกสวิส12 หรือรอยละ 7.7 ของ GDP และสวิตเซอรแลนด
เปนหนึ่งใน 10 ประเทศผูผลิตและสงออกสินคา MEM รายสําคัญของโลก ซึ่งมีการผลิตเครื่องจักรโดย
ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมอื่นๆ
– ภาคอุตสาหกรรมนาฬิกา เปนสินคาสงออกอันดับ 3 โดยสวิตเซอรแลนดเปน
ผูผลิตและสงออกนาฬิกามูลคารวมสูงสุดเปนอันดับ 1 ของโลก ในป 2559 สวิตเซอรแลนดสงออก
นาฬิกาเปนมูลคารวม 1.94 หมื่นลานฟรังกสวิส13
– ภาคการเงินการธนาคาร สวิตเซอรแลนดเ ปนหนึ่ง ในศูนยก ลางการเงินการ
ธนาคารสําคัญของโลก ในป 2559 ภาคการเงินการธนาคารชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกระบบเศรษฐกิจ
สวิส 3.5 หมื่นลานฟรังกสวิส โดยหากรวมรายไดจ ากภาคธุรกิจประกันภัยจะคิดเปนมูลคารอยละ
10.1 ของ GDP14 อีกทั้งเงินฟรังกสวิสยังเปนหนึ่งในสกุลเงินหลักที่มีเสถียรภาพเปนที่นาเชื่อถือมาก
ที่สุดของโลก
– ภาคการท อ งเที่ ย ว ในป 2559 มี ส ถิ ติ นั ก ท อ งเที่ ย วเข า พั ก ค า งคื น ใน
สวิ ต เซอร แ ลนด จํ า นวน 35.533 ล า นครั้ ง 15 ในป 2558 ภาคการท อ งเที่ ย วสร า งรายได ใ ห
สวิตเซอรแลนด 1.74 หมื่นลานฟรังกสวิส หรือรอยละ 2.8 ของ GDP16
– ภาคการคาสินคาโภคภัณฑ สวิตเซอรแลนดเปนหนึ่งในศูนยกลางการคาสินคา
โภคภัณฑแหงสําคัญของโลก แตละปมีการคาขายสินคาโภคภัณฑผานสวิตเซอรแลนดจํานวนมูลคากวา
2.5 หมื่นลานฟรังกสวิส หรือรอยละ 3.6 ของ GDP17
3.1.3 ภาคอุตสาหกรรมของสวิตเซอรแลนดมีประสิทธิภาพสูง โดยในการจัดทํา World
Competitiveness Ranking 2017 ของสถาบัน IMD ไดจัดอันดับวาภาคธุรกิจสวิสมีความสามารถใน
การผลิ ต ในภาพรวมเป นอั น ดับ 3 ของโลก ในขณะที่บ รรษั ท ขนาดใหญ ของสวิต เซอร แลนด มี
ประสิทธิภาพสูงเปนอันดับ 1 ของโลก และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) มีประสิทธิภาพสูง
เปนอันดับ 2 อีกทั้งสินคาและบริการของสวิตเซอรแลนดมีภาพลักษณเปนที่ยอมรับทั่วโลกมายาวนาน

12

Federal Department of Foreign Affairs, Discover Switzerland : Machine, electrical engineering,
and metals industry [Online], Available from: http://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/
home/wirtschaft/taetigkeitsgebiete/maschinen–––elektro–––und–metallindustrie.html.
13
Federation of the Swiss Watch Industry, The Swiss and World Watchmaking Industries in 2016, p.1.
14
Federal Department of Foreign Affairs, Discover Switzerland : Banks [Online], Available from:
http://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/wirtschaft/taetigkeitsgebiete/banken.html.
15
Federal Statistical Office, Tourism [Online], Available from: http://www.bfs.admin.ch/bfs/en/
home/statistics/tourism.html.
16
Federal Department of Foreign Affairs, Discover Switzerland : Tourism [Online], Available from:
http://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/wirtschaft/taetigkeitsgebiete/tourismus.html.
17
Federal Department of Foreign Affairs, Discover Switzerland : Commodities Trade. [Online],
Available from: http://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/wirtschaft/
taetigkeitsgebiete/rohstoffhandel.html.

15
วามีคุณภาพสูงและมีความนาเชื่อถือ ในขณะที่มีราคาสูง ดวยเชนกัน ทั้ง นี้ สถาบัน IMD ไดจัดให
สวิตเซอรแลนดมีภาพลักษณในตางประเทศที่เอื้อตอการพัฒนาธุรกิจเปนอันดับ 4 ของโลกดวย18
3.1.4 ภาคธุรกิจ SMEs ที่เขมแข็งถือเปนกระดูกสันหลังสําคัญของระบบเศรษฐกิจสวิส
โดยรอยละ 99.6 ของธุร กิจในสวิตเซอรแลนดเ ปนธุร กิจ SMEs (คําจํากัดความของ SMEs ใน
สวิตเซอรแลนดหมายถึงมีพนักงานนอยกวา 250 คน) ซึ่งเปนแหลงจางงานจํานวน 2 ใน 3 ของการ
จางงานทั้งหมดในสวิตเซอรแลนด รัฐบาลสวิสใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการสงเสริมและรักษา
ความเขมแข็งของธุรกิจ SMEs โดยมีนโยบายสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ SMEs อาทิ การปรับปรุง
การใหบริการของภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกแก SMEs การพัฒนาระบบ e–Government เพื่อ
การใหบริการตางๆ ผานระบบออนไลน การสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนและตลาดสําหรับ SMEs
และการสงเสริมการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม19 เพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันใหแก SMEs
3.1.5 สวิตเซอรแลนดเปนประเทศที่มีวินัยทางการคลัง และมีการระบุขอกําหนดเกี่ยวกับ
Debt Brake ไวในรัฐธรรมนูญ เพื่อควบคุมปองกันไมใหหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับที่ควร20 ในป
2560 มีอัตราหนี้สาธารณะตอ GDP รอยละ 32.6 ซึ่งอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสวนใหญ
ในยุโรป และต่ํากวา Maastricht Criteria หรือเกณฑวัดความพรอมของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
เพื่อเขาสูความเปน Economic and Monetary Union และใชเงินสกุลยูโร ซึ่งกําหนดไววาประเทศ
นั้นๆ จะตองมีอัตราหนี้สาธารณะตอ GDP ไมเกินรอยละ 6021
ความมีวินัยทางการคลังมีสวนชวยใหอัตราภาษีในสวิตเซอรแลนดยังคงอยูในระดับต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป แมวาคาครองชีพจะมีอัตราสูงกวา ทั้งนี้ ภาษีมูลคาเพิ่ม
(VAT) ของสวิตเซอรแลนดอยูในอัตรารอยละ 8 ในขณะที่ภาษีมูลคาเพิ่มของประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปอยูในอัตราระหวางรอยละ 17–2722
18

IMD World Competitiveness Center, World Competitiveness Yearbook 2017, Country Profiles:
Switzerland.
19
Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Switzerland’s SME Policy.
20
Federal Constitution of the Swiss Confederation, Chapter 3 Financial System, Article 126, “1.
The Confederation shall maintain its income and expenditure in balance over time; 2. The ceiling
for total expenditure that is to be approved in the budget is based on the expected income after
taking account of the economic situation; 3. Exceptional financial requirements may justify an
appropriate increase in the ceiling in terms of paragraph 2. The Federal Assembly shall decide on
any increase in accordance with Article 159 paragraph 3 letter c; 4. If the total expenditure in the
federal accounts exceeds the ceiling in terms of paragraphs 2 or 3, compensation for this
additional expenditure must be made in subsequent years; 5. The details are regulated by law.”
21
European Central Bank, Convergence Criteria [Online], Available from:
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/ escb/html/convergence–criteria.en.html.
22
European Commission, VAT Rates Applied in the Member States of the European Union
[Online], Available from: http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/
documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf.

16
3.1.6 สวิตเซอรแลนดไดรับการยอมรับวามีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานระดับโลก
โดยสถาบัน IMD ไดจัดอันดับสวิตเซอรแลนดวามีระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเปนอันดับ
1 ของโลก23 นอกจากนี้ สวิตเซอรแลนดยังมีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง อาทิ
ในป 2559 ไดมีการเริ่มเปดใชอุโมงครถไฟ Gotthard Base Tunnel ระยะทาง 57 กิโลเมตร ซึ่งเปน
อุโ มงครถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ใชเ วลากอสราง 17 ป ดวยงบประมาณ 1.22 หมื่นลานฟรัง กส วิส
อันชวยลดระยะเวลาการเดินทางระหวางนครซูริกไปยังเมืองลูกาโน ซึ่งเปนเมืองสําคัญทางใตของ
สวิตเซอรแลนด ลงได 30 นาที) อีกทั้งมีการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีอยู
แลวอยางสม่ําเสมอ
3.1.7 สวิตเซอร แลนดเ ป นประเทศแนวหน าของโลกในด านนวัตกรรม โดยองคก าร
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) ซึ่งจัดทํา Global Innovation Index เพื่อจัดอันดับความสามารถ
ดา นนวั ต กรรมของประเทศทั่ ว โลกเป น ประจํ า ทุ ก ป ได จั ด ให ส วิ ต เซอร แ ลนด เ ปน ประเทศที่ มี
ความสามารถดานนวัตกรรมสูงสุดอันดับ 1 ติดตอกันมาเปนเวลา 7 ป ตั้ง แตป ค.ศ. 2011 จนถึง
ปจจุบัน24
ทั้งนี้ สวิตเซอรแลนดใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R & D)
และองคความรูดานวิทยาศาสตร ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิม่
ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีการใชจายดาน R&D ปละประมาณ 1.85 หมื่นลานฟรังกสวิส หรือประมาณ
รอยละ 3.1 ของ GDP25 ซึ่งถือวามีการใชจายดาน R&D ตอหัวจํานวนประชากรสูงเปนอันดับ 1 ของโลก26
อีกทั้งยังมีระบบการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาชีวะศึกษา และ
มีสัดสวนจํานวนมหาวิทยาลัยระดับ Top 500 ตอหัวจํานวนประชากรสูงที่สุดในโลกอีกดวย27
3.1.8 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของสวิตเซอรแลนด รวมทั้งการเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันดวยการสรางมูลคาเพิ่มผานการพัฒนานวัตกรรมตางๆ มีลักษณะแบบ bottom up คือ
ภาคเอกชนเปนผูนํา โดยภาครัฐชวยสนับสนุนสรางกรอบสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและ
การสงเสริม R&D ทั้งนี้ นโยบายดานเศรษฐกิจสําคัญที่จะมีผลตอภาคธุรกิจและประชาชนหมูมาก
อาทิ การปรับอัตราภาษี และการดําเนินโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําคัญของประเทศ จะตอง
ผานการลงประชามติโดยประชาชน ซึ่ง จะจัดขึ้นประมาณ 4 ครั้งตอป นโยบายสําคัญ ตางๆ ของ
สวิตเซอรแลนดจึงไดผานกระบวนการปรึกษาหารือกับภาคสวนที่เกี่ยวของ และผานการกลั่นกรองทั้ง
ในระดับ รัฐบาลกลาง รัฐสภา และการจัดทําประชามติ ดั ง นั้น เมื่อนําไปปฏิ บัติใช จึง ไดรับ การ
สนับสนุนและปฏิบัติตามโดยภาคสวนตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
23

IMD World Competitiveness Center, World Competitiveness Yearbook 2017, Country Profiles:
Switzerland.
24
WIPO, Global Innovation Index [Online], Available from: http://www.wipo.int.
25
Swiss National Science Foundation, Reseach Landscape in Switzerland [Online], Available from:
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/por_fac_sta_fopl_ch_jb12_e.pdf.
26
UNESCO, Facts and Figures: R&D Expenditure [Online], Available from: http://en.unesco.org/node/252279.
27
Philipp C. Bauer, Seven Principles of Success: The Story Behind Swiss Innovation, 7.
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3.1.9 ในดานคานิยม ในภาพรวมประชาชนสวิสใหความสําคัญกับความเปนประชาธิปไตย
การปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของตนโดยคํานึงสวนรวม การเคารพกฎหมาย/ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ความเที่ยงตรง/ ตรงตอเวลา ความมีประสิทธิภาพ ความแมนยํา ความมีคุณภาพ และความเชื่อถือได
ซึ่งคานิยมเหลานี้ชวยใหสังคมสวิส มีความเปนระเบียบและคาดการณได และถูก สะทอนใหเ ห็นใน
ความกาวหนาดานการพัฒนาของสวิตเซอรแลนดในมิติตางๆ ตลอดจนคุณภาพและความนาเชื่อถือ
ของผลิตภัณฑสินคาและบริการของสวิตเซอรแลนด ทั้งนี้ สถาบัน IMD ยังจัดอันดับใหสวิตเซอรแลนด
มีระบบคานิยมที่เอื้อตอการสงเสริมความสามารถในการแขงขันมากเปนอันดับ 2 ของโลกอีกดวย28
3.1.10 แม จ ะมี ร ะบบการบริ ห ารประเทศที่ มีก ารกระจายอํ า นาจสูง มีก ฎหมายและ
กฎระเบียบทั้ง ในระดับสมาพันธรัฐ และระดับ รัฐทองถิ่น แตในภาพรวม สวิตเซอรแลนดมีระบบ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้ออํานวยความสะดวกตอการดําเนินธุรกิจ สถาบัน IMD ไดจัดอันดับให
สวิตเซอรแลนด มีระบบกฎหมายสําหรับภาคธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเปนอันดับ 13 ของโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีกรอบกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้ออํานวยความสะดวกตอการดําเนินธุรกิจและการสงเสริม
ความสามารถในการแขงขันมากเปนอันดับ 5 ของโลก29
3.2 ระบบโครงสรางกลไกการพัฒนานวัตกรรมของสวิตเซอรแลนด
3.2.1 ภาพรวม
การสงเสริมการพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร การวิจัยและการพัฒนา เปนสิ่งที่
สวิตเซอรแลนดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยรัฐธรรมนูญสวิส บทที่ 1 เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน มาตราที่
20 ไดระบุถึงการการันตีสิทธิเสรีภาพในการวิจัยและศึกษา30 ซึ่งถือเปนพื้นฐานสําคัญ ทําใหภาครัฐ
เคารพและสนับสนุนกสิทธิของปจเจกชน ภาคเอกชน และสถาบันตางๆ ที่จะดําเนินการศึกษาวิจัย
ของตนเอง
การสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในสวิตเซอรแลนดใชแนวทางแบบ bottom up
ซึ่งภาคเอกชนหรือสถาบัน / คณะวิจัยจะเปนผูริเริ่ม และรับผิดชอบการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยภาครัฐดําเนินบทบาทสงเสริมดวยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานที่ไ ดม าตรฐาน การจัดทํ ากฎหมาย/
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ การสนับสนุนงบประมาณแกสถาบันการศึกษาและการวิจัยตางๆ การสงเสริม
การค า เสรี การเข า ถึ ง ตลาดระหว า งประเทศ ระบบการคุ ม ครองทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญาอย า งมี
ประสิท ธิ ภ าพเคร ง ครัด เสรี ภ าพในการเคลื่ อ นย า ยแรงงานกั บ สหภาพยุ โ รป ซึ่ง ทํ าให เ กิด การ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและชวยกระตุนการพัฒ นานวัตกรรม ตลอดจนการจัดทํา
กรอบความรวมมือระหวางประเทศอื่นๆ
28

IMD World Competitiveness Center, World Competitiveness Yearbook 2017, Country Profiles:
Switzerland.
29
Ibid.
30
Federal Constitution of the Swiss Confederation, Chapter 1 Fundamental Rights; Article 20
Academic Freedom, “Freedom of research and teaching is guaranteed”.
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โครงสร า งและกลไกของการส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมของ
สวิตเซอรแลนดป ระกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของในหลายระดับ โดยมีหนวยงานหลัก ในระดับ
สมาพันธรัฐ ดังนี้
1) Federal Department of Economic Affairs, Education and Research
(EAER) เปน หนวยงานรับ ผิดชอบหลั ก ในดานการศึก ษา การวิจัย และนวัตกรรม (Education,
Research and Innovation: ERI) ซึ่งจะเปนผูเสนอนโยบาย ERI และมาตรการสงเสริม ตางๆ ผาน
คณะมนตรีแหงสมาพันธรัฐ (Federal Council เทียบเทากับคณะรัฐมนตรีของไทย) เพื่อนําเสนอให
รัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2) State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI)
เปนหนวยงานภายใต EAER รับผิดชอบงานทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาทั่วไป อาชีวะศึกษา การฝกอบรม การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การวิจัย และการสงเสริม
นวัตกรรม ตลอดจนความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่นระดับรัฐของสวิตเซอรแลนดในเรื่องดังกลาว
3) State Secretariat for Economic Affairs (SECO) เปนหนวยงานภายใต
EAER รับผิดชอบประเด็นหลักดานเศรษฐกิจทั้งหมด รวมถึงการวางกรอบนโยบายดานเศรษฐกิจและ
การตางประเทศในมิติเศรษฐกิจ ตลอดจนกรอบกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4) Commission for Technology and Innovation (CTI) เปนหนวยงาน
ภายใต EAER เพื่อสงเสริมนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร โดยการใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
และการถายทอดองคความรู เพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชนที่จําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากภาครัฐ ทั้งในดาน R&D การสงเสริมธุรกิจ Start–up และการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี (Knowledge Technology Transfer : KTT) ระหวางภาคเอกชนกับภาคการวิจัย
5) Swiss National Science Foundation (SNSF) เปนมูลนิธิที่ไดรับมอบหมาย
จากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิทยาศาสตรทั่วไปในทุกสาขา โดยในแตละป SNSF ให
การสนับสนุนงบประมาณในการทําการวิจัยกวา 3,200 โครงการ
6) Swiss Academies of Arts and Sciences เปนสมาคมประกอบดวย Swiss
Academy of Sciences (SCNAT), Swiss Academy of Humanities and Social Sciences (SAHS),
Swiss Academy of Medical Sciences (SAMA) และ Swiss Academy of Engineering Sciences
(SATW) ตลอดจนเครื อข า ยดา นวิท ยาศาสตร อื่ นๆ ทํา หน าที่ ส ง เสริ ม ความเชื่อ มโยงระหว า ง
วิทยาศาสตรกับสังคม และใหขอแนะนําทางการเมืองในประเด็นดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับสังคม
7) Swiss Science and Innovation Council ทําหนาที่เปนคณะที่ปรึกษาของ
Federal Council ในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
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ภาพที่ 4 โครงสรางหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที่มา: Research and Innovation in Switzerland 2016, State Secretariate for Education,
Research and Innovation.
ในสวนของสถาบันการศึกษาวิจัยในระดับสมาพันธรัฐยังมีเครือขายของ Federal
Institutes of Technology ไดแก ETH Zurich และ EPFL และสถาบันวิจัยอีก 4 แหง ไดแก Paul
Scherrer Institute (PSI), Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research
(WSL), Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa) และ
Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag)
สวนดานงบประมาณ ตามรายงาน Research and Innovation in Switzerland
2016 ในภาพรวมสวิตเซอรแลนดมีการลงทุนกับคาใชจายดาน R&D ประมาณ 1.85 หมื่นลานฟรังกสวิส
ตอป หรือคิดเปนประมาณรอยละ 3 ของ GDP ซึ่ง จํานวนประมาณ 2 ใน 3 เปนการลงทุนและ
ดําเนินการโดยภาคเอกชน หรือประมาณ 1.28 หมื่นลานฟรังกสวิส นอกจากนี้ ภาคเอกชนสวิสยังมี
การลงทุนดาน R&D ในตางประเทศอีกเปนจํานวนประมาณ 1.5 หมื่นลานฟรังกสวิส ทั้งนี้ คาใชจาย
ดาน R&D และการพัฒนานวัตกรรมโดยภาคเอกชนสวิสดังกลาว สวนใหญเปนคาใชจายโดยบรรษัท
ขนาดใหญของสวิตเซอรแลนดในภาคอุตสาหกรรมเคมีและเวชภัณฑ เครื่องจักรกล และอาหาร อาทิ
บริษัท Novartis (8.8 พันลานฟรังกสวิส ) Roche (8.68 พันลานฟรัง กสวิส ) และ Nestle (1.68
พันลานฟรังกสวิส) ในขณะที่ความรวมมือดาน R&D ระหวางบรรษัทขนาดใหญกับ SMEs ก็มีบทบาท
สําคัญ ในฐานะที่ SMEs เปนผูผลิตชิ้นสวนประกอบผลิตภัณฑใหแกบรรษัทขนาดใหญ และมีสวนรวม
ในกระบวนการ R&D เชนเดียวกัน
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3.2.2 ภาคการพัฒนานวัตกรรมดานอาหาร
นอกเหนือจากหนวยงานสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในภาพรวมแลว หนวยงาน
และสถาบันที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมอาหารที่นาสนใจของสวิตเซอรแลนด อาทิ
1) Swiss Food Research นครซูริก ซึ่งเปนองคกรเครือขายสถาบันทางวิชาการ
จัดตั้ง ขึ้นเพื่อสง เสริม การพัฒ นาความสามารถในการแขง ขันใหแกภาคอุตสาหกรรมอาหารของ
สวิตเซอรแลนด โดยการสงเสริมนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพสินคาและการบริหารจัดการ และการ
ลดตนทุนในการผลิตดวยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชใหเปนประโยชน รวมไปถึงการให
การสนับสนุนทางการเงินแก SMEs ในดาน R&D ทั้งนี้ Swiss Food Research ไดจัดทําแผนงาน
Food for Life Switzerland: Strategic Research Agenda 2009–2020 โดยเนนใน 5 สาขา
ไดแก Traditional Food, High–tech Products, Processes and Services, Food for a Healthy
Lifestyle, Food with a High Level of Safety และ Sustainable Food Chain
2) Integrative Food Science and Nutrition Center (IFNC) ของ EPFL
เมืองโลซาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนานวัตกรรมดานอาหารและสารอาหาร โดยการสงเสริมกิจกรรม
ดานการศึกษา การวิจัย และการถายทอดเทคโนโลยี
3) Institute of Food, Nutrition and Health (IFNH) ของ ETH Zurich นครซูริก
ซึ่ง มีค วามเชี่ยวชาญและศึก ษาในด าน Human Nutrition, Food Biotechnology, Food
Biochemistry, Food & Nutrition Toxicology, Food & Soft Materials, Physiology & Behavior,
Food Process Engineering, Translational Nutrition Biology, Food Microbiology, Consumer
Behavior และ Sustainable Food Processing
4) Institute of Food and Beverage Innovation ของ Zurich University
of Applied Sciences เมือง Wadenswil ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนในสาขา Food
Technology และ Food & Beverage Innovation แลว ยังมี Center for Food and Nutrition
Research ที่มีความเชี่ยวชาญในดาน Food Technology, Packaging and Processing Technology,
Quality Management และ Sensory, Microbiological & Chemical/ Physical Analysis
นอกจากนี้ ยังมีบรรษัทขนาดใหญดานอาหารของสวิตเซอรแลนดที่มีหนวยงานดาน
R&D ชั้นนําระดับโลก อาทิ บริษัท Nestle มี Nestle Research Center (NRC) ซึ่งมีศูนยวิจัย
สํานักงานใหญอยูที่เมืองโลซาน โดยมีสถาบันหลัก 2 หนวยงานภายใต NRC ไดแก Institute of
Food Safety & Analytical Science และ Institute of Materials Science ซึ่งมีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่นาสนใจอยางตอเนื่อง โดยในป 2559 NRC มีผลงานวิจัยเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑที่ไดนําไป
จดทะเบียนสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญาแลวถึง 93 ผลงาน
3.3 การวิเคราะห SWOT ในการสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารระหวางไทย–สวิส
3.3.1 การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)
และอุปสรรค (Threats)
โดยที่ ส วิตเซอรแ ลนดเ ปนประเทศที่มีความสามารถในการแขง ขันสูง มี best
practices ที่สามารถแบงปนแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ จึงเปนโอกาสสําหรับประเทศไทย
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ที่จ ะสง เสริม ความหุนสวนเพื่อความรวมมือดานการพัฒ นานวัตกรรมอันเปนปจ จัยสําคั ญ ตอการ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยรายงานการศึกษานี้เลือกภาคอุตสาหกรรม
นวัตกรรมดานอาหารเปนเปาหมายกรณีศึกษา เนื่องจากเปนสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพโดดเดนใน
ฐานะประเทศผูสง ออกสินคาอาหารอันดับ ตนของโลก และการพัฒนาดานนวัตกรรมจะชวยสราง
มูลคาเพิ่มใหแกผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมและการแปรรูปอาหาร ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของระบบ
เศรษฐกิจไทย และสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตรตางๆ ของไทย โดยจะ
ใชการวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ของการดําเนินความรวมมือระหวางไทย–สวิสในดานดังกลาว ดังนี้
3.3.1.1 จุดแข็ง (Strengths)
1) ประเทศไทยมีแหลงวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหารจํานวนมาก
จากความเชี่ยวชาญทางดานการเกษตร ปศุสัตว และประมง สามารถนํามาใชในการแปรรูปไดอยาง
หลากหลายและตอเนื่อง
2) ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีความชํานาญและมีเทคโนโลยีใน
การผลิต/แปรรูปที่กาวหนาและครบวงจร สามารถเปนพื้นฐานสําหรับตอยอดเพื่อยกระดับการผลิต
ดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้น
3) มีฐานแรงงานการผลิตที่มีทักษะและคุณภาพ สามารถเรียนรูการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
4) ผลิตภัณฑอาหารของไทยมีการสงออกอยางแพรหลายและมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับโลก อาทิ สินคาอาหารทะเล ซึ่งประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับตนของโลก
5) รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม
อาหาร ซึ่ง มีพื้นฐานแข็ง แรงอยูแลวในระดับหนึ่ง ตอยอดใหมีก ารวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหกลายเปนอุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
และสรางมูลคาเพิ่ม ตามทิศทางการพัฒนา Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
6) มีการกอตั้ง Food Innopolis เพื่อเปนศูนยกลางในการดําเนินการ
พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาและสงเสริมการลงทุนในดาน
นวัตกรรมอาหาร โดยมีความพรอมทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและบุคลากรสําหรับการทํา R&D
7) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน มีการจัดงานเทศกาลไทย (Thai
Festival) เปนประจําทุกป และเปนที่นิยมอยางยิ่งสําหรับชาวสวิส ชาวตางชาติ และชุมชนไทยใน
สวิตเซอรแลนด แตละปมีผูเขารวมจํานวนมากตั้งแต 10,000–30,000 คน อันเปน platform ในการ
ประชาสัมพันธสินคาอาหารของไทยและ message สําคัญที่ไทยตองการสื่อสารไดเปนอยางดี
8) Nestle บรรษัทใหญดานอุตสาหกรรมอาหารของสวิตเซอรแลนดมี
การลงทุนในประเทศไทยมายาวนาน โดยมีโรงงานฐานการผลิตสินคาที่สําคัญในประเทศไทยถึง 7 แหง
3.3.1.2 จุดออน (Weaknesses)
1) แมประเทศไทยจะเปนผูสงออกสินคาอาหารรายสําคัญของโลก แต
สินคาสวนใหญเปนการแปรรูปขั้นพื้นฐาน และเทคโนโลยีการผลิตที่นํามาใชมักจะเปนการเพิ่มจํานวน
การผลิต แตยังไมมีการสรางมูลคาเพิ่มไดมากเทาที่ควร
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2) วัตถุดิบจากการเกษตรยังประสบปญหาดานคุณภาพมาตรฐานในการ
สง ออกมายั ง ยุ โ รป อาทิ กรณี ส ถานเอกอั ค รราชทูต ณ กรุ ง เบิร น ได รั บ แจง ข อ หว งกั ง วลจาก
ผูประกอบการนําเขาสินคาผักจากไทยมายังสวิตเซอรแลนดวาประสบปญหาทางการไทยระงับการ
สงออกมะเขือเปราะเปนเวลา 14 วัน เนื่องจากตรวจพบหนอนในมะเขือเปราะสงออกของบริษัทไทย
รายอื่น 2 ครั้งภายในเวลา 1 เดือน ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการ
self–ban การสงออก เนื่องจากเกรงการถูกเพิกถอนการนําเขาผักและผลไมสดเขาสหภาพยุโรป กรณี
ดังกลาวสงผลกระทบตอสินคาถาด “Thai Mix” ซึ่งเปนถาดรวมเครื่องปรุงผักสดสําหรับการทําแกง
ไทยและเป น สิ น ค า ไทยระดั บ premium ที่ ว างจํ า หน า ยในเครื อ ซุป เปอร ม าร เ ก็ ต ชั้ น นํ า ของ
สวิตเซอรแลนด ทําใหผูประกอบการตองแกไขปญหาโดยแยกนําเขามะเขือเปราะจากเวียดนามมา
บรรจุในถาดแทนเพื่อใหสินคาครบถวนและไมใหสินคาขาดตลาดอันจะเปนการเสียโอกาสทางการตลาด
เปนอยางมาก31
3) สินคาประมงของไทยมีปญหาภาพลักษณสืบเนื่องจากประเด็น IUU
ในสายตาของประเทศตลาดสงออก โดยเฉพาะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งเปนตลาดสําคัญ
4) สินคาการเกษตรของไทยยังคงประสบปญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐาน
ในการสงออก โดยเฉพาะปญหาเรื่องแมลงและสารตกคางจากยาฆาแมลง
5) นอกเหนือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง เบิรน หนวยงานทีม
ประเทศไทยที่ดู แลความรวมมือ ไทย–สวิส ในสวนที่เ กี่ยวของลวนตั้ง อยูในตางประเทศ โดยไม มี
สํานักงานในสวิตเซอรแลนด อาทิ สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส
สํานัก งานสง เสริม การคาในตางประเทศ ณ นครแฟรงกเ ฟรต สํานัก งานเศรษฐกิจ การลงทุน ณ
นครแฟรงกเฟรต และสํานักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมในตางประเทศ ณ กรุงเวียนนา
6) ประเทศไทยมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารหลายแหง
ซึ่ง แตล ะหนวยงานดําเนินการตามบทบาทความรับผิดชอบของตน และบางครั้ง อาจไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือยังขาดความเขาใจและการประสานงานเกี่ยวกับ ทิศทางนโยบาย เพื่อใหการ
ดําเนินการสอดคลองกันอยางมีประสิทธิภาพเต็มที่
7) ภาคเอกชนและสถาบันการศึก ษาทางวิชาการยังไมมีความรวมมือ
เพื่อการทํา R&D มากนัก ยังขาดความเชื่อมโยงในการทําใหผลงานวิ จัยทางวิชาการสอดคลองกับ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหสามารถนําไปตอยอดใชประโยชนในการผลิตเชิงพาณิชย
8) ที่ผานมา หนวยงานที่เ กี่ยวของของไทยยัง มีความรวมมือในดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสวิตเซอรแลนดในระดับที่คอนขางจํากัดมาก
3.3.1.3 โอกาส (Opportunities)
1) สวิ ต เซอร แ ลนด มี อ งค ค วามรู เทคโนโลยี และ best practices
ความกาวหนาดานนวัตกรรมอาหารที่สามารถเปนประโยชนกับประเทศไทย
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2) สวิตเซอรแลนดมีห นวยงานและสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
นวัตกรรมอาหารจํานวนมาก และมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย
3) ไทยและสวิตเซอรแลนดมีความสัมพันธอันดีมายาวนาน ชาวสวิสมี
ทัศนคติที่ดีตอชาวไทย และประเทศไทย ซึ่งเปนพื้นฐานที่ดีสําหรับการพัฒนาความรวมมือ
4) อาหารไทยไดรับความนิยมอยางมากในสวิตเซอรแลนด และวัตถุดิบ
สําหรับประกอบอาหารไทยเปนที่รูจักและมีวางจําหนายอยางแพรหลายตามหางสรรพสินคาและเครือ
ซุปเปอรมารเก็ตชั้นนําทั่วไป
5) แนวโนมกระแสความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพนาจะเปนโอกาสสําหรับ
ประเทศไทย ซึ่งมีสมุนไพรและพืชผลทางการเกษตรที่สามารถนํามาตอยอดดวยนวัตกรรมเทคโนโลยี
ใหกลายเปนอาหารเพื่อสุขภาพที่มีมูลคาเพิ่ม
3.3.1.4 อุปสรรค (Threats)
1) สวิตเซอรแลนดดําเนินความรวมมือกับตางประเทศในดานการวิจัย
และนวัตกรรม โดยใหความสําคัญกับความรวมมือกับสหภาพยุโรปผานกรอบ Horizon 2020: EU
Framework Programme for Research and Innovation และความรวมมือในกรอบองคกรอื่นๆ
ที่ส วิตเซอรแลนดเ ปนสมาชิก เปนหลัก ประกอบกับ ความรวมมือกับ ประเทศที่สวิตเซอรแลนดให
ความสํ า คั ญ อาทิ จี น อิ น เดี ย รั ส เซี ย แอฟริ ก าใต ญี่ ปุ น เกาหลี บราซิ ล นอร เ วย ฝรั่ ง เศส
สหรัฐอเมริกา และออสเตรีย32
2) ประเทศไทยยัง ไมอยูในกลุม ประเทศเปาหมายหลัก สําหรับความ
รวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสวิตเซอรแลนด ซึ่งปจจุบันสวิตเซอรแลนดมีผูแทนดาน
วิทยาศาสตรประจําใน 19 ประเทศ (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยียม ออสเตรีย สหราชอาณาจักร
สเปน รัสเซีย แอฟริกาใต อินเดีย จีน ญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล ชิลี
อารเจนตินา และออสเตรเลีย) และมีสํานักงานวิทยาศาสตร 5 แหง ในเมืองบังกาลอร (อินเดีย) เซี่ยงไฮ
(จีน) ริโอเดอจาเนโร (บราซิล) บอสตัน และซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา)
3) การลงทุน ด านนวัต กรรมในต างประเทศอยู ใ นการตั ด สิน ใจโดย
ภาคเอกชนสวิสเปนหลัก ซึ่งยอมตองพิจารณาโดยคํานึงถึงความคุมคาเปนปจจัยสําคัญ
3.3.2 ผลสรุปการวิเคราะห SWOT
ในการวิเคราะหแนวโนมการสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารระหวาง
ไทย–สวิส จุดแข็ง (Strengths) ของประเทศไทย คือ ความเขมแข็งของอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่
มีความพรอมทั้งในดานวัตถุดิบ ความชํานาญและเทคโนโลยีการผลิต แรงงานที่มีคุณภาพ ความเปนผู
สงออกสินคาอาหารอันดับตนของโลก ประกอบกับการสนับสนุนจากรัฐบาลทีม่ ีนโยบายสงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการจัดตั้ง Food Innopolis ขึ้น
เปนศูนยกลางดําเนินการ นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมอาหารยักษใหญของสวิตเซอรแลนดอยาง
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Nestle ยังมีฐานการผลิตขนาดใหญในประเทศไทย ซึง่ สามารถเปนจุดเริ่มตนสําหรับการตอยอดความ
รวมมือได
ในขณะที่จุดออน (Weaknesses) คือ แมจะเปนผูสงออกสินคาอาหารรายสําคัญ
ของโลก แตสินคาอาหารของไทยยังเปนการแปรรูปขั้นพื้นฐาน ไมมีการสรางมูลคาเพิ่มมากนัก และยัง
มีปญ หาขอจํากัดของวัตถุดิบ ในดานคุณภาพ อีก ทั้ง ยัง มีปญ หาของภาพลักษณสินคาประมงและ
คุณภาพของสินคาเกษตรในการสงออก ประกอบกับไทยมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายแหง บางครั้ง
การดําเนินการยัง ขาดการประสานงานและไมเ ปนไปในทิศทางสอดคลองกัน และภาคเอกชนกับ
สถาบันทางวิชาการยังไมมีความรวมมือในการทํา R&D มากนัก นอกจากนี้ ที่ผานมา ไทยยังคงมีความ
รวมมือกับสวิตเซอรแลนดในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่คอนขางจํากัด
ส ว นในด า นโอกาส (Opportunities) สวิ ต เซอร แ ลนด มี ค วามก า วหน า ด า น
นวัตกรรมอาหารที่สามารถเปนประโยชนกับ ประเทศไทย มีหนวยงานและสถาบันดานนวัตกรรม
อาหารจํา นวนมากเปนทางเลื อกในการสง เสริ ม ความรว มมื อ อี ก ทั้ ง ไทยและสวิ ตเซอร แลนด มี
ความสัมพันธอันดีมายาวนาน ชาวสวิสมีทัศนคติที่ดีตอชาวไทย และประเทศไทย และชื่นชอบอาหารไทย
อยางมาก มีศักยภาพสําหรับการพัฒนาตลาดสินคาอาหารไทยที่มีมูลคาเพิ่มได ประกอบกับแนวโนม
กระแสความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งไทยมีสมุนไพรและพืชผลทางการเกษตรที่สามารถนํามาตอ
ยอดเพิ่มมูลคาดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม
อยางไรก็ดี อุปสรรค (Threats) สําคัญ คือ ปจจุบันประเทศไทยยังไมไดอยูในกลุม
ประเทศเปาหมายที่สวิตเซอรแลนดกําลังสงเสริมความรวมมือดาน R&D และนวัตกรรม และอํานาจ
การตัดสินใจลงทุนดานนวัตกรรมในตางประเทศขึ้นอยูกับภาคเอกชนสวิส ซึ่งประเทศไทยจะตองทําให
ภาคสวนที่เกี่ยวของของสวิตเซอรแลนดตระหนักถึง ผลประโยชนที่สวิตเซอรแลนดจะไดรับ ในการ
ดําเนินรวมมือกับไทยอยางเปนรูปธรรมตอไป
3.4 สรุปผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางบุคคลผูทรงคุณวุฒิหลักที่เกี่ยวของ
ผูเขียนไดสนทนาและสัมภาษณกลุมตัวอยางบุคคลผูทรงคุณวุฒิหลักที่เกี่ยวของกับงานการ
สง เสริม ความรวมมือไทย–สวิส และการสง เสริม ความรวมมือดานนวัตกรรมอาหาร โดยเฉพาะ
ขอคิดเห็นตอแนวทางการสงเสริมความรวมมือไทย–สวิส ดานนวัตกรรมอาหาร ผลสรุปสาระสําคัญ
ดังนี้
3.4.1 นายทรงพล สุขจันทร อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการผลักดันแนวทางการทูตเพื่อวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมความรวมมือกับประเทศใน
ยุโรปในทิศทางที่จะชวยสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป โดยมีความคาดหวังใหสถานเอกอัครราชทูตในยุโรปศึกษาและชี้เปาหมายจุดแข็งในดาน
วิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศเจาบานและประเทศในเขตอาณาที่จ ะเปน
ประโยชนสําหรับการพัฒนานวัตกรรมของไทย โดยเฉพาะใน 4 สาขาเปาหมายหลัก ไดแก (1) อาหาร
และการเกษตร (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การทํา R&D และอาชีวะศึกษา (3) พลังงานและ
สิ่งแวดลอม (4) การสงเสริม Start–up และ SMEs ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตทั้งหลายสามารถทําหนาที่
เปน door knockers ชวยสรางเครือขายกับภาคสวนที่เกี่ยวของในยุโรป เพื่อสานตอเปนความรวมมือ
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ตอไป ในแตละประเทศควรเนนเลือกสาขาความรวมมือที่มีศักยภาพชัดเจนอยางแทจริง ไมจําเปนตอง
ดําเนินความรวมมือในหลากหลายสาขามากเกินไป และตองกําหนดโจทยความรวมมือใหชัดเจนเพื่อ
ตอบโจทยการพัฒนาของไทย การดําเนินความรวมมือสามารถทําไดในหลายรูปแบบ อาทิ การใช
ประโยชนจากกลไกทวิภาคีที่มีอยูอยางการจัดการประชุม Political Consultation เปนจุดเริ่มตนใน
การหารือและกระจายขอมูลเพื่อสงเสริมความรวมมือ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอด
องคความรูและ best practices การเชื่อมโยงความรวมมือระหวางสถาบัน การศึกษาที่เกี่ยวของ การ
จัดตั้ง Science, Technology & Innovation Dialogue และการจัดตั้งกองทุนวิจัยรวมเพื่อผลักดัน
ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมกัน
ทั้งนี้ ในสวนของสาขาอาหารและการเกษตร กระทรวงการตางประเทศกําลังอยู
ระหวางเตรียมการนําคณะทูตประจําประเทศไทยไปเยี่ยมชมการดําเนินงานของ Food Innopolis
ของไทย ซึ่งในกรณีของสวิตเซอรแลนด อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรถือเปนสาขาหนึ่งที่มี
ศักยภาพ โดยไทยก็มีจุดแข็งในดานความหลากหลายทางชีวภาพ/วัตถุดิบ แตการผลิตสินคาอาหาร
และเกษตรของไทยยังไมมกี ารเพิ่มมูลคามากพอ และกระทรวงการตางประเทศมีโครงการจะเชิญคณะ
ผูบ ริ ห าร Food Innopolis เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านและพบหารื อ กั บ หนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
สวิตเซอรแลนด เพื่อสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารตอไป33
3.4.2 นาย Ivo Sieber เอกอัครราชทูตสวิสประจําประเทศไทย ไดกลาวถึงพัฒนาการ
ดานนวัตกรรมอาหารของสวิตเซอรแลนดวา เดิม ภาคการเกษตรของสวิตเซอรแลนดเคยไดรับการ
ปกปองคุมครองและมีการใหเงินอุดหนุน แตภายหลังจากสวิตเซอรแลนดไดมีการจัดทําความตกลง
ทวิภาคีกับสหภาพยุโรปในรอบที่ 2 (Bilateral Agreements II ลงนามเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547
และไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาสวิส เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547 ซึ่งความตกลงสวนหนึ่งสงผลให
มีการยกเลิกภาษีและการใหเงินอุดหนุนสินคาอาหารแปรรูปทางการเกษตร 34) ไดล ดอุปสรรคทาง
การคากับสหภาพยุโรปและทําใหการเขาถึงตลาดงายขึ้น การคาที่มีการแขงขันสูงขึ้นมากเปนปจจัย
สําคัญที่ชวยสงเสริมกระตุนใหเกิดการทํา R & D เพื่อพัฒนาสินคาเปนอยางมาก ทั้งนี้ ในสวนของ
ขอคิดเห็นตอการสงเสริมความรวมมือกับประเทศไทย สาขาที่นาสนใจ อาทิ การทําการเกษตรอยาง
ยั่งยืน นอกจากนี้ โดยที่ระบบของสวิตเซอรแลนดมีก ารกระจายอํานาจสูง จึง นาจะเปนประโยชน
สําหรับฝายไทยที่จะพิจารณาการหารือกับหนวยงานสวิสที่เกี่ยวของทั้งในสวนของภาครัฐ วิชาการ
และเอกชน อาทิ Commission for Technology and Innovation ภายใตกระทรวงเศรษฐกิจ
การศึกษา และการวิจัย สถาบันวิจัยของสถาบันการศึกษาอยาง EPFL และ Zurich University of
Applied Sciences ศูน ย ก ารวิ จัย ของภาคเอกชนด า นอาหารรายใหญ อ ยา ง Nestle และ
Bischofszell ตลอดจนเครือสหกรณใหญของสวิตเซอรแลนดอยาง Coop และ Migros35
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3.4.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสํา นักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ และ CEO ของ Food
Innopolis ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ สิ่งที่ตองการไดรับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุง เบิรน กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานทีม ประเทศไทย ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแ ก
(1) การชวยชี้เปาหมายภาคเอกชนดานอุตสาหกรรมอาหารของสวิตเซอรแลนดที่สนใจขยายตลาด
มายังเอเชียและอาเซียน ซึ่งไทยจะสามารถเปนฐานในการทํา R&D เพื่อ Food Innopolis จะได
ประสานใหขอมูลและเชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทย (2) การชวยชี้เปาหมายหนวยงาน สถาบัน
หรือองคกรที่เกี่ยวของในสวิตเซอรแลนด ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีศักยภาพจะเปนหุนสวนของไทยใน
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต อาทิ ระบบ automation ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ความรวมมือ
สามารถดําเนินการไดในรูปแบบตางๆ เชน การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อถายทอดองคความรูและ
ประสบการณ และการซื้อเทคโนโลยีการผลิตดวยนวัตกรรมใหมๆ มาใชในประเทศไทย โดยไมจําเปน
ตองรอการทํา R&D ดวยตนเองทั้งหมด เนื่องจากเปนกระบวนการที่ตองใชเวลา (3) ความรวมมือใน
การเจาะตลาดและการตลาดเชิงรุก เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะและความตองการของ
ตลาดสวิตเซอรแลนด เพื่อสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาสินคาและยกระดับมาตรฐานสินคาไทย
ตอไป นอกจากนี้ ยังไดยกตัวอยางกรณีของบริษัทอาหารทะเลรายใหญของไทย ซึ่งตองการตอยอด
ผลิตอาหารเสริม เพื่อสุขภาพประเภทน้ํามันปลา ไดซื้อกิจ การในเยอรมนีเพื่อใช branding ของ
เยอรมนี เพื่อสรางความนาเชื่อถือ เนื่องจาก branding ของไทยในดานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพยังมี
ขอจํากัดและไมเปนที่รูจักเชื่อถืออยางแพรหลาย36
3.4.4 นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแหง
ประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) และนางพรกนก วิภูษณวรรณ
ผูอํานวยการ TMA Center for Competitiveness เห็นวา สวิตเซอรแลนดมีศักยภาพอยางยิ่งใน
ดานความรวมมือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากมีความกาวหนาโดยใชการวิจัยเปนเครื่องมือนํา
หากสามารถเชื่อมโยงผูประกอบการไทยกับฝายสวิสได ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง โดยอาจเริ่มจาก
ภาคเอกชนในเครือขายของ Food Innopolis แนวทางการสงเสริมความรวมมือกับสวิตเซอรแลนด
อาจพิจารณาใน 3 ระดับ ไดแก (1) ภาคเอกชน อาทิ Nestle ตลอดจน SMEs สวิสรายยอยอื่นๆ ซึ่งมี
นวัตกรรมกาวหนาเชนกัน (2) สถาบันการศึก ษาและสถาบันการวิจัย และ (3) องคการระหวาง
ประเทศในสวิตเซอรแลนด อาทิ WIPO และ CERN ทั้งนี้ องคความรูที่นาสนใจของสวิตเซอรแลนดอัน
นาจะเปนประโยชนสําหรับ ไทย อาทิ (1) การนํานวัตกรรมมาใชในการเกษตร ซึ่ง ศาสตราจารย
ดร. Stephane Garelli ไดเคยกลาวถึง ความสําคัญ ของการพัฒ นาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ขยายไปอยางทั่วถึง ประชาชนสามารถเขาถึงได โดยเกษตรกรรมเปนสาขาสําคัญที่ควรได
ใชประโยชนจากนวัตกรรม37 (2) การพัฒนา branding และตอยอดผลิตภัณฑวัตถุดิบ โดยยกตัวอยาง
36

สัมภาษณ อัครวิทย กาญจนโอภาษ, รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ และ CEO ของ Food Innopolis, 7 สิงหาคม 2560.
37
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน, “การหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
IMD World Competitiveness Center และ Nestle Research Center,” โทรเลข ที่ BEN 194/2560,
31 พฤษภาคม 2560.
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กรณีสวิตเซอรแลนดที่ไมไดมีการเพาะปลูกโกโกและกาแฟ แตสามารถตอยอดนําโกโกมาผลิตสินคา
ช็อคโกแลตชื่อดังหลากหลายแบรนด และการสรางมูลคาเพิ่มใหกาแฟโดยผลิตเปนแคปซูลใชกับเครื่องทํา
กาแฟ Nespresso ที่นิยมแพรหลายทั่วโลก (3) การสงเสริม รักษาคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ ของ
สวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนที่ยอมรับวามีคุณภาพสูงมาก โดยอาจพิจารณาศึกษาระบบมาตรฐานสินคา
การเกษตรตั้งแต farm to table (4) โครงสรางระบบการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมนวัตกรรม การ
พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสําคัญของสวิตเซอรแลนด และการสงเสริมธุรกิจ SMEs ซึ่งสามารถ
รักษาคุณภาพสินคาและสรางแบรนดเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้ ควรสราง awareness ในผูมีสวนได
สว นเสี ย ของไทยให ต ระหนั ก ถึง ศั ก ยภาพและศึก ษาลู ท างของความร ว มมื อ ดา นนวั ต กรรมกั บ
สวิตเซอรแลนดดวย เนื่องจากที่ผานมา คนไทยสวนใหญยังมองวาเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงามเปนหลัก
และยังไมตระหนักถึงศักยภาพดานนวัตกรรมของสวิตเซอรแลนดมากเทาที่ควร38
3.5 การดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน
ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง เบิรน ไดดําเนินการแสวงหาลูทางสง เสริมความ
รวมมือกับสวิตเซอรแลนดในทิศทางที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมความสามารถในการแขงขันของไทย
ในภาพรวม โดยไดมีการหยิบยกประเด็นนี้ในการหารือกับฝายสวิสในระดับตางๆ อยางตอเนื่อง และ
ไดกระชับความสัมพันธกับสถาบัน IMD เพื่อสงเสริมการถายทอดองคความรูและ best practices
ใหกับประเทศไทย โดยไดมีการพบหารือกับสถาบัน IMD เปนระยะๆ และเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2560 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเดินทางเยือนเมืองโลซาน และพบหารือ
กับสถาบัน IMD เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
และสงเสริมความรวมมือระหวางไทยกับสถาบัน IMD39
ลาสุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน ไดรวมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
(TMA) เชิญศาสตราจารย ดร. Stephane Garelli ผูกอตั้ง IMD World Competitiveness Center
เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวขอ Sustainability and Competitiveness : the Mindset is the
Key to Success ในการประชุม Global Business Dialogue ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
2560 ซึ่งมีผูเขารวมทั้งจากภาครัฐและเอกชนกวา 300 คน40
ในสวนของการสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒนาดานนวัตกรรมอาหาร สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุง เบิรน ไดจัดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเ ดินทางไปเยี่ยมชม
Nestle Research Center ซึ่งเปนศูนยกลางดานการวิจัยและพัฒนาของ Nestle ณ เมืองโลซาน
38

สัมภาษณ วรรณวีรา รัชฎาวงศ, กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย; พรกนก วิภูษณวรรณ,
ผูอํานวยการ Center for Competitiveness สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย, 7 สิงหาคม 2560.
39
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน, “การหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
IMD World Competitiveness Center และ Nestle Research Center,” โทรเลข ที่ BEN 194/2560,
31 พฤษภาคม 2560.
40
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน, “การบรรยายพิเศษโดย ศ.ดร. Stephane Garelli ผูกอตั้ง IMD World
Competitiveness Center,” โทรเลข ที่ BEN 223/2560, 27 มิถุนายน 2560.
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เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยในโอกาสดังกลาว ฝายไทยไดเชิญชวน Nestle พิจารณาโอกาสการ
ลงทุนใน Food Innopolis ดวย41
ทั้งนี้ จะไดนําผลการศึกษาในบทที่ 3 ขางตนนี้ ประมวลจัดทําเปนขอเสนอแนะในบทที่ 4
เพื่อใหส ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง เบิรน กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานที่เ กี่ยวของ
พิจารณาใชประโยชนตามความเหมาะสมตอไป

41

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน, “การหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
IMD World Competitiveness Center และ Nestle Research Center,” โทรเลข ที่ BEN 194/2560,
31 พฤษภาคม 2560.

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
รายงานการศึกษานี้ไดตั้งวัตถุประสงคไวเพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่เกื้อหนุนสงเสริม
การพัฒ นาความสามารถทางการแขงขันของสวิตเซอรแลนด โครงสรางกลไกและการพัฒ นาของ
สวิตเซอรแลนดในสาขานวัตกรรมอาหารที่จะเปนประโยชนสําหรับไทย เพื่อนําเสนอขอเสนอแนะทาง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จ ะเปนประโยชน ในการสงเสริม ความรวมมือดานนวัตกรรมอาหาร
ระหวางไทย–สวิส เพื่อตอบโจทยการพัฒนาตามรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป นโยบาย Thailand 4.0
และแผนยุทธศาสตรตางๆ ของไทย
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 สวิตเซอรแลนดมีศักยภาพสูงที่จะเปนหุนสวนความรวมมือกับไทย ทั้งในดานการ
พัฒ นาความสามารถในการแขง ขั น ในภาพรวม และการพั ฒ นานวั ตกรรมสํ า หรับ หลากหลาย
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร โดยแมวาสวิตเซอรแลนดจะ
เปนประเทศขนาดเล็กที่ไมมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติสําคัญเปนตนทุน แตประสบความสําเร็จดาน
การพัฒนาความสามารถในการแขงขันเปนอันดับ ตนของโลกยาวนานตอเนื่องมาโดยตลอด และมี
องคประกอบปจจัยที่ทําใหประเทศประสบความสําเร็จดานความสามารถในการแขงขันอยางครบถวน
ทั้งในดานระบบเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐาน ความพรอมของภาครัฐและภาคเอกชน ระบบการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบคานิยมที่เขมแข็ง เนนความแมนยํา มีประสิทธิภาพและคุณภาพ อันเปน
พื้นฐานสําคัญ
4.1.2 สาขาการพัฒนานวัตกรรมอาหารเปนสาขาความรวมมือที่เหมาะสมในการผลักดัน
ความรวมมือกับสวิตเซอรแลนด เนื่องจากเปนสาขาที่ไทยมีความโดดเดนในฐานะผูผลิตและสงออก
อาหารรายสําคั ญ ของโลก และมีแหลง วัตถุดิบ ทางการเกษตรที่ห ลากหลายและสมบูร ณ อีก ทั้ ง
ภาคเอกชนสวิส ดานอาหารรายสําคัญ อยาง Nestle ยัง มีฐานการผลิตขนาดใหญในประเทศไทย
สิ่งสําคัญคือจะตองทําใหฝายสวิสเล็งเห็นถึงผลประโยชน รวมกันในการรวมมือกับไทย ทําใหไทยมี
ความนาสนใจโดดเดนในฐานะหุนสวนความรวมมือ โดยอาจพิจารณาใชประโยชนจากความชื่นชอบ
ประเทศไทยและอาหารไทยซึ่ง เปนที่ นิยมอยา งยิ่ง ในตลาดสวิส ประกอบกั บ กระแสความนิย ม
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ (wellness) ตางๆ
4.1.3 ลักษณะโครงสรางระบบกลไกการพัฒนานวัตกรรมของสวิตเซอรแลนดที่มีการ
กระจายอํานาจสูงและเปนแบบ bottom up ที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของมากมายหลายระดับทํางาน
รวมกัน ทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน แตกตางจากหลายประเทศที่การประสานงานสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศสามารถดําเนินไดผา นรัฐบาลกลางเปนจุดศูนยรวม แตในขณะเดียวกันก็ถือเปน
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โอกาสสําหรับไทย เนื่องจากมีหนวยงานหลากหลายเปนทางเลือกในการสงเสริมความรวมมือตาม
ความพรอมและความเหมาะสม
4.1.4 การดําเนินการเพื่อสงเสริมความรวมมือกับสวิตเซอรแลนดในดานนวัตกรรมอาหาร
ฝายไทยจะตองสรางเครือขายกับหนวยงานสวิสในระดับตางๆ ทั้งภาครัฐ วิชาการ และเอกชน ควบคูก นั ไป
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน สามารถดําเนินบทบาทสําคัญในการชวยสรางเครือขายและ
ประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ของสวิตเซอรแลนด ในฐานะ door knocker และชวยติดตาม
รายงานขอมูลพัฒนาการดานนวัตกรรมในสวิตเซอรแลนดที่นาสนใจสําหรับไทย รวมทั้งริเริ่มการจัด
กิจกรรมเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับหนวยงานไทยในเบื้องตน โดยจะตองประสานงาน
อยางใกลชิดกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของของไทย อาทิ Food Innopolis โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการ
ดําเนินการเขาไปสูระยะของการหารือความรวมมือในดานเทคนิคเฉพาะทาง เนื่องจากหนวยงานที่
เกี่ยวของของไทยจะมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกที่จ ะตอยอดการพัฒนาความรวมมือดานวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง
4.1.5 เปาหมายของการสงเสริม ความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารกับสวิตเซอรแลนด
นอกจากควรจะเนนดานนวัตกรรมที่จะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาอาหารของไทยแลว ยังควร
มุง เน น ความร ว มมื อ ในด านการยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพ ซึ่ ง จะเป น ประโยชนสํ า หรั บ สิน ค า
การเกษตรของไทย ในการสงออกมายังสวิตเซอรแลนดและภูมิภาคยุโรปตอไป
4.2 ขอเสนอแนะแผนปฏิบัติการในการสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมอาหารระหวางไทย–สวิส
จากการประมวลขอมูลปจจัยที่ทําใหสวิตเซอรแลนดประสบความสําเร็จในดานการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขัน ระบบโครงสรางกลไกการพัฒนาดานนวัตกรรมอาหารของสวิตเซอรแลนด
และการศึกษาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการสงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรม
อาหารระหวางไทย–สวิส สามารถประมวลจัดทําเปนขอเสนอแนะแผนปฏิบัติการในการสงเสริมความ
รวมมือกับสวิตเซอรแลนดไดโดยสรุป ดังนี้
4.2.1 แผนปฏิบัติการระยะสั้น (6 เดือน)
1) สานตอการติดตามความคืบหนาจากการหารือและความรวมมือกับหนวยงานที่
ไดเริ่มตนการประสานงานไวแลว อาทิ Nestle Research Center ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี พร อ มด ว ยคณะผู บ ริ ห ารจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติและ Food Innopolis ไดเดินทางไปเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติการของ NRC และพบหารือเพื่อสงเสริมความรวมมือดาน R & D ในอนาคต พรอมแนะนํา
Food Innopolis ซึ่งฝาย NRC แสดงความสนใจ อีกทั้งแล็บของ Nestle ในประเทศไทยตั้งอยูหาง
จาก Food Innopolis ไมมากนัก42
2) ทําความรูจักเพิ่มเติมและขยายการสรางเครือขายกับหนวยงานสวิสที่เปนผูเ ลน
สําคัญในดานนวัตกรรมอาหารและมีศักยภาพจะรวมมือกับไทย
42

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน, “การหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ
IMD World Competitiveness Center และ Nestle Research Center,” โทรเลข ที่ BEN 194/2560,
31 พฤษภาคม 2560.
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3) เชิญคณะผูบริหาร Food Innopolis เดินทางเยือนสวิตเซอรแลนด เพื่อพบ
หารือหนวยงานที่เกี่ยวของของสวิส เพื่อรับทราบขอมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
อาหารในสวิตเซอรแลนด และศึกษาชี้เปาหมายสาขาเฉพาะดานที่ตองการสงเสริมความรวมมือเปน
พิเศษตอไป
4) ติ ด ตามรายงานความคื บ หน า ด า นนวั ต กรรมอาหารที่ สํ า คั ญ และจะเป น
ประโยชนสําหรับไทย เพื่อใหหนวยงานในประเทศไทยไดทราบพัฒนาการและพิจารณาความเปนไปได
ในการสงเสริมความรวมมือตอไป (ดําเนินการในแผนปฏิบัติการทุกระยะ)
5) ติดตามรายงานพัฒนาการกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของในดานคุณภาพ
มาตรฐานสินคาอาหารสําหรับการสงออกไปยังสวิตเซอรแลนด เพื่อปองกันและแกไขปญหาสําหรับ
สินคาไทยที่จะสงมายังสวิตเซอรแลนด (ดําเนินการในแผนปฏิบัติการทุกระยะ)
4.2.2 แผนปฏิบัติการระยะกลาง (1–2 ป)
1) บรรจุสวิตเซอรแลนดเปนหนึ่งในประเทศเปาหมายหลักของไทยสําหรับการ
สงเสริมความรวมมือดานนวัตกรรมในแผนยุทธศาสตร / แผนงานที่เกี่ยวของ อาทิ แผนงานการทูต
วิทยาศาสตร
2) ผลักดันประเด็นความรวมมือดานนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรมอาหาร ในการ
ประชุม Political Consultation ไทย–สวิส (กลไกการประชุมทวิภาคีที่จัดขึ้นทุกๆ 12–18 เดือน
และฝายสวิสจะเปนเจาภาพการประชุมครั้งที่ 4 ซึ่งคาดวาจะจัดขึ้นในป 2561) ซึ่งแมวาระบบการ
ดําเนินการดานนวัตกรรมของสวิตเซอรแลนดจะเปนแบบ bottom up และขึ้นอยูกับภาคเอกชนเปน
สําคัญ แตการไดรับการสนับสนุนในหลักการจากรัฐบาลกลางของสวิตเซอรแลนดยอมเปนจุดเริ่มตนที่
เปนประโยชน
3) เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญจากสวิ ต เซอร แ ลนด ไ ปร ว มเป น วิ ท ยากรในการประชุ ม
Thailand Competitiveness Conference ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อถายทอดองคความรูดาน
การพัฒนาความสามารถในการแขงขันและนวัตกรรม
4) เชิญผูเชี่ยวชาญจากสวิตเซอรแลนด ทั้งในสาขาเฉพาะทาง และในดานการ
บริหารจัดการ ไปรวมเปนวิทยากรในกิจกรรมการสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการของ Food
Innopolis และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
5) จัดกิจกรรมสงเสริมประชาสัมพันธความกาวหนาของภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทย โดยใชป ระโยชนจ ากการจัดงานเทศกาลไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน เปน
platform ในการประชาสัมพันธ
6) สง เสริม ความรวมมือเพื่อยกระดับ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินคา
เกษตรของไทย อาทิ การสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณและถายทอด best practices ระหวาง
องคกร Swiss Good Agricultural Practice (Swiss GAP) และ Thai GAP
7) สนับสนุนใหมีการนํานักวิจัยและนักศึกษาจากไทยเดินทางไปทําการวิจัยรวม
และ/หรือฝกงานในสาขาที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมอาหาร
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8) ปรับโครงสรางบุคลากรลูกจางทองถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน
เพื่อทําหนาที่หลัก เปนผูชวยในการประสานงานความรวมมือดานวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ซึ่งจะมีจํานวนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
4.2.3 แผนปฏิบัติการระยะยาว (3–5 ป)
1) ผลักดันความเปนไปไดในการจัดตั้ง Science, Technology & Innovation
(STI) Dialogue เพื่อเปนกรอบการหารือความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
อยางตอเนื่อง
2) ผลักดันการดําเนินความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในการทําวิจัยดานนวัตกรรม
อาหาร โดยนําองคความรู ประสบการณ และเทคโนโลยีของสวิตเซอรแลนด ประกอบกับ วัตถุดิบ
เฉพาะของไทย อาทิ สมุนไพรไทย หรือผลิตผลการเกษตรอื่นๆ ของไทย มาศึกษาพัฒนารวมกัน เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม
3) ผลักดันสงเสริมใหภาคเอกชนสวิสลงทุนในดาน R & D ในกรอบของ Food
Innopolis
ทั้งนี้ ขอเสนอแนะแผนปฏิบัติการในระยะตางๆ ดังกลาว จะสามารถดําเนินการใหเห็นผลได
เปนรูปธรรมจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน กระทรวงการตางประเทศ หนวยงานทีมประเทศไทยที่ดูแลความรวมมือ
ในสวนที่เกี่ยวของกับสวิตเซอรแลนด และหนวยงานหลักในประเทศไทยในดานนวัตกรรม
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