Made in China 2025
ปฏิวตั แิ ดนมังกรด้วยนวัตกรรม
ประเด็นส�ำคัญ
• แผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีน นัน้ นับเป็นกลยุทธ์
		 การพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิต การประสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับภาคอุตสาหกรรม
		 รวมไปถึงการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ตราสินค้าของจีนในตลาดต่างประเทศ
• หากแต่ประเด็นส�ำคัญทีน่ า่ จับตาคงอยูท่ กี่ ารทีท่ างการจีนมีแนวคิดทีจ่ ะปรับใช้กลยุทธ์การรวมกันในแนวดิง่
		 (Vertical integration) ด้ ว ยการสร้ า งห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ผ่ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น
		 (Supporting industry) ภายในประเทศจีนเอง ทัง้ ในแง่ของการจัดหาวัตถุดบิ หรือการผลิตสินค้าขัน้ กลาง
		 ในประเทศควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสินค้าหรือบริการแห่งอนาคต จนอาจส่งผลต่อการเฟ้นหาวัตถุดบิ หรือ
		 สินค้าอุตสาหกรรมขัน้ กลางจากต่างประเทศจนส่งผลต่อการหยุดชะงักหรือการขาดตอนของห่วงโซ่อปุ ทาน
		 เดิมของประเทศคูค่ า้ เดิมของจีน (Regional supply chain disruption) ซึง่ จีนนับเป็นคูค่ า้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของ
		 ไทยในปัจจุบนั ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไทยจึงควรเร่งยกระดับการผลิตสินค้าขัน้ กลางทีส่ ามารถตอบโจทย์
		 อุตสาหกรรมเกิดใหม่ภายใต้ Made in China 2025 ของจีนได้ โดยอาศัยความได้เปรียบของเทคโนโลยี
		 และประสบการณ์ของไทยทีพ่ ฒ
ั นามาอย่างยาวนาน
• ส่วนในระยะยาว ไทยยังมีโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่ง
		 อนาคตของจีนทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง ผ่านการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปเป็น Smart
		 electronics มากยิง่ ขึน้ อาทิ แผงวงจรรวมประเภทเซ็นเซอร์ หรือการเป็นศูนย์กลาง Platform ทางด้าน
		 ICT กับบรรษัทจีนในภูมภิ าคอาเซียน นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการไทยยังสามารถน�ำเข้าสินค้าเทคโนโลยีที่
		 ได้เปรียบทางด้านราคามากกว่าประเทศอุตสาหกรรมชัน้ น�ำอืน่ ๆ เพือ่ มาปรับปรุงกระบวนการผลิตของผู้
		 ประกอบการ SME
ในช่วงทีผ่ า่ นมา อุตสาหกรรมการผลิตจีนเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ทัง้ ข้อจ�ำกัดทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในด้านสิง่
แวดล้อมและทรัพยากรอันเป็นผลจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษและการใช้ทรัพยากร
อย่างสิน้ เปลือง ปัญหาการควบคุมคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามอัตราค่าแรงงานทีป่ รับสูงขึน้ รวมทัง้
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการส่งออก ในขณะเดียวกัน จีนก็ตอ้ งรับมือกับแรงกดดันจากการแข่งขันทัง้ จาก
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วอย่างเยอรมนี สหรัฐฯ และญีป่ นุ่ ทีเ่ ร่งด�ำเนินนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่าง
ต่อเนือ่ ง และจากประเทศก�ำลังพัฒนาอย่างอินเดียและบราซิลทีม่ คี วามได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตต�ำ่ ใกล้เคียงกับจีน
จากปัจจัยข้างต้น ท�ำให้รฐั บาลจีนมีแนวคิดทีจ่ ะปฎิรปู อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ โดยเปลีย่ นรูปแบบ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมจากการผลิตทีใ่ ช้เครือ่ งจักรและแรงงานและเน้นปริมาณไปสูก่ ารผลิตทีใ่ ช้เทคโนโลยีการ
ผลิตขั้นสูงและเน้นคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตจีนให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ดังนั้น
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รัฐบาลจีนจึงประกาศแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 (MiC 2025) ในเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ซึง่ เป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีนจากการเป็นประเทศผูร้ บั จ้างผลิตสินค้ารายใหญ่ทเี่ น้นการผลิตเชิงปริมาณไปสูก่ ารเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมชัน้ น�ำของโลกทีเ่ น้นคุณภาพของสินค้าและบริการ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างการผลิต
ของจีนทีเ่ กิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตดังกล่าว อาจน�ำมาซึง่ การเปลีย่ นโฉมหน้าของการค้า การลงทุนและ
ห่วงโซ่อปุ ทานภายในภูมภิ าคได้
แผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีนทีต่ อ้ งติดตาม
ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ทีไ่ ด้ประกาศออกมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของจีนฉบับที่ 13 ได้แบ่งช่วงเวลาการปฏิรูปด้านการผลิตและอุตสาหกรรมของประเทศออกเป็น 3 ระดับขั้นด้วย
ดังต่อไปนี้

• ขัน้ ที่ 1 (ปี 2559 - 2568) มุง่ เน้นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและ
		 ยกระดับผลิตภาพแรงงาน รวมทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมการ
		 ผลิต โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนการผลิตและลดอัตราการปล่อยของเสียร้อยละ 50
		 จากปัจจุบนั ทัง้ นี้ ภายใต้การพัฒนาในขัน้ นี้ ทางการจีนยังมีความพยายามในการสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบ
		 การจีนสามารถริเริม่ การพัฒนาตราสินค้าผ่านการวิจยั และพัฒนาด้วยตนเองจนก่อให้เกิดสินค้าหรือบริการ
		 ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในจีน หรือที่เรียกว่า Created in China1
• ขั้นที่ 2 (ปี 2569 - 2578) มุง่ เน้นการเพิม่ ขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้สงู ขึน้ อย่างมีนยั
		 ส�ำคัญ อันจะมีส่วนช่วยยกระดับศักยภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมการผลิตจีนให้เทียบเท่าประเทศ
		 มหาอ�ำนาจของโลกภายในปี 2578
• ขั้นที่ 3 (ปี 2579 - 2592) มุง่ เน้นการยกระดับศักยภาพความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการผลิตจีน
		 ขึน้ สูร่ ะดับประเทศมหาอ�ำนาจด้านการผลิตชัน้ น�ำของโลกในปี 2592 ซึง่ เป็นปีเดียวกันกับการเฉลิมฉลอง
		 ครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
1

สามารถแบ่งเป้าหมายการพัฒนาออกเป็น 3 ช่วงย่อย ได้แก่ ช่วงปี 2559-2561 เป็นช่วงทีท่ างการจีนวางรากฐานส�ำหรับการพัฒนาตราสินค้าและคุณภาพของสินค้าจีน ส่วนช่วงปี
2562-2564 เป็นช่วงทีว่ างเป้าหมายเพิม่ สัดส่วนทางการตลาดของตราสินค้าจีนในประเทศ และช่วงปี 2565-2567 เป็นช่วงทีข่ ยับขยายตลาดตราสินค้าของจีนให้เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับ
มากขึน้ ในเวทีโลก
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ทัง้ นี้ แผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ข้างต้น อยูบ่ นพืน้ ฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการต่อยอดในอนาคตมากที่สุด 10 อุตสาหกรรมด้วยกัน ผ่านการให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การประสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับภาคอุตสาหกรรม
รวมไปถึงการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ตราสินค้าของจีนในตลาดต่างประเทศ โดยแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าวไม่เพียงช่วย
เพิม่ ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ หากยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุม่
Startup เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากขึน้ และยังสามารถต่อยอดการพัฒนาไปยังอุตสาหกรรม
บริการทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับภาคการผลิตได้อกี ด้วย โดย 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีนมีดงั นี้
1) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลการผลิตทีค่ วบคุมด้วยระบบ Numerical Control (NC) และหุน่ ยนต์
3) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อากาศยานและอวกาศ
4) อุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งมือด้านวิศวกรรมทางทะเลและเรือทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง
5) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรถไฟทีท่ นั สมัย
6) อุตสาหกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงานและยานยนต์พลังงานใหม่
7) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ดา้ นพลังงานไฟฟ้า
8) อุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งจักรและเครือ่ งมือทางการเกษตร
9) อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุชนิดใหม่
10) อุตสาหกรรมการผลิตยาชีวภาพและอุปกรณ์การแพทย์ประสิทธิภาพสูง
ทัง้ นี้ การทีท่ างการจีนจะขับเคลือ่ น 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้นนั้ จุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญคงอยูท่ ยี่ ทุ ธศาสตร์ในการบริการจัดการและการเตรียมความพร้อม
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งทรัพยากรมนุษย์และบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการผลิตสินค้าแห่งอนาคต ซึง่ ทางการจีนหรือภาครัฐจะเน้นการเป็น Facilitator ให้กบั ผูป้ ระกอบการจีนใน
ภาคเอกชนให้สามารถก้าวเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ การริเริม่ โครงการน�ำร่องด้านการ
ผลิตอัจฉริยะ ซึง่ ให้ผลลัพธ์ในช่วงทีผ่ า่ นมาเป็นทีน่ า่ พึงพอใจ2
นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีนนั้นจะเน้นกลยุทธ์การรวมกันในแนวดิ่ง
(Vertical integration) ด้วยการสร้างห่วงโซ่การผลิต ทัง้ ในแง่ของการจัดหาวัตถุดบิ หรือการผลิตสินค้าขัน้ กลางในประเทศ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าหรือบริการแห่งอนาคต อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting
industry) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่าภายในจีนเอง และทดแทนการพึ่งพาการน�ำเข้าสินค้าขั้นกลาง
อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน�้ำของผลิตภัณฑ์พลาสติกจีนผ่านโครงการ Coal-to-olefins (CTO) และ
Methanol-to-olefins (MTO) เพือ่ ให้ได้มาซึง่ เม็ดพลาสติกจ�ำพวก PE, PVA และ EVA หรือการพัฒนาชิน้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วนยานยนต์แห่งอนาคตขึน้ เองในประเทศอย่าง แผงวงจรรวม (Integrated Circuits: ICs) และ
แบตเตอรีย่ านยนต์ไฟฟ้า ผ่านการสนับสนุนด้านเงินทุน (Financial policies, funds, and subsidy) ในด้านการวิจยั
และพัฒนา
2

จากการประเมินความคืบหน้าของโครงการน�ำร่องด้านการผลิตอัจฉริยะจ�ำนวน 109 โครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ นช่วงปี 2558-2559 พบว่า โครงการทัง้ หมดมีประสิทธิภาพด้านการ
ผลิตเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 38 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.5 ในขณะทีต่ น้ ทุนการผลิตลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 21
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อีกทัง้ ความร่วมมือระหว่างบริษทั IT และ MNC ขนาดใหญ่กบั SME และ Startup ขนาดเล็กซึง่ เป็นภาคเอกชน
ด้วยกันเองนัน้ จะมีสว่ นช่วยพัฒนาห่วงโซ่การผลิตข้างต้นได้อกี ทาง ผ่านบทบาทของบริษทั ขนาดใหญ่ในการเป็นผูใ้ ห้
ความช่วยเหลือ SME และบ่มเพาะศักยภาพของ SME ให้เติบโตไปพร้อมกัน (SME startup accelerator)3 หรือแม้แต่
ความร่วมมือของบริษัท IT ขนาดใหญ่ของจีนกับ SME ที่อยู่ในภาคการผลิตรูปแบบเก่า (Old manufacturing)
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบอัตโนมัติและเน้นการใช้หุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการพัฒนา
ดังกล่าวข้างต้นย่อมมีส่วนช่วยท�ำให้ทางการจีนสามารถบรรลุเป้าหมายสัดส่วนการรับซื้อวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
ภายในประเทศส�ำหรับการผลิตสินค้าแห่งอนาคต (Domestic content of core components and materials)
ทีร่ อ้ ยละ 40 ในปี 2020 และร้อยละ 70 ในปี 2025 ตามล�ำดับได้
จากการประเมินเบือ้ งต้นนัน้ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมีมมุ มองของผลกระทบจากยุทธศาสตร์ Made in China
2025 ต่ออุตสาหกรรมของจีนในอนาคตว่า ในระยะสัน้ -กลาง (ภายในปี 2025) ผูป้ ระกอบการจีนน่าจะสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพก�ำลังการผลิตได้มากขึน้ (Eliminating inefficient production capacity) ผ่านการ
การเร่งสร้างอุตสาหกรรมสนับสนุนของจีนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาจเปลี่ยนโฉมหน้า
ความสัมพันธ์ด้านการค้าต่อไทยในระยะสั้น-กลาง
หากเจาะลึกเฉพาะผู้ประกอบการ SME ตลาดจีนก็นับได้ว่าเป็นตลาดส่งออกส�ำคัญที่สุดของ SME ไทย
(ไม่นบั กลุม่ ประเทศ) ด้วยมูลค่าการส่งออกกว่า 245,000 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 30
ของการส่งออกทัง้ หมดของไทยไปจีน

3

โดยตัวอย่างทีส่ ำ� คัญในช่วงทีผ่ า่ นมา ได้แก่ บริษทั IT ขนาดใหญ่ของจีนในมหานครเทียนจิน ซึง่ เป็นหนึง่ ในบริษทั IT ขนาดใหญ่ทดี่ ำ� เนินงานโดยรัฐวิสาหกิจ ได้รเิ ริม่ โครงการบ่ม
เพาะพนักงานภายในกว่า 160,000 คนให้รงั สรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆภายในบริษทั จนก่อให้เกิด “Startup CEO” ขึน้ แล้วกว่า 25,000 คนทีส่ ามารถร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่
อุปทานของบริษทั
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อย่างไรก็ดี เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 นัน้ มูลค่าการส่งออกของ SME ไปยังจีน
อยูท่ รี่ าว 194,000 ล้านบาท หดตัวราวร้อยละ 0.1 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า สวนทางกับการส่งออกโดยรวม
ของไทยไปจีนที่ขยายตัวได้ถึง 22.8 YoY ในช่วงเดียวกัน4 ทั้งนี้ โครงสร้างของสินค้าส่งออกของ SME ไทย
เป็นเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ สาเหตุของการขยายตัวของการส่งออกทีส่ วนทางกับการส่งออกไปจีนโดยรวม โดยการส่งออกของ
ผูป้ ระกอบการ SME ไปจีนส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก สินค้าโภคภัณฑ์อย่างยางพาราและของทีท่ ำ� จากยาง
รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (เฟอร์นเิ จอร์) พืชผักและผลไม้ และธัญพืช ซึง่ เป็นสินค้า
ส่งออกมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนัก อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกของจีนที่หันมาเน้นสินค้าอุตสาหกรรม
ขั้นสูงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมาร์ทโฟน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าหรือเครือ่ งจักรกลต่างๆ ซึง่ จีนมีความต้องการน�ำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมขัน้ กลางส�ำหรับการผลิตสินค้า
ข้างต้นมากขึน้ ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา
นอกจากนี้ ความพยายามของทางการจีนในการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศเพือ่ บรรลุเป้า
หมายการเพิม่ สัดส่วนรับซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลางภายในประเทศนัน้ อาจส่งผลต่อการเฟ้นหาวัตถุดบิ หรือสินค้า
อุตสาหกรรมขัน้ กลางจากต่างประเทศจนส่งผลต่อการหยุดชะงักหรือการขาดตอนของห่วงโซ่อปุ ทานเดิมของประเทศคู่
ค้าเดิมของจีน (Regional supply chain disruption) ซึง่ ไทยก็นบั ได้วา่ เป็นประเทศน�ำเข้าทีส่ ำ� คัญอันดับที่ 9 ของจีน
ในปี 2560 ขณะทีจ่ นี เองก็เป็นประเทศส่งออกอันดับที่ 1 ของไทย ดังนัน้ ประเด็นนีย้ อ่ มน�ำมาซึง่ ความท้าทายต่อการ
ส่งออกของผู้ประกอบการ SME ไทยในระยะข้างหน้า โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ผลกระทบต่อการส่งออก
ของ SME ไทยนัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

		 •
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สินค้าขัน้ กลางที่ SME ไทยมีแนวโน้มได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม
ภายใต้ Made in China 2025 โดยเฉพาะสินค้าจ�ำพวกพลาสติกและผลิตภัณฑ์จากพลาสติกนัน้ ซึง่
ในระยะสัน้ -กลาง การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของ SME ไทยในเชิงปริมาณอาจยังไม่ได้รบั ผลก
ระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกกลางน�ำ้ ของจีนมากนัก เนือ่ งจากก�ำลังการผลิตของจีนยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและยังมีขอ้ จ�ำกัดอยูม่ าก หากในระยะยาว การส่งออกของ
ไทยในสินค้าอุตสาหกรรมขั้นกลางที่จีนมุ่งเน้นผลิตอาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะสินค้าจ�ำพวก
LLDPE และ EVA ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ไทยจึงควรเลือกเน้นผลิตและส่งออกสินค้า

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ SME รายเดือนและรายปีของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
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ขัน้ กลางจ�ำพวกพลาสติกประเภทอืน่ ทีส่ ามารถตอบโจทย์อตุ สาหกรรมเกิดใหม่ภายใต้ Made in China
2025 ของจีนได้ อาทิ Lightweight Plastic ส�ำหรับยานยนต์ หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกเพือ่ สิง่ แวดล้อม
จ�ำพวก พลาสติกที่ย่อยสลายได้ หรือพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลูกทดแทนใหม่ซึ่งท�ำมาจาก
ข้าวโพด อ้อย หรือถัว่ เหลือง (Soy Protein) อย่างไรก็ดี สินค้าขัน้ กลางทีท่ างจีนผลิตได้ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการและยังคงตอบโจทย์สายการผลิตของจีนในปัจจุบนั และอนาคต อย่างยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์จากยาง คาดว่าได้รับผลกระทบจ�ำกัด เนื่องจากอุปทานของยางในจีนอยูท่ เี่ พียงราว
760,000 ตัน (ในมณฑลไหหล�ำและยูนนาน) ขณะทีค่ วามต้องการอยูท่ รี่ าว 4.9 ล้านตันในปี 2559 โดย
ส่วนต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็น 5.8 ล้านตันในปี 25645 ท่ามกลางการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมล้อรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลและรถยนต์เพือ่ การพาณิชย์ (ทัง้ แบบรถยนต์ทใี่ ช้
เชือ้ เพลิงน�ำ้ มันและแบบไฟฟ้า) รวมถึงอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรและชิน้ ส่วน

		 •
			
			
			
			
			
			
			
			

สินค้าอุปโภคบริโภคที่ SME ไทยเจาะกลุม่ ผูบ้ ริโภคชาวจีนจะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก Made in China
2025 โดยภายใต้แนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนผ่านการบริโภคภาคเอกชนในระยะข้างหน้า
ผูป้ ระกอบการ SME ไทยในกลุม่ นีย้ งั คงสามารถเน้นการส่งออกสินค้าทีย่ งั คงตอบโจทย์ผบู้ ริโภคชาว
จีนได้อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป อาทิ ผลไม้แปรรูป อาหารพร้อม
รับประทาน และขนมขบเคี้ยว รวมไปถึงสินค้าสุขภาพและความงาม อย่างผลิตภัณฑ์รักษาและ
บ�ำรุงผิว ผลิตภัณฑ์สปา OTOP เป็นต้น อย่างไรก็ดี สินค้าอุปโภคบริโภคข้างต้นควรเป็นสินค้าทีม่ ี
มูลค่าเพิม่ สูง ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทตี่ อบโจทย์รสนิยมและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ชาวจีนทีแ่ ตกต่างกันออกไปตามภูมศิ าสตร์ ช่วงอายุ และระดับรายได้ โดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยทีย่ ากจะถูกลอกเลียนแบบจากผูป้ ระกอบการจีน

ในระยะยาว โอกาสไทยในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมขั้นสูงกับจีน ประกอบกับการน�ำเข้า
เทคโนโลยีจากการพัฒนา MiC 2025 เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของภาคการผลิตไทย
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ในระยะยาว ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า แนวโน้มความส�ำเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีน
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ Made in China 2025 ของจีนอาจเป็นจุดพลิกผันบทบาทของจีนจาก “โรงงานของโลก (Factory
of the world) ที่เคยได้อานิสงส์จากการเป็นแหล่งแรงงานต้นทุนต�ำ่ มาเป็น “ประเทศที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม” เหมือนดั่งที่ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ได้ประสบความส�ำเร็จมาก่อนหน้า และหากมองไปในระยะยาว ความ
แข็งแกร่งของตราสินค้าและอุตสาหกรรมการผลิตของจีนที่คาดหวังไว้นั้นอาจเป็นตัวแปรส�ำคัญในการก�ำเนิดห่วงโซ่
อุปทานในระดับภูมภิ าค (Regional supply chain) ใหม่ ผ่านการเฟ้นหาประเทศลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพในการสานต่อ
เทคโนโลยีและเป็นศูนย์กลางการผลิต (Production hub) ของตราสินค้าจีนในภูมภิ าคต่างๆทัว่ โลก หรือสามารถส่งออก
เทคโนโลยีการผลิตต่างๆไปต่างประเทศ เหมือนทีป่ ระเทศอุตสาหกรรมชัน้ น�ำต่างๆเคยปรับใช้กลยุทธ์นมี้ า ภายใต้ความ
เชื่อมโยงทางด้านการค้า การลงทุน รวมถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชน (People to people) ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจาก
ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าส�ำคัญที่มีศักยภาพในเป็นหนึ่งในห่วงโซ่
อุปทานทีส่ ำ� คัญของจีนในอนาคต บนความพยายามในการยกระดับภาคการผลิตของประเทศและสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภายใต้ Thailand 4.0
ทัง้ นี้ ภายใต้บริบทของแนวโน้มการเกิดห่วงโซ่อปุ ทานระดับภูมภิ าคนัน้ น่าจะเกิดอยูใ่ นประเภทสินค้าอุปโภค
บริโภคที่เน้นการจ�ำหน่ายส�ำหรับผู้บริโภคทั่วโลกซึ่งจากการประเมินอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง 10 นั้น ตราสินค้า
ของจีนที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดผู้บริโภคจะอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงานและยานยนต์
พลังงานใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบสวมใส่6) ซึ่งย่อมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ล�้ำสมัย อันจะน�ำมาซึ่งความต้องการชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคตของจีนทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงให้กบั บรรษัทจีน บนข้อได้เปรียบของไทยในฐานะหนึง่ ในศูนย์กลาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ที่มีอุตสาหกรรมสนับสนุนเพียงพอและมี
แรงงานที่มีทักษะค่อนข้างสูง อีกทั้งยังสามารถส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบโจทย์การผลิตสินค้าของจีนได้
ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และ แผงวงจรรวม (Integrated Circuits: ICs) ซึ่งคาดว่า
ส่วนใหญ่นำ� ไปใช้กบั ยานยนต์ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไทยสามารถปรับโครงสร้างการผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไป
สู่ Smart Electronics โดยอาจร่วมลงทุนกับนักลงทุนจีนที่มีศักยภาพ โดยโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
การผลิตของจีนอาจสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
		
• การพัฒนาชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับตอบโจทย์สายการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทีม่ ฐี านการผลิต
			 ในจีน หรือในประเทศต่างๆ (Regional production hub) ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาการ
			 ผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเซ็นเซอร์ทตี่ อบโจทย์ระบบต่างๆในยานยนต์ ซึง่ เป็นอุตสาหกรรม
			 ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตอยู่แล้ว โดยเน้นการพัฒนา ICs ประเภท Micro-Electro-Mechanical
			 Systems (MEMS) ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Airbag ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ หรือระบบเทคโนโลยี
			 สื่อสารไร้สายภายในและระหว่างรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น Dedicated Short Range Communications
6

จ�ำนวนผูใ้ ข้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ (Wearable technology) ในจีนคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ จากราว 116 ล้านคนในปี 2559 (18% ของจ�ำนวนผูเ้ ข้าถึงอินเตอร์เนต) ไปอยูท่ ี่
187 ล้านคนในปี 2562 (24.5% ของจ�ำนวนผูเ้ ข้าถึงอินเตอร์เนต จากการประเมินของ eMarketer.com
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			 (DSRC) หรือ V2V (Vehicle-to-Vehicle) ซึง่ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเซ็นเซอร์สามารถพัฒนา
			 ต่อจาก ICs แบบปกติที่ส่งออกในปัจจุบัน โดยสามารถส่งออกกลับไปประกอบในจีน หรือส่งต่อไป
			 ประกอบยัง Regional production hub ต่างๆได้
		 •
			
			
			

การพัฒนาชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเซ็นเซอร์เพือ่ ตอบโจทย์อตุ สาหกรรมแห่งอนาคตอืน่ ๆภายใน
ประเทศของจีนทีต่ อ้ งใช้ Smart electronics แต่ไม่ได้ถกู จัดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Smart farming, Nutrition
test machine) หรืออุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ประสิทธิภาพสูง

• การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มพื้นฐานด้านไอซีทีแบบเปิด และดาต้าเซ็นเตอร์ส�ำหรับองค์กรใน
			 อุตสาหกรรมต่างๆ โดยอาจเน้นการพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือและการคิดค้นกลยุทธ์การจัดการ
			 ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศไทย รวมไป
			 ถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อนึง่ แนวโน้มของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์ขนั้ สุดท้ายในภูมภิ าคอาเซียนของตราสินค้า
จีน หรือการเป็นผูร้ บั จ้างผลิตสินค้าตามรูปแบบและเครือ่ งหมายการค้าทีท่ างผูป้ ระกอบการจีนก�ำหนดส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคข้างต้นนั้น (OEM: Original Equipment Manufacturer) อาจยังไม่น่าจะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในระยะสัน้ เนือ่ งจาก จีนเองยังคงมีปริมาณแรงงานจ�ำนวนมาก ประกอบกับสามารถย้ายการลงทุนไปในมณฑล
หรือเมืองที่มี ระดับการพัฒนาน้อยกว่าในจีนเอง7 ซึ่งข้อได้เปรียบของจีนข้างต้นนั้นแตกต่างจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมขั้นสูงของญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ที่ไม่มีความเหลื่อมล�้ำของระดับการพัฒนาภายในประเทศมากนักและมี
ปริมาณแรงงานที่ค่อนข้างจ�ำกัด อีกทั้ง ความพยายามในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียนผ่าน
การพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ ภายใต้ Belt and Road Initiative นั้น ท�ำให้จีนไม่มีความจ�ำเป็นต้องย้ายฐานการผลิต
จากในประเทศมาสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
อย่างไรก็ดี ในระยะยาว โอกาสในการลงทุนของบรรษัทจีนในไทยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตของไทย Thailand 4.0 ยังคงมีอยู่ ซึ่งบางส่วนสอดรับกับทิศทางการพัฒนา MiC 2025 หรือแนวโน้มการ
บริโภคของผู้บริโภคจีนได้อย่างลงตัว อาทิ การลงทุนในการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบิน (Aerotropolis) หรือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับ High end เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางชาวจีนที่มีก�ำลังซื้อมากขึ้น เป็นต้น
7
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ส่วนในมิตขิ องการน�ำเข้าเทคโนโลยีนนั้ การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีนภายใต้ Made in China
2025 อาจส่งผลดีต่อการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม SME ไทย โดยเฉพาะในด้านการน�ำเข้าสินค้าเทคโนโลยีที่
ได้เปรียบทางด้านราคามากกว่าประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�ำอื่นๆ เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ
SMEs ไทย อันสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวและตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูปซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส่งออกหลักไปยังจีนของผู้ประกอบการ
SMEs ไทย อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมการท�ำการเกษตรแปลงใหญ่ (Large-scale farming
machinery)8 เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart and integrated farming system) หรือหุ่นยนต์แขนกลขนาดเล็กที่
ท�ำงานร่วมกับแรงงาน (Cobot) ในส่วนของการหยิบจับและจัดเรียงสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น โดยเมืองหลักที่ทาง
การจีนเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร รวมถึงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ได้แก่ ปักกิ่งและฉางชา นอกจากนี้ การพัฒนาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีของจีนยังอาจมีส่วนช่วยพัฒนาสินค้า
โภคภัณฑ์และสินค้าเกีย่ วเนือ่ งเพือ่ เพิม่ มูลค่าการผลิตของไทยในระยะยาวและเป็นเกราะป้องกันราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ทีม่ คี วามผันผวนสูงในช่วงทีผ่ า่ นมา อาทิ Advanced high-polymer materials ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยางและเม็ดพลาสติก
เป็นต้น
สรุปแนวโน้มและผลต่อธุรกิจ SMEs ไทย
กล่าวโดยสรุป แผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีนนั้นนับ
เป็นกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิต การประสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับภาคอุตสาหกรรม
รวมไปถึงการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ตราสินค้าของจีนในตลาดต่างประเทศ โดยมีแนวคิดทีจ่ ะปรับใช้กลยุทธ์การรวม
กันในแนวดิ่ง (Vertical integration) ด้วยการสร้างห่วงโซ่การผลิต ทั้งในแง่ของการจัดหาวัตถุดิบหรือการผลิตสินค้า
ขัน้ กลางในประเทศควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสินค้าหรือบริการแห่งอนาคต อันจะมีสว่ นช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
(Supporting industry) ภายในประเทศจีนเองมากขึ้น
ทัง้ นี้ ความพยายามของทางการจีนในการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
การเพิ่มสัดส่วนรับซื้อวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางภายในประเทศนั้น อาจส่งผลต่อการเฟ้นหาวัตถุดิบหรือสินค้า
อุตสาหกรรมขั้นกลางจากต่างประเทศจนส่งผลต่อการหยุดชะงักหรือการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทานเดิมของ
ประเทศคูค่ า้ เดิมของจีน (Regional supply chain disruption) ซึง่ จีนนับเป็นคูค่ า้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ของ SME ไทยในปัจจุบนั
ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ไทยจึงควรเร่งยกระดับการผลิตสินค้าขั้นกลางที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่
ภายใต้ Made in China 2025 ของจีนได้ โดยอาศัยความได้เปรียบของเทคโนโลยีและประสบการณ์ของไทยที่พัฒนา
มาอย่างยาวนาน
ส่วนในระยะยาว ไทยยังมีโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่ง
อนาคตของจีนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ผ่านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปเป็น Smart
electronics มากยิ่งขึ้น อาทิ แผงวงจรรวมประเภทเซ็นเซอร์ หรือการเป็นศูนย์กลาง Platform ทางด้าน ICT กับ
8

หากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันปลูกพืชชนิดเดียวกันในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน
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บรรษัทจีนในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังสามารถน�ำเข้าสินค้าเทคโนโลยีที่ได้เปรียบทางด้าน
ราคามากกว่าประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�ำอื่นๆ เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ SME ไทย โดย
เฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป
ภาคผนวก 1: รายละเอียดประเภทสินค้าและบริการโดยละเอียดส�ำหรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตภายใต้
Made in China 2025
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ภาคผนวก 2: รายละเอียดนโยบายและมาตรการสนับสนุนการด�ำเนินแผนยุทธศาสตร์
Made in China 2025 โดย ละเอียด
		 •
			
			
			
			
			
		 •
			
			
			
			
			
		 •
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การให้การสนับสนุนทางด้านแหล่งเงินทุนส�ำหรับการลงทุน (Government-backed investment
funds) เห็นได้จากการที่รัฐบาลกลางจีนจัดสรรเงินทุนจ�ำนวน 10,000 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมของภาคการผลิต เช่น Internet of Things วัสดุชนิดใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นต้น ในขณะทีธ่ นาคาร China Development Bank
มีแผนจะจัดสรรเงินทุนกว่า 300,000 ล้านหยวนในลักษณะของเงินกู้ พันธบัตรและลิสซิ่งให้แก่
โครงการขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ด้วยเช่นกัน
การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น (Support from central
and local government) อาทิ ให้การสนับสนุนบริษัทกว่า 1,000 บริษัทและก่อตั้งหน่วยงาน China
Robot Industry Alliance เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิต การสร้างศูนย์
นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม (Manufacturing Innovation centers) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ ตลอดจนการวางแผนสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เครือ่ งจักร
อัตโนมัติแทนแรงงานจ�ำนวน 30 แห่งทั่วประเทศ
การริเริ่มโครงการน�ำร่องด้านการผลิตอัจฉริยะ โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. โครงการน�ำร่องการผลิตแบบ Process manufacturing ที่มุ่งเน้นการผลิตแบบ Digital Factory
หรือ Smart Factory
2. โครงการน�ำร่องการผลิตแบบ Discrete manufacturing ที่มีการใช้ Digital workshop หรือการ
ผลิตแบบ Smart factory
3. โครงการน�ำร่องการผลิตอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบ Embedded IT ในกระบวนการผลิต
4. โครงการน�ำร่องการผลิตอัจฉริยะรูปแบบใหม่ทเี่ กีย่ วข้องกับการผลิตแบบ custom-made รูปแบบ
การพัฒนาร่วมกันแบบเครือข่าย และอีคอมเมิร์ซ
5. โครงการน�ำร่องการบริหารจัดการอัจฉริยะ ทีม่ งุ่ เน้นการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และพลังงาน
แบบอัจฉริยะ (Intelligent Logistics & Energy Management)
6. โครงการน�ำร่องการบริการอัจฉริยะ ทีม่ งุ่ เน้นการใช้ระบบ Online Monitoring ระบบการวินจิ ฉัย
ทางไกล (Remote Diagnostics) และระบบ Cloud Service ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนโครงการ
ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับประเทศหรือระดับโลก มีโรงงานผลิตแบบอัจฉริยะ (Smart factory)
น�ำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตทีส่ ำ� คัญและมีการเชือ่ มโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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