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อุตสาหกรรมใชชื่องานวา “Industry 4.0 Roadmap”: 
Transforming towards Thailand 4.0 “อุตสาหกรรม 4.0 
จุดเปล่ียนประเทศไทย” โดยฉบับนี้มีบทสรุปจากงานสัมมนา 
3 เรื่อง ไดแก 1) “Industry 4.0 : Pathways to the Smart 
Production” 2) “Big Data : Industrial Intelligence 
Information (I3)”  และ 3) “Maker Community : ถอดบท
เรียนนักประดิษฐสูธุรกิจทําเงิน” มาใหอานกัน
 “ขอนแกนสมารทซิตี้” การพัฒนาจังหวัดขอนแกนใหเปน
เมือง Smart City ครบทั้ง 6 ดาน ประกอบดวยดานอะไรบางนั้น
ติดตามไดในเลมนี้คะ
  การพัฒนา “Big Data” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย
มีแผนการดําเนินการพัฒนาระบบ Big Data for Foresight 3 
ดาน เปนเรื่องที่กําลังกลาวถึงกันอยางมากในขณะนี้ และจะกลาว
ถึงกันอีกตอไปในอนาคต 
 พบกันใหมก็ฉบับสงทายป 2560 อีกแลวคะ

ดวยความปรารถนาดี      
 บรรณาธิการ
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เร่ืองเดนงเดน

“Industry 4.0 Roadmap : “Industry 4.0 Roadmap : 
มิติใหมสูประเทศไทย 4.0”มิติใหมสูประเทศไทย 4.0”

คณะทํางานฝายวิชาการ OIE Forum 2017
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดจัดงานสัมมนา OIE Forum 2017 ภายใตแนวคิด 
“Industry 4.0 Roadmap : มิติใหมสูประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อนําเสนอนโยบาย วิสัยทัศน ทิศทางดานการพัฒนาอุตสาหกรรม แนวทางในการปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและผลการศึกษาวิเคราะหดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. โดยมีผูเชี่ยวชาญ
และผูมีประสบการณมาแลกเปลี่ยนขอมูล การรวมแสดงความคิดเห็นระหวางพันธมิตรเครือขาย และ
ใหมุมมองท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยกาวสูอุตสาหกรรม 4.0 ทําใหเกิดประโยชน
ตอผูเขารวมสัมมนา ในการนําแนวคิด ขอมูลและองคความรูตาง ๆ จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไปปรับใช
ในการดําเนินธุรกิจและผลักดันสูการปฏิบัติที่เกิดผลเปนรูปธรรม เพื่อนําพาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสูการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน อันจะนํามาซ่ึงการเติบโตท่ีสมดุลและแข็งแรงของภาคเศรษฐกิจภาคผลิต 
และภาคการบริการของประเทศไทย ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 และเปาหมายของยุทธศาสตรชาติระยะ 
20 ปที่กําหนดไว
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สภาวะการเปล่ียนแปลงของโลก
 ในปจจุบันนี้ ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกกําลังเคลื่อนเขาสู
มิติใหม ไมวาจะเปนในแงของเทคโนโลยีสมัยใหมที่หลากหลาย
โดยเฉพาะผูใชเทคโนโลยีดิจิทัล อินทราเน็ต การปฏิรูปปรับ
เปลี่ยนกระบวนการผลิตและการใหบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไดอยางมหาศาล หรือในแงของความรวมมือ
ระหวางกลุมเศรษฐกิจเพื่อสรางหวงโซการผลิตและตลาด

ผูบริโภคใหม ๆ ที่รวมมือกันแลวจะกอใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศที่ชัดเจนกวาในอดีต 
รวมไปถึงความตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปสูผลติภัณฑ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น
 ยิ่งไปกวานั้น ยังมีปจจัยและอิทธิพลสําคัญจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ เชน 
สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป หรือตะวันออกกลาง 
ดวยกระบวนการการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปและความเสี่ยง
จากปจจัยภายนอก สงผลใหแตละประเทศจะตองคิด เพื่อรักษา
ระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับประเทศของตนเอง 
ซึง่รวมถึงประเทศไทยท่ีจะตองปรับตัวและสรางความเขมแข็งให
กับประเทศในทุก ๆ ดาน ตั้งแตฐานราก และวางอนาคตอยางมี
ทิศทางที่ ชัด เจน  ผ านกลไกขับเคลื่ อนประเทศชุดใหม  
ที่เนนการสรางความเขมแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลก กาวทันความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลก
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ความเปนมาในการเขาสู Thailand 4.0
 ที่ผานมา ประเทศไทยไดมีการปรับเปล่ียนยุคเศรษฐกิจ 
มาหลายครั้ง เพื่อใหเหมาะกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
ในขณะน้ัน โดยเริ่มจาก “Thailand 1.0” เนนภาคเกษตรกรรม
แบบดั้งเดิม ไปสู “Thailand 2.0” เนนอุตสาหกรรมเบา โดยใช
ประโยชนจากคาจางแรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ มุงเนนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาเปนสําคัญ 
จากน้ันประเทศไทยไดกาวสู “Thailand 3.0” โดยมุงเนน
อุตสาหกรรมที่มีความซับซอนมากข้ึน ดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศเพือ่ใชประเทศไทยเปนฐานการผลติสงออกไปตลาด
โลก อยางไรก็ด ีการพฒันาภายใตยคุ Thailand 3.0” แมจะทาํให
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตข้ึน แตก็ตองเผชิญกับ “กับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง” “ความเหลื่อมลํ้าของความมั่งคั่ง” 
และ “ความไมสมดุลในการพัฒนา” 
 จากความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นเหลานี้ โดยเฉพาะ
ดานเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการอยางกาวกระโดด เชน Cloud 
computing, Mobile Solution, IoT, 3D-Printing  การเขามา
มีบทบาทของสังคมแหงสื่อโซเชียลที่ทรงพลัง รวมทั้งพฤติกรรม
ผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปโดยมีความตองการสินคาและบริการ
ที่เฉพาะเจาะจงตอบโจทยเฉพาะของตัวเองมากข้ึน รัฐบาล
เลง็เห็นถงึความจําเปนทีป่ระเทศไทยจะตองเรงปฏิรปูปรบัเปล่ียน 
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และสรางความเขมแข็งใหกับภาคสวนตาง ๆ ของประเทศ 
อยางครอบคลุม สมดุลและยั่งยืน ดวยความรวมมือของทุกภาค
สวนตามแนวทางประชารัฐ ภายใตยุค “Thailand 4.0” 
โดยการปรับ เปลี่ ยนโครงสร  าง เศรษฐกิจไปสู  การ เป น 
“Value-based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม” และสิ่งสําคัญ คือ ไมใชการทําให GDP เติบโต
เพยีงอยางเดยีว หากแตเปนการทาํใหโครงสรางทางเศรษฐกจิของ
ประเทศเติบโตได อย างสมดุลมากย่ิงขึ้นด วยการสร าง
ความเขมแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) 
เพ่ือใหเศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุน สามารถรองรับผลกระทบ
จากสภาวะความผันผวนภายนอกและตอบโจทยความตองการ
ของโลกได

 สาํหรบัในสวนของภาคอตุสาหกรรม ทีเ่ปนพลงัขบัเคลือ่น 
สําคัญของ Thailand 4.0 การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตยุค
“Thailand 4.0” นั้น จะมุงเนนสงเสริมใหเกิดการลงทุนใหม
ที่ทันสมัยและปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิตแบบเดิมไปสูการ
ผลิตสมัยใหมที่ใชองคความรูและเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง 
ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มจากการลงทุนพัฒนาคุณภาพสินคา
และบริการบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชนเดียวกับ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีจะตองเรงปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 ที่จะเกิดขึ้นและ
สงผลกระทบตอภาคการผลิตของไทยอยางหลีกเล่ียงไมได
 การพัฒนาอุตสาหกรรมสู Industry 4.0 มุงเนนเรื่อง
การพัฒนาความเชื่อมโยงของดิจิทัลกับอุปกรณ เคร่ืองจักร 
และแรงงานในระบบการผลิตผาน IoT การพัฒนาฐานขอมูล 
Big Data/การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัย เพื่อชวย
ในการบริหารจัดการ รวมถึงการนําระบบอัตโนมัติเขามาชวยใน
กระบวนการผลิต จึงเปนแนวทางการพัฒนาท่ีตอบโจทย
การพัฒนาในยุค 4.0 ภายใตยคุประเทศไทย 4.0 ไดเปนอยางดี เพราะ
จะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ทั้งในดานความสามารถในการทํางานของเครื่องจักร 
การวางแผนการผลิตและความสามารถในการตอบสนองตอความ
ตองการของตลาด นาํมาซึง่ความสามารถในการแขงขนัทีเ่พิม่ขึน้

ยุทธศาสตรการเขาสู Industry 4.0
 กระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
ความจําเปนในการยกระดับผูประกอบการอุตสาหกรรมไทย

ภายใตบริบทของอุตสาหกรรม 4.0 จึงไดวางแนวทาง หรือ 
Roadmap เพื่อเปนเข็มทิศนําทางและขับเคลื่อนไปสูการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 อยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตรหลัก ไดแก
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ยุทธศาสตรที่ 1 การเพ่ิม
ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย

โดยกําหนดแผนพัฒนาและขับเคลื่อน 
10 อตุสาหกรรมเปาหมาย (S-Curve) 
ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุมอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ (5 First S-Curve) ไดแก
ยานยนตสมัยใหม อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ ทองเที่ยวที่มีมูลค าสูง/
เชงิสขุภาพ เกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ
และการแปรรูปอาหาร และกลุ ม
อตุสาหกรรมอนาคต (5 New S-Curve)
หรือกลุมอุตสาหกรรมใหมที่มีการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางเขมขน
ไดแก หุนยนตการบินและโลจิสติกส 
เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชวีภาพ ดจิทิลั และการแพทยครบวงจร
โดยกระทรวงฯ จะกําหนดแผนพัฒนาและขับเคล่ือนเปน
รายสาขาใหเกดิผลอยางเปนรปูธรรม โดยในป 2560 จะดําเนินการ
ใน 4 สาขา ไดแก 

(1)  อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน โดยผลักดัน
ใหเกิดการลงทุนผลิตรถยนตที่ขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟา   
(xEV) และการผลิตชิ้นสวนสําคัญภายในประเทศ ประกอบกับ
การผลักดันใหมีศูนยทดสอบยานยนตและยางลอ เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันทั้งในดานผลิตภัณฑ (Product) 
มาตรฐาน (Standard) และนวัตกรรม (Innovation) รองรับการ
ผลิตยานยนตแหงอนาคต ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ

มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนตที่ขับเคล่ือนดวยพลังงาน
ไฟฟาในประเทศไทย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแลว 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 และไดมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ  
เรงออกมาตรการสนับสนุนในสวนท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผล
เปนรูปธรรมโดยเร็วตอไป 

(2)  อุตสาหกรรมหุนยนต ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมสําคัญ
ที่สนับสนุนใหอุตสาหกรรมศักยภาพอื่น ๆ เกิดการยกระดับสู 
Industry 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดแนวทางพัฒนา
อุตสาหกรรมในกลุมนี้โดยใชมาตรการขับเคลื่อนแบบผสมผสาน 
ทัง้การกระตุนตลาดภายในประเทศ (Demand) โดยสนบัสนนุให
ผูประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตดวยการใช
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ และการใหสิทธิประโยชนทางภาษี 
เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรายจายที่ผูประกอบ
การจายเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ ควบคู กับการสงเสริมการลงทุนเพื่อสรางอุปทาน 
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(Supply) เชน การจัดต้ัง Center of Robotics Excellence 
(CoRE) เพือ่พัฒนาตนแบบ Industrial Prototype ใหคาํปรึกษา
และถายทอดองคความรู พฒันาบคุลากร ในอตุสาหกรรมหุนยนต
และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขนัของ System Integrators (SI) โดยยกเวนอากรขาเขา
ชิ้นสวนอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิตหุนยนตและระบบ
อตัโนมัต ิปรับสทิธปิระโยชนสงเสริมการลงทุนสาํหรับกจิการผลิต
เครื่องจักร และ/หรืออุปกรณอัตโนมัติ (Automation) เปนตน

(3)  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
โดยผลักดันโครงการ Bio-economy ผานคณะทํางานดานการ
พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต หรือ D5 ภายใต
โครงการสานพลังประชารัฐ ซึ่งใหความสําคัญกับการดําเนินงาน
ในประเด็นที่เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการกาวสู Bio-economy 
คือ 1) การทําเกษตรสมัยใหม (Modern Farming) อาทิ 
การเกษตรแมนยาํสงู (Precision Farming) ดวยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (GPS and Big Data) และเครื่องจักรกลการเกษตร 
(Mechanization) อยางเต็มประสิทธิภาพ และ 2) การสราง 
Biorefinery Complex เพื่อตอยอดผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มใน
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดอุตสาหกรรมชีวภาพ
สาขาตาง ๆ แบบครบวงจร  โดยขณะนี้ มโีครงการนํารองสาํคญั
ทีอ่ยูระหวางดาํเนนิการในพืน้ทีเ่ปาหมาย เชน โครงการ Sugar 
Complex จังหวัดนครสวรรค การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
Biorefinery บนพื้นที่ 3,000 ไร ใน จังหวัดขอนแกน รวมถึง
โครงการ Palm Complex ใน จังหวัดชลบุรี ที่เริ่มดําเนินการ
มาตั้งแตชวงกอนมี Roadmap เปนตน

(4) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มุงเนนการปรับเปลี่ยน
โครงสรางจากเดิมไปสู ผลิตภัณฑแปรรูปท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 

บนฐานนวัตกรรม ไดแก อาหารสุขภาพและอาหาร
แหงอนาคต เชน อาหารเชิงสุขภาพที่ปรับลปริมาณ
อาหารใหเหมาะสมตอความตองการพลังงาน เพิ่ม
เตมิสารอาหารหรอืสวนผสม (Food Ingredients) ที่
ดีตอสุขภาพและมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน  
การพัฒนาผลิตภณัฑอาหารทางการแพทย (Medical 

Food) รวมถึงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตยา 
สมุนไพร ใหมีการผลิตเปนอุตสาหกรรมมากขึ้น
 ทัง้นี ้การเพิม่ศกัยภาพอตุสาหกรรมเปาหมาย
เพือ่เขาสู Industry 4.0 จะมุงเนนการใชหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบดิจิทัล 

ในกระบวนการตาง ๆ  ตลอดหวงโซมลูคา โดยเร่ิมตัง้แตการสราง
ความเขาใจ และความตระหนักใหผูประกอบการไทยเห็นถึง
ความสําคัญและความจําเปนในการยกระดับเพื่อเขาสู Industry 
4.0 รวมท้ังสนับสนุนและใหคําแนะนําผู ประกอบการใหนํา
หุนยนต (Robotics) ระบบอัตโนมัติ (Automation) และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชในสถานประกอบการ ตั้งแต
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนการจัดจําหนาย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดระยะเวลาและลดตนทุน
ในการผลิต 
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ยทุธศาสตรที ่2 การพฒันาระบบนเิวศอตุสาหกรรม 4.0 
(Ecosystem) โดยใหความสาํคญักบัการพฒันาเชงิพืน้ท่ี ภายใต
แนวคิดที่ว า การพัฒนาเชิงพื้นที่จะตองเชื่อมโยงเขากับ
การขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเด็นอื่น ๆ อยาง
สอดคลองและกลมกลืน การดําเนินงาน/โครงการตาง ๆ 
จะตองเกิดข้ึนในพ้ืนที่ที่เหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชนในพืน้ที ่ ไมเฉพาะแตในเมืองใหญ ๆ เทาน้ัน ตวัอยาง
การขับเคลื่อน ที่เห็นผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจนในขณะนี้ 
คือ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 
คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อพัฒนาเปนพื้นที่
เชิงยุทธศาสตรที่สําคัญและเปนฐานการผลิต 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย โดยกําหนดเปาหมายแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ดังกลาว คิดเปนมูลคาการลงทุนรวมจากทั้งภาครัฐและเอกชน
ประมาณ 1.5 ลานลานบาทใน 5 ปแรก แบงเปนการลงทุน
ในเมืองใหม 4 แสนลานบาท การลงทุนดานอุตสาหกรรม 
5 แสนลานบาท และการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก สนาม
บินอูตะเภารองรับผูโดยสาร 3 ลานคน/ป การลงทุนเพื่อพัฒนา
ทาเรือมาบตาพุดและแหลมฉบัง รวมถึงการลงทุนรถไฟความเร็ว
สูงและรถไฟรางคู เปนตน มุงเนนยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศไปพรอม ๆ กับสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาพ้ืนที่อยางย่ังยืน ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 
 ในการพัฒนาพ้ืนที ่EEC รฐับาลจะผลักดนัผานการดําเนนิ
โครงการเปาหมาย ตามแผนการลงทุนในระยะเวลา 5 ป 
(พ.ศ. 2560-2564) เชน 1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

การคมนาคมขนสง ไดแก สนามบนิอูตะเภา ทาเรอืพาณชิยสตัหบี 
ทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือมาบตาพุด รถไฟความเร็วสูง และ
มอเตอรเวยสายใหม และทําใหเกิด Digital Infrastructure 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก ยานยนตอัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมการบิน หุนยนต Smart Electronics ปโตรเคมี
ขั้นสูง และ Bio-economy อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
รวมถึงการเปน Innovation Hub 3) การพัฒนาการทองเที่ยว
ที่ใชจุดเดนของพื้นที่ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และใช
ประโยชนจากโครงขายคมนาคมท่ีจะเกิดขึน้ และ 4) การพฒันา 
ศูนยกลางธุรกิจระดับโลก Global Business Hub จะมีการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจการคาเสรีและการพัฒนาเมืองที่พรั่งพรอม
ดวยสาธารณูปโภคพื้นฐานในทุกมิติ ทั้งระบบไฟฟา ประปา 
และระบบโครงขาย Internet ความเร็วสูง 
 ทั้งน้ี การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งใน
เชิงพืน้ทีแ่ละในภาพรวม จะครอบคลุม 1) การพฒันาโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) เชน 

โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภค 
การใหบริการดานการทดสอบและวิจัยพัฒนาอยางครบวงจร 
เพือ่ใหผูประกอบการสามารถเขาถงึบรกิารตาง ๆ  ได เชน ศนูยทดสอบ 
(Testing Center) ศูนยวิจัยและพัฒนา (Research Center) 
ศูนยออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Center) และ
ศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมสูอนาคต (Industry Transformation 
Center : ITC) ซึ่งจะทําหนาที่เปน System Integration 
เชื่อมโยงหนวยงานวิจัย หนวยงานการศึกษา ผูประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรม และนักนวัตกรรมหรือผูประกอบการที่เปน 
Start up ตาง ๆ  2) การเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐาน
ดานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เชน การพัฒนาโครงสราง
พืน้ฐานดานอนิเตอรเนต็ความเร็วสงู (High Speed Broadband) 
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ และการพัฒนาอินเตอรเน็ตแบรนวิดท
ระหวางประเทศ (International Internet Bandwidth) 
และ 3) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐใหเอื้อตอการบริการผูประกอบ
การและพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Ease of Doing Business) 
การพัฒนาบริการภาครัฐใหเปนระบบ e - Government ในการ
ใหบริการประชาชนใหเปนไปอยางรวดเร็วและสะดวกสบาย
มากย่ิงขึ้น รวมท้ังการสรางศูนยข อมูล (Data Center) 
เพือ่จดัเกบ็ขอมลูตาง ๆ ตลอดจนการพัฒนา Big Data ซึง่สามารถ
นํามาใชประกอบการวางแผนและจัดทํานโยบาย/มาตรการ
ตาง ๆ ใหมีความถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานสูงสุด
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสนับสนุนการบูรณาการความ
รวมมอืในการขับเคล่ือนอตุสาหกรรม 4.0 โดยการสรางเครือขาย 
และกลไกความร วมมือเชิง ยุทธศาสตร   (Strategic 
Partnership) ทั้งในและระหวางประเทศ กระทรวง
อุตสาหกรรมจะผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 
S-Curve ในแตละกลุ มคลัสเตอร โดยเริ่มตั้งแตการจัดทํา 
Roadmap และขับเคล่ือนการพัฒนาตาม Roadmap ทัง้ในดาน
การลงทุน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี ใหเกิดผล
อยางเปนรปูธรรม โดยใชแนวทางประชารัฐ ภายใตความรวมมอื
อยางบูรณาการ จากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
องคกรในระดับพื้นที่  
 ในขณะเดียวกัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสูหวงโซ
การผลิตในระดับโลก (Global Value Chain) กระทรวงฯ 
ไดกําหนดแพลตฟอรมความรวมมือระหวางประเทศไทย
กับตางประเทศ เพ่ือรวมกันพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อยาง
เปนรูปธรรม เชน 
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 ●  ประเทศญ่ีปุ น ได มีการลงนาม MOU ระหวาง
กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจการคาและ
อุตสาหกรรม (METI) ของญ่ีปุ น เพื่อยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม 4.0 โดยเชื่อมโยงกลุมประเทศ 
CLMV เพ่ือออกสูตลาดโลกไปดวยกัน ครอบคลุมความรวมมือ
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve การพัฒนาพ้ืนท่ี EEC 
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับรวมไปถึง SMEs ของไทย 
ใหสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตและเปลี่ยนผานเขาสู 
หวงโซอุปทานในระดับภูมิภาคและระดับโลกได 
 ● ประเทศเกาหลีใต ไดมีการลงนาม MOU กับ SMBA 
หรือกระทรวงสงเสริม SMEs ของเกาหลีใตในการจัดตั้ง 
Thai - Korea Technology Center (TKTEC) เพื่อสงเสริม
ใหเกิดการแลกเปล่ียนและถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่โดดเดนของเกาหลีใต ไมวาจะเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการผลิตมายังประเทศไทย
 ● ประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนตนแบบของโลกในเรื่อง 
Industry 4.0 โดยกระทรวงอตุสาหกรรมกาํลงัจัดต้ังคณะทาํงาน
ประชารัฐไทย-เยอรมัน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 รวมกัน 
ทั้งในสวนของการบูรณาการดานนโยบาย และการพัฒนา/
ปรบัเปลีย่นทกัษะแรงงานใหสอดคลองและสงเสริมกนั ซึง่คาดวา

การดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จและเริ่มเกิดผลเปนรูปธรรม
ในเร็ววันนี้
 ทัง้นี ้กระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดตัง้คณะกรรมการระดบั
นโยบายเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ครอบคลุม
ทั้งในมิติของการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา การพัฒนา
ผูประกอบการและศักยภาพในการแขงขัน และการพัฒนาดาน
มาตรฐาน ภายใตการดําเนินงานของหนวยงานในกระทรวง
อตุสาหกรรม โดยมสีถาบนัเครอืขายของกระทรวงฯ เปนตวัชวย และ
มีหนวยงานพันธมิตร ไดแก หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ องคกร
ภาคเอกชน  สมาพันธ และสมาคมอุตสาหกรรมต าง  ๆ  
สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา รวมทั้งความรวมมือระหวาง
ประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุน เยอรมนี และกลุมประเทศ CLMV 
เพื่อรวมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ใหเกิดผลอยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม ตอไป 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทักษะและฝมือแรงงาน
เพื่อเขาสูอุตสาหกรรม 4.0  ซึ่งนับวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ
มากท่ีสดุและถือเปนปจจยัความสําเร็จในการขับเคล่ือนประเทศสู 
Thailand 4.0 โดยยุทธศาสตรการพัฒนาคน จะตองตอบโจทย
ทีว่า จะทําอยางไรใหผูประกอบการและแรงงานมีความพรอมเปน
คนไทยในยุค 4.0 ใหได เราจะพัฒนาคนของเราอยางไร 
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จะเช่ือมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมไดอยางไร 
จะทําใหแรงงานไทยมีทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skills)
สามารถใชงานหุ นยนต ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล 
อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหกําลังคนของเรา
มีผลิตภาพ (Productivity) ในการทํางานสูงขึ้น เพื่อยกระดับ
สูอุตสาหกรรม 4.0 ไดอยางไร 
 กระทรวงอุตสาหกรรมใหเห็นความสําคัญในเรื่องการ
พัฒนากําลังคนเขาสูยุค 4.0 จึงไดมีการบูรณาการดําเนินงาน
รวมกับกระทรวงที่ เกี่ยวข อง เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ
การพัฒนา Industry 4.0 ทั้งในด านการผลิตกําลังคน 
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา การพัฒนาแรงงาน
ในอตุสาหกรรมเปาหมาย S-Curve โดยในป 2561 มกีารวางแผน
การพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม  จํานวนประมาณ 
100,000 คน 
 นอกจากน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีการบูรณาการ
การทํางานกับหนวยงานที่ เกี่ยวข อง เพื่อพัฒนาแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมในประเด็นตาง ๆ เชน 

● การดาํเนินการรวมกับกระทรวงแรงงาน ในการพฒันา 
มาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดทําฐานขอมูลแรงงานที่มีอยูใน
ปจจุบันและประมาณการความตองการแรงงานในสาขาตาง ๆ 
ของอุตสาหกรรมเป าหมาย  ในพื้น ท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก การกําหนดเปาหมายความตองการนักวิจัยและ
พัฒนาเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน 
 ● การพฒันาบคุลากรในอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานสูอุตสาหกรรม 4.0 โดย
  - จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยี
อัตโนมัติและหุนยนต (Manufacturing Automation and 
Robotics Academy : MARA) ภายใตความรวมมือของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่
4 จังหวัด คือ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
ใหมีทักษะไดมาตรฐาน ทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และเปนที่ตองการของตลาด 
  - การพัฒนาบุคลากรผาน Center of Robotics 
Excellence (CoRE) ซึ่งเปนเครือขายความรวมมือของสถาบัน
การศกึษา/วจิยั และสถาบนัเฉพาะทางท่ีมคีวามรู ความเชีย่วชาญ
ในเรื่องนี้ ไดแก สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม หรือ FIBO, 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สถาบันไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส, สถาบันไทย - เยอรมัน และเพ่ิมเครือขาย
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีก 2 แหง คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม เพือ่เปนหนวยงานกลางในการบริหาร
จัดการการถายทอดเทคโนโลยีหุ นยนตและระบบอัตโนมัติสู 
ผูประกอบการดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และ System 
Integrator ของไทย ผานการอบรมและถายทอดความรู และ
สงเสริมการพัฒนากําลังคนดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติของ
ประเทศ 

● การบูรณาการร  วม กับกระทรวงศึกษา ธิการ
เพื่อสงเสริมการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี
  เน่ืองจากแรงงานที่จบสายอาชีวะ เปนแรงงานกลุมท่ีมี
ความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรม ซึ่งตองการแรงงานระดับกลาง
จาํนวนมากเพ่ือปอนงานเขาสูอตุสาหกรรมตาง ๆ  เชน ชางเทคนิค
ดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ชางกอสราง การสํารวจ และการ
ทองเทีย่วบรกิาร อยางไรก็ตาม กลุมคนทีจ่บสายอาชีวะยงัมีความ
รูและทักษะพ้ืนฐานไมสูงเทาท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการ ดังน้ัน 
แนวทางที่จะสงเสริมความกาวหนาในอาชีพจําเปนตองอาศัย
ความรวมมือกันท้ังภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหบุคลากร
ที่จบระดับอาชีวศึกษาของไทยมีความรู และทักษะพื้นฐาน
ที่สามารถตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมได
 นอกจากการพัฒนา กํ า ลั งคนภาคอุ ตสาหกรรม
ตามแนวทางขางตนแลว กระทรวงอุตสาหกรรมยังเล็งเห็นความ
สําคัญในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ซึ่งเปนผูเลนสําคัญ
ในหวงโซการผลติและเปนรากฐานในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของ
ประเทศจากการสรางความเขมแข็งภายใน (Local Economy) 
โดยมุงเนนการพัฒนาผูประกอบการและ SMEs ไทยสูการเปน 
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Smart SMEs ในยุค 4.0 เริ่มจากการกระตุนให SMEs ไทยเกิด
ความตระหนักถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนิน
ธุรกิจตามแนวคิดแบบเดิมๆ ไปสูรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัยและ
กาวทันโลกในยุคดิจิทัล รู จักนําเทคโนโลยี/ระบบดิจิทัลมา

ประยุกตใช รวมทั้งเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญเปน Supply 
Chain ที่เขมแข็ง และที่สามารถเขาถึงตลาดและหวงโซมูลคาได
 กระทรวงอุตสาหกรรมไดปรับรูปแบบและแนวทางการ
สงเสริม SMEs โดยบูรณาการการสงเสริมและพัฒนา SMEs 
กับหนวยงานภาครัฐและสถาบันการเงินที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ประสานบูรณาการกับภาคเอกชนผานคณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐชุดสงเสริม SME Startup & Social Enterprise (D2) 
เพือ่สงเสริม สนบัสนุนและพัฒนาผูประกอบการ SMEs ทกุระดับ 
ทั้ง การสนับสนุนดวยมาตรการทางการเงินผานโครงการ

สนับสนุนสินเช่ือและกองทุนตาง ๆ ของหนวยงาน
ภาครัฐและสถาบันการเงิน รวมวงเงินท้ังส้ิน 38,000
ลานบาท เพื่อชวยเหลือ SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนไดมากข้ึน และ มาตรการสงเสริมที่ไมใชดาน
การเงิน เพื่อยกระดับศักยภาพของ SMEs ใหเปน
Smart SME, S-Curve SME, Digital SME โดยการ
สงเสรมิพฒันาในดานตาง ๆ  ทัง้ดานเทคโนโลยีและดิจทิลั 
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การพัฒนาผลิตภัณฑ 
การตลาด ดานมาตรฐาน ดานการบริหารจัดการ 
ผานเครื่องมือ/กลไกการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบั SMEs ในแตละกลุม การใหความสาํคญักบั
การเช่ือมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมเขากับการพัฒนา
เชิงพื้นที่ในประเด็นตาง ๆ  ซึ่งกระทรวงฯ ไดผลักดันใหมี
การแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม SMEs ตามแนว
ประชารฐัประจาํจังหวดั ซึง่ทานนายกรฐัมนตรีไดลงนาม
ในคําสั่งแตงตั้งแลว โดยมีผู ว าราชการจังหวัดเปน
ประธานกรรมการ มีผู แทนภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่รวมเปน
กรรมการ เพ่ือใหมกีลไกในเชิงประชารัฐท่ีจะชวยใหการ
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 การปฏิรูปค ร้ั งสํ าคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 และ
ผลักดันภาคอุตสาหกรรมกาวสู Industry 4.0 ตามแนวทาง
ที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเกิดข้ึนและเปนจริงไดจากความ

รวมมือของทุกฝายตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งเปนกรอบยึดโยง
ที่จะใหทุกฝายรวมกันคิด รวมกันทํา เพื่อใหอุตสาหกรรมไทย
ของเราเดินหนาสู การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางมีสวนรวม
และยั่งยืน โดยภาคเอกชนเปนผู มีบทบาทนําในการพัฒนา 
่วนภาครัฐจะมีบทบาทหลักในการเปนผูอํานวยความสะดวก 
แกไขปญหาและลดอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
ทีเ่อ้ืออาํนวยตอการประกอบการอุตสาหกรรมภายใตการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล 
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สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ประเทศไทยมีความพรอมในดานตาง ๆ แตจําเปนตองเร่ิมตนดําเนินการอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการหาหุนสวน
ความรวมมือ (partnership) ในการพัฒนารวมกัน จากประสบการณในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศเยอรมนี 

ประเทศไทยจําเปนตองมีการเรียนรูและปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนีใหเขากับบริบทของไทย
โดยจะตองกําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานของตนเอง อาทิ ทรัพยากร บุคลากร หุนสวนความรวมมือเพื่อใหเกิด
การบูรณาการและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมท่ีเหมาะสม โดยตัวอยาง SMART Factory ไมใชการพัฒนาเครื่องจักรกล
เพียงอยางเดียว แตเปนการบูรณาการเคร่ืองจักรและบุคลากร โดยการเลือกเคร่ืองจักรท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการและ
สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตหรือบุคลากร สามารถทํางานงายโดยอาศัยขอมูลและ Digital Networking เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทรัพยากรและกระบวนการผลิต ตั้งแตการวางแผนการทํางาน การมีกระบวนการทํางานท่ีรวดเร็วและยืดหยุน 
การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน สําหรับประเทศไทย ภาครัฐและภาคเอกชนของไทย สามารถแสวงหาความรวมมือในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกับประเทศเยอรมนี เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย สําหรับประเด็นดานเงินทุน โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) อาจจะเปนปญหาหนึง่ในการพฒันาไปสูอตุสาหกรรม 4.0 แตกองทนุตาง ๆ  มอียูทัว่โลก ผูประกอบการ
SMEs จําเปนตองมีการลงทุนและหาหุนสวนในการพัฒนา เชน การใหเงินทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการวิจัยและพัฒนารวมกัน 
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 ประเทศไทยกับภาคเอกชนของประเทศญี่ปุน สามารถ
ชวยกันพัฒนาใหเกิดประโยชนเพ่ือใหไปสูอุตสาหกรรม 4.0 
ในดานหุนยนต เครื่องจักร และยานยนตฟ ซึ่งเปนอุตสาหกรรม
ที่ประเทศญี่ปุนมีความเชี่ยวชาญ โดยขอมูลงานวิจัยดานหุนยนต
ของประเทศญี่ปุนสามารถเปนแหลงขอมูลใหกับประเทศไทย
เพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม  ในปจจุบัน นโยบายของญี่ปุนกับอุตสาหกรรม 4.0 
คือ การต้ังเปาหมายใหม ใหทุกคนสามารถเขาถึงอุตสาหกรรม 
โดยใชเทคโนโลยีดานขอมลู (Data Technology) เพ่ือการพัฒนา 
และเชือ่มโยงแนวคิดตาง ๆ  นาํมาปรบัใชในการพัฒนาแรงงานให
เกิดประโยชนมากขึ้น  ซึ่งประเทศญ่ีปุนมีแนวคิดในการเช่ือมโยง
ขอมูลทุกดานในภาคอุตสาหกรรมและโรงงานเขาดวยกันเพ่ือให
เกิดอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบเซ็นเซอร ระบบควบคุมตาง ๆ มาชวยในการพัฒนา เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการผลิตซึ่งกันและกัน ภายในและ
ระหวางโรงงานได อีกทั้งเปนตัวชวยในการเพิ่มตลาดการแขงขัน
อีกดวย
 การดําเนินงานในทางปฏิบัติเพ่ือใหเห็นผลเชิงรูปธรรม
ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
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และประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ โดยที่ภาครัฐจะตอง
ทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานงานและขับเคล่ือนนโยบายให
เกดิประโยชนสงูสดุตอสวนรวมในยุคอตุสาหกรรม 4.0 โดยปจจยั
สําคัญในการเปล่ียนผานสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 คือ องคกรจะ
ตองทราบความตองการ และเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมตอ
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งบุคลากรควรมีทักษะ
ที่หลากหลาย เปดใจยอมรับสิ่งใหม และพรอมปรับตัวอยูเสมอ 
เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมาใชในการ
วิเคราะห (Analyze) ขอมูลที่มีจํานวนมาก (Big data) เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น องคกรและบุคลากรที่มีองคความรู 
และพรอมรองรับการปรับเปลี่ยนสูอุตสาหกรรม 4.0 จะสามารถ
ดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได 
 ทั้งนี้การพัฒนาประเทศเพื่อไปสูอุตสาหกรรม 4.0 นั้น 
ภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีความรู ซึ่งเปนพื้นฐานหลักท่ี
สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเอง ซึ่งเมื่อมีองคความรู
กจ็ะสามารถนําความรูดงักลาวมาปรับใช พฒันา ปรบัปรุง เพ่ือใช
กับอุตสาหกรรมของตน จนทําใหพัฒนาไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ได
เชน การจัดทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยการ
ใชความรูที่มีอยูใหเกิดประโยชน แรงงานในโรงงานสามารถใช
เทคโนโลยีอยางถกูตอง สงเสรมิองคความรูใหกบัพนกังาน พฒันา

บคุลากรใหมทีกัษะ ความสามารถเพือ่เชือ่มโยงระหวางหนวยงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน อยางไรก็ตาม ความรูยังเปน
ปจจัยหลักสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองมากกวา
เงินทุนหรือสิ่งตาง ๆ เพราะไมมีใครรูขอมูลดีเทาคนในบริษัทเอง 
และหากไมมคีวามรูกอ็าจจะนําความคิดท่ีคลาดเคลือ่นมาปรบัใช
กับอุตสาหกรรมในทางที่ผิด ทําใหเสียเงินและเวลาในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอีกท้ังยังเสียโอกาสในการตอยอดอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้อุตสาหกรรม 4.0 จะเกิดข้ึนได ตองอาศัยการเชื่อมโยง
ขอมูลทุกดานในภาคอุตสาหกรรม เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการ
เช่ือมโยงแนวคิดระหวางหนวยงาน โดยรัฐบาลเยอรมนีสามารถ
เปนประเทศตนแบบท่ีดีเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ
ผูประกอบธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย (SMEs) ใหสามารถ
ดําเนินกิจการตามได
 ประเทศไทยใหความสําคัญตอการพฒันาไปสูอตุสาหกรรม 
4.0 โดยมี 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเปนกลไกขับเคล่ือน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ประกอบดวย
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-curve) ซึ่งมีคลัสเตอรอุตสาหกรรมหุนยนต
รวมอยูดวย จึงเปนโอกาสที่ดีของภาคเอกชนในการลงทุนและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นดวย
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การใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เนื่องจากภาครัฐไดวางแผนที่
นําทาง (Roadmap) การพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) การมีนโยบายเพื่อกระตุน
ใหอุตสาหกรรมภายในประเทศปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และบริการโดยใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เชน สิทธิจูงใจ

ทางภาษี เงินกูดอกเบี้ยตํ่าหรือกองทุน SMEs เพื่อสรางตลาด

ใหเกิดการลงทุนผลิตอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ System 
Integrator (SI) ในประเทศไทยดวยการเพิ่มจํานวน SI ให
เพียงพอตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตหุ นยนตและ
ระบบอัตโนมัติในอนาคต และ 3) การยกระดับเทคโนโลยีหุน
ยนตและระบบอัตโนมัติไปสูการผลิตหุนยนตประเภทอ่ืน ๆ ที่
มีความซับซอน โดยจัดต้ัง  Center of Robotic Excellence 
หรือ CoRE เปนเครือขายความรวมมือในแนวทางประชารัฐ
ระหว างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาของ 
8 หนวยงานชั้นนําของประเทศ โดยมีสถาบันไทย-เยอรมัน 
เป นหน วยงานหลัก  นอกจากนี้  ผู ประกอบการไทยใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตองรูจักการเลือกใชขอมูล (Big Data) 
ที่ตองการ นํามาวิเคราะห สังเคราะห และสรุปแนวความคิด 

เพื่อใหเกิดแผนธุรกิจ (Business model) แนวใหมที่สามารถ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑและบริการท่ีคดิคนขึน้มา
ทัง้นี ้ปจจยัสาํคญัในการทาํงานในยคุอตุสาหกรรม 4.0 คอื องคกร
ตองสื่อสารกับบุคลากรของตนเองใหมีความรูความเขาใจ และ
พรอมปรบัตวัสาํหรบัเทคโนโลยีและนวตักรรมทีน่าํมาใชในองคกร 

เนื่องจากบุคลากรเปนฟนเฟองสําคัญในการปฏิบัติงานใหลุลวง
ไปได ดงันัน้ บคุลากรตองมีการศกึษาคนควาและมทีกัษะในหลาย
ดาน ไมเพียงแตมีความรูหลักในงานรับผดิชอบ แตตองรูจักการ
คิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) และการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) อีกดวย 
 กลาวโดยสรุป การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูอุตสาหกรรม 
4.0 หรือ Smart Production คือ การปรับเปล่ียนกระบวนการ
ผลติโดยการบูรณาการระหวางเคร่ืองจักร ขอมลู ระบบเทคโนโลยี
และคน ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางราบร่ืน ลดข้ันตอน
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตใหงายและมีประสิทธิภาพ โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเซ็นเซอร ระบบควบคุมตาง ๆ
มาชวยในการพัฒนา ซึ่งสงผลใหการวางแผนการผลิต คุณภาพ
สินคา และผลิตภาพดีมากข้ึนเพิ่มขึ้น สิ่งสําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสู อุตสาหกรรม 4.0 คือ ผู ประกอบการ
จําเปนจะตองทราบวาเปาหมายหรือสิ่งที่ต องการคืออะไร
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โดยที่ภาครัฐจะต องเป นผู นําหรือเป นศูนย กลางในการ
สงเสริม/กําหนดนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรวมทั้ง
ทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อกระตุน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเกิดประโยชนรวมกัน
ทุกภาคสวน
 ในทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ใหบรรลุ
เปาหมายน้ัน เงนิทนุอาจไมใชปจจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ เน่ืองจากปจจุบนั
มกีองทนุในการสนับสนนุการพฒันาอตุสาหกรรม 4.0 จาํนวนมาก
ทั่วโลก แตยังตองอาศัยปจจัยอื่น ๆ มาประกอบกัน ไดแก 
 ขอมูล (data) จะสามารถทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ในอนาคต แตขอมลูจํานวนมากมาย จะตองถูกเชื่อมตอผาน IoT 
เพ่ือนํามาวเิคราะห สงัเคราะห สรปุแนวความคดิเปนองคความรู
ที่จําเปนตอพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคตตอไป
 ความรวมมือ (partnership) ความรวมมือจากภาคสวน
ตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ สงผลใหเกิดการเรียนรู/
พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีรวมกันไปไดอยางรวดเร็ว
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จําเปนที่จะตองพัฒนา
ใหเขาใจและเขาถึงอุตสาหกรรม 4.0 โดยควรเริ่มจากครอบครัว
กลาวคือ จะตองสอนใหเด็กมีความอยากรู อยากเห็นและ
ทดลองในส่ิงสรางสรรค เพื่อฝกใหเปนผูที่สามารถเรียนรูดวย

ตนเอง (Self-learner) นอกจากน้ี จําเปนตองพัฒนาระบบ
การศึกษาใหกาวทันอุตสาหกรรม 4.0 โดยที่ระบบศึกษาควร
สงเสริมการบูรณาการของวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วศิวกรรมศาสตร (Engineering) และคณติศาสตร 
(Mathematics) หรือ STEM กับโลกแหงความเปนจริงรวมท้ัง
สงเสริมทักษะความสามารถครบทุก ๆ  ดาน เชน ทักษะชีวิตและ
การอาชีพ การรับมือกับการปรับเปล่ียนการคิดเชิงวิพากษ และ
การเรียนรูตลอดชีวิต เปนตน 
 การจัดทําแผนธุรกิจ (Business Model) เพื่อประเมินวา
ผลติภณัฑใหมหรอืการบรกิารเปนสิง่ทีล่กูคา (Customer) ตองการ
หรือไม การตลาดและธุรกิจจะสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
จากผลิตภัณฑและบริการที่คิดคนขึ้นมาไดอยางไร
 นอกจากนโยบายในการสงเสริมผูประกอบการในการ
พฒันาอุตสาหกรรม 4.0 แลว ยงัจาํเปนตองมรีปูแบบ (Platform) 
หรือวิธีปฏิบัติ (Implementation) เพื่อใหผู ประกอบการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) สามารถนําไปปรับใชแกธุรกิจของตนเองไดอยาง
เปนรูปธรรม
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Big Data : Big Data : 

บทความพิเศษ

Industrial Industrial 
Intelligence Intelligence 
Information (IInformation (I33))
Big Data คือ ขอมูล (Data) ทุกอยางที่ถูกจัดเก็บเอาไว ไมวาจะอยูในรูปแบบหรือประเภทใดก็ตาม

ซึง่ขอมลูนัน้ไมจาํเปนตองผานการวิเคราะหหรอืประมวลผลขอมลูมาแลว หากมีปรมิาณขอมลูขนาดใหญโดย
จําเปนตองมีขอมูลขนาดใหญแคไหน ถึงจะเรียกวาเปน Big Data ขอมูลที่มีขนาดความจุตั้งแต Terabyte 

(TB) 1012  ขึ้นไป ก็สามารถเรียกไดวาเปน Big Data โดยจะมีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ
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  Volume ขนาดความจุของขอมูลในเชิงปริมาณ ตั้งแต Terabyte (TB) ขึ้นไป 
  Variety ความหลากหลายของขอมูล เชน ตัวหนังสือ, ตัวเลข, มัลติมีเดีย เปนตน
  Velocity การเคล่ือนไหวของขอมูลที่มีการตอบสนองอยางรวดเร็วภายในเส้ียววินาที (milliseconds to seconds) 

เชน ความรวดเร็วในการแสดงผลของขอมูลโดย เกิด reaction แบบ real time
  Veracity ตองคํานึงถึงความนาเชื่อถือของขอมูล ใชขอมูลที่มีความถูกตองแมนยํา
  Value ปรมิาณขอมลูในเชงิคณุภาพ คอื ขอมลูทีไ่ดมาตองเกิดประโยชนและตรงกบัวตัถุประสงคการใชงาน ถารปูแบบของ

ธุรกิจสอดคลองกับขอมูลก็จะสามารถสรางมูลคาใหกับธุรกิจได
 Data Science Methodology คืออะไร Data Science หมายถึง การนําขอมูลมาใชประโยชน เพื่อคนหาสิ่งที่เราตองการ 
โดยขั้นตอนของ Data Science Methodology ดังแสดงตามรูปภาพ

 จากภาพ กระบวนการจะเร่ิมจากความตองการของ
ธุรกิจมาวิเคราะห เพื่อแปลงปญหาใหอยู ในรูปโจทยสําหรับ
การวิเคราะหและตรวจสอบความตองการของขอมูล จากนั้น
จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามความตองการขางตน เมื่อได
ขอมูลที่ตองการจะนําขอมูลเหลานั้นมาตรวจสอบความถูกตอง
และพิจารณาวาจะใชขอมูลทั้งหมดหรือจะเลือกใชแคเฉพาะ
บางสวน และแปลงขอมูลท่ีเลือกมาใหสามารถนําไปวิเคราะห
เพ่ือสรางเปนโมเดลในขัน้ตอนถดัไป  การไดมาซึง่ผลลพัธทีร่วดเรว็

และมปีระสทิธภิาพนัน้ จะอาศยัหลกัการสรางโมเดล แลวนาํขอมลู
จากฐานขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผล ผลลัพธที่ไดมาจะ
ถูกตรวจสอบประสิทธิภาพก อนนําไปใช งานว าตรงตาม
วัตถุประสงคหรือไม หลังจากนั้นจึงจะนําผลลัพธที่ผานการ
ตรวจสอบไปใชประโยชนและ Feedback กลบัไปในระบบเพ่ือให
ระบบเกิดการเรียนรูจากผลลัพธที่ได
 การเตรียมความพรอมดานบุคลากร สําหรับการทํางาน
และใชประโยชนดาน Big Data ในประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้น 
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ดังน้ัน จึงมีความตองการบุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
จาํนวนมาก ซึง่สวนทางกบัจาํนวนบคุลากรในปจจบุนัทีม่อียูอยาง
จํากัด ในขณะเดียวกัน ภาคการศึกษาไดมีการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อผลิตบุคลากรท่ีรองรับการทํางานในดาน Big Data มากข้ึน 
โดยมีสาขาความเชี่ยวชาญ ดังนี้
  Data Analyst เปนผูวเิคราะหขอมลูเชงิธรุกจิ สวนใหญ
ตองการ ผูมีความรูดานธุรกิจ (Business), สถิติ, โปรแกรมทาง
สถิติหรือคํานวณ
  Data Scientist นักวิทยาศาสตรขอมูล ทําหนาที่เขาถึง
ขอมูลขนาดใหญ และนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันของธุรกิจ
 การวิเคราะหขอมูลในเชิง SME โดยการนํา Big Data 
มาใชประโยชนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีดังนี้

  Data exploration ทําใหเกิดความเขาใจในขอมูล
ขององคกรที่มีอยู

  Time series analysis ใชในการทํานายยอดขาย

   Clustering การประเมินประเภทของลูกคา 
   Association rule การประเมนิพฤตกิรรมการซือ้ของ
ลกูคา เชน หากลกูคาเลอืกซือ้สนิคา A แลวลกูคาจะเลอืกซือ้เลอืก
ซื้อสินคา B, C เปนสินคาอะไรตามสินคาชนิด A ดวย
   Regression การพยากรณหรอืการคาดการปจจยัตาง ๆ
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการคา 
 ซึ่งกระบวนการเหลานี้ Big Data สามารถเขามาชวยให
กระบวนการทํางานเปนไปอยางรวดเร็วมากขึ้น และไดผลลัพธ
ของขอมูลท่ีมคีวามนาเชือ่ถือ ตอบสนองตอการขับเคล่ือนนโยบาย
อุตสาหกรรม 4.0 ใหประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
 Hyper IoT บทบาทของ IoT (Internet of Things) 
มีความสําคัญกับการทํางานของ Big Data มาก ซึ่งเทคโนโลยี
ทัง้สองสิง่นีถ้กูนาํมาผสานกันเพือ่ใหเกดิประโยชนทางธรุกจิอยาง
มหาศาล เชน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ ดังนั้น การจัดการขอมูลใหเกิดประสิทธิภาพ 
คือ หัวใจสําคัญในการใชงาน IoT ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง 
Hyper IoT สามารถจัดกลุมไดทั้งหมด 4 ประเภท คือ

รษฐกิจอุตสาหกรกกกกก รม 
ารสาร
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  Internet of Object (IoO) คือ การนําอุปกรณ
เชื่อมตอกับ WIFI, Bluetooth หรือผูใหบริการเครือขายตาง ๆ

  Internet of Service (IoS) คือ การใหบริการตาง ๆ 
ผานระบบเครือขาย เชน การจองโรงแรม หรือเที่ยวบินตาง ๆ 
เปนตน

  Internet of People (IoP) คือ การทํางานที่เก่ียวกับ 
Social Media เชน การวิเคราะหความคิดเหน็ของคน โดยใช API 
(ชองทางการเชื่อมตอ) ชวยในการวิเคราะหคําพูดจากแหลงท่ีมา 
เชน facebook หรือ twitter เปนตน

  Internet of Thinking (IoT) คอืการนําเอาเทคโนโลยี 
AI (ระบบปญญาประดิษฐ) มาชวยในการคิด วิเคราะหและ
ประมวลผลกับขอมูลขนาดใหญ
 สิง่ทีต่องคํานงึในการทํา Big Data มคีวามเก่ียวของสัมพนัธ
กับการที่ประเทศไทยจะกาวไปสู Thailand 4.0 / Industry 4.0 
ไดโดยสามารถนําไปประยุกตใชในหลาย ๆ สวน ยกตัวอยางเชน 
ดานการเกษตร อตุสาหกรรม การขนสง สขุภาพ การบริการทางการ
เงิน การศึกษา เปนตน ซึ่งภาครัฐจะขับเคลื่อนเร่ือง Big Data 
ตอไป โดยการเช่ือมโยง และเผยแพรขอมูลที่สําคัญของภาครัฐ
ในการพัฒนาประเทศ ควรมีการใชงบประมาณใหมปีระสิทธภิาพ
และตรงกับความตองการที่จะนํามาใชประโยชนเพื่อใหเกิดการ
เช่ือมโยงกันทั้งระบบ อยางไรก็ตามการทํา Big Data จะตองมี
ขอคํานึงในการทําคือ     

  เมื่อกลาวถึง Data สิ่งที่ตองคํานึงถึงมากที่สุดคือเรื่อง 
“ความปลอดภัยของขอมูล”

   การทํางานรวมกัน การบูรณาการระหวางองคกรมี
ชองทาง การติดตอสื่อสารที่งาย สะดวก รวดเร็วทันเวลา มีการ
แบงปนขอมูลเพื่อผลลัพธที่ไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกัน
   การสรางมาตรฐานของขอมูล ตองคํานึงถึงความ
ถกูตองแมนยาํของผลลพัธทีไ่ด เพือ่สรางมาตรฐาน และควรมหีลกั
เกณฑเปนตัวชี้วัดวาผลลัพธนั้นไดมาตรฐาน
   ผูใชขอมูลไดรับประโยชนสูงสุดหรือไม 

จัดทําโดย
วรนาถ  ดานผดุงทรัพย

สิริรักษ  ชูเชิด

อานันท  กรุดเนียม

แหลงที่มาของขอมูล
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“Maker” หมายถึง “คนทําของ” จะเปนการประดิษฐ
หรือการทําขึ้นมาใหม หรือเปนการดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูเดิม ซึ่ง
คําวา “Make” จะมีความแตกตางกับ “Do” กลาวคือ “Make” 
เปนการทําเพื่อใหไดของ แต “Do” เปนการทําอะไรสักอยาง
โดยไมจําเปนตองไดของ ทั้งนี้ แมวา “Maker” จะเปนคําใหมใน
สังคมไทย แตถือวาไมใชสิ่งใหม โดยวัฒนธรรม “Maker” เกิดขึ้น
ในประเทศไทยมานานแลว เพียงแตปจจุบันมีการพัฒนาให
เห็นภาพลักษณที่มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซึ่งอาจกลาวไดวามี
รูปแบบที่ใกลเคียงกับวัฒนธรรม DIY (Do It by Yourself) หรือ 
“อยากไดตองทําเอง” เนื่องจากเปนการแสดงออกถึงความเปน

ถอดบทเรียน ถอดบทเรียน 
นักประดิษฐสูธุรกิจทําเงินนักประดิษฐสูธุรกิจทําเงิน

บทความพิเศษ

ตัวตนของผูประดิษฐผานงานอดิเรกและส่ิงของท่ีทําขึ้นเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยจุดกําเนิดของ Maker เริ่มตนจากการพัฒนา
ซอฟตแวร Processing ในป 2544 ดวยการนําเทคโนโลยีมา
ผสมผสานกับงานศิลปะผานคอมพิวเตอร เรียกวา Data 
visualization ตอมาไดพัฒนาซอฟตแวรชิ้นใหมเรียกวา Open 
source ซึง่เปนโปรแกรมท่ีเปดใหผูใชภายนอกสามารถเขาไปเพ่ิม
เตมิ ดดัแปลง แกไข และนําขอมูลหรอืผลงานไปใชเช่ือมโยงตอกันได 
โดยไมมคีาใชจาย กลายเปน Creative commons หรือนวัตกรรม
เชิงสังคม นอกจากน้ียังมีโปรแกรมในลักษณะ Open source 
ที่เปนที่รูจักอื่นอีก อาทิ “Wiring” สําหรับใชในงาน interactive 

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

Maker CommunityMaker Community
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art และ “Arduino” สาํหรบัการสรางตนแบบทางอเิลก็ทรอนกิส 
ดังนั้น Open source จึงเปนแหลงขอมูลสําคัญที่สราง Makers 
ซึ่งหัวใจหลักของการเกิด Open source และ Makers คือ 
ความมุงมั่น ตั้งใจ และแบงปน
 สิง่ทีก่าํหนดวฒันธรรม Makers อกีอยางหนึง่ คอื นติยสาร
รายไตรมาส ชื่อวา Make ซึ่งวางแผงคร้ังแรก ในป 2548 และ
ตอมาในป 2549 ไดมีการจัดงาน Maker Faire เปนครั้งแรกใน
เมืองซานมาเตโอ รัฐแคลิฟอรเนียสหรัฐอเมริกา โดยเปดใหเหลา 
Makers มาออกบูธและผูทีส่นใจเขารวมงาน โดยไมเสยีคาใชจาย
ซึ่งในครั้งน้ันมีผู มารวมงานเพียง 100 กวาคน ปจจุบันมีคน
มาเยี่ยมชมงานมากกวา 2 แสนคน และเก็บคาพ้ืนที่แสดงผลงาน 
100 เหรยีญสหรฐัฯ คาเขาชมงาน 89 เหรยีญสหรฐัฯ ตอคนตอวนั
ซึ่งงานดังกลาวไดเขามาเปดในประเทศไทยดวย ภายใตชื่อวา 
“Bangkok Mini Maker Faire” จัดขึ้นคร้ังแรกเม่ือป 2558 
ผานความรวมมือของ สวทช. และบริษัทเชฟรอน โดยในป 2561 
ไทยจะยกระดับงานเปน “Bangkok Maker Faire” เปนประเทศ
ที ่2 ในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตอจากสิงคโปร ซึง่การยก
ระดบังานน้ีจะทําให Makers ที่มีชื่อเสียงและมีฝมือระดับโลกมา
รวมงานมากขึ้นเปดโอกาสให Makers ชาวไทยไดมีโอกาสพบปะ
และเห็นผลงานท่ีนาสนใจของศิลปนจากตางประเทศมากขึ้น 
ซึ่งจะทําใหเกิดการทํา Workshop และแบงปนความรูรวมกันได
 Maker space หรือในชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป เชน 
Hacker space Fab Lab Tech shop เปนสถานท่ีสาํหรบับรรดา
นักออกแบบและนักประดิษฐที่จะเขาไปใชงานไดตลอดเวลา 

โดยจะมีผู เช่ียวชาญใหคําแนะนําท้ังดานเทคโนโลยีและงาน
หตัถกรรม เพ่ือสราง Makers และผลิตผลงานสรางสรรคเขาสูงาน 
Maker Faire เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล แสดงไอเดียผลงาน และ
เจรจาซ้ือขายกัน   ทัง้นี ้Makers ไมจาํเปนตองเปน Professional 
เพียงแคคิดและลงมือทํา Just Do It เพราะไมเชนนั้นจะไมมีผูใด
เหน็คณุคาผลงานของเรา และองคความรูทีม่อียูในตวักจ็ะสูญหาย 
ทัง้นีจ้ดุเปลีย่นของ “Maker” คอื การตระหนกัถึงความสามารถใน
การแปลงไอเดยีสรางสรรคของตนเองใหเปนชิน้ผลงาน ซึง่บางครัง้
ไมสามารถทําเองไดทัง้หมด ทาํใหตองพ่ึงพาทกัษะฝมอืของคนอ่ืน 
ยกตัวอยางกรณีของนายสตีฟ จ็อบส ที่มีไอเดียในการขยายภาพ
บนจอโทรศพัทมอืถอื iPhone ดวยนิว้มอื แตไมสามารถประดษิฐ
สิ่งนั้นไดเอง จึงตองจางนักประดิษฐชาวไตหวันเปนผูผลิตจอให
 ดังนั้น ชาวอเมริกันจํานวนมากจึงหันกลับมาสร าง
องคความรูใหกบัตนเองเพ่ือกลบัไปเปนชนชาตินกัประดษิฐเหมอืน
ที่เคยเปนในอดีต และเริ่มมีคําวา “STEM” ซึ่งเปนระบบการ
ศึกษาแนวใหมที่มีการบูรณาการความรูดานตาง ๆ คือ Science 
Technology Engineering และ Mathematics โดยตอมา
ภายหลังไดเพิ่มศิลปศาสตรเขาไปอีกแขนง กลายเปน “STEAM” 
 ปจจุบัน Makers มีเทคโนโลยีเปนตัวชวยทําใหเกิดการ
สรางผลงานสรางสรรคไดงายข้ึนและตุนทุนตํา่ลง ยกตัวอยางเชน
การพัฒนาบอรดคอมพิวเตอรขนาดเล็ก เรียกวา Raspberry Pi
ซึ่งมีราคาถูกลง โดยบริษัทกูเกิลไดสั่งซื้อไปบริจาคใหอังกฤษ
กวาลานบอรดเพื่อใชแทนเคร่ือง PC ตั้งโตะแบบเดิม โดย
ตอมา BBC ของอังกฤษ ไดมีแนวคิดให Maker พัฒนาบอรด
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ที่มีขนาดเล็กลงอีก เรียกวา Micro Bit และประกาศโครงการ
แจกจายใหกับเด็กมัธยมท่ัวประเทศ เพื่อใช ในการศึกษา 
รวม 1 ลานชุด ใชงบประมาณเพียง 5 ลานปอนดเทานั้น 
ซึ่งแนวคิดดังกลาวนับเปนตัวอยางที่ดีสําหรับหนวยงานตาง ๆ 
ของไทยในการสนับสนุน Makers นอกจากนั้น Makers สามารถ
ตอยอดนวัตกรรมได ดวยการใชความรูและความคิดสรางสรรค 
เพ่ือสรางคุณคาใหเกิดมลูคาเพ่ิมดานเศรษฐกิจ กลาวคือ Makers 
ไมไดมีหนาที่สราง “นวัตกรรม” แตสามารถนําไปสูนวัตกรรมได
เพราะ Makers ไมจําเปนตองสรางของใหม แตจะเปน
นักประดิษฐดัดแปลง ซึ่งแตกตางกับ “Innovator” หรือนวัตกร
ที่เปนผูสราง “นวัตกรรม” ทั้งนี้ Makers ไมไดเปนแคผูบริโภค
เพียงอยางเดียว แตตองทราบและเขาใจถึงที่มาของสิ่งตาง ๆ 
เกิดการเรียนรู และมีการแบงปนความรูกัน โดย Makers จะ
ทําหนาที่เปนนักการตลาดดวย และตองรูวาอะไรท่ีจะสามารถ
แปรไปสูการสรางมูลคาทางการตลาดได   นอกจากนี้การเปน 
Makers ที่ดีตองลดความเปนตัวของตัวเองลงและรับฟงความ
คิดเห็นที่แตกตาง
 ปจจุบันโลกกาวสูการเปน Open innovation ที่เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูและความคิดใหม ๆ จากภายนอกอยูตลอด
เวลา ดังน้ัน Makers จําเปนตองขยายกรอบความคิดใหกวางขึ้น
หลากหลายมากข้ึน และไมจํากัดอยูเฉพาะในสาขาท่ีเราคุนเคย 
เชน จากเดิมที่อยูในสาขา Life Sciences อาจจะตองเริ่มเรียนรู
ในสาขา Engineering เพิม่ดวย ดงันัน้ Makers อาจเรียกไดวาเปน 
Innovative Driven Entrepreneur (IDE) หรือผูประกอบการที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซึ่งจําเปนตองอาศัยเครือขายนวัตกรรม

เพือ่เปนแหลงแลกเปล่ียนองคความรู เชนเดียวกับ Maker space 
ของบรรดานักประดิษฐทั้งหลาย
 ความแตกตางของ “SME” กบั “Start up” ในความหมาย
ของนาย Paul Graham คือ SME จะใชเงินทุนของตนเอง 
สามารถเติบโตได แตใชเวลา สวน Start up จะใชเงินของนัก
ลงทุน สามารถเติบโตได และใชเวลาไมนานนัก  ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่ง
ที่ทําให Start up ของไทยไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร คือ 
การขาดจติวญิญาณของการเปนผูประกอบการ “Entrepreneur 
Spirit” ซึ่งคนรุนใหมมักมองวา Start up เปน easy money 
เลยไมมีความพยายามมากนักในการทําธุรกิจ และไมอดทน
รอคอยเวลาท่ีเหมาะสมในการทําธุรกิจเชิงพาณิชย หรือการมี
อํานาจในการตอรอง นอกจากนี้การขาดประสบการณในการ
ทําธุรกิจ ทําให Start up ในประเทศไทยถูกขโมยไอเดีย หรือ
ลอกเลียนแบบสินคา  ดังนั้น SME ไมจําเปนตองเปน Start up
แตอาจเปน Scale up ก็ได ขึ้นอยูกับวา Business model 
ของเรานั้นเหมาะสมกับการเปน Start up หรือไม โดยการ
สรางความสําเร็จของ Start up จําเปนตองอาศัยความพรอม
ของทีมงานท่ีมคีวามเช่ียวชาญใน 3 สวนสําคญั คอื 1) ดานการตลาด
2) ดานการเงิน และ 3) ดานเทคนิค อยางไรก็ดี ตลาด Start up 
มีขอจํากัดดานกระบวนการผลิตที่ตองการ Scale ที่มหาศาล 
ดังนั้น ประเทศไทยควรจะ Scale up กอนท่ีจะยกระดับ
ไปเปน Start up ซึ่งจําเปนตองอาศัยระบบการศึกษาที่สามารถ
สนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไทยกาวไปสูการเปน Makers ที่ดี
ได ทั้งนี้ ปจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรที่มีทักษะดานการทํา
วิจัยอยูแลว เพียงแตตองสรางโอกาสใหมากยิ่งข้ึน ซึ่งการทําวิจัย
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จัดทําโดย
ขัตติยา วิสารัตน 

เรวดี แกวมณี 

ปทิตตา เตชะศุภสิน 

แหลงที่มาของขอมูล
- การเสวนาวิชาการ งานสัมมนา OIE Forum 2017 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

- วิทยากร 

1) ชัยวัฒน ลิ้มพรจิตรวิไล กรรมการผูจัดการบริษัท INEX จํากัด 

2) วรเศรษฐ นิพัทยกุศล ผูรวมกอตั้ง Tribes Maker Space 

3) สัตวแพทยกษิดิ์เดช ธีรนิตาธาร ประธานเจาหนาที่นวัตกรรม บริษัท จี.ไอ.บี เทรดดิ้ง จํากัด 

4) เพ็ชร ประภากิตติกุล นักวิชาการอิสระ และผูกอตั้งบริษัท Reconomy Global จํากัด 

5) เกรียงศักดิ์ วงศพรอมรัตน ผูอํานวยการสถาบันพลาสติก

ตองมีความหลากหลายและตองมีความรวมมือรวมใจกัน 
(Collaboration) ของภาคสวนตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ นอกจาก
นั้นหัวใจสําคัญอีกประการหน่ึงที่จะชวยใหธุรกิจเติบโต
และประสบผลสําเร็จ คือ การใช “ปญญานําทุน” โดย
อาศัย “Maker space” เปนตัวชวย หากมีเงินทุน
จํากัดตองคิดและทํา Project ใหไดหลากหลาย เพื่อ
กระจายความเสี่ยง ไมควรทุมเงินลงไปในธุรกิจเพียงแค 
Project เดียว นอกจากนี้ยังตองอาศัยการพึ่งพากันผาน 
Community และ Connection รวมทั้งอาศัยปจจัย
อื่น ๆ อีกหลายประการ  โดยตองพิจารณาตัวเองใหไดวา 
1) มีจุดเดนอะไร  2) ตลาดอยูที่ไหน และ 3) ทําอยางไร
จึงจะสรางนวัตกรรมได ซึ่งทั้ง 3 เรื่องน้ีตองดําเนินการ
ไปพรอมกัน และเร่ิมตนจากการปรับกระบวนการคิด 
Re-think แลวจึงคอย Re-design สุดทายจึงเปนขั้นตอน
ของการ Reduce หลกัสาํคญัอกีประการหน่ึง คอื ตองรูวา 
“เราเปนใคร” ในตลาด เพือ่ทีจ่ะรกัษาตาํแหนงธรุกจิใหได 
หากประสบปญหาตอง คดิใหมเพือ่แกไขปญหา ทัง้นัน้การ
ทาํธุรกจิใหประสบความสาํเรจ็ในยคุปจจบุนั คูแขงภายใน
ประเทศตองไมแขงขันกันเองแตตอง “จับมือกัน” ไมใช 
“เปนศตัรกูนั” เนือ่งจากเรามคีูแขงภายนอกประเทศมาก
อยูแลว โดยผูประกอบการในธรุกจิขนาดใหญควรใหความ
ชวยเหลอื Start up ในทกุดาน เพ่ือใหประสบความสาํเรจ็
รวมกนัแบบ “Win-Win Together” โดยปจจบุนัมเีครอืขาย
นวตักรรมภาคอตุสาหกรรม (INNOTHAI) ซึง่เปนเวทสีราง
ความรวมมอืผานการแลกเปลีย่นองคความรูในดานตาง ๆ
สู การพัฒนานวัตกรรมและตอยอดในเชิงพาณิชย  
ซึ่งในระยะตอไปจะมีการยกระดับขึ้นเป นสมาคม 

ซึ่งหากผูประกอบการท่ัวไปสนใจก็สามารถเขากลุมได เพ่ือจะไดเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และลดจุดออนที่ตนเองมีอยู โดยในเบื้องตน
คาดวาสถานที่จัดตั้งสมาคมจะใชพื้นที่ของสถาบันพลาสติก
 สุดทายความสําเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูยุค 4.0 

หัวใจสําคัญคือ การสราง Platform สรางเครือขายที่ดี เพื่อให
ผูประกอบการในแตละสาขาอาชีพไดมีโอกาสมาพบกันเพื่อใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู (Sharing) เมื่อมีโอกาสมาพบกันยอมมีโอกาส
เกิดนวัตกรรมใหม ๆ เกิดขึ้น 
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ภาวะแนวโนม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 2/2560 
และการคาดการณ

สวนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห
ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 26 วารสาร

สรุปอุตสาหกรรมหลักที่สงผลกระทบตอดัชนีผลผลิต ไตรมาส 2/2560 
และการคาดการณในไตรมาส 3/2560

1. อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.83 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นในสินคา
ไกแชแข็งและแชเย็นรอยละ 5.67 เนื่องจากความตองการในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังคงเพิ่มสูงขึ้นจากประเทศท่ีไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคไขหวัดนก โดยเฉพาะญี่ปุนและเกาหลีใต  โดยคาดการณวาการสงออกไกของไทยจะขยายตัวดีขึ้น ในตลาดญ่ีปุน เกาหลีใต 
เนื่องจากปญหาไขหวัดนกระบาด แตประเทศบราซิลเร่ิมกลับเขามาผลิตและสงออกเน้ือไกมากข้ึนแลว (หลังจากประสบปญหาการสงออก
เนื้อไกที่ไมไดคุณภาพ) ทําใหประเทศคูคากลับไปนําเขาไกจากบราซิลตามปกติ ยกเวน เพียงกลุมประเทศตะวันออกกลาง กุงปรับตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 18.55 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการเพาะเล้ียง และสามารถแกปญหาโรคตายดวนในกุงไดดีขึ้น ทําใหมีวัตถุดิบเพื่อผลิตเพิ่มขึ้น 
โดยคาดการณวาปริมาณผลผลิตกุงจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น ตามความตองการในตลาดโลกท่ียังคงมีอยางตอเนื่อง ประกอบกับราคากุงในประเทศท่ี

ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 2/2560 (เมษายน – มิถุนายน*) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรม (MPI) ปรบัตวัดลงรอยละ 0.06 สะทอนถงึภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมทีค่อนขางทรงตวั  มกีารปรบัตวัลดลงเลก็นอย 
โดยอตุสาหกรรมหลกัทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปกอน ไดแก อตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2)

ตารางที่ 1 ดัชนีอุตสาหกรรมรายไตรมาส

ที่มา: ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบื้องตน
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ปรับตัวลดลง (ปริมาณกุงในประเทศเริ่มมีการผลิตไดเพิ่มขึ้น) ทําใหประเทศคูคาหันมานําเขากุงจากไทยเพิ่มขึ้น สําหรับนํ้าตาล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 9.94 เนื่องจากประเทศคูคาหลักมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยคาดวาประเทศคูคาหลักจะนําเขาน้ําตาลจากไทยเพ่ิมขึ้น ไดแก ฟลิปปนส จีน 
และ CLMV 

2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม มีการปรับตัวลดลง
ทั้งในกลุมสิ่งทอและเครื่องนุงหม รอยละ 2.57 และ 1.51 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากอุตสาหกรรม
สิ่งทอในไทยไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศที่ฟนตัวชา สวน
ภาวะการสงออกมคีาํสัง่ซือ้นอยลง จากการทีก่ลุมลกูคาบางสวนมกีารซือ้
สนิคาจากประเทศเพ่ือนบานแทน เชน กมัพูชา และเวียดนาม เนือ่งจาก
สินคาราคาถูกกวาไทย จากคาจางแรงงานที่ตํ่ากวา อีกทั้งการไดสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) สําหรับการคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหุม 
กลุมส่ิงทอ ไดแก เสนดาย ผาผืน และเสนใยประดิษฐ มแีนวโนมปรับตัวเพิม่ข้ึน สวนกลุมเครือ่งนุงหม
มแีนวโนมปรับตวัลดลง เนือ่งจากตลาดสหัฐอเมริกา ซึง่เปนตลาดหลักมคีวามตองการสินคาจาก
ไทยลดลง และคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึ้น

3. อุตสาหกรรมเหล็ก ปรับตัวลดลงรอยละ 10.03 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปกอน โดยมีการปรับตัวลดลงจากผลของราคาเหล็กที่ปรับลดลงในชวงเดือน
เมษายน-พฤษภาคมท่ีผานมา ทําใหลูกคาชะลอคําสั่งซื้อลงเพื่อรอดูสถานการณราคา และ
บริหารสต็อกที่มีอยูแทน ประกอบกับการเขาสูชวงฤดูฝนที่มีฝนตกชุกมากวาปกอน ทําใหการ
กอสรางลาชาลงดวย โดยคาดการณวาการผลิตปรับตัวลดลง ตามภาวะการกอสรางท่ีชะลอลง 
เนื่องจากการชะลอการลงทุนของโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐและเอกชน

4. อตุสาหกรรมไฟฟา เครือ่งใชไฟฟาในบาน ปรบัตวัลดลงรอยละ 0.26 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปกอน โดยมกีารปรบั
ตัวลดลงในกลุมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน เชน ตูเย็น ลดลงรอยละ 8.63 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เน่ืองจากมีการปรับ
เปลี่ยนตูเย็นใหเปนรุนใหม อยางไรก็ตามในสวนของเครื่องซักผา ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 29.51 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากมีการขยายฐานการผลิตและไดรับคําสั่งใหผลิตเพื่อสงออกไปยังสหรัฐอเมริกามากขึ้น โดยคาดการณวาตูเย็น ยังคงทรงตัว เนื่องจาก
อยูระหวางการพฒันารุนใหม สวนเครือ่งซกัผาคาดวาจะขยายตวัจากคาํสัง่ซ้ือทีข่ยายตวัทัง้ในประเทศและสงออกไปยงัตลาดสงออกหลกั ไดแก 

สหรัฐอเมริกา และจีน
    เครือ่งปรบัอากาศ ปรบัตวัลดลงรอยละ 10.05 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั
ของปกอน เนื่องจากในปกอนผูผลิตหลายรายไดเรงทําการผลิตเพ่ิมจากการเปดตลาด AEC 
และจากสภาพอากาศที่รอนจัดในปกอน แตในปนี้มีสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตก
ตอเนือ่งในหลายภูมภิาค รวมถึงการไดรบัคาํสัง่ผลิตลดลง โดยคาดการณวาเคร่ืองปรับอากาศ
จะมีการปรับตัวลดลงตามสภาพอากาศในปนี้ที่รอนนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน และ
มีการชะลอคําส่ังซื้อลงในตลาดอาเซียน เชน ประเทศเวียดนาม

 5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส กลุ มอิเล็กทรอนิกส ไดแก วงจรรวม (ICs) และ
เซมคิอนดกัเตอร (Semiconductor) ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอยละ 10.12 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาส
เดียวกันของปกอน เนื่องจากเปนชิ้นสวนสําคัญสําหรับใชในการพัฒนาสินคาที่ใชเทคโนโลยี
ขั้นสูง ซึ่งตลาดโลกมีความตองการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดของสินคาในกลุม memory โดย
คาดการณวา ICs จะขยายตัวไดตอเนื่อง ตามความตองการของตลาดโลกท่ียังคงเพ่ิมขึ้น

ในกลุมรถยนต และ Smart Devices 
            ฮารดดิสกไดรฟ (HDD) ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 18.83 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เนื่องจากการยายฐาน
การผลติจากจนีและมาเลเซยีของบรษิทัผูผลติ รวมถงึความตองการในตลาดเซริฟเวอรทีม่คีวามตองการเพิม่ขึน้ตามการพฒันาอปุกรณทีเ่ปนระบบ
Internet of Things (loT) ที่เปนรูปแบบการเช่ือมตอทุกที่ ทุกเวลา ระหวางอุปกรณตาง ๆ ซึ่งเปนปจจัยบวกของอุตสาหกรรมในปนี้ 
โดยคาดการณวา HDD จะขยายตวัไดตอเนือ่งตามความตองการของตลาดโลกทีเ่พิม่ขึน้ (Big Data, Cloud) ประกอบกบัมกีารขยายฐานการผลติ

ู ุ

นุงหุม
หม

ลง
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ตารางที่ 2  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ที่มา: ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ: ฐานเฉลี่ยป 2554 เปนดัชนีที่ยังไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล (*) ขอมูลเบื้องตน

 ทั้งนี้ สามารถสืบคนขอมูลรายละเอียดดัชนีอุตสาหกรรมดังกลาว ไดที่เว็บไซตของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
www.oie.go.th

6. อุตสาหกรรมยานยนต ปรับตัวลดลงรอยละ 3.22 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน เน่ืองจากปริมาณการสงออก
รถยนตนั่ง และรถปคอัพที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวจากราคาน้ํามัน
ทีอ่ยูในระดบัตํา่อยางตอเน่ือง สงผลตอรายไดของประเทศในภมูภิาคนีท้ีม่รีายไดหลักจากการสงออกน้ํามนั ปญหาภัยสงครามและความขดัแยง
ในภูมิภาค รวมถึงนโยบายลดมลพิษทางสิ่งแวดลอม 
 โดยการเพิม่อตัราภาษใีนรถยนตทีป่ลอยคารบอนไดออกไซดสงู อยางไรตาม การผลิตรถยนตนัง่ความจุกระบอกสบูระหวาง 1,801-2,400 cc
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.24 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยคาดการณวาการสงออกรถปคอัพ ยังคงปรับตัวลดลงตอ
เนื่องจากตลาดตะวันออกกลางเปนหลัก แตรถยนตนั่งขนาดเล็กและกลาง รวมทั้งรถปคอัพที่จําหนายภายในประเทศมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น 
(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2)
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จัดทําโดย
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นานาสาระ

¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ ถือเปนจังหวัดในลําดับตน ๆ ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ที่นับวาเปนจังหวัดที่มีศักยภาพและความไดเปรียบในดานตาง ๆ  อาทิ 
ดานภูมิศาสตร การคมนาคมและโลจิสติกส และการศึกษา จังหวัดขอนแกนจึงได
กําหนดแผนการพัฒนาจังหวัดใหมีความเปนเลิศใน 3 ดาน ไดแก 1) การพัฒนา
ศูนยบริการทางการแพทยชั้นเลิศ (Medical Hub) สําหรับผูปวยในประเทศและ
จากประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 2) การพัฒนาโครงขายเสนทางการคมนาคม 
ทั้งถนน ระบบรถโดยสารดวนพิเศษ สนามบิน เพื่อเช่ือมตอขอนแกนกับภูมิภาค
และอาเซียน และ 3) การเปน MICE city (Meeting, Incentive Travel, 
Conventions, Exhibition) หรอืการเปนเมอืงแหงการประชมุ/การจดันทิรรศการ
ของภาคอีสาน นอกจากนี้ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบาย
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขัน
ของประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จังหวัดขอนแกน 
ไดรับเลือกใหเปนหน่ึงในพ้ืนท่ีนํารองของโครงการสงเสริมพื้นท่ีพิเศษสําหรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City) ตอจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม 

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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 โครงการ “ขอนแกนสมารทซิตี้” เปนโครงการที่ไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดขอนแกน ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแกน
ใหเปนเมือง Smart City ใหครบทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย 
 1) Smart Mobility (การสัญจรอัจฉริยะ) คือ การนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบรูณาการรวมกบัระบบขนสงมวลชน
ตาง ๆ อาทิ การพัฒนาระบบการจราจรยุคใหม โครงการขนสง
มวลชนรถไฟฟารางเบา (Light Rail Transit) รถประจําทาง
ที่สามารถระบุพิกัดของรถและเวลาเขาทารถได การจัดทําระบบ 
Automation and City Logistic และการเชื่อมโยงระบบขนสง
ตาง ๆ ทั้งทางบกและทางอากาศ 
 2) Smart Living  (ชุมชนอัจฉริยะ) คือ การนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับกิจวัตรประจําวันและวีถีชีวิตของ
ชมุชนและสงัคมในดานตาง ๆ  อาทิ การเปนศนูยกลางการบริการ
ดานสขุภาพ ผาน Application ตาง ๆ  การตดิตัง้โครงสรางพืน้ฐาน 
(WiFi/Sensor) การตดิตัง้ CCTV/Drone และระบบ Internet of 
Things (IoT) การควบคุมระบบแสงสวางของเมือง/การแจงเหตุ
ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกเมืองและสังคม 
 3) Smart Economy  (เศรษฐกิจอัจฉริยะ) คือ การดําเนิน
ธุรกิจและพัฒนานวัตกรรม ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การ
คาและบริการผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ การพัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชน 
การสงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ทั้งเร่ืองการ
ผลิต ทรัพยากรและเทคโนโลยี เพื่อนําไปวิเคราะหและออกแบบ
รูปแบบการผลิตทางการเกษตร การพัฒนาใหเกิด MICE city 

การจดัทาํ E-San Trading Center ผานระบบ IoT รวมท้ังการสราง
Platform ที่ผูเริ่มทําธุรกิจสามารถทํากิจกรรมที่เก่ียวของได 
 4) Smart Citizen (ประชาชนอัจริยะ) คือ การพัฒนา
ประชากรของจังหวัดขอนแกนผานการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งดานการศึกษาของชุมชนโดยใชบทเรียนออนไลน 
การสรางระบบการมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนผานระบบ IoT
การสรางระบบนิเวศในการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหประชาชน ทั้งผู
สอน ผูเรียน หรือผูสนใจท่ัวไปเขาถึงระบบการศึกษาไดอยางท่ัว
ถึง รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําขอมูลความ
คิดตาง ๆ เพื่อนํามาประมวลและวิเคราะหเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเมืองขอนแกนตอไป
 5) Smart Environment (สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ) 
คือ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดการ
สิ่งแวดลอมในชุมชน เชน การสงเสริมการสรางพื้นที่สีเขียวและ
อาคารประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานหมุนเวียน การจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ การตรวจสอบและควบคุมมลภาวะ 
ทั้งนํ้า อากาศ และขยะใหอยูภายใตมาตรฐานที่กําหนด
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6) Smart Governance  (การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ) 
คือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเช่ือมโยงและบูรณาการ
การบริหารจัดการเมืองใหเกิดประสิทธิภาพและโปรงใส เชน การ
สรางฐานขอมลูของภาครฐั การเปดเผยและการบรกิารขอมลูของ
ภาครัฐแกประชาชนอยางทัว่ถงึ และการเปนศนูยกลางความรวม
มอืระหวางภาครฐั เอกชนและประชาชนผานระบบอเิล็กทรอนกิส
โดยในระยะเริ่มแรก จังหวัดขอนแกนจะดําเนินการจัดใหมี
โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ภายในพ้ืนที่นํารองของ
จงัหวดั กอนจะขยายสูเมอืงอืน่ ๆ  ของจงัหวดัขอนแกนตอไป อาทิ 
การติดตั้งระบบ WiFi และ Sensors ตามจุดตาง ๆ  เพื่อเริ่มตน
เกบ็ขอมลูตาง ๆ  ในลกัษณะของ Big Data โดยจะมีศนูยกลางการ
ควบคุม ดูแลและเชื่อมโยงระบบตาง ๆ  (Smart City Operation 
Center) เพ่ือนาํมาประมวลผล วเิคราะหและวางแผนการบริหาร
จดัการเมือง ทัง้ 6 ดานดังกลาวในอนาคต ปจจุบนั สิง่ท่ีเริม่ปรากฏ
อยางเปนรูปธรรมในจังหวัดขอนแกนแลว คือ รถบัสอัจฉริยะ 
ที่ใหบริการผานจุดหลักตาง ๆ ของเมืองขอนแกน ผูใชบริการ
สามารถตรวจสอบตาํแหนงของรถบสัแบบ Real-Time และคนหา
เสนทาง/จุดจอดขึ้น-ลง ผาน Application บนมือถือ
 ทัง้น้ี นอกจากการลงทุนในระบบโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ  แลว 
ยังจําเปนจะตองคํานึงถึงการดําเนินงานในระยะยาว ทั้งในสวน
ของฮารดแวรและซอฟทแวร อาทิ การบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืน
ฐานตาง ๆ  การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ [วศิวกร/
นักพัฒนาระบบสําหรับรองรับและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data Engineer/Developer) นกัวเิคราะหขอมลูขนาดใหญ 
(Big Data Analyst) นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist)] 
และการพัฒนาระบบความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร 

จัดทําโดย: 
นางสาวจุฑาทิพย ศิริพงษ : นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ที่มาของขอมูล:
1. การศึกษาดูงาน “โครงการขอนแกน สมารทซิตี้” 

ณ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลขอนแกน
ภายใตโครงการสัมมนา “อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: 

ปรับตัวอยางไรใหเขาสูอุตสาหกรรม 4.0”
2. เอกสารประกอบการบรรยาย “KHON KAEN SMART CITY” 

โดยสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลขอนแกน
3. ขอนแกนซิตี้บัส, http://www.khonkaencitybus.com/

(Cyber Securities) เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอภาครัฐและ
ประชาชน ตลอดจนควรมีการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของนโยบายดังกลาว โดยมีการปรับตัวและเรียนรู
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เพื่อกาวเขาสูความเปนขอนแกนสมารทซิตี้ในอนาคต. 
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เกร็ดความรูคูอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ สศอ. ในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการจัดทํานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนคาดการณแนวโนมและ
แจงเตอืนภยัดานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมของประเทศ ไดใหความสําคญัตอการเรงพฒันาระบบ “Big Data for Foresight” ซึง่ถอืเปน
นโยบายสาํคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล เพ่ือใชเปนเคร่ืองมอืในการวเิคราะหภาพอุตสาหกรรมแหงอนาคต (Industrial 
Foresight) เพือ่เสรมิศกัยภาพการทาํงาน ใหสามารถรองรบัและตดิตามขอมลูการเปลีย่นแปลงทัง้ในประเทศและตางประเทศได  
เชน การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค  การเปลีย่นแปลงสภาพทางกายภาพตาง ๆ  ไมวาจะเปน อปุกรณ เครือ่งจกัร ของใช
ในครัวเรือน สินคาอุปโภคบริโภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการ  เปนตน 

ในการยกระดับอุตสาหกรรมไทย เขาสูประเทศไทย 4.0 มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีภาครัฐ
จะเปนสวนที่มี ขอมูลขนาดใหญ หรือบิ๊กดาตา (Big Data) เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่มีอยูอยาง
กระจัดกระจาย และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นํามาจัดระเบียบและใชประโยชน Big Data
เปนเทคโนโลยทีีเ่อือ้ตอการสรางเครอืขายทีท่าํใหทกุภาคสวนเขาถงึขอมลูทีม่คีณุภาพ และสามารถ
นํามาใชประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรมทั้งระบบ

สํานักบรหารกลางสํานั
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 โดยได มีการจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาระบบ 
Big Data for Foresight แลวทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย

1. การสรางทีมบุคลากร (Data Science Team) ดวยการ
เรงผลิตนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) โดยในระยะสั้น
จําเปนตองจัดหาผูเชี่ยวชาญภายนอกมาเปนหัวหนาทีมกอน 
รวมถึงการพัฒนาระยะกลางที่ตองพัฒนาบุคลากรภายใน สศอ. 
ดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝกปฏิบัติจริงในการทํางาน
รวมกับผูเช่ียวชาญภายนอก และในระยะยาว อยูระหวางการ
เสนอขอทุน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
เพื่อศึกษาตอทางดานนี้โดยตรง  สําหรับนักวิเคราะห (Business 
Analyst) ซึ่งเปนกลุมแรกในการตั้งโจทยการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สศอ.มีอยูแลว จะใหความสําคัญในการเรงพัฒนาการ Foresight 
อุตสาหกรรมและการใชงานระบบบิ๊กดาตา 
 นอกจากน้ี ในระยะสั้นจะมีการจัดหาผูเชี่ยวชาญภายนอก
มาเปนหัวหนาทีมนักพัฒนาระบบ (Developer) และวิศวกรขอมูล 
(Data Engineer) กอน โดยในระยะกลางจะเรงพัฒนาบุคลากร
ภายใน สศอ. ดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝกปฏิบัติจริง
ในการทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญภายนอก

 2. การบรหิารจัดการขอมลู ในกรณทีีข่อมูลมีอยูแลวในแตละ
หนวยงาน สศอ. จะหารือและจะทาํ MOU รวมกนัในการนาํขอมูล
มาใช  ซึ่งในชวงท่ีผานมาไดมีการทํา MOU รวมกับ การไฟฟา
นครหลวง และการไฟฟาภูมิภาคแลว เพ่ือใชขอมูลการใชไฟฟา
มารวมวิเคราะหถึงภาวะทางเศรษฐกิจ และประสิทธิการใชไฟฟา 
รวมถงึการประเมนิความตองการใชไฟฟา สาํหรบัใชในการจดัแผน
พฒันาระบบไฟฟารองรบักบัความตองการ และจะขยายเครอืขาย
ความรวมมือในการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนา
ระบบ Big Data ตอไป
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 นอกจากน้ี จะมีการเพิ่มเติมการจัดทําขอมูลใหมๆ ในการใช
ในระบบบิ๊กดาตา เชน  การจัดทําระบบขอมูล GIS เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของการพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงพื้นท่ี เชน ที่ตั้ง
โรงงาน วัตถุดิบ/เครือขายการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
คมนาคมขนสง และสถาบันการศึกษา รวมถึงการจัดทําระบบ
เชื่อมโยงเครือขายภาคการผลิตต้ังแตตนน้ํา กลางนํ้า ปลายนํ้า, 
การจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อชี้วัดจุดแข็ง/จุดออนของอุตสาหกรรม และการ
จัดหาขอมูลสถานการณความเคล่ือนไหวและทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมอนาคตของโลก

3. สถาปตยกรรมระบบซอฟตแวร อยูในระหวางการ
พิจารณาระบบ Software สําหรับใชในการบริหารจัดการขอมูล 
จํานวนมหาศาลและการวิเคราะหขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดวยการสรางแบบจําลอง Data Model ใหเหมาะสม
กบัประเภทขอมลู และสามารถปรับเปล่ียนไดตามสถานการณโลก 
พรอมนําองคความรูดานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence 
: AI) และการเรียนรูจากเคร่ือง (Machine Learning) มาใช
ประกอบการวิเคราะห และการพยากรณสถานการณทั้งภายใน
และภายนอกประเทศใหไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

แหลงท่ีมาของขอมูล

งานแถลงขาวความสําเร็จ OIE Forum 2017 วันที่ 10 สิงหาคม 2560

 การพัฒนาระบบ Big Data for Foresight ใหสามารถใชงาน
ไดอยางเปนรูปธรรม จะกอใหเกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ทําใหผู ประกอบการมีความสามารถในการแขงขัน และมีน
วัตกรรมใหม ๆ นําไปสูการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนา 
และชวยยกระดับรายไดของประชาชนใหสูงข้ึน เพ่ือกาวพน 
“กับดักรายไดปานกลาง” ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจะดีขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้ การทํางานจําเปนตอง
รวมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ซึ่งมีสําคัญใน
การกําหนดทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไป
พรอมกับการใชเครื่องมือหรือโมเดลตาง ๆ ในการพยากรณและ
สรางภาพอตุสาหกรรมอนาคต ซึง่สิง่เหลานีเ้ปนสิง่ทีเ่ราตองเรยีนรู
รวมกัน เพ่ือนาํไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่จะสรางความเขมแข็งใหกับประเทศไทยตอไป”
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ประเทศสิงคโปรเปนประเทศหนึ่งที่ถือเปนตนแบบดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การวางนโยบายและการ

ขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม ผานกลไก
ขบัเคลือ่นทีม่ปีระสทิธภิาพสงผลใหสงิคโปรสามารถนาํพาประเทศ
กาวขามขอจํากัดดานพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสูการ
เปนประเทศที่ประสบความสําเร็จทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และทุนมนุษย  โดยในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา พบวา
โมเดลของสิงคโปรไดถูกหยิบยกมาเปนกรณีตัวอยางเพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายและกลไกขับเคล่ือนการพัฒนา

กลไกช้ีนําการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในอนาคตของประเทศสิงคโปร
สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

The Committee 
on the Future Economy

ของไทยในหลายเร่ือง เชน การพัฒนาผูประกอบการและ Startup 
ของสิงคโปร ผานกลไก SPRING Singapore หรือ คณะกรรมการ
มาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรมแหงประเทศสิงคโปร ซึ่งทํา
หนาทีห่ลกัในการชวยเหลอืผูประกอบการสงิคโปรทัง้ดานการเงนิ 
การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรม การเขาถึงตลาด รวมท้ัง
การพัฒนาและสงเสริมดานมาตรฐานใหสินคา/บริการมีคุณภาพ 
เปนทีย่อมรบัในระดบัสากล เปนตวัอยางในการรเิริม่นโยบายและ
ขับเคล่ือนการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และ Startup ของ
ไทยอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการจัดต้ัง SPRING Board หรือ 
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คณะทํางานชี้นํายุทธศาสตร ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ 
นวัตกรรม และมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน และมีองคประกอบเปน
ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนช้ันนํา 
เพื่อทําหนาที่ในการวางยุทธศาสตรและขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยในประเด็นสาํคัญตาง ๆ หรือ การพัฒนาเมือง
เทคโนโลยีชวีภาพ Biopolis ของประเทศสงิคโปร ภายใต A*STAR 
(Agency for Science, Technology and Research) ซึ่ง
เปนสถาบันวิจัยที่รัฐบาลสิงคโปรตั้งใจพัฒนาใหเปนสถาบันวิจัย
ระดับโลก โดยภายใน Biopolis จะประกอบดวยมหาวิทยาลัย 
องคกรของรัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญตางชาติ ธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย และสิง่อาํนวยความสะดวกทีค่รบครนั เพือ่รองรบั
การพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุกรรมศาสตร ชีวะโมเลกุล 
นาโนเทคโนโลยี และศาสตรที่เกี่ยวของ ก็ไดถูกหยิบยกมาเปน
แบบอยางของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในรูปแบบคลัสเตอร 
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่เพ่ือรองรับการเติบโต
ของอตุสาหกรรมในอนาคต เชน การพฒันาเมอืงนวตักรรมอาหาร 
การสรางคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต Bioeconomy ใน
รูปแบบ Complex ในพ้ืนที่เปาหมาย เปนตน 
 นอกจากโมเดลการพัฒนาตามตัวอย างข างต นแล ว
การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใหพรอมกาวสูอนาคต 
ภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งจากปจจัยภายใน
และภายนอก ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจวา ประเทศที่
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอยางสิงคโปร มีแนวทาง/กลไก
ในการดําเนินการเรื่องนี้อยางไร ซึ่งในบทความน้ี ผูเขียนจะนํา
คุณผู อ านทุกทานไปทําความรู จักกับกลไกช้ีนําการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคตของประเทศสิงคโปร คือ The Committee 
on the Future Economy (CFE) หรือ คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต วามีกระบวนการทํางานอยางไร และ
ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรที่ได จากการดําเนินงานของ CFE 

มปีระเดน็สาํคญัอะไรบาง ซึง่หวงัวาจะเปนประโยชนตอคุณผูอาน
และสามารถนําไปประยุกตใชในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยไดบางไมมากก็นอย

 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (The 
Committee on the Future Economy : CFE) ของ
สงิคโปร เปนคณะกรรมาธกิารระดบัสงู ทีม่กีารประกาศแตงตัง้โดย
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร นายลี เซียน ลุง ในป ค.ศ. 2015 ทําหนาที่
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ และวางยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจสําหรับทศวรรษหนา เพื่อนําพาประเทศสูความ
เจริญกาวหนาในอนาคต อยางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีสมาชิก
จํานวน 30 คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากภาคการศึกษา 
ภาคเอกชน สมาคมธุรกิจ ซึ่งเป นผู แทนจากหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทั้งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ มีการประกอบ
ธุรกิจทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและ
อุตสาหกรรม เปนประธานรวม และรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนรองประธาน 
 CFE เริม่มกีารประชุมหารือเพ่ือปฏิบตัภิารกิจตามท่ีไดรบัมอบ
หมาย ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2016 โดยในขัน้ตอนการดาํเนนิงาน
นั้น จะครอบคลุมกลุมผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียกวา 
9,000 คน ซึ่งเปนผู แทนจากสมาคมการคาและหอการคา 
(Trade Associations and Chambers : TACs) องคกรภาครัฐ 
สหภาพ สมาพนัธ บริษัทเอกชน ผูบริหาร แรงงาน นักวิชาการ 
ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ก็ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ดังกลาวดวย การกําหนดทิศทางและวางยุทธศาสตรการพัฒนา

ของ CFE จะตั้งตนจากรายงานของคณะกรรมาธิการยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจ (The Economic Strategies Committee 
: ESC) ซึ่งไดระบุขอเสนอเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไว แตเนื่องจากบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ทําใหจําเปนตองมีการพิจารณาทบทวนเพื่อวาง
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แนวทางการพัฒนาประเทศใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมากขึ้น ซึ่งจาก
การคาดการณทิศทางโลกในทศวรรษหนา 
พบวา การเตบิโตทางเศรษฐกจิและการเติบโต
ของ Productivity โลกจะหดตัวลง ไมเวน
แมแตประเทศผูนําอยางสหรัฐอเมริกา ที่แม
เศรษฐกิจจะฟนตัวขึ้นจากภาวะวิกฤติการ
เงินโลกแตอัตราการเติบโตก็ยังไมเทากับชวง
กอนเกิดวิกฤติ สหภาพยุโรปยังคงประสบ
ปญหาเชิงโครงสราง คนหนุมสาวอยูในภาวะ
วางงานคอนขางสูง สวนทวีปเอเชีย แมจะ
มีทิศทางที่สดใสเพราะบางประเทศมีการ
เติบโตอยางรวดเร็ว แตการเปลี่ยนแปลงของ
หวงโซอุปทานโลก และการที่ประเทศผูนํา
ทางการคาอยางจีนมีการลงทุนที่มีฐานการผลิตภายในประเทศ
มากขึ้นยอมสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจของประเทศเล็กๆ ใน
ทวปีเอเชยีอยางหลกีเล่ียงไมได ในดานสงัคม โครงสรางประชากร
ของประเทศตางๆ เขาสูสังคมผูสูงอายุ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทางเทคโนโลยี ทําใหเกิดการแทนท่ีแรงงานในภาค
การผลิตและบริการดวยหุนยนต/ระบบอัจฉริยะมากขึ้น แรงงาน
จาํเปนตองมกีารพฒันาและยกระดบัตัวเองอยางตอเนือ่ง โลกเขาสู
กระแสโลกาภิวัตนและมีการเช่ือมโยงกันมากข้ึน แตประเทศ
ผูนําอยางสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกลับมีนโยบายในเชิงปกปอง
ประเทศตัวเองใหแข็งแกรงมากขึน้ ปจจยัเหลานีล้วนสงผลกระทบ
ตอประเทศขนาดเล็กอยางประเทศสิงคโปร ซึ่ง 2 ใน 3 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติมาจากความตองการภายนอก
ประเทศ 
 CFE ไดมีการศึกษาแนวโนมโลกและประเมินผลการพัฒนา
ที่ผ านมา เพ่ือวางแนวทางการเติบโตของประเทศตอไปใน
อนาคต โดยมุงหวังใหประชากรและภาคธุรกิจของสิงคโปรมีการ
พัฒนาความสามารถในเชิงลึก ใหความสําคัญกับการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนา
คนใหมีทักษะ ความรู ความเช่ียวชาญ เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ดวยนวัตกรรมและองคความรู นําพาประเทศไปสูเศรษฐกิจยุค
ใหมและใชประโยชนจากโอกาสใหมที่เกิดข้ึนทั้งภายในประเทศ
และเวทีโลกไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ CFE ไดแตงตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการขึ้นมา 5 คณะ เพื่อทบทวนและจัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายในอนาคต 5 ดาน โดยมกีารประชมุคณะอนกุรรมการและ
คณะทํางานยอยเพื่อระดมความคิดเห็นในเชิงลึก มีผูมีสวนรวม
กวา 2,000 คน รวมทั้งมีการเปดรับฟงความเห็นจากผูมีสวนได
สวนเสียกวา 9,000 คน คณะอนุกรรมาธิการ 5 ดาน แบงเปน

 ดานความสามารถและนวัตกรรมขององคกรใน
อนาคต  (Future Corporate Capabilities and Innovation) 
ใหความสําคัญกับการจัดทําขอเสนอเชิงยุทธศาสตรเพื่อสงเสริม
ใหบริษัทและคลัสเตอรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพพัฒนาความ
สามารถดานนวัตกรรม รวมท้ังประยุกตใชเทคโนโลยี โมเดลธุรกิจ
และแสวงหาพันธมติรทางธรุกิจใหมๆ  เพือ่สรางคณุคาเพิม่ พฒันา
ความสัมพันธระหวางบริษัทขามชาติ วิสาหกิจขนาดใหญ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก รวมถึง Startup สรางความเชื่อมโยงภายใน
อตุสาหกรรมและขามอุตสาหกรรม โดยมีรฐัมนตรีวาการกระทรวง
การคลังและนายกสมาพันธธุรกิจแหงสิงคโปร (Singapore 
Business Federation) เปนประธานรวม

 ดานการเติบโตของอุตสาหกรรมและตลาดใน
อนาคต (Future Growth Industries and Markets) จะ
พจิารณาแนวโนม/ทศิทางในเชิงเศรษฐกิจมหภาคและเทคโนโลยี 
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของสิงคโปรในอุตสาหกรรมและ
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ตลาดสําคัญที่จะเปนหัวจักรในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลกใน
อนาคต พิจารณาคลัสเตอรเปาหมายและกําหนดยุทธศาสตรใน
การสงเสริมอุตสาหกรรมและตลาดท่ีมีศักยภาพ โดยมีรัฐมนตรี
ว าการกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท 
McKinsey & Co. เปนประธานรวม

ดานการเชือ่มโยงในอนาคต (Future of Connectivity) 
กิจกรรมหลักคือ การศึกษา วิเคราะหเพื่อวางยุทธศาสตรการ
พัฒนาใหสิงคโปรเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจ
โลก โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และกรรมการผู
จัดการของ Boston Consulting Group Ltd. ประเทศสิงคโปร 
เปนประธานรวม

 ดานเมืองแหงอนาคต (Future City) กิจกรรมหลัก
คือ การศึกษา วิเคราะหแนวทางที่จะทําใหสิงคโปรกาวสูการเปน
ผูนําเมืองนาอยูของโลก มีการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน การ
สรางส่ิงแวดลอมท่ีดี รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือกาวขามขอจํากัด
ดานทรัพยากร โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาแหง
ชาติ และประธานบริหาร PSA (Port of Singapore Authority) 
International เปนประธานรวม 

ดานงานและทักษะในอนาคต (Future Jobs and 
Skills) โดยพจิารณาปจจยัทีม่ผีลตองานและความตองการแรงงาน 
รวมทั้งกําหนดแนวทางเตรียมแรงงานสิงคโปรใหพรอมสําหรับ
การพัฒนาในอนาคต โดยมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ดานการศึกษาและทักษะขั้นสูง) และประธานบริหารบริษัท 
Singtel (Singapore Telecommunications) เปนประธานรวม
 จากการดําเนินงานอยางตอเน่ืองผานการประชุม หารือ ระดม
ความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียตามขั้น
ตอน ตลอดระยะเวลาประมาณ 1 ป CFE ก็ไดนําเสนอรายงาน
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปรตอนายกรัฐมนตรี และมี
การแถลงขาวไปเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 แผนการพัฒนา
ดังกลาวใหความสําคัญกับการสรางความเชี่ยวชาญและทักษะ
เชิงลึกเพื่อรองรับงานในอนาคต การศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต การ
สนับสนุนการสรางนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี/ระบบเครือ
ขายใหกาวหนาอยางตอเน่ืองเพ่ือเช่ือมตอกับโลกภายนอกไดอยาง
สะดวก/รวดเร็ว โดยมียุทธศาสตรสําคัญ 7 ดาน ดังนี้

 1) การสรางปฏิสัมพันธกับตางประเทศในเชิงลึกและ
หลากหลายมิติ มุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ดวย
การสงเสริมความสัมพันธทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี รวมถึง
มุงพัฒนาคนและภาคธุรกิจใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับตลาด
ตางประเทศมากยิง่ขึน้ เพือ่โอกาสท่ีดใีนการเขาถึงตลาดใหม โดย
 สรางความรวมมือที่เขมแข็งในดานการคาและการลงทุน ใน
ลักษณะ Partner เพื่อยกระดับการเปดเสรีทางการคาและการ
ลงทุน และลดอปุสรรคทางการคาทัง้ในรปูแบบภาษแีละไมใชภาษี
ภายใตกรอบความรวมมอืตางๆ เชน AEC ความตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (RCEP) โครงการความรวมมอืเพือ่พฒันา
สวนอุตสาหกรรมและธุรกิจในอินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
เปนตน 
 สรางเครือขายความรวมมือเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม โดย
สถาบนัการเรยีนรูระดบัสงู (Institutes of Higher Learning: IHL) 
และภาคธุรกิจของสิงคโปรจะทํางานเช่ือมโยงกับพนัธมิตรตางชาติ
ในการพัฒนาศูนยกลางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ
ใหมๆ ของตลาด เรียกวา Global Innovation Alliance (GIA) 
ซึ่งจะเปนพื้นที่ให Startup ของสิงคโปรและตางชาติสามารถ
ทาํงานรวมกนับนฐานความเช่ียวชาญของ IHL และหนวยงานเครอื
ขาย รวมท้ังเปนศนูยกลางในการทํางานรวมกันของธุรกิจสงิคโปร 
สถาบันตางๆ และพันธมิตรตางชาติดวย 
 พฒันาองคความรูเชิงลกึดานตลาดในระดับภูมภิาคและระดับ
โลก โดยริเริ่มโครงการพัฒนาผูนํารุนใหม (The SkillsFuture 
Leadership Development Initiative)1 เพือ่พฒันาชาวสงิคโปร
ใหมีความสามารถ ประสบการณ และคุณสมบัติในการเปนผูนํา
องคกรท่ีมีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมระดับ
นานาชาตสิาํหรบันกัเรยีน/นกัศกึษา เพือ่ใหความรูและสรางความ
เขาใจในเชิงลึกเก่ียวกับตลาดโลกและตลาดเอเชีย โดยเนนการ
ศึกษาดูงานและสํารวจขอมูลเชิงลึกในตลาดตางประเทศ
 2) การเสริมสรางความรูและพัฒนาทักษะเฉพาะ จากการ
พฒันาเทคโนโลยอียางรวดเรว็ ทาํใหแรงงานจาํเปนตองไดรบัการ
พัฒนาทักษะในเชิงลึก และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับความตองการจางงานในรูปแบบ
ใหมๆ และการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมภายใตการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจ โดย 

1The SkillsFuture Leadership Development Initiative เปนโครงการภายใตความรวมมือระหวางนายจางกับผูใหบริการดานการฝกอบรม โดยการจัดโปรแกรม
พฒันาบคุลากรแบบเฉพาะเจาะจงทีค่าํนงึถงึบรษิทั (company-centric) และทกัษะเฉพาะทางในแตละสาขาเปนสาํคญั โดยบคุลากรทีเ่ขารวมโปรแกรมจะไดรบัโอกาส

ที่ดีที่นําไปสูความกาวหนาในหนาท่ีการงาน เชน การไดรับมอบหมายงานในตางประเทศ หรือการทํางานขามสายงานตามแผนสงผานผูมีศักยภาพ (Talent Pipeline)  
ที่มา :http://www.skillsfuture.sg/leadershipdevelopment
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สนับสนุนการเขาถึงองคความรูและทักษะในเชิงลึก โดยผูให
บริการดานการอบรมและ IHL จะใหการสนับสนุนดานหลักสูตร
ฝกอบรมโดยเฉพาะในเชิงเทคนิค ในขณะที่รัฐบาลจะสรางชอง
ทางในการเขาถึงการศึกษาแบบครบวงจร การฝกอบรม และการ
ใหคําแนะนําการประกอบอาชีพผานระบบ On line 

สรางความเชื่อมโยงที่เขมแข็งระหวางการพัฒนาทักษะและ
การนําทักษะไปใชประโยชน ภายใตความรวมมืออยางใกลชิด
ของหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยการพัฒนาโปรแกรม

ฝกอบรมในลักษณะ Company led เชน IMDA’s TechSkills 
Accelerator (TeSA)2 ซึ่งเปนโปรแกรมพัฒนาผูเชี่ยวชาญดาน 
ICT และ non-ICT เพื่อรองรับโลกท่ีเปล่ียนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล
อยางรวดเร็ว การพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมในลักษณะ Place-and
-Train Schemes and Work-Learn programmes ใหมากขึ้น
นอกจากน้ี เพ่ือใหตลาดแรงงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
เปนการจบัคูระหวางผูหางานกบันายจาง จงึเสนอใหมกีารพฒันา
ระบบเชื่อมโยงผาน National Jobs Bank รวมถึงใชประโยชน

2TechSkills Accelerator (TeSA) เปนโครงการท่ีขับเคล่ือนโดย Infocomm Media Development Authority (IMDA) รวมกับองคกรดานยุทธศาสตรของสิงคโปร 

ไดแก Workforce Singapore and SkillsFuture Singapore ภายใตความรวมมือของภาคอุตสาหกรรมและบริษัท ในการพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมท่ีเนนการพัฒนา
บุคลากรใหมีทักษะ/ ขีดความสามารถรองรับยุคดิจิทัล ที่มา : http://www.skillsfuture.sg/tesa
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จากโปรแกรมที่มีอยู แลว เชน Professional Conversion 
Programme and Career Support Programme เปนตน

3) การสรางศกัยภาพขององคกรในการสรางสรรคสิง่ใหมๆ  
โดย
 สรางความเขมแข็งของปจจัยแวดลอมดานนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการสรางผลงานท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา 
ทั้งในเร่ืองของการใหคําปรึกษาเชิงเทคนิคโดยผู เช่ียวชาญ 
การสรางเครือขายธุรกิจ การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และ
ผลักดันการนําผลการศึกษาวิจัยจากสถาบันวิจัยมาสูการผลิต
เชิงพาณิชยใหมากขึ้น
 สนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับสูสากล โดย
ใหความชวยเหลือ/สนับสนุนธุรกิจในดานตางๆ ทั้งการเขาถึง
เครือขาย ที่ปรึกษา เทคโนโลยีและเงินทุน กระตุนใหเกิดความ
รวมมือระหวางธุรกิจผานมาตรการตางๆ อาทิ Partnerships 
for Capability Transformation (PACT) ซึ่งเปนโปรแกรมยก
ระดับความสามารถและสรางโอกาสทางธุรกิจสําหรับ SMEs 
โดยใช รูปแบบการสรางพันธมิตรที่มีผลประโยชนร วมกัน 
(Mutually Beneficial Partnerships) ระหวางองคกรขนาด
ใหญ (เชน บริษัทขามชาติ องคกรภาครัฐ IHL) และ SMEs ของ
สิงคโปร ตลอดจนการกระตุนใหเกิดการลงทุน/การสนับสนุนเงิน
ทนุจากภาคเอกชน และการปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบท่ีเก่ียว
กับกองทุนรวมลงทุน เปนตน 

4) การสรางความแข็งแกรงดานดิจิทัล  การเปลี่ยนแปลง
สูยคุดจิทิลัทาํใหเกดิอตุสาหกรรมใหมและการปฏริปูอตุสาหกรรม
เดิม อีกทั้งดิจิทัลยังเปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจใน
การเขาสูตลาดโลก การพัฒนาประเทศสิงคโปร ภายใตวิสัยทัศน 
Smart Nation จึงมุงเนนสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาประยุกต
ใชและการสรางความสามารถดานดิจิทัลที่เขมแข็ง โดย
 สงเสริม SMEs ใหนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการ
ดาํเนินธรุกจิ โดยการจดัหาผูเชีย่วชาญและการสนบัสนนุดานการ
เงิน กระตุนการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของ SMEs ควบคู
กับการพัฒนารูปแบบการคาและการชําระเงินระดับชาติผาน

ระบบดิจิทัล (The National Trade Platform and National 
Payments)
 สร างความสามารถ/ทักษะเชิงลึกด านการวิเคราะห 
ข  อมูลและความปลอดภัยทางไซ เบอร  ให  แก บุ คลากร
ผูใหบริการ โ ดยความรวมมือของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
การสรางนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) ที่สามารถ
วิเคราะหและปกปองขอมูลใหมีความปลอดภัย รวมถึงดึงดูด
ผูประกอบการช้ันนําดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรเขา
มาทําธุรกิจในสิงคโปร จัดตั้งสํานักงานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการสินทรัพยที่เปนขอมูลสารสนเทศของธุรกิจ 
 ทําหน า ท่ีวางแนวทางในการจัดการข อมูลเป นราย
อตุสาหกรรม และรวมกบัภาคธรุกจิในการพฒันาโครงการนาํรอง
ดานวิทยาศาสตรขอมูล (Data Science) ซึ่งหมายถึง การเก็บ
ขอมูลและนําขอมูลไปใชประโยชนโดยเปลี่ยนแปลงขอมูลไปสู

องคความรู นั่นเอง
 5) การพัฒนาเมืองเพื่อขยายโอกาสในการเชื่อมโยง
กับประเทศภายนอก มุงเนนการรักษาศักยภาพในการเปน
ศูนยกลางการขนสงทางอากาศและทางเรือของสิงคโปร โดย 
 การลงทุนของภาครัฐอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเชื่อมโยง
กับภายนอก เชน การพัฒนาสนามบินชางกี พัฒนาทาเรือใหม
ในเมือง Tuas และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอระหวางสิงคโปร-
กัวลาลัมเปอร การวางแผนเพื่อสรางการเติบโตของเมืองและ
บรหิารจัดการพ้ืนทีท่ีม่อียูใหเกิดประโยชนมากข้ึน เชน การจัดทํา
แผนแมบทการคมนาคมใตดินเพ่ือขยายโครงสรางพื้นฐานใตดิน 
การพัฒนาระบบโลจิสติกสระหวางเมือง 
 สรางความรวมมอืในการพฒันาเมอืง ในลกัษณะหุนสวนการ
พัฒนาระหวางภาครัฐและเอกชน ผานกิจกรรมสําคัญตางๆ อาทิ 
การสรางคลัสเตอรทางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งรวมกัน เชน Punggol 
and Jurong Innovation District การสนบัสนนุธรุกจิสงิคโปรใน
การพัฒนาความสามารถดานการสงออกบริการท่ีตอบโจทยความ
เปนเมือง (Urban Solution) การจัดพื้นที่เฉพาะสําหรับบริการ
ดานการทดสอบเพื่อชวยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ เปนตน
  6) การพัฒนาและปรับโครงสรางอุตสาหกรรม (Industry 
Transformation Maps: ITMs) ในปงบประมาณ ค.ศ. 2016 
มีการกําหนด 6 แผน ITMs ที่พรอมขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และ
ตั้งเปาใหมีการดําเนินงานครอบคลุม 23 อุตสาหกรรม ซึ่งคิด
เปนสัดสวนประมาณรอยละ 80 ของภาคเศรษฐกิจ ภายในสิ้นป 
ค.ศ. 2017 โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
 กําหนดนโยบายเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมแตละประเภท 
เชน ITM สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตสูงจากการมี
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โอกาสทีด่ใีนตลาดโลกและการพฒันาดานเทคโนโลยอียางรวดเรว็ 
จะมุงเนนการสงเสริมใหภาคธุรกจิสามารถยกระดับความสามารถ
และใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 นําแนวคิดคลัสเตอรมาชวยในการสรางความเช่ือมโยงท่ี
เขมแข็งระหวางอุตสาหกรรม สงเสริมใหเกิดความรวมมือ การ
แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร ความรู ตลอดจนทรัพยากรตาง ๆ 
ระหวางกันโดยเฉพาะดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน สงเสริมการเช่ือมโยงในการ
จัดสรรแรงงานทักษะระหวางอุตสาหกรรมอาหารและกิจการให
บริการ (Hospitality Sector) ซึ่งมีความตองการทักษะแรงงาน
ที่คลายคลึงกัน 
 7) การสรางพนัธมติรเพือ่การเติบโตและนวัตกรรม มุงปรับ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานรวมกันของภาคสวนตางๆ 
เพื่อสรางการเติบโตและนวัตกรรม โดย
 เพิม่บทบาทของ TACs และสหภาพ (Unions) เพือ่เปนตวัคณู
ทีม่คีณุคา (Valuable Multipliers) ใหเกดิการขยายผลการพฒันา
ไปยังบริษัทตางๆ โดยบริษัทชั้นนําใน TACs จะเปนผูริเริ่มและ
สนับสนุนกิจการในการยกระดับและทําตลาดตางประเทศ สวน
สหภาพจะชวยในการยกระดับแรงงานเพื่อเตรียมพรอมรองรับ
งานในอนาคต 
 สรางปจจัยสนับสนุนดานกฎระเบียบท่ีสนับสนุนใหเกิด
นวัตกรรมและรองรับความเส่ียง เชน กฎระเบียบเก่ียวกับ
นวตักรรมดานการทดสอบ การทบทวน ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ
และอํานาจหนาที่ของหนวยงานภาครัฐใหเอื้ออํานวยตอการ
ประกอบการ 
 ทบทวน/ปรับปรุงโครงสรางระบบภาษีใหเปนแบบกาวหนา 
มีความเปนธรรม แขงขันได และสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
สนับสนุนใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 กระตุนอุปสงคโดยใชความตองการภาครัฐเปนตัวนํา เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้ง
สนับสนุนวาระการพัฒนาของโลกในการสรางสภาพแวดลอม
ที่ยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการรักษาสภาพแวดลอมของ
ประเทศเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับลูกหลานในอนาคต

 จะเห็นไดวา ทิศทางเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคตของสิงคโปร ใหความสําคัญกับการวางรากฐานที่
เขมแข็งในการกาวสูเศรษฐกิจยคุใหมทีข่บัเคล่ือนดวยปญญา โดย
มุงเนนการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถในเชิงลึก พรอมเชื่อมโยง
กับโลกภายนอก ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร
การพัฒนาของประเทศตางๆ ไมเวนแมแตประเทศไทย ที่กําหนด
ยทุธศาสตรชาตริะยะ 20 ปมุงไปในทิศทางดังกลาวเชนกนั อยางไร
ก็ตาม การพัฒนาประเทศตามแนวทางที่กําหนดไวจะประสบผล
สําเร็จได ยอมตองมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแตกระบวนการ
วางยุทธศาสตร ไปจนถึงการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหเกิดผล
ที่เปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน เชนในกรณีของประเทศสิงคโปร 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตท่ีถูกกําหนดโดยสถาบัน
ระดับชาติอยาง CFE ผานกระบวนการที่เนนการมีสวนรวมของ
ผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียในทุกระดับ และไดรับการ
นาํเสนอตอผูบรหิารสูงสดุของประเทศพรอมเผยแพรสูสาธารณะ 
จะถูกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติภายใตการบูรณาการทํางานของ
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ผานแผนงาน/โครงการ/กลไกเชิงสถาบัน
ที่ถูกริเริ่มและกําหนดไวในยุทธศาสตรอยางชัดเจน ตัวอยางเชน 
IHL, SkillsFuture, TeSA, PACT, ITMs เปนตน ซึ่งประเทศไทย
สามารถนําแนวทางดังกลาวมาปรับใชในการขับเคลือ่นการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคตเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
เชนเดยีวกบัประเทศสิงคโปรไดไมยากนัก เพราะปจจบุนัรัฐบาลได
กาํหนดทศิทางการพฒันาประเทศในระยะยาวและไดรเิริม่พัฒนา
กลไกความรวมมือในรูปแบบการประสานการทํางานระหวาง
ภาคสวนตางๆ เพือ่ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป ไวแลว หากทุกฝายชวยกันผลกัดนัการดําเนินงาน
ผานกลไกเหลานั้นอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ก็จะสงผลให
ประเทศไทยในอนาคตมีการเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตามเปาหมายที่กําหนดไวในที่สุด.

จัดทําโดย 
นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
             

แหลงขอมูล
1. www.gov.sg/microsites/future-economy

2. COMMITTEE ON THE FUTURE ECONOMY EXECUTIVE SUMMARY 
สืบคนจาก https://www.gov.sg/~/media/cfe/downloads/cfe%20report%20-%20executive%20summary.pdf?la=en

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 41วารสาร



เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 42 วารสาร
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 42 วารสาร

รอบรั้วอุตสาหกรรม

“Big Data : Industrial Intelligence Information (I3)”

“Maker Community : ถอดบทเรียนนักประดิษฐสูธุรกิจทําเงิน”

การประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจําปงบประมาณ 2560 
“Industry 4.0 Roadmap”: Transforming towards Thailand 4.0 

 “Industry 4.0 : Pathways 
to the Smart Production”
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OIE Business Indicators

การสงออก - นําเขา สินคาอุตสาหกรรมไทย ไตรมาส 2 ป 2560
ไตรมาส 2 ป 2560 การสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) ขยายตัว
รอยละ 13.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการขยายตัวของสินคา
สําคัญหลายรายการ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 
แผงวงจรไฟฟ า   ผลิตภัณฑ ยาง  ส วนประกอบและอุปกรณ รถยนต  
และเม็ดพลาสติก ดานตลาดสงออกสินคาอุตสาหกรรม (ไมรวมทองคํา) 
ในไตรมาสท่ี 2 ป 2560 ตลาดหลักขยายตัวในหลายตลาด เชน สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป (27) จีน ญี่ปุน อาเซียน (5) และ CLMV

ไตรมาส 2 ป 2560 การนําเขาสินคาขยายตัวรอยละ 15.2 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน โดยการนําเขาสินคาเชื้อเพลิงขยายตัวรอยละ 19.9 
สินคาทุนขยายตัวรอยละ 11.6 จากการนําเขาเคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ 
เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ
สวนประกอบที่ขยายตัว สินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเร็จรูป (ไมรวมทองคํา) ขยายตัว
รอยละ 16.3 จากการนําเขาดายและเสนใย ผาผืน เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 
เม็ดพลาสติก และอุปกรณสวนประกอบเครื่องใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น

สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ในแตละตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 2 ป 2560สินคาอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก ในแตละตลาดสงออกสําคัญของไทย ไตรมาส 2 ป 2560

- รถยนต อุปกรณ
  และสวนประกอบ
  (+3.9%)
- เคมีภัณฑ        
  (+12.4%)
- เม็ดพลาสติก
  (+12.4%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ
  และสวนประกอบ 
   (+15.5%)
-  รถยนต อุปกรณ 
 และสวนประกอบ 
  (-8.0%)
- อัญมณีและ
  เครื่องประดับ 
  (-6.2%)

- คอมพิวเตอร อุปกรณ
 และสวนประกอบ
  (+6.7%)
- ผลิตภัณฑยาง
  (+27.1%)
- อัญมณีและ
  เครื่องประดับ
  (-12.9%)

- ผลิตภัณฑพลาสติก
  (+104.9%)
- รถยนต อุปกรณ
  และสวนประกอบ
  (-2.9%)
- เครื่องโทรสาร
 โทรศัพท อุปกรณ
 และสวนประกอบ
 (+576.9%)

- ผลิตภัณฑยาง
  (+344.4%)
- เม็ดพลาสติก
  (+12.5%)
- คอมพิวเตอร อุปกรณ
 และสวนประกอบ
  (+21.1%)

หมายเหตุ :  อาเซียน (5)  ไดแก  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไน
                CLMV        ไดแก  กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

สงออกสินคาอุตสาหกรรม

(ไมรวมทองคํา)

นําเขาสินคาทุน 

นําเขาวัตถุดิบฯ

(ไมรวมทองคํา)

-1.4%

-1.1%

0.0%

4.5%

-0.9%

-4.2%

5.1%

-13.9%

-8.8%

-7.4%

-2.3%

-17.0%

-1.7%

-2.3%

-11.4%

-4.5%

-11.1%

-3.3%

2.7%

2.7%

1.2%

3.2%

-0.1%

12.0%

6.3%

3.5%

14.5%
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OIE Business Indicators ตัวชี้วัดเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

โดย :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศพัท 0 2202 4373 โทรสาร 0 2644 8316 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.oie.go.th

 - ไตรมาสที่ 2/2560 MPI หดตัวเล็กนอยรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมที่สงผลให
ดัชนีปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2559 อาทิ เหล็กและผลิตภัณฑเหล็ก เครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศ 
อุตสาหกรรมรถยนต

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

The Early Warning System of Industrial Economics : EWS-IE

หลักการพิจารณา EWS-IE สัญญาณไฟ
EWS-IE สัญญาณไฟเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถในการช้ีนําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 
1-3 เดือน แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะปกติระยะปกติ เตือนระยะเบื้องตนเตือนระยะเบื้องตน และเตือนระยะรุนแรงและเตือนระยะรุนแรง โดยระยะปกติ
จะแสดงสัญญาณไฟสีเขียวสีเขียว เตือนระยะเบ้ืองตนจะแสดงสัญญาณไฟสีเหลืองสีเหลือง และเตือนระยะรุนแรง
จะแสดงสัญญาณไฟสีแดงสีแดง

EWS-IE เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560 สงสัญญาณปกติ โดยตัวแปรองคประกอบสวนใหญสงสัญญาณ
ปกติ ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจของไทย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของไทย ดัชนีคําสั่งซื้อใหม 
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุน 
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของอียู และดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน อยางไรก็ตาม ยังมีตัวแปรองคประกอบ
ที่สงสัญญาณไมปกติเบื้องตน ไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทยที่ปรับตัวลดลง ตามการลดลง
อยางตอเนื่องของการลงทุนในภาคกอสราง ซึ่งพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางยังคงลดลงตอเนื่องโดยเฉพาะ
ในธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: ขอมูลที่ใชในการประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยเปนขอมูลเดือนมิถุนายน 2560


