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  ประเด็นส�ำคัญ

  • แผนยทุธศำสตร์ Made in China 2025 ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจนี นัน้นบัเป็นกลยุทธ์ 

  การพฒันานวตักรรมด้านอุตสาหกรรมการผลติ การประสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากบัภาคอุตสาหกรรม  

  รวมไปถงึการสร้างความเช่ือม่ันให้กบัตราสนิค้าของจนีในตลาดต่างประเทศ

  • หำกแต่ประเดน็ส�ำคญัทีน่่ำจบัตำคงอยูท่ีก่ำรทีท่ำงกำรจีนมีแนวคดิท่ีจะปรบัใช้กลยทุธ์กำรรวมกนัในแนวดิง่  

  (Vertical integration) ด้วยการสร้างห่วงโซ่การผลิตผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  

  (Supporting industry) ภายในประเทศจนีเอง ท้ังในแง่ของการจดัหาวตัถดุบิหรอืการผลติสนิค้าข้ันกลาง 

  ในประเทศควบคู่ไปกบัการพฒันาสนิค้าหรอืบรกิารแห่งอนาคต จนอาจส่งผลต่อการเฟ้นหาวตัถดุบิหรอื 

  สนิค้าอุตสาหกรรมข้ันกลางจากต่างประเทศจนส่งผลต่อการหยดุชะงกัหรอืการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน 

  เดมิของประเทศคู่ค้าเดิมของจนี (Regional supply chain disruption) ซ่ึงจนีนบัเป็นคูค้่าส�าคญัท่ีสดุของ 

  ไทยในปัจจบัุน ดงันัน้ ผูป้ระกอบการไทยจึงควรเร่งยกระดบัการผลติสนิค้าข้ันกลางท่ีสามารถตอบโจทย์ 

  อุตสาหกรรมเกดิใหม่ภายใต้ Made in China 2025 ของจนีได้ โดยอาศยัความได้เปรยีบของเทคโนโลยี 

  และประสบการณ์ของไทยท่ีพฒันามาอย่างยาวนาน

  • ส่วนในระยะยำว ไทยยังมีโอกำสในกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่กำรผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่ง 

  อนำคตของจีนท่ีมมูีลค่ำเพิม่สงู ผ่านการปรบัเปลีย่นโครงสร้างการผลติช้ินส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ไปเป็น Smart  

  electronics มากยิง่ข้ึน อาทิ แผงวงจรรวมประเภทเซ็นเซอร์ หรอืการเป็นศนูย์กลาง Platform ทางด้าน  

  ICT กบับรรษัทจนีในภมูภิาคอาเซียน นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการไทยยังสามารถน�าเข้าสนิค้าเทคโนโลยีท่ี 

  ได้เปรยีบทางด้านราคามากกว่าประเทศอุตสาหกรรมช้ันน�าอืน่ๆ เพ่ือมาปรบัปรงุกระบวนการผลติของผู้ 

  ประกอบการ SME 

 ในช่วงทีผ่่ำนมำ อตุสำหกรรมกำรผลติจีนเผชญิกบัควำมท้ำทำยใหม่ๆ ท้ังข้อจ�ากดัท่ีเพ่ิมมากข้ึนในด้านสิง่

แวดล้อมและทรัพยากรอันเป็นผลจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษและการใช้ทรัพยากร

อย่างสิน้เปลอืง ปัญหาการควบคุมคุณภาพสนิค้า ต้นทุนการผลติท่ีเพิม่ข้ึนตามอัตราค่าแรงงานท่ีปรบัสงูข้ึน รวมท้ัง

ภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิและการส่งออก ในขณะเดยีวกนั จนีกต้็องรบัมือกบัแรงกดดนัจากการแข่งขนัท้ังจาก

ประเทศท่ีพฒันาแล้วอย่างเยอรมน ีสหรัฐฯ และญ่ีปุ่นท่ีเร่งด�าเนนินโยบายส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติอย่าง

ต่อเนือ่ง และจากประเทศก�าลงัพฒันาอย่างอนิเดยีและบราซิลท่ีมีความได้เปรยีบด้านต้นทุนการผลติต�า่ใกล้เคยีงกบัจีน 

 จากปัจจยัข้างต้น ท�าให้รฐับาลจนีมีแนวคดิท่ีจะปฎริปูอุตสาหกรรมการผลติของประเทศ โดยเปลีย่นรปูแบบ

การผลติของภาคอุตสาหกรรมจากการผลติท่ีใช้เครือ่งจกัรและแรงงานและเน้นปรมิาณไปสูก่ารผลติท่ีใช้เทคโนโลยกีาร

ผลิตขั้นสูงและเน้นคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตจีนให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ดังนั้น 
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Analysis3

รฐับำลจีนจึงประกำศแผนยทุธศำสตร์ Made in China 2025 (MiC 2025) ในเดอืนพฤษภำคม ปี 2558 ซ่ึงเป็นแผน

ยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศจีนจำกกำรเป็นประเทศผู้รับจ้ำงผลติสนิค้ำรำยใหญ่ท่ีเน้นกำรผลติเชงิปรมิำณไปสูก่ำรเป็น

ประเทศอุตสำหกรรมชัน้น�ำของโลกทีเ่น้นคณุภำพของสนิค้ำและบรกิำร ดงันัน้ กำรเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้ำงกำรผลติ

ของจีนทีเ่กิดจำกกำรพฒันำอตุสำหกรรมอนำคตดงักล่ำว อำจน�ำมำซึง่กำรเปลีย่นโฉมหน้ำของกำรค้ำ กำรลงทุนและ

ห่วงโซ่อุปทำนภำยในภมูภิำคได้

 
  แผนยทุธศำสตร์ Made in China 2025 ภำยใต้ 10 อตุสำหกรรมแห่งอนำคตของจนีท่ีต้องตดิตำม

 ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ท่ีได้ประกาศออกมาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ของจีนฉบับท่ี 13 ได้แบ่งช่วงเวลาการปฏิรูปด้านการผลิตและอุตสาหกรรมของประเทศออกเป็น 3 ระดับข้ันด้วย 

ดงัต่อไปนี้

 

  • ขัน้ที ่ 1 (ปี 2559 - 2568)  มุง่เน้นการพัฒนาและปรับปรงุคณุภาพการผลติในภาคอุตสาหกรรมและ 

  ยกระดบัผลติภาพแรงงาน รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างนวตักรรมของภาคอตุสาหกรรมการ 

  ผลิต โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนการผลิตและลดอัตราการปล่อยของเสียร้อยละ 50  

  จากปัจจบัุน ทัง้นี ้ภายใต้การพฒันาในขัน้นี ้ทางการจนียงัมีความพยายามในการสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบ 

  การจนีสามารถรเิริม่การพฒันาตราสนิค้าผ่านการวิจยัและพัฒนาด้วยตนเองจนก่อให้เกดิสนิค้าหรอืบรกิาร 

  ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในจีน หรือที่เรียกว่า Created in China
1

  • ขั้นที่ 2 (ปี 2569 - 2578) มุง่เน้นการเพิม่ขีดความสามารถในการสร้างนวตักรรมให้สงูข้ึนอย่างมีนยั 

  ส�าคัญ อันจะมีส่วนช่วยยกระดับศักยภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมการผลิตจีนให้เทียบเท่าประเทศ 

  มหาอ�านาจของโลกภายในปี 2578

  • ขั้นที่ 3 (ปี 2579 - 2592) มุง่เน้นการยกระดบัศกัยภาพความแขง็แกร่งของอุตสาหกรรมการผลติจนี 

  ข้ึนสูร่ะดบัประเทศมหาอ�านาจด้านการผลติช้ันน�าของโลกในปี 2592 ซ่ึงเป็นปีเดยีวกนักบัการเฉลมิฉลอง 

  ครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี

1 
สามารถแบ่งเป้าหมายการพฒันาออกเป็น 3 ช่วงย่อย ได้แก่ ช่วงปี 2559-2561 เป็นช่วงท่ีทางการจนีวางรากฐานส�าหรับการพัฒนาตราสนิค้าและคุณภาพของสนิค้าจนี ส่วนช่วงปี 

2562-2564 เป็นช่วงท่ีวางเป้าหมายเพิม่สดัส่วนทางการตลาดของตราสนิค้าจีนในประเทศ และช่วงปี 2565-2567 เป็นช่วงท่ีขยับขยายตลาดตราสนิค้าของจนีให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรบั

มากข้ึนในเวทีโลก
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 ท้ังนี ้แผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ข้างต้น อยู่บนพืน้ฐานของการพฒันาอตุสาหกรรมท่ีมศีกัยภาพ

ในการต่อยอดในอนาคตมากท่ีสุด 10 อุตสาหกรรมด้วยกัน ผ่านการให้ความส�าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมด้าน

อุตสาหกรรมการผลติ การผลติท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม การประสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากบัภาคอุตสาหกรรม 

รวมไปถงึการสร้างความเช่ือม่ันให้กบัตราสนิค้าของจนีในตลาดต่างประเทศ โดยแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวไม่เพยีงช่วย

เพิม่ขดีความสามารถของอตุสาหกรรมการผลติในประเทศ หากยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุม่ 

Startup เข้ามามีบทบาทในการพฒันาภาคอตุสาหกรรมมากข้ึน และยงัสามารถต่อยอดการพฒันาไปยงัอุตสาหกรรม

บรกิารท่ีมีความเกีย่วข้องกบัภาคการผลติได้อกีด้วย โดย 10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคตของจนีมีดงันี้

 1) อุตสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 2) อุตสำหกรรมเครือ่งจกัรกลกำรผลิตท่ีควบคมุด้วยระบบ Numerical Control (NC) และหุน่ยนต์ 

 3) อุตสำหกรรมกำรผลติอปุกรณ์อำกำศยำนและอวกำศ 

 4) อุตสำหกรรมกำรผลติเครือ่งมอืด้ำนวศิวกรรมทำงทะเลและเรอืท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู 

 5) อุตสำหกรรมกำรผลติอปุกรณ์ขนส่งทำงรถไฟท่ีทันสมยั

 6) อุตสำหกรรมยำนยนต์ประหยดัพลงังำนและยำนยนต์พลงังำนใหม่ 

 7) อุตสำหกรรมกำรผลติอปุกรณ์ด้ำนพลงังำนไฟฟ้ำ 

 8) อุตสำหกรรมกำรผลิตเครือ่งจกัรและเครือ่งมอืทำงกำรเกษตร 

 9) อุตสำหกรรมกำรผลิตวสัดชุนดิใหม่ 

 10) อุตสำหกรรมกำรผลิตยำชวีภำพและอปุกรณ์กำรแพทย์ประสทิธภิำพสงู 

 ท้ังนี ้การท่ีทางการจนีจะขับเคลือ่น 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมสนบัสนนุให้เกดิผลสมัฤทธิ์

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้นัน้ จุดเริม่ต้นท่ีส�าคญัคงอยู่ท่ียทุธศาสตร์ในการบรกิารจดัการและการเตรยีมความพร้อม

ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ท้ังทรัพยากรมนุษย์และบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการผลติสนิค้าแห่งอนาคต ซ่ึงทางการจนีหรอืภาครฐัจะเน้นการเป็น Facilitator ให้กบัผูป้ระกอบการจนีใน

ภาคเอกชนให้สามารถก้าวเข้าสูอ่ตุสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างเตม็รปูแบบ อาทิ การรเิริม่โครงการน�าร่องด้านการ

ผลติอัจฉริยะ ซ่ึงให้ผลลพัธ์ในช่วงท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพงึพอใจ
2

 นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีนนั้นจะเน้นกลยุทธ์การรวมกันในแนวดิ่ง 

(Vertical integration) ด้วยการสร้างห่วงโซ่การผลติ ท้ังในแง่ของการจดัหาวตัถดุบิหรอืการผลติสนิค้าขัน้กลางในประเทศ

ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าหรือบริการแห่งอนาคต อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting 

industry) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่าภายในจีนเอง และทดแทนการพึ่งพาการน�าเข้าสินค้าข้ันกลาง 

อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน�้าของผลิตภัณฑ์พลาสติกจีนผ่านโครงการ Coal-to-olefins (CTO) และ 

Methanol-to-olefins (MTO) เพือ่ให้ได้มาซ่ึงเมด็พลาสตกิจ�าพวก PE, PVA และ EVA หรอืการพฒันาช้ินส่วน 

อิเลก็ทรอนกิส์และช้ินส่วนยานยนต์แห่งอนาคตข้ึนเองในประเทศอย่าง แผงวงจรรวม (Integrated Circuits: ICs) และ

แบตเตอรีย่านยนต์ไฟฟ้า ผ่านการสนบัสนนุด้านเงนิทุน (Financial policies, funds, and subsidy) ในด้านการวจิยั

และพัฒนา

 
2 
จากการประเมนิความคบืหน้าของโครงการน�าร่องด้านการผลติอัจฉรยิะจ�านวน 109 โครงการท่ีได้รบัการอนมุติัในช่วงปี 2558-2559 พบว่า โครงการท้ังหมดมปีระสทิธภิาพด้านการ

ผลติเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 38 ประสทิธภิาพการใช้พลงังานเพิม่ข้ึนร้อยละ 9.5 ในขณะท่ีต้นทุนการผลติลดลงเฉลีย่ร้อยละ 21



Analysis5

อีกท้ัง ความร่วมมือระหว่างบรษัิท IT และ MNC ขนาดใหญ่กบั SME และ Startup ขนาดเลก็ซ่ึงเป็นภาคเอกชน 

ด้วยกนัเองนัน้จะมส่ีวนช่วยพฒันาห่วงโซ่การผลติข้างต้นได้อีกทาง ผ่านบทบาทของบริษัทขนาดใหญ่ในการเป็นผูใ้ห้

ความช่วยเหลอื SME และบ่มเพาะศกัยภาพของ SME ให้เตบิโตไปพร้อมกนั (SME startup accelerator)
3
 หรอืแม้แต่

ความร่วมมือของบริษัท IT ขนาดใหญ่ของจีนกับ SME ท่ีอยู่ในภาคการผลิตรูปแบบเก่า (Old manufacturing)  

ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบอัตโนมัติและเน้นการใช้หุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการพัฒนา 

ดังกล่าวข้างต้นย่อมมีส่วนช่วยท�าให้ทางการจีนสามารถบรรลุเป้าหมายสัดส่วนการรับซ้ือวัตถุดิบและสินค้าข้ันกลาง

ภายในประเทศส�าหรับการผลิตสินค้าแห่งอนาคต (Domestic content of core components and materials) 

ท่ีร้อยละ 40 ในปี 2020 และร้อยละ 70 ในปี 2025 ตามล�าดบัได้

 จากการประเมินเบ้ืองต้นนัน้ ศูนย์วจิยักสกิรไทยมีมมุมองของผลกระทบจากยทุธศาสตร์ Made in China 

2025 ต่ออุตสาหกรรมของจนีในอนาคตว่า ในระยะสัน้-กลาง (ภายในปี 2025) ผูป้ระกอบการจนีน่าจะสามารถเพิม่

ประสทิธภิาพก�าลงัการผลติได้มากขึน้ (Eliminating inefficient production capacity) ผ่านการ

  กำรเร่งสร้ำงอุตสำหกรรมสนับสนุนของจีนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมแห่งอนำคตอำจเปลี่ยนโฉมหน้ำ

  ควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรค้ำต่อไทยในระยะสั้น-กลำง

 หากเจาะลึกเฉพาะผู้ประกอบการ SME ตลาดจีนก็นับได้ว่าเป็นตลาดส่งออกส�าคัญที่สุดของ SME ไทย 

(ไม่นบักลุม่ประเทศ) ด้วยมูลค่าการส่งออกกว่า 245,000 ล้านบาทในปี 2559 หรอืคดิเป็นสดัส่วนถงึกว่าร้อยละ 30 

ของการส่งออกท้ังหมดของไทยไปจีน

3 
โดยตวัอย่างท่ีส�าคญัในช่วงท่ีผ่านมา ได้แก่ บรษัิท IT ขนาดใหญ่ของจนีในมหานครเทียนจนิ ซ่ึงเป็นหนึง่ในบรษัิท IT ขนาดใหญ่ท่ีด�าเนนิงานโดยรัฐวิสาหกจิ ได้ริเริม่โครงการบ่ม

เพาะพนกังานภายในกว่า 160,000 คนให้รงัสรรค์และคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆภายในบริษัทจนก่อให้เกดิ “Startup CEO” ข้ึนแล้วกว่า 25,000 คนท่ีสามารถร่วมเป็นส่วนหนึง่ของห่วงโซ่

อุปทานของบรษัิท



Analysis6

 อย่างไรกด็ ีเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ในช่วง 10 เดอืนแรกของปี 2560 นัน้ มูลค่าการส่งออกของ SME ไปยงัจนี

อยู่ท่ีราว 194,000 ล้านบาท หดตัวราวร้อยละ 0.1 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สวนทางกบัการส่งออกโดยรวม

ของไทยไปจีนท่ีขยายตัวได้ถึง 22.8 YoY ในช่วงเดียวกัน
4
 ท้ังนี้ โครงสร้างของสินค้าส่งออกของ SME ไทย 

เป็นเครือ่งบ่งช้ีถงึสาเหตุของการขยายตวัของการส่งออกท่ีสวนทางกบัการส่งออกไปจนีโดยรวม โดยการส่งออกของ 

ผู้ประกอบการ SME ไปจนีส่วนใหญ่จะเป็นผลติภณัฑ์พลาสตกิ สนิค้าโภคภณัฑ์อย่างยางพาราและของท่ีท�าจากยาง 

รวมถงึสนิค้าอุปโภคบรโิภคอย่างไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ (เฟอร์นเิจอร์) พชืผกัและผลไม้ และธัญพชื ซ่ึงเป็นสนิค้า 

ส่งออกมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนัก อีกท้ังยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกของจีนท่ีหันมาเน้นสินค้าอุตสาหกรรม 

ข้ันสูงมากข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมาร์ทโฟน ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือเครือ่งจักรกลต่างๆ ซ่ึงจนีมคีวามต้องการน�าเข้าสนิค้าอุตสาหกรรมข้ันกลางส�าหรบัการผลติสนิค้า

ข้างต้นมากข้ึนในปี 2560 ท่ีผ่านมา 

 
 นอกจากนี ้ ความพยายามของทางการจนีในการพฒันาอุตสาหกรรมสนบัสนนุภายในประเทศเพือ่บรรลเุป้า

หมายการเพิม่สดัส่วนรบัซ้ือวตัถดิุบและสนิค้าข้ันกลางภายในประเทศนัน้ อาจส่งผลต่อการเฟ้นหาวตัถดุบิหรอืสนิค้า

อุตสาหกรรมข้ันกลางจากต่างประเทศจนส่งผลต่อการหยุดชะงกัหรอืการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทานเดมิของประเทศคู่

ค้าเดมิของจนี (Regional supply chain disruption) ซ่ึงไทยกน็บัได้ว่าเป็นประเทศน�าเข้าท่ีส�าคญัอนัดบัท่ี 9 ของจนี

ในปี 2560 ขณะท่ีจนีเองกเ็ป็นประเทศส่งออกอันดบัท่ี 1 ของไทย ดงันัน้ ประเดน็นีย่้อมน�ามาซ่ึงความท้าทายต่อการ

ส่งออกของผู้ประกอบการ SME ไทยในระยะข้างหน้า โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ผลกระทบต่อการส่งออก 

ของ SME ไทยนัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดงันี้

    • สนิค้ำข้ันกลำงที ่ SME ไทยมแีนวโน้มได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงอตุสำหกรรม 

   ภำยใต้ Made in China 2025 โดยเฉพาะสนิค้าจ�าพวกพลาสตกิและผลติภณัฑ์จากพลาสตกินัน้ ซ่ึง 

   ในระยะสัน้-กลาง การส่งออกผลติภณัฑ์พลาสตกิของ SME ไทยในเชงิปรมิาณอาจยังไม่ได้รบัผลก 

   ระทบจากการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสตกิกลางน�า้ของจนีมากนกั เนือ่งจากก�าลงัการผลติของจนียัง 

   ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและยังมีข้อจ�ากดัอยู่มาก หากในระยะยาว การส่งออกของ 

   ไทยในสินค้าอุตสาหกรรมข้ันกลางท่ีจีนมุ่งเน้นผลิตอาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะสินค้าจ�าพวก  

   LLDPE และ EVA ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ไทยจึงควรเลือกเน้นผลิตและส่งออกสินค้า 

4 
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ SME รายเดอืนและรายปีของส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)



Analysis7

   ข้ันกลางจ�าพวกพลาสตกิประเภทอ่ืนท่ีสามารถตอบโจทย์อตุสาหกรรมเกดิใหม่ภายใต้ Made in China  

   2025 ของจนีได้ อาทิ Lightweight Plastic ส�าหรบัยานยนต์ หรอืผลติภณัฑ์พลาสตกิเพือ่สิง่แวดล้อม 

   จ�าพวก พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ หรือพลาสติกท่ีผลิตจากวัตถุดิบท่ีปลูกทดแทนใหม่ซ่ึงท�ามาจาก 

   ข้าวโพด อ้อย หรอืถัว่เหลอืง (Soy Protein) อย่างไรกด็ ีสนิค้าขัน้กลางท่ีทางจนีผลติได้ไม่เพียงพอ 

   ต่อความต้องการและยังคงตอบโจทย์สายการผลติของจนีในปัจจบัุนและอนาคต อย่างยางพาราและ 

   ผลิตภัณฑ์จากยาง คาดว่าได้รับผลกระทบจ�ากัด เนื่องจากอุปทานของยางในจนีอยู่ท่ีเพยีงราว 

   760,000 ตัน (ในมณฑลไหหล�าและยูนนาน) ขณะท่ีความต้องการอยู่ท่ีราว 4.9 ล้านตนัในปี 2559 โดย 

   ส่วนต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานคาดว่าจะเพิม่ข้ึนเป็น 5.8 ล้านตนัในปี 2564
5
  ท่ามกลางการ 

   ขยายตวัของอตุสาหกรรมล้อรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลและรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ (ท้ังแบบรถยนต์ท่ีใช้ 

   เชือ้เพลงิน�า้มันและแบบไฟฟ้า) รวมถงึอุตสาหกรรมเครือ่งจกัรและช้ินส่วน

    • สนิค้ำอปุโภคบรโิภคที ่SME ไทยเจำะกลุม่ผู้บรโิภคชำวจนีจะไม่ได้รบัผลกระทบจำก Made in China  

   2025 โดยภายใต้แนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนผ่านการบริโภคภาคเอกชนในระยะข้างหน้า 

   ผูป้ระกอบการ SME ไทยในกลุม่นียั้งคงสามารถเน้นการส่งออกสนิค้าท่ียงัคงตอบโจทย์ผูบ้รโิภคชาว 

   จนีได้อย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นกลุม่สนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรปู อาทิ ผลไม้แปรรปู อาหารพร้อม 

   รับประทาน และขนมขบเค้ียว รวมไปถึงสินค้าสุขภาพและความงาม อย่างผลิตภัณฑ์รักษาและ 

   บ�ารงุผวิ ผลติภณัฑ์สปา OTOP เป็นต้น อย่างไรกด็ ี สนิค้าอปุโภคบรโิภคข้างต้นควรเป็นสนิค้าท่ีมี 

   มลูค่าเพิม่สงู ผ่านการออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีตอบโจทย์รสนยิมและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

   ชาวจนีท่ีแตกต่างกนัออกไปตามภมูศิาสตร์ ช่วงอาย ุและระดบัรายได้ โดยยังคงเอกลกัษณ์ความเป็น 

   ไทยท่ียากจะถกูลอกเลยีนแบบจากผูป้ระกอบการจนี

  ในระยะยำว โอกำสไทยในกำรเชื่อมโยงห่วงโซ่กำรผลิตในอุตสำหกรรมขั้นสูงกับจีน ประกอบกับกำรน�ำเข้ำ

  เทคโนโลยีจำกกำรพัฒนำ MiC 2025 เพื่อช่วยเพิ่มศักยภำพของภำคกำรผลิตไทย

5 
อ้างอิงจาก https://www.prnewswire.com/news-releases/global-and-china-natural-rubber-industry-report-2017-2021-300506290.html



Analysis8

 ในระยะยำว ศนูย์วจิยักสกิรไทยมองว่ำ แนวโน้มควำมส�ำเรจ็ของกำรพฒันำอตุสำหกรรมแห่งอนำคตของจนี

ภำยใต้ยทุธศำสตร์ Made in China 2025 ของจนีอาจเป็นจดุพลกิผนับทบาทของจนีจาก “โรงงานของโลก (Factory 

of the world) ท่ีเคยได้อานิสงส์จากการเป็นแหล่งแรงงานต้นทุนต�า่ มาเป็น “ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิง

นวัตกรรม” เหมือนดั่งท่ีญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ได้ประสบความส�าเร็จมาก่อนหน้า และหากมองไปในระยะยาว ความ

แข็งแกร่งของตราสินค้าและอุตสาหกรรมการผลิตของจีนท่ีคาดหวังไว้นั้นอาจเป็นตัวแปรส�าคัญในการก�าเนิดห่วงโซ่

อุปทานในระดบัภมูภิาค (Regional supply chain) ใหม่ ผ่านการเฟ้นหาประเทศลงทุนท่ีมีศกัยภาพในการสานต่อ

เทคโนโลยีและเป็นศนูย์กลางการผลติ (Production hub) ของตราสนิค้าจนีในภมิูภาคต่างๆท่ัวโลก หรอืสามารถส่งออก

เทคโนโลยกีารผลติต่างๆไปต่างประเทศ เหมอืนท่ีประเทศอตุสาหกรรมช้ันน�าต่างๆเคยปรบัใช้กลยุทธ์นีม้า ภายใต้ความ

เชื่อมโยงทางด้านการค้า การลงทุน รวมถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชน (People to people) ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจาก

ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ซ่ึงไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าส�าคัญท่ีมีศักยภาพในเป็นหนึ่งในห่วงโซ่

อุปทานท่ีส�าคญัของจนีในอนาคต บนความพยายามในการยกระดบัภาคการผลติของประเทศและสร้างความเข้มแข็ง

ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภายใต้ Thailand 4.0 

 ทัง้นี ้ภำยใต้บรบิทของแนวโน้มกำรเกดิห่วงโซ่อปุทำนระดบัภมูภิำคนัน้ น่ำจะเกดิอยูใ่นประเภทสนิค้ำอปุโภค

บริโภคที่เน้นกำรจ�ำหน่ำยส�ำหรับผู้บริโภคทั่วโลกซึ่งจำกกำรประเมินอุตสำหกรรมแห่งอนำคตทั้ง 10 นั้น ตราสินค้า

ของจีนท่ีมีศักยภาพแข่งขันในตลาดผู้บริโภคจะอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงานและยานยนต์

พลังงานใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แบบสวมใส่
6
) ซ่ึงย่อมต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีล�้าสมัย อันจะน�ามาซ่ึงความต้องการช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นตามไปด้วย

 ดังนั้น จึงนับเป็นโอกำสของผู้ประกอบกำรไทยในกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่กำรผลิตชิ้นส่วน

อเิลก็ทรอนกิส์แห่งอนำคตของจนีทีม่มีลูค่ำเพ่ิมสงูให้กบับรรษทัจนี บนข้อได้เปรยีบของไทยในฐานะหนึง่ในศนูย์กลาง

การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ท่ีมีอุตสาหกรรมสนับสนุนเพียงพอและมี

แรงงานที่มีทักษะค่อนข้างสูง อีกทั้งยังสามารถส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบโจทย์การผลิตสินค้าของจีนได้

ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และ แผงวงจรรวม (Integrated Circuits: ICs) ซึ่งคาดว่า

ส่วนใหญ่น�าไปใช้กบัยานยนต์ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการไทยสามารถปรบัโครงสร้างการผลติช้ินส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ของไป

สู่ Smart Electronics โดยอาจร่วมลงทุนกับนักลงทุนจีนที่มีศักยภาพ โดยโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่

การผลิตของจีนอาจสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

    • กำรพฒันำชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ส�ำหรับตอบโจทย์สำยกำรผลิตสินค้ำอปุโภคบริโภคท่ีมีฐำนกำรผลติ 

   ในจีน หรือในประเทศต่ำงๆ (Regional production hub) ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาการ 

   ผลติช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ประเภทเซ็นเซอร์ท่ีตอบโจทย์ระบบต่างๆในยานยนต์ ซ่ึงเป็นอตุสาหกรรม 

   ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตอยู่แล้ว โดยเน้นการพัฒนา ICs ประเภท Micro-Electro-Mechanical  

   Systems (MEMS) ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Airbag ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ หรือระบบเทคโนโลยี 

   สื่อสารไร้สายภายในและระหว่างรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น Dedicated Short Range Communications  

6 
จ�านวนผูใ้ข้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์แบบสวมใส่ (Wearable technology) ในจนีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากราว 116 ล้านคนในปี 2559 (18% ของจ�านวนผูเ้ข้าถงึอินเตอร์เนต) ไปอยู่ท่ี 

187 ล้านคนในปี 2562 (24.5% ของจ�านวนผูเ้ข้าถงึอินเตอร์เนต จากการประเมินของ eMarketer.com
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   (DSRC) หรอื V2V (Vehicle-to-Vehicle) ซ่ึงชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ประเภทเซ็นเซอร์สามารถพัฒนา 

   ต่อจาก ICs แบบปกติที่ส่งออกในปัจจุบัน โดยสามารถส่งออกกลับไปประกอบในจีน หรือส่งต่อไป 

   ประกอบยัง Regional production hub ต่างๆได้

 
    • กำรพฒันำช้ินส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ประเภทเซน็เซอร์เพ่ือตอบโจทย์อตุสำหกรรมแห่งอนำคตอืน่ๆภำยใน 

   ประเทศของจนีทีต้่องใช้ Smart electronics แต่ไม่ได้ถูกจัดเป็นสนิค้ำอปุโภคบรโิภค อาทิ อุตสาหกรรม 

   การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Smart farming, Nutrition  

   test machine) หรืออุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ประสิทธิภาพสูง

    • กำรวิจัยและพัฒนำแพลตฟอร์มพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบเปิด และดำต้ำเซ็นเตอร์ส�ำหรับองค์กรใน 

   อุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยอาจเน้นการพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือและการคิดค้นกลยุทธ์การจัดการ 

   ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศไทย รวมไป 

   ถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 อนึง่ แนวโน้มของไทยในกำรเป็นศนูย์กลำงกำรผลติผลติภณัฑ์ขัน้สดุท้ำยในภมูภิำคอำเซียนของตรำสนิค้ำ

จนี หรือกำรเป็นผูร้บัจ้ำงผลติสนิค้ำตำมรปูแบบและเคร่ืองหมำยกำรค้ำทีท่ำงผูป้ระกอบกำรจนีก�ำหนดส�ำหรบัผลติภณัฑ์

ประเภทสินค้ำอุปโภคบริโภคข้ำงต้นนั้น (OEM: Original Equipment Manufacturer) อำจยังไม่น่ำจะเห็นได้อย่ำง

ชดัเจนในระยะสัน้ เนือ่งจาก จนีเองยงัคงมีปรมิาณแรงงานจ�านวนมาก ประกอบกบัสามารถย้ายการลงทุนไปในมณฑล

หรือเมืองท่ีมี ระดับการพัฒนาน้อยกว่าในจีนเอง
7
 ซ่ึงข้อได้เปรียบของจีนข้างต้นนั้นแตกต่างจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมข้ันสูงของญ่ีปุ่นหรือเกาหลีใต้ท่ีไม่มีความเหลื่อมล�้าของระดับการพัฒนาภายในประเทศมากนักและมี

ปริมาณแรงงานท่ีค่อนข้างจ�ากัด อีกท้ัง ความพยายามในการเช่ือมโยงการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนผ่าน 

การพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ ภายใต้ Belt and Road Initiative นั้น ท�าให้จีนไม่มีความจ�าเป็นต้องย้ายฐานการผลิต

จากในประเทศมาสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

 อย่ำงไรก็ดี ในระยะยำว โอกำสในกำรลงทุนของบรรษัทจีนในไทยเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำอุตสำหกรรม

แห่งอนำคตของไทย Thailand 4.0 ยังคงมีอยู่ ซึ่งบำงส่วนสอดรับกับทิศทำงกำรพัฒนำ MiC 2025 หรือแนวโน้มกำร

บริโภคของผู้บริโภคจีนได้อย่ำงลงตัว อาทิ การลงทุนในการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) หรือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับ High end เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางชาวจีนที่มีก�าลังซื้อมากขึ้น เป็นต้น

7 
อาทิ มณฑลเสฉวนทางภาคกลางของจนี มณฑลซินเจยีงและชิงไห่ทางตอนบนของจนีตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันตก Go West policy
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 ส่วนในมติขิองกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยนีัน้ กำรพฒันำอตุสำหกรรมแห่งอนำคตของจนีภำยใต้ Made in China 

2025 อำจส่งผลดีต่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรม SME ไทย โดยเฉพำะในด้ำนกำรน�ำเข้ำสินค้ำเทคโนโลยีที่

ได้เปรียบทำงด้ำนรำคำมำกกว่ำประเทศอุตสำหกรรมชั้นน�ำอื่นๆ เพื่อมำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตของผู้ประกอบกำร 

SMEs ไทย อนัสามารถช่วยลดต้นทุนการผลติในระยะยาวและตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีซับซ้อนมากข้ึน 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูปซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมส่งออกหลักไปยังจีนของผู้ประกอบการ 

SMEs ไทย อาทิ เคร่ืองจักรกลการเกษตรในพื้นท่ีส่งเสริมการท�าการเกษตรแปลงใหญ่ (Large-scale farming 

machinery)
8
 เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart and integrated farming system) หรือหุ่นยนต์แขนกลขนาดเล็กที่

ท�างานร่วมกับแรงงาน (Cobot) ในส่วนของการหยิบจับและจัดเรียงสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น โดยเมืองหลักที่ทาง

การจีนเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร รวมถึงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

ได้แก่ ปักกิ่งและฉางชา นอกจากนี้ การพัฒนาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีของจีนยังอาจมีส่วนช่วยพัฒนาสินค้า

โภคภณัฑ์และสนิค้าเกีย่วเนือ่งเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลติของไทยในระยะยาวและเป็นเกราะป้องกนัราคาสนิค้าโภคภณัฑ์

ท่ีมีความผันผวนสงูในช่วงท่ีผ่านมา อาทิ Advanced high-polymer materials ส�าหรบัผลติภณัฑ์ยางและเม็ดพลาสตกิ 

เป็นต้น

 
  สรุปแนวโน้มและผลต่อธุรกิจ SMEs ไทย

 กล่ำวโดยสรุป แผนยุทธศำสตร์ Made in China 2025 ภำยใต้ 10 อุตสำหกรรมแห่งอนำคตของจีนนั้นนับ

เป็นกลยุทธ์การพฒันานวตักรรมด้านอุตสาหกรรมการผลติ การประสานเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ากบัภาคอุตสาหกรรม 

รวมไปถงึการสร้างความเช่ือม่ันให้กบัตราสนิค้าของจนีในตลาดต่างประเทศ โดยมีแนวคดิท่ีจะปรบัใช้กลยุทธ์การรวม

กันในแนวดิ่ง (Vertical integration) ด้วยการสร้างห่วงโซ่การผลิต ทั้งในแง่ของการจัดหาวัตถุดิบหรือการผลิตสินค้า

ข้ันกลางในประเทศควบคูไ่ปกบัการพฒันาสนิค้าหรอืบรกิารแห่งอนาคต อันจะมีส่วนช่วยพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 

(Supporting industry) ภายในประเทศจีนเองมากขึ้น

 ท้ังนี ้ความพยายามของทางการจีนในการพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุภายในประเทศเพือ่บรรลเุป้าหมาย

การเพิ่มสัดส่วนรับซ้ือวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางภายในประเทศนั้น อาจส่งผลต่อการเฟ้นหาวัตถุดิบหรือสินค้า

อุตสาหกรรมขั้นกลางจากต่างประเทศจนส่งผลต่อการหยุดชะงักหรือการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทานเดิมของ 

ประเทศคูค้่าเดมิของจนี (Regional supply chain disruption) ซ่ึงจนีนบัเป็นคูค้่าส�าคญัท่ีสดุของ SME ไทยในปัจจบัุน

ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ไทยจึงควรเร่งยกระดับการผลิตสินค้าขั้นกลางที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่

ภายใต้ Made in China 2025 ของจีนได้ โดยอาศัยความได้เปรียบของเทคโนโลยีและประสบการณ์ของไทยที่พัฒนา

มาอย่างยาวนาน 

 ส่วนในระยะยาว ไทยยังมีโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่ง

อนาคตของจีนท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง ผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปเป็น Smart 

electronics มากยิ่งขึ้น อาทิ แผงวงจรรวมประเภทเซ็นเซอร์ หรือการเป็นศูนย์กลาง Platform ทางด้าน ICT กับ 

8 
หากมีการส่งเสรมิให้เกษตรกรรวมกนัปลกูพชืชนดิเดยีวกนัในพืน้ท่ีใกล้เคยีงกนั
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บรรษัทจีนในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังสามารถน�าเข้าสินค้าเทคโนโลยีท่ีได้เปรียบทางด้าน

ราคามากกว่าประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�าอื่นๆ เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ SME ไทย โดย

เฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป

  ภำคผนวก 1: รำยละเอียดประเภทสินค้ำและบริกำรโดยละเอียดส�ำหรับ 10 อุตสำหกรรมแห่งอนำคตภำยใต้

  Made in China 2025
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  ภำคผนวก 2: รำยละเอียดนโยบำยและมำตรกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินแผนยุทธศำสตร์

  Made in China 2025 โดย ละเอียด

    • กำรให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนแหล่งเงินทุนส�ำหรับกำรลงทุน (Government-backed investment  

   funds) เห็นได้จากการที่รัฐบาลกลางจีนจัดสรรเงินทุนจ�านวน 10,000 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนการ 

   สร้างนวัตกรรมของภาคการผลิต เช่น Internet of Things วัสดุชนิดใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ  

   อุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสงู เป็นต้น ในขณะท่ีธนาคาร China Development Bank  

   มีแผนจะจัดสรรเงินทุนกว่า 300,000 ล้านหยวนในลักษณะของเงินกู้ พันธบัตรและลิสซ่ิงให้แก่ 

   โครงการขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ด้วยเช่นกัน 

    • กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส�ำคัญจำกรัฐบำลกลำงและรัฐบำลท้องถิ่น (Support from central  

   and local government) อาทิ ให้การสนับสนุนบริษัทกว่า 1,000 บริษัทและก่อตั้งหน่วยงาน China 

   Robot Industry Alliance เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิต การสร้างศูนย์

   นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม (Manufacturing Innovation centers) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

   ในอตุสาหกรรมการผลติในประเทศ ตลอดจนการวางแผนสร้างเขตนคิมอุตสาหกรรมท่ีใช้เครือ่งจกัร 

   อัตโนมัติแทนแรงงานจ�านวน 30 แห่งทั่วประเทศ

    • กำรริเริ่มโครงกำรน�ำร่องด้ำนกำรผลิตอัจฉริยะ โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

    1. โครงการน�าร่องการผลิตแบบ Process manufacturing ที่มุ่งเน้นการผลิตแบบ Digital Factory  

      หรือ Smart Factory

    2. โครงการน�าร่องการผลิตแบบ Discrete manufacturing ที่มีการใช้ Digital workshop หรือการ 

      ผลิตแบบ Smart factory

    3. โครงการน�าร่องการผลิตอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ท่ีมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      แบบ Embedded IT ในกระบวนการผลิต

    4. โครงการน�าร่องการผลติอัจฉรยิะรปูแบบใหม่ท่ีเกีย่วข้องกบัการผลติแบบ custom-made รปูแบบ 

      การพัฒนาร่วมกันแบบเครือข่าย และอีคอมเมิร์ซ

    5. โครงการน�าร่องการบรหิารจัดการอัจฉรยิะ ท่ีมุง่เน้นการบรหิารจดัการด้านโลจสิตกิส์และพลงังาน 

      แบบอัจฉริยะ (Intelligent Logistics & Energy Management) 

    6. โครงการน�าร่องการบรกิารอจัฉรยิะ ท่ีมุ่งเน้นการใช้ระบบ Online Monitoring ระบบการวินจิฉัย 

       ทางไกล (Remote Diagnostics) และระบบ Cloud Service ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนโครงการ 

      ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับประเทศหรือระดับโลก มีโรงงานผลิตแบบอัจฉริยะ (Smart factory)  

       น�าเทคโนโลย ีIoT เข้ามาใช้ในกระบวนการผลติท่ีส�าคญัและมกีารเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็


