
APO 

Digest
(January - December 2017 : VOL.26)

a
p

o
 

d
ig

e
s

t
a

p
o

 
d

ig
e

s
t

2
6

(J
a

n
u

a
r

y
 -

 D
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

17
)

APO 

Digest



คณะผู้จัดท�ำ
             

วัตถุประสงค์
1. เปิดโอกาสให้สมาชิก APO Society ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้

ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเอพีโอหรือความรู้ใหม่ๆ
2. สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของประเทศและภูมิภาค

3. เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก APO Society และผู้สนใจทุกท่าน

ดูแลการผลิตและพิสูจน์อักษร
จัดท�าโดย

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชั้น 12 - 15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 121-126 โทรสาร 0-2619-8099

ออกแบบปกและรูปเล่ม
พิมพ์ที่

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ 0-2422-9000

สนับสนุนงบประมาณการจัดท�า
กระทรวงอุตสาหกรรม





การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในยุคที่สี่ ... 
เกิดจากแรงผลักดันของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่ Internet of 

Things (IoT)  ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  การสร้างภาพดิจิทัลในโลกแห่งความเป็นจริง (AR) 
การสร้างภาพเสมอืนจรงิ (VR) หุ่นยนต์ และเครือ่งพมิพ์ 3 มติิ ฯลฯ ในโรงงานอุตสาหกรรม 
จะเกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพื่อให้เกิดผลผลิต (Productivity) และ
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ดีขึ้น ในธุรกิจเกิดการพัฒนาโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่ท�าให้มี
ความสามารถในการแข่งขันสงูข้ึน เกดิการใช้งานข้อมลูดจิิทลัเพือ่น�ามาจดัการข้อมลูทัง้
ห่วงโซ่อุปทาน และในภาคแรงงานจะมีความต้องการความรู้ความสามารถที่เปลี่ยนไป
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สวัสดีทักทำย ... 
Editor’s Note 

สวัสดีค่ะ 
อุตสาหกรรม 4.0 เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจตามนโยบาย “Thailand 4.0” 

ของประเทศไทย ซึง่ต้องอาศยัการปรบัเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้กระบวนการผลิตท่ีประหยดั
และมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร

ความตระหนักถึงศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 และแนวคิดท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้การน�าระบบอุตสาหกรรม 4.0 เข้ามาใช้ประสบความส�าเร็จและได้รับประโยชน์สูง  
โดยเฉพาะการเพิ่มผลิตภาพอย่างก้าวกระโดด 

การเกิดข้ึนของบริษัทสตาร์ทอัพจ�านวนมาก และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ก�าลังเป็นส่วนประกอบ
ส�าคัญในการผลักดันเข้าสูอุ่ตสาหกรรม 4.0 ของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบรกิารและภาครฐั  
และมีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว เรียนรู้ทักษะใหม่ และเพิ่มการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด 

APO Digest Vol. 26 (มกราคม - ธันวาคม 2560) ขอร่วมแลกเปล่ียนความรูแ้ละมมุมองต่างๆ จากผู้เข้า 
ร่วมโครงการเอพีโอจากประเทศไทยท่ีได้ไปเข้าร่วมโครงการเอพีโอ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความตระหนัก
และความส�าคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ระบบออโตเมชั่น ระบบการ
เชื่อมต่อด้วย Internet of Things เป็นต้น ในภาคส่วนต่างๆ และการใช้ชีวิตประจ�าวันของคนในสังคม

สามารถติดตาม APO Digest ฉบับนี้และฉบับที่ผ่านมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบทความอื่นๆ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการเอพีโอ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-digest 

ผู้อ่านสามารถแนะน�าหัวข้อที่สนใจหรือติชมการจัดท�า APO Digest โดยส่งความคิดเห็นของท่านมายัง
คณะผู้จัดท�าเพื่อปรับปรุงในการจัดท�าครั้งต่อไป ขอขอบคุณล่วงหน้าส�าหรับทุกความเห็น

ส่วนวิเทศสัมพันธ์
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
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กำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม สัมมนำ และกำรฝึกอบรม

• e-Learning Course on ICT-based Services for Agricultural Extension 
 วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2560 (Session I) ณ ส�านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การด�าเนินโครงการ e-Learning Course เป็นการฝึกอบรมโดยผ่านระบบ Videoconference โดย
ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการร่วมกับประเทศอื่นๆ อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบังกลาเทศ กัมพูชา และเวียดนาม
มีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และศรีลังกา ในประเทศไทยด�าเนินการอบรมโดย 
คุณอุษา ทองแจ้ง ผูอ้�านวยการกลุม่วเิทศสมัพันธ์ กองแผนงาน กรมส่งเสรมิการเกษตร และผูช่้วยผูด้�าเนนิโครงการ
อีกสองท่าน คือ คุณรติยง โลยะลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช�านาญการ และคุณรุ่งศิริ ประสงค์ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ช�านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้เข้าอบรมได้รับความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและ
รับฟังประสบการณ์ตรงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริม
การเกษตรด้วย
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กำรอบรมหัวข้อ Enhancing National Productivity 

• วันที่ 1 -  3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
เป็นการอบรมภายใต้การสนับสนุนขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Industrial 

Development Organization: UNIDO) ร่วมกับศูนย์เพ่ิมผลผลิตแห่งประเทศเกาหลีใต้ (Korea Productivity 
Center: KPC) ให้กับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติหลายท่าน 
คือ Mr. Yasuhiko Inoue อดีตผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Productivity Center: 
JPC) Mr. Harnek Singh ประธานบริหารจาก Asia Pacific Quality Organization (APQO) Ms. Dong Guo 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติจาก UNIDO และ Mr. Nam Hyeok Cho ที่ปรึกษาจาก KPC 

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จ�านวนหนึ่งยังได้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน Study 
Tour on Enhancing National Productivity ระหว่างวันท่ี 21 - 25 พฤศจิกายน 2560 ณ กรงุโซล ประเทศเกาหลีใต้  
ร่วมกับคณะจากประเทศมองโกเลีย เพ่ือเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการจัดท�านโยบายและการด�าเนินการ 
เพ่ือเพิ่มผลิตภาพของประเทศ
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• Asian Forum on Smart Agriculture: Futuristic Technologies for Sustainable Farming 
 วันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้น�า เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ. นครราชสีมา 
จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และสถาบันเพ่ิม

ผลผลิตแห่งชาติ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคเอเชีย ในการน�าเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่งเสริม 
การพัฒนาท้องถ่ิน และการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ผ่านการเพ่ิมผลิตภาพ 
ภาคการเกษตร โดยมี ดร. สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย กล่าวต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ
และผู้แทน 19 ประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

 (จากซ้ายไปขวา)  ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อ�านวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และ
  ดร. สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
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ในโอกาสนี้ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถา
ในหัวข้อ Future Agriculture โดยกล่าวถึงประเด็นสินค้าเกษตรในประเทศก�าลังพัฒนาที่ต้องเร่งให้ความส�าคัญ
และอนาคตของภาคเกษตรกรรมเพื่อต้อนรับการมาถึงของ “อุตสาหกรรม 4.0” โดยมี ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์  
ผู้อ�านวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นผู้ด�าเนินรายการในช่วงการตอบค�าถาม 

นอกจากนี ้คณะผูเ้ชีย่วชาญและผูแ้ทนประเทศสมาชกิยงัได้เข้าศกึษาดูงานการประยกุต์ใช้เทคโนโลยยีคุใหม่ 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและศักยภาพของการประกอบธุรกิจในภาคเกษตรกรรม ณ โรงงานแปรรูปไก่เนื้อ บริษัท  
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) อ�าเภอโชคชัย และการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการบริหารจัดการภายในไร่
และโรงบ่มไวน์ ที่ไร่องุ่นกราน - มอนเต้ จังหวัดนครราชสีมา

คุณวิสุตา โลหิตนาวี - ไวน์เมคเกอร์
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โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้โดยผู้เชี่ยวชำญ

• Industry 4.0 
 วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 
 ผู้เช่ียวชาญ Dr. Wolfgang Mauerer, Professor, 

Ostbayerische Technische Hochschule, Germany 
ฝึกอบรมให้กับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเพ่ิมผลผลิต

แห่งชาติ และเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Implementing Smart 
Factory of Industry 4.0:  Strategic Initiatives and Inspired 
Case Studies” ณ ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา 

• Digital Lean : The Next Operations in Transforming 
to Industry 4.0 

 วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 
 ผู้เชี่ยวชาญ Dr. Gan Kai William Lee, Associate 

Research Director, IDC Asia Pacific, Singapore
ฝึกอบรมให้กับวิทยากรและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันเพ่ิมผลผลิต

แห่งชาติ และเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Public Seminar on Digital 
Lean Ways: The Next Operations Transform to Industry 4.0  
ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี พร้อมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท 
ไดนาสตี้ เซรามิค จ�ากัด จังหวัดสระบุรี

• Industry 4.0 (Phase 2) 
 วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 
 ผู้เชี่ยวชาญ Dr. Seokhee Han, Professor of Seoul 

School of Integrated Science and Technology, Republic of 
Korea 

ฝึกอบรมให้กับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ และเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “How to transform 
business to industry 4.0” ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ 
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• Enhancing Productivity in Public Sector 
 วันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 
 ผู้เชี่ยวชาญ Dr. Dean Parham, Research Fellow, 

School of Economics, Australia 
ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและวิทยากรของสถาบัน 

เพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิพร้อมร่วมกจิกรรมสร้างเครอืข่ายต่อยอดองค์ความรู้  
ณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

• Innovation Excellence Framework 
 วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 
 ผู ้เชี่ยวชาญ Mr. Lim Boon Whatt, Principal 

Assessor, Business and Service Excellence, SPRING 
Singapore 

ฝึกอบรมให้กับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ และได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมฝึกประเมินองค์กรตามกรอบแนวคดิ
ความเป็นเลิศด้านนวตักรรม ณ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิและ
เป็นวิทยากรในงานสัมมนา “Design Thinking and Innovation 
Excellence Framework: A Road to Organizational Success” 
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ 

กำรส่งผู้เชี่ยวชำญไปต่ำงประเทศ

• Conference on Smart Agriculture for Sustainable, 
Inclusive Productivity

 วนัที ่5 - 7 กนัยายน 2560 ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเพชร จิรขจรกุล ภาควิชาเทคโนโลยี

ชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
บรรยายในหัวข้อ “Smart Agriculture”
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• Workshop on Climate Change Adaptation and 
Disaster Risk Management in Agriculture 

 ระหว่างวันท่ี 11 - 15 กันยายน 2560 ณ กรุงโคลัมโบ 
ประเทศศรีลังกา

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตะเวช ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์ สาขาวชิาปฐพีศาสตร์และอนรุกัษศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “Future scenarios of 
climate change and associated natural disasters on the 
livelihoods of farming communities: experience of Thailand” 
และ “Seasonal rice-yield forecast to handle climate 
variability” (ภาพจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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“Cloud is the New Normal.” 

เทคโนโลย ีคลาวด์คอมพวิต้ิง (Cloud Computing) เป็นเทคโนโลยปีระยกุต์
และใช้เป็นตัวกลางในการบริหารทรัพยากร (Shared Pool Resource) ในระบบผ่าน
การท�างานทางอินเทอร์เนต็ เช่น เครือ่งแม่ข่ายระยะไกล (Remote servers) เครอืข่าย
อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งาน (Application) การจัดเก็บข้อมูล (Storage) และ
การน�าไปให้บริการต่างๆ (Services) ที่ท�าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรทีต้่องใช้ตามความต้องการจรงิในขณะนัน้ๆ ซ่ึงท�าให้ผูใ้ช้งานมีความง่ายใน
การปรับลดหรือเพ่ิมขนาดการให้บริการให้เหมาะสม จึงท�าให้ค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับ
การใช้งานจริงโดยที่ไม่ต้องลงทุนทรัพยากรมากเกินกว่าความจ�าเป็น ธุรกิจ SMEs 
สามารถเข้าถึงและน�ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ต
ประสทิธภิาพสงู ระบบแม่ขา่ยที่ทนัสมยั (Advanced server) และโปรแกรมซอฟตแ์วร์
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ความสามารถในการส่งผ่านข้อมูล  
การให้บริการ การสนองตอบความต้องการของลูกค้า การส�ารวจตลาด และการ 
เพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการผลิต

ภาณิศา หาญพัฒนนันท์
นักพัฒนานโยบาย กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ 
ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
หน่วยวิจัยนวัตกรรมไร้สาย และความมั่นคง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Cloud 
Comput ing  Technology

เล่าสู่กันฟัง. . .
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ท�ำไมจึงต้องมี Innovation

เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซ่ึงจะสร้างคุณค่าใหม่ๆ ขึ้นมาได้ การสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation) 
จึงเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นเพ่ือท�าให้เกดิความอยูร่อดของประเทศ หรอืของบรษิทั และของตวัเราเอง ซ่ึงหากเราไม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ ท้ายที่สุด ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ของเราก็จะตกต�่าลงและตายไปในที่สุด

ซิลกิอนวลัเล่ย์ (Silicon Valley) เป็นตวัอย่างพ้ืนทีท่ีเ่ป็นสญัลักษณ์แห่งนวตักรรมทีส่�าคัญของโลกแห่งหนึง่ 
ตัง้อยูท่างตอนใต้ของอ่าวซานฟรานซสิโก รฐัแคลิฟอร์เนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ความโดดเด่นคือการเป็นศนูย์กลาง 
ของการตัง้ส�านกังานใหญ่ของบรษิทัด้านเทคโนโลยทีีส่�าคัญทีส่ดุของโลก และเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยชัน้น�าด้าน
เทคโนโลยขีองโลกคือ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ซิลกิอนวลัเล่ย์ หมายถงึ ผูบ้กุเบกิและผูผ้ลติ 
แผ่นชิปจากซิลิกอน (silicon chip) จ�านวนมากในบริเวณนี้ซ่ึงเป็นชิ้นส่วนส�าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ซิลิกอนวัลเล่ย์ จึงเป็นตัวแทน “ศูนย์กลางนวัตกรรมและการพัฒนาไฮเทคชั้นน�า” เนื่องจาก
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่นี้มีมูลค่าสูง เป็นหนึ่งในสามของมูลค่ารวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา 

การพัฒนานวัตกรรมในซิลิกอนวัลเล่ย์มีแนวโน้ม
อย่างต่อเนือ่ง จะเหน็ได้ถงึยคุสมัยของนวตักรรมทีพั่ฒนา
ขึ้นเรื่อยๆ จากยุคของชิป ค่อยๆ ก้าวมาเป็นยุคของ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC)  
แล้วก็ยุคของอินเทอร์เน็ต และต่อมาก็ถึงยุคของ Social 
Network Services (SNS) ยานยนต์อัตโนมัติ และต่อไป
กจ็ะเป็นยคุของ Cloud Computing, Internet of Things 
(IoT), Big Data, Virtual Reality (VR) รวมไปถึง 
AI ด้วย

“What  is “Cloud?” แล้ว “คลำวด์” คือ อะไร?

Mr. Scott Ellman, Advisor ของบริษัท USAsia Venture 
Partners Inc. เล่าว่า ย้อนไปเม่ือปี 1995 ถ้าเราต้องการลงทุนระบบ
คอมพิวเตอร์ทีมี่เครือ่งแม่ข่าย (server) จ�านวน 2 เครือ่ง ซอฟต์แวร์และ
ค่าอินเทอร์เนต็ต้องใช้เงินลงทนุเองจ�านวนถงึ 750,000 เหรยีญดอลลาร์ 
ซ่ึงถือว่าแพงมากในสมัยนั้น เทียบกับปัจจุบันที่เริ่มต้นได้ในราคาเพียง 
10 เหรียญดอลลาร์ ต่อมาในปี 1999 เกิดกรณีตัวอย่างเมื่อระบบ eBay 
เกิดล่ม ท�าให้ระบบหยุดชะงักไปนานถึง 22 ชั่วโมง ซ่ึงตอนนั้น eBay 
ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้งานในหน้าเว็บไซต์จ�านวนมาก จึงเริ่มมอง
หาระบบที่จะตอบโจทย์ในเรื่องการรองรับโหลดที่มากในอนาคตและมี
แผนส�ารองฉุกเฉิน (Scalability and Business Continuity)

SCOTT ELLMAN
Advisor, CEO and Co-Founder
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Cloud Computing ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษด้านความยืดหยุ่นสูง รวดเร็ว และจัดเก็บทรัพยากรในข้อมูล
มหาศาลได้ถงึขนาด Petabyte (หนึง่พันล้านล้านไบต์ = 1015 byte) และการใช้งานทีไ่ม่จ�ากดัเครือ่งมือหรอือุปกรณ์
สื่อสาร สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จ�ากัดพื้นที่บนโลกใบนี้ เนื่องจากใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน และผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดได้ตามที่ต้องการ การแบ่งประเภทของคลาวด์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

Software as a Service: SaaS การให้บริการด้านซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต คล้ายกับการให้เช่า ใช้คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน (Pay as you go)

Platform as a Service: PaaS การให้บริการจัดเตรียมสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
โปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือเรียกโดยทับศัพท์ว่า เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
เครื่องแม่ข่าย (server) ที่จัดเก็บฐานข้อมูล ระบบประมวลผลกลาง (ส�าหรับองค์กรขนาดใหญ่) และ middleware 
หรือโปรแกรมที่ท�าหน้าที่สนับสนุนให้แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถท�างานร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ได้

Infrastructure as a Service: IaaS การให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครื่องแม่ข่าย (server) 
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และระบบจัดเก็บข้อมูล

การใช้งาน Cloud Computing นัน้อ�านวยความสะดวกแก่การใช้ คือ การใช้แบบส่วนตวั ด้วยเครือ่งแม่ข่าย  
(server) ภายในบ้านหรอืส�านกังาน การใช้แบบสาธารณะ คือการใช้งานกบัหน่วยงานทีใ่ห้บรกิาร และการใช้แบบผสม 
ทั้งแบบส่วนตัวและแบบสาธารณะ นอกจากนั้น หลักการท�างานของ Cloud Computing ที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงบริหาร
จัดการและประมวลผลข้อมูลที่ติดต่อสื่อสารกันของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีของ
การเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตที่ส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

ประโยชน์ของ Cloud Computing คือ Pay-as-You-Go หมายถึง จะใช้งานก็ค่อยจ่ายเงิน ไม่ต้องมีการ
บริหารไอทีให้วุ่นวาย สามารถปรับเปล่ียนขอบเขตและระบบให้เหมาะสม (Flexible) และที่ส�าคัญระบบคลาวด์นั้น
ช่วยลดโลกร้อนหรอืลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนือ่งจากไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มากเกนิความจ�าเป็นให้เปลอืง
ค่าไฟนั่นเอง
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ความเสีย่งของการใช้คลาวด์ คือ อาจมีปัญหาหากต้องท�าการย้ายระบบไปยงัระบบใหม่และอาจต้องตดิกบั
ผู้ให้บริการ (Vendor) ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy) หากใช้งานควรเลือกใช้งาน
กับผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ เพ่ือป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Information Leakage) เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพที่ต้องมี  
Privacy ในการเก็บเพ่ือป้องกันการรั่วไหล สุดท้ายคือเนื่องจากสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ก็เป็นความเสี่ยง 
ที่ใครก็ได้จากทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกัน ดังนั้นผู้ให้บริการจะแก้ปัญหาในประเด็นนี้ โดยการเข้า 
รหัสข้อมูล 

Dr. Crist Draft ท่ีปรกึษาอาวุโสของ USAsia Venture Partners Inc. กล่าวถงึ 
“California Cloud Computing Start-ups” ว่า บรษิทัขนาดกลางและเลก็ (SMEs) 
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงบริษัทที่ตั้งใหม่ก็มีการน�าเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรด้วย Dr. Crist Draft จบการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่
ท�าให้การตรวจวนิิจฉยัโรคสามารถท�าได้ทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล ยกตวัอย่าง  
ผลิตภัณฑ์ของบรษิทั Trice จ�ากดั เรยีกกนัว่า Picture Archiving and Communication 
System (PACS) หรือ Trice Imaging ที่เป็นการถ่ายภาพอวัยวะหรือความผิดปกติ
ต่างๆ ของร่างกายจากโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง และข้อมูลเหล่านั้น
ถูกจัดกับผ่านระบบคลาวด์และสามารถสื่อสารและแสดงผลไปยังโรงพยาบาลต่างๆ  
ที่เป็นเจ้าของไข้ของผู้ป่วย 

Dr. Crist Draft ได้น�าเสนอคลปิวดีิโอสัน้ๆ แสดงภาพการเกดิเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ 
โดยมีรถพยาบาลฉกุเฉนิวิง่ไปทีเ่กดิเหตเุพ่ือไปช่วยผูป้ระสบเหต ุซึง่รถฉกุเฉนิได้มีการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ในการแชร์ข้อมูลของระบบดังกล่าวไปด้วย เม่ือรถฉกุเฉนิไปถงึได้ท�าการ
ช่วยเหลือขัน้ต้นกบัผูป่้วย พร้อมส่งผลการเอกซเรย์และผลเลือดทีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วยผ่าน

CRIST DRAFT
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ระบบ Trice ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทันถ่วงที ซึ่งการท�าระบบดังกล่าวขึ้นมานั้นต้องได้รับการ
ยอมรบัจากผูท้ีมี่ส่วนได้ส่วนเสยีทกุส่วน ตัง้แต่ผูป่้วย โรงพยาบาล แพทย์ เพ่ือให้ยอมรบัและสามารถน�าไปประยกุต์
ใช้งาน ข้อมูลดังกล่าวนีเ้ป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะหากเกดิเหตผุดิปกต ิกรณฉีกุเฉนิ หรอือุบตัเิหตทุีแ่พทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่สามารถส่งและแสดงข้อมูลสื่อสารได้ทันที ช่วยประกอบการตัดสินใจ 
ที่สามารถรักษาอาการและชีวิตของผู้ป่วยได้ทันเวลา ทั้งนี้เราต้องออกแบบให้อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้ง่ายและ
ต้องค�านึงถึงจ�านวนข้อมูลต่างๆ ในอนาคตที่จะมากยิ่งขึ้นด้วย

Mr. Karthik Rau ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท Flicq Inc. กล่าวถึง Internet of Things (IoT) ว่าคือ กลุ่ม
ของ Object ที่น�ามาเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายและมีการบริหารจัดการข้อมูลระหว่างกัน ซ่ึงปัจจุบันก็มีหลายๆ 
อุปกรณ์ที่มีการท�า IoT โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจะท�าเครือข่ายเซนเซอร์ (sensor network) เพ่ือเพ่ิม
ประสทิธภิาพในการท�างาน ซ่ึงคุณสมบตัขิอง IoT นัน้ จะต้องมีราคาไม่แพง สามารถท�างานได้เอง โดยไม่ต้องใส่ใจ
ดูแล การออกแบบ IoT นัน้ต้องออกแบบบนพ้ืนฐานของการใช้พลังงานทีต่�า่ เพ่ือให้มีอายกุารใช้งานได้นาน สามารถ
อยู่ได้เอง และติดต่อสื่อสารผ่านระบบไร้สาย

“FLICQ Inc. Sensor Intelligence” หรือ Flicq Steel เป็นตัวอย่างการท�าอุปกรณ์ IoT ไปติดตั้งเพื่อ
เป็นเซนเซอร์ในการตรวจจับการท�างานของการผลิตเหล็กเพ่ือคาดการณ์การผลิตทีอ่าจจะผดิพลาดจนท�าให้สายพาน
การผลิตเสียหาย เป็นต้น แล้ว Flicq Steel ท�างานอย่างไร โดยตรวจจับการสั่น (Vibration Signature) แล้ว 
ศึกษารูปแบบ (pattern) หลายๆ ครั้งเพื่อหาเหตุการณ์วิกฤตและคาดการณ์ในอนาคตว่าระบบก�าลังประสบปัญหา 
โดยท�าเป็นรายงานสถานะการท�างานของระบบ และถ้าจะเกดิเหตกุารณ์ร้ายแรงในอนาคต กจ็ะส่งอีเมลหรอืข้อความ
หรอืผ่านสือ่ออนไลน์แจ้งเตอืน เป็นการตรวจจับและตดิตามการบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการได้ โดยได้มีการน�าไปใช้จริงในการเฝ้าระวังและติดตามการ
กัดกร่อนของท่อส่งก๊าซที่เดิมตรวจสอบจากการสังเกตและติดตามของมนุษย์หรือในระบบสายพานล�าเลียงของ
สนามบิน ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงได้มากถึง 25% 

ลักษณะการใช้เทคโนโลยี IoT ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial IoT) มีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้
1)  Identify Use case: ก�าหนดรูปแบบหรือลักษณะของการท�างานก่อน ซึ่งเราต้องเรียนรู้การท�างานของ

ระบบที่จะน�า IoT มาติดตั้งเสียก่อน ในทุกการใช้งาน ในทุกกรณี
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2) Set up a Pilot Project: ก�าหนดโปรเจ็คท์น�าร่องเพื่อใช้ทดสอบ ก่อนน�าไปประยุกต์ใช้กับระบบใหญ่
หรือระบบทั้งหมด

3)  Collect relevant data: เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการตรวจจับเพื่อน�าไปวิเคราะห์ต่อไป
4)  Analyze data: น�าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเหล่านั้นมาประมวลผลและวิเคราะห์หารูปแบบหรือ 

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์วิกฤตเหล่านั้น
5)  Take Action: เม่ือวิเคราะห์ว่าจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตแล้ว จะสั่งการให้ระบบท�าการต่ออย่างไร เช่น  

ปิดระบบ หรือส่งข้อความแจ้งเตือน เป็นต้น

ดังนั้น ส่วนประกอบส�าคัญของเทคโนโลยี IoT  
ในภาคอุตสาหกรรม จึงต้องมี Hardware คือ อุปกรณ์
เซนเซอร์และ protocol แบบไร้สายจ�านวนมากมาย และ
ใช้พลังงานน้อย (Low-Battery life) ต้องมี Algorithm 
หรือชุดของค�าสั่งที่ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถ
อธบิายออกมาเป็นขัน้ตอนทีช่ดัเจน ใช้กระบวนการท�างาน
แบบวนซ�า้และวเิคราะห์ผลทีซ่�า้ซ้อน จนกระทัง่เสรจ็สิน้การ
ท�างาน และต้องมี Software ที่ถูกพัฒนาขึ้นในการ 
เชือ่มโยงการท�างานของอุปกรณ์จ�านวนมากในเวลาเดียวกนั 
ได้ อยู ่ห่างไกลกัน (ไม่ได้อยู ่ในที่เดียวกันหรือบริเวณ
เดียวกัน) และสามารถตรวจจับสิ่งปกติที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการท�างานได้

ส�าหรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Smart Device ไปยังระบบคลาวด์นั้น มีได้สองลักษณะคือ
1. การเชื่อมต่อแบบ Direct เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะกับระบบคลาวด์

2. การเชื่อมต่อแบบ Gateway จะมีอุปกรณ์กลางในการรับส่งต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะกับระบบ
คลาวด์ โดยจะเรียกอุปกรณ์นั้นว่า Gateway เช่น Cell Phone, WIFI Router เป็นต้น

ส�าหรับแนวโน้มความต้องการในตลาดของ IoT นั้น Mr. Walt Maclay ประธานบริหาร บริษัท Voler 
Systems กล่าวว่าแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคตจะมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและการ
แพทย์เพ่ิมมากขึ้น การใช้งานท่ีสะดวกสามารถรับทราบข้อมูลผ่านทางมือถือ สามารถตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นเอง
ได้ที่บ้าน ยกตัวอย่าง อุปกรณ์ที่สวมใส่ในชีวิตประจ�าวัน (Wearable devices) ซึ่งจากเดิมนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์
ตกแต่งร่างกายหรือเพื่อแฟชั่น แต่ในปัจจุบันเทรนด์ในการสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้ได้เปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ

Smart Device

Smart Device Gateway
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อย่างสมาร์ตวอร์ช (Smart Watch) หรือสมาร์ตโมบาย (Smart Mobile) ซึ่งในอนาคตอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้จะมี
การเชือ่มต่อระหว่างกนัเข้ากบัระบบคลาวด์เพ่ือน�ามาใช้วิเคราะห์หรอืประมวลผลด้านการแพทย์หรอืเพ่ือความบนัเทงิ 
เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่อง “Tricoder” ที่สามารถตรวจวัดได้ทั้งอุณหภูมิในร่างกาย อัตรา
การเต้นของหัวใจ ค่าชีพจร และความดันเลือด ปริมาณออกซิเจนในเลือด ค่ายูรีนในปัสสาวะ และความเครียด มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก็บระบบของเหลวที่มีความซับซ้อน เพ่ือใช้ตรวจตัวอย่างของเหลว และเม่ือทราบผลแล้ว
แพทย์สามารถส่งผลการตรวจผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนได้ในทันที นอกจากนี้ อุปกรณ์ประเภทนี้จะถูกน�ามาใช้กับ
ส่วนอื่นๆ ด้วย เช่น ใช้สวมใส่ให้เด็กทารก เพื่อตรวจสอบสุขภาพของเด็กหรือตรวจสอบการท�ากิจกรรมต่างๆ ใน
แต่ละวัน (Fitbit) ใช้ในงานด้านการเกษตร (agriculture) ประยุกต์ใช้กับโดรนหรือใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน 
(Home Security) ใช้กบัการตรวจสอบสภาพอากาศ (Air Quality) หรอืใช้ตรวจสอบดูแลผูป่้วยและผูส้งูอาย ุเป็นต้น

ในโลกแห่งอนาคตทีเ่ตม็ไปด้วยข้อมูล (data) การบรหิารจัดการกบัข้อมูลจ�านวนมหาศาลจึงเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น
และต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในบางอุตสาหกรรม เช่น การสาธารณสุข สุขภาพและการแพทย์นั้น 
ข้อมูลจากการตรวจวนิจิฉยัของผูป่้วยยงัเป็นความลบัและเป็นเรือ่งละเอียด การรกัษาข้อมูลเหล่านัน้เป็นสิง่ทีส่�าคัญ 
ส่งผลให้การน�าอุปกรณ์เซนเซอร์และเทคโนโลยี IoT จึงอาจยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่

กล่าวถึงธุรกิจ Fintech นี้ Ms. Mari Kawawa  
ผูร่้วมก่อตัง้และผูบ้รหิารด้านการเงินจากบรษิทั Emotomy 
กล่าวว่า เป็นธรุกจิทีมี่การน�าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาประยกุต์ 
ใช้กับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินด้วยเทคโนโลย ี
ทีช่่วยการตดัสนิใจเรือ่งการลงทนุของลูกค้าแบบอัตโนมัติ 
(Automated Investment Service) โดยมุ่งเน้นให้บรกิาร
บน Digital Cloud Platform ให้กับผู้ลงทุนหรือ Startup 
รวมทัง้ทีป่รกึษาทางด้านการลงทนุและธนาคารเอกชนโดย
จะเรียกระบบและบริการดังกล่าวนี้ว่า “Robo-advisor” 
ซึ่งจะช่วยลูกค้าหรือ Startup ที่ต้องการลงทุนในการช่วย
จัดสรรสนิทรพัย์ (asset allocation) และท�าการซ้ือขายให้ 
โดยอัตโนมัติ เพื่อแนะน�าให้นักลงทุนหรือ Startup แต่ละ
คนสามารถจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาการลงทุน 
และระดับผลตอบแทนที่ต้องการเพ่ือน�าเงินไปใช้ส�าหรับ
เป้าหมายใหญ่ๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินเพ่ือใช้
หลังเกษียณอายุ การซ้ือบ้าน หรือการออมเงิน เป็นต้น 
โดยสามารถใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ 
โดยขั้นตอนการใช้งานจะมีความม่ันคงและปลอดภัย 
เนือ่งจากขัน้ตอนการท�าธรุกรรมทีส่�าคัญจะมีการลงลายเซ็น 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ทุกครั้ง รวมทั้งข้อมูล 
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ทีถ่กูจัดเกบ็ไว้ในระบบคลาวด์นัน้จะถกูเข้ารหสัเอาไว้ ซ่ึงระบบให้บรกิาร Robo-advisor นีไ้ด้จัดตัง้ไว้ในระบบคลาวด์ 
ของ Amazon นั่นเอง

“Intel” : “Why is Cloud?”  

หากนกึถงึบรษิทัผูน้�าในการผลติชปิในระดับโลก ทกุคนต้องนกึถงึบรษิทัอินเทล (Intel) อย่างแน่นอน อินเทล
นั้นเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ผลิตชิปที่เป็นสารกึ่งตัวน�า (Semi-Conductor Chip) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผู้สร้างไอซี 
(integrated circuit) ครั้งแรกในปี 1968 และเป็นผู้น�าในการผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ที่ใช้กันมากที่สุดอันเป็น 
ส่วนประกอบส�าคัญของคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลหรอื PC ซึง่เป็นจุดเริม่ต้นในการก่อก�าเนดิของบรษิทัอินเทล บรษิทั
ถือก�าเนิดจาก Robert Noyce และ Gordon Moore ในนาม Integrated Electronics หรือรู้จักกันในนาม “Intel” 
เริม่ต้นธรุกจิด้วยการเป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้กบักลุม่อุตสาหกรรม PC ในช่วงปีทศวรรษ 1980 จนถงึ
ทศวรรษ 1990 นอกจากนีย้งัพัฒนาฮาร์ดแวร์ในการท�าเทคโนโลยทีีใ่ช้ส�าหรบัการสร้างทรพัยากรเสมือน (virtualization)  
หรอืทรพัยากรแบบนามธรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญท�าให้เกดิเทคโนโลยคีลาวด์ 

Mr. Gerald T Seaman, Cloud Marketing Manager ของอินเทล กล่าวว่า ตลาดในการท�า PC มีการ
เติบโตที่ค่อนข้างช้าและมีก�าไรน้อยมาก อินเทลจึงมองหาช่องทางและเปิดตัวในการท�าธุรกิจใหม่ที่จะท�าให้เกิด
ประโยชน์จากภายในและภายนอก เพ่ือเป็นการต่อยอดในการน�าไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ โดยได้ริเริ่มลงทุนใน
การท�าเซนเซอร์ เพ่ือใช้กับงาน IoT เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นกับระบบคลาวด์ เช่น การท�าเซนเซอร์ตรวจจับ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ปัจจบุนักไ็ด้กลายเป็นทีแ่พร่หลายในตลาด อินเทลยงัได้พัฒนาการท�า Analytics Platform 
เพ่ือเชื่อมต่อไปยังตลาดกลุ่ม Big Data ผ่านทางเทคโนโลยีคลาวด์ด้วย
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คุณสมบัติที่พิเศษและแตกต่างจากผู้อ่ืนส�าหรับอุปกรณ์ในระบบคลาวด์ของอินเทล คือ การบริการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และการไม่จ�ากัดปริมาณการจัดเก็บข้อมูลงาน โดยคาดการณ์ว่าโลกต้องการการบริหาร
จัดการข้อมูลอย่างดีเยี่ยมในอนาคต 

ในเรื่อง “Application Reliability & Security for Cloud”  ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญที่ผู้ใช้งานให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างมาก อินเทลจึงได้มีการออกแบบกลไกการควบคุมความปลอดภัย ตามภาพนี้
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โดยรวมทั่วไปแล้วบริษัทอินเทลก็คล้ายกับบริษัทอ่ืนๆ อีกมากมายที่ก่อตั้งขึ้นที่ซิลิกอนวัลเลย์ และที่มี 
ความพยายามที่จะสร้างและพัฒนาตัวเองเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของตนมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
การเติบโตของเทคโนโลยีของโลกที่มีอยู่ในขณะนี้

“Introduction of Wrike” 

Wrike เป็น Startup ก่อตั้งขึ้นโดยชาวรัสเซียชื่อ Mr. Andrew Filev เมื่อปี 2006 เพื่อให้บริการโซลูชั่นใน
การบริหารจัดการโครงการในรูปแบบ Software-as-a-Service โดยได้ออกแบบเครื่องมือส�าหรับการบริหาร
โครงการไว้บนคลาวด์ และผนวกการท�างานของ Wrike เองให้สามารถใช้งานร่วมกบัผูใ้ห้บรกิารคลาวด์ชัน้น�าอ่ืนๆ 
ได้ด้วย เช่น Google Apps, Google Drive, Dropbox เป็นต้น นอกจากนี้ Wrike ยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชันบน
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มือถอืส�าหรบั iPhone, iPad, Android และอุปกรณ์มือถอือ่ืนๆ และได้รบัการแปลออกเป็นภาษาอ่ืนๆ ถงึสบิภาษา
และมีการขายใน 120 ประเทศ ท�าให้มีจ�านวนผู้ใช้ Wrike เกินกว่าล้านคน และกว่า 8,000 องค์กร 

“Microsoft Azure” : Briefing and Application

หลายคนทราบแล้วว่า ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ก่อตั้งโดย บิล เกตส์ และพอล อัลเลนในปี 1975 และ 
ขึ้นแท่นในฐานะผู้น�าด้านเทคโนโลยีในทันทีเมื่อได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการ MS-DOS (Microsoft Disk Operating 
System) ตามด้วยระบบปฏิบัติการวินโดส์ (Windows) และชุดของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในส�านักงาน (Office Suite)  
ขึ้นในปี 1980 และ 1990 ก่อนที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของไอทีในยุคนั้น

ไมโครซอฟท์มักจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เช่นบริษัทขนาดใหญ่ทั่วไป เม่ือเข้าไปในตลาดของกลุ่มธุรกิจ
คลาวด์ แต่ยงัไม่มีกลยทุธ์ในด้านคลาวด์ตัง้แต่แรก จึงท�าให้ไมโครซอฟท์กลายเป็นผูใ้ห้บรกิารระบบคลาวด์ในอันดับ
สองในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดตามหลัง Amazon Web Services (AWS) จนในปัจจุบันไมโครซอฟท์ได้พัฒนา
และให้บริการในลักษณะ IaaS บน Microsoft Azure สามารถรุกคืบในตลาดจนสามารถแข่งขันกันสูสีกับ AWS 
และ Google Cloud Services และยังได้เสนอการให้บริการในลักษณะ SaaS เช่น OneDrive, SharePoint และ 
Office Online ที่แข่งขันโดยตรงกับ Google และ Dropbox ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการในรูปแบบเดียวกัน

Microsoft Azure เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ให้โปรแกรมต่างๆ ด�าเนินการ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลแบบ
ออนไลน์ จึงท�างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รองรับรูปแบบการท�างานของโปรแกรมได้หลากหลาย  
มีความยืดหยุ่นสูงส�าหรับรากฐานส�าคัญในการติดตั้ง และบริหารจัดการกับการใช้งานบนคลาวด์ผ่านการใช้งาน 
ในรปูแบบ IaaS และ PaaS ไมโครซอฟท์จึงเป็นผูใ้ห้บรกิารทัง้ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครอืข่าย บรกิาร
ทัง้หมดนีต้ัง้อยูใ่น Data center ของไมโครซอฟท์ ท�าให้มีความปลอดภัยในการใช้งานและมีเสถยีรภาพสงู ตวัอย่าง
การใช้งานส่วนใหญ่ผ่านการใช้งานบนเว็บไซต์ เช่น “bing.com” ซ่ึงเป็น search engine หนึ่งที่มีฐานข้อมูล
มหาศาล สามารถค้นหาและแสดงผลได้อย่างรวดเรว็ นอกจากนัน้รปูแบบการใช้งานของ Azure ยงัเป็นแบบ SaaS 
ที่ผู้เข้าใช้บริการจ่ายค่าบริการเฉพาะในส่วนที่ตนเองใช้งานเท่านั้น จึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ไม่ต้องเสียค่า
ซ่อมบ�ารุงหรือดูแลรักษา สามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันที่หลากหลาย รองรับการใช้งานของโปรแกรมที่มี 
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ขนาดใหญ่ได้ เข้าถึงข้อมูลได้ทัว่โลก จึงสามารถสร้างตลาดเจาะจงไปในประเทศเป้าหมาย เพ่ิมโอกาสทางธรุกจิใน
ต่างประเทศได้ มีมาตรฐาน ความน่าเชือ่ถอื และความปลอดภัยสงู อัตราการเกดิ downtime หรอืการทีเ่ครือ่งแม่ข่าย 
ล่มนั้นน้อยมาก 

ไมโครซอฟท์ ยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ส�าคัญตัวหนึ่งคือ Hadoop ที่น�ามาใช้ในการพัฒนาระบบ Big Data 
โดยท�าหน้าที่เป็น open-source technology ที่ส�าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่แล้วน�ามาประมวลผล 
มีองค์ประกอบหลัก คือ Hadoop Distributed File System (HDFS) ใช้เก็บข้อมูล MapReduce ใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผล โดยฮาร์ดแวร์จะประกอบด้วยการต่อ commodity server จ�านวนมากรวมกัน
เป็นคลัสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ การน�าข้อมูล Big Data และการใช้เทคโนโลยี Data Analytics มีการน�ามาใช้เป็น
จ�านวนมากทั้งในอุตสาหกรรมค้าขาย ธนาคารและการประกันภัย โทรคมนาคมและการสื่อสาร
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GridMarkets : “SME Application of Cloud Technology”

GridMarkets เป็น Startup ท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในการพัฒนากระบวนการบริษัท ให้บริการ
โซลูชั่นในลักษณะ SaaS มีส�านักงานหลายแห่งทั่วโลก กลยุทธ์ของ GridMarkets มีความแตกต่างอย่างมากจาก
ผู้ให้บริการคลาวด์อื่นๆ คือ แทนที่จะสร้างระบบบนคลาวด์ของตัวเอง (own cloud) แต่กลับสร้างแพลตฟอร์มของ 
GridMarkets เพื่อใช้ในการรวบรวม จัดการ และช่วยแบ่งปันทรัพยากรคอมพิวเตอร์บนระบบคลาวด์ในส่วนเกินที่
คอมพิวเตอร์หรือดิสก์ต่างๆ เหล่านั้นที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อน�ามาใช้ประมวลผลหรือใช้งาน ท�าให้ Grid Markets ได้
รับรางวัลมากมาย รวมไปถึงเป็น Top 25 Startups SaaS ที่น่าจับตามองมากที่สุดในเอเชีย

Mr. Mark Ross ผู้ก่อตั้งบริษัทและสมาคมเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์แห่งเอเชีย (Asia Cloud 
Computing Association: ACCA) กล่าวถึงการจัดตั้งสมาคม ACCA เมื่อปี 2010 ว่าเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรม
ทีเ่น้นความก้าวหน้าในเทคโนโลยเีกีย่วกบัคลาวด์โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิก เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ส�าหรับการใช้งานร่วมกันบนแพลตฟอร์มคลาวด์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้องค์กร ผู้ก�าหนดนโยบายและนักวิจัย ซ่ึงจะท�าให้ธุรกิจของคลาวด์และเทคโนโลยีใน
ภูมิภาคนี้เติบโตมากขึ้น และขจัดปัญหาและอุปสรรคในการน�าไปใช้งานร่วมกันของผู้ให้บริการ

สมาคม ACCA ยังได้จัดท�าข้อมูล ดัชนีความพร้อมของคลาวด์ในแถบเอเชีย (Cloud Readiness Index: 
CRI) ที่เป็นตัวเลขสะท้อนความพร้อมในการพัฒนา ผลิตและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ครอบคลุมตั้งแต่การ
เชื่อมโยงสัญญาณไปทั่วโลก คุณภาพการส่งสัญญาณ ความเสี่ยงจากการใช้งานศูนย์ข้อมูล ความปลอดภัยในโลก
ไซเบอร์ การน�าไปประยุกต์ใช้งานในธุรกิจต่างๆ เป็นต้น ได้จัดอันดับดัชนีความพร้อมของคลาวด์ ปี 2016 (CRI 
2016) ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific rankings) พบว่า อันดับ 1 เป็นฮ่องกง, อันดับ 2 เป็นสิงคโปร์, 
อันดับ 3 นิวซีแลนด์, อันดับ 4 ออสเตรเลีย และอันดับ 5 ญี่ปุ่น ในขณะที่ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นอันดับ 9 

“Amazon Web Service (AWS)” : Innovation in Silicon Valley

“Cloud is the New Normal” หมายความว่า เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น มีอยู่ และถูกใช้จนเป็นเรื่องปกติ เช่น
เดียวกับอินเทอร์เน็ตที่ในอดีตนั้นเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องใหม่ แต่ปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ บริษัท Amazon 
จ�ากัด ได้พัฒนาระบบคลาวด์ภายใต้ชื่อ Amazon Web Services (AWS) ขึ้นมาเพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ 
ผู้ใช้งานสามารถซื้อบริการไอทีต่างๆ ได้โดยตรง โดยการจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของผู้ใช้ และพร้อม
ใช้งานได้ทนัท ีโดยทีผู่ข้อใช้บรกิารไม่จ�าเป็นต้องลงทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพียงเชือ่มต่อกบัระบบ
อินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ทันที โดย AWS services นั้นมีจ�านวนลูกค้าที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันหลายล้านคน 
ในทุกๆ เดือนในทุก 190 ประเทศ 

Mr. Omae Valle, Startup Enablement Manager ของ Amazon ยังกล่าวถึง “นวัตกรรมในซิลิกอน 
วัลเล่ย์” ว่า นวัตกรรมหลายๆ นวัตกรรมได้เริ่มต้นจากการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) จากมหาวิทยาลัย 
สแตนฟอร์ด ซ่ึงในเวลาต่อมาได้สร้างบริษัทต่างๆ ถึงจ�านวนกว่า 39,000 บริษัท ถามถึงว่าสาเหตุอะไรที่ท�าให้
สามารถสร้าง Startup ต่างๆ ได้มากมายขนาดนัน้ เนือ่งจากการมีสภาวะทีเ่หมาะสม ตัง้แต่ เจ้าของหรอืผูป้ระกอบ
การ (Entrepreneurs) ที่อาจมาจากส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยหรือส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่ท�างานด้านวิจัย
ก่อนออกไปเป็น Startup 
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แต่ไม่ใช่ว่าทุก Startup จะประสบความส�าเร็จ ที่ผ่านมา Startup กว่าร้อยละ 90 ขึ้นไปมักไม่ประสบความ
ส�าเรจ็ในการด�าเนนิการเนือ่งจากขาดความพยายามและเงินทนุทีใ่ช้ในการพัฒนาให้ต่อเนือ่ง เงินลงทนุทีส่งูมากขึน้ 
เสยีโอกาสในการลงทนุสงู รวมไปถงึขาดความเข้าใจถงึความต้องการของลกูค้า โดยปกตกิารเกดิขึน้ของ Startup 
จะเริ่มต้นจากการมีไอเดียหรือแนวคิดก่อน จากนั้นจึงลงมือท�าและพัฒนา โดยเม่ือพัฒนาเสร็จก็จะปล่อยผลงาน
ออกมา หากไม่ได้รับการนิยมหรือมีฟีดแบ็คก็มักจะน�ามาปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลงานที่ตอบสนองกับความต้องการ
ของตลาดหรือลูกค้า และท�าซ�้าๆ ต่อไปจนกว่าจะส�าเร็จ

ถามว่าท�าไม Startup เหล่านั้นถึงไม่ประสบความส�าเร็จ ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุที่ว่าไม่ได้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด (No Market Need) Startup ท�าให้ต้องด�าเนินการส�ารวจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ชัดเจน
ก่อน จงึจะพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการแค่ผลติภัณฑ์หรอืสนิค้าใหม่ แต่ต้องการสนิค้าทีมี่ส่วนแก้ปัญหาหรอื
เตมิเตม็ความเป็นอยูใ่นชวีติประจ�าวนั เม่ือได้ทราบข้อมูลความต้องการของลกูค้าแล้ว จึงน�ามาใช้เพ่ือการออกแบบ
ผลงานที่มีเป้าหมายให้แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยวัดได้จาก “ความเร็ว (speed)” และ 
“ความถูกต้องแม่นย�า (accuracy)” ลดความไม่ตรงตามความต้องการลง  ค�านึงถึงระยะเวลาและความชอบ และ
การมุ่งสู่เป้าหมาย ตัวอย่างการคิดค้นกลไกที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ค�าถามต่อไปคือ ระหว่างความต้องการของตลาดกับไอเดียความคิดในการท�า (Needs First  vs. Ideas 
First) สิง่ใดส�าคัญกว่ากนั ค�าตอบกคื็อ ความต้องการของตลาดหรอืความต้องการของลูกค้าส�าคัญกว่า เพราะการ
ที่ลูกค้ายอมรับและใช้ผลงานเราก็แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จในการท�างานของเรา (“Customers hire products 
to get a job done.” เป็นค�าพูดของ Clay Christensen ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากฮาร์วาร์ด) เช่น เมื่อเรา 
ต้องการขายรถยนต์ให้กับลูกค้า ค�าถามคือ ลูกค้าต้องการรถยนต์ที่มีนวัตกรรมสูงที่สุดหรือไม่ (Important)  
ความเป็นจริงแล้วลูกค้าอาจอยากได้เพียงรถยนต์ราคาไม่แพงมาก ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเท่านั้นเอง 
ดังนั้นการที่เราผลิตรถยนต์ประสิทธิภาพสูงอาจไม่ได้ตรงความต้องการลูกค้าก็เป็นได้
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เราต้องประเมินทัง้ความพึงพอใจของลกูค้า (Satisfaction) กบัประสทิธภิาพหรอืความส�าคัญ (Importance) 
โดยค่า Opportunity = Importance + (Importance - Satisfaction) คือ โอกาสทีเ่หมาะสมระหว่าง Satisfaction 
กับ Importance นั่นคือ ใช้นวัตกรรมไม่มากจนเกินไปและสามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้ดี นอกจากนี้ 
ยังมีการคิดค้นผลงานที่ไม่มีนวัตกรรมแต่ตอบความพึงพอใจได้ดี ลักษณะคล้ายการน�าของเก่ามาท�าใหม่ให้เกิด
ความพึงพอใจเท่านั้น หรือผลงานที่เน้นสร้างนวัตกรรมมากจนเกินไปแต่ไม่เหมาะกับความพอใจของลูกค้า

ในประเทศไทย จากกระแสของการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเข้าสู่ “อุตสาหกรรม 4.0” ที่กระบวนการผลิต
เข้าสูร่ะบบอัตโนมัตแิละเชือ่มต่อกนัผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ ทีใ่นปัจจุบนัมีการน�ามาใช้งานเพ่ิมมากขึน้ การพัฒนา
เทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศไทยที่ด�าเนินการแล้ว เช่น NetPie ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ที่พัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ในลักษณะเป็นแพลตฟอร์มรองรับเทคโนโลยี IoT ช่วยให้อุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เช่น เซนเซอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ
ยังมีการน�ามาใช้งานน้อย รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานขนาดใหญ่มีการพัฒนาระบบคลาวด์ของตัวเอง แต่ยังมี
จ�านวนน้อยอยู่เช่นกัน
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เปรมชาย จงเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ 

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Cloud computing เป็นเทคโนโลยีที่ก�าลังกลายเป็นระบบโครงสร้างฐานของระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เปิดบริการเว็บไซต์ที่ชื่อว่า App.
gov เพ่ือให้บรกิารโปรแกรมประยกุต์ทางด้านเทคโนโลยคีลาวด์แก่หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา
และเพ่ิมสัดส่วนของงบประมาณเฉพาะเทคโนโลยีคลาวด์ถึงร้อยละ 8.5 ของงบประมาณทั้งหมด 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในขณะท่ีรฐับาลไทยกมี็ส�านกังานรฐับาลอิเล็กทรอนกิส์เป็นหน่วยงานหลัก
ที่ให้การสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งปกติแล้วหน่วยงานราชการโดยเฉพาะรัฐบาลไทย
จะตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับมาพักหนึ่งแล้วเท่านั้น 

กรุงเทพมหานครมีระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและอยู่ในการดูแลมากมาย ไม่นับที่จะพัฒนา
ขึ้นในอนาคต โดยเทคโนโลยีคลาวด์สามารถมาใช้พิจารณาในแง่ความจ�าเป็นในการจัดซ้ือเครื่อง 
แม่ข่ายเฉพาะแต่ละระบบงาน หรอืส่งเสรมิการใช้พลงังานและการใช้พ้ืนทีใ่นหน่วยงานอย่างเหมาะสม  
เพ่ือพัฒนากรงุเทพมหานครไปสูก่ารเป็นองค์กรทีใ่ช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใส่ใจสิง่แวดล้อม 
(Green IT)

ด้านการปรับปรุงบริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องวัดแบบ Internet of Things 

(IoT) ท�าให้เกิดเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่หน่วยให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพ 
มหานครสามารถน�ามาปรบัใช้กบัการให้บรกิารผูป่้วยได้ เช่น การดูแลผูป่้วยกรณฉีกุเฉนิ การรายงาน
สภาวะไข้และเก็บข้อมูลอุณหภูมิตลอดเวลา การวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (Oximetry) 
และอุปกรณ์ระบตุ�าแหน่งผูป้ระสบปัญหาด้านความทรงจ�า เป็นต้น ข้อมูลสถติจิากศนูย์ข้อมูลคนหาย
เกอืบครึง่เกดิจากปัญหาการป่วยทางกาย โดยมูลนธิกิระจกเงาในปี พ.ศ. 2559 มีจ�านวนกว่า 1,272 
ราย หากผูป่้วยเหล่านัน้สามารถแจ้งต�าแหน่งของตนเองผ่านอุปกรณ์ระบตุ�าแหน่งได้ อาจท�าให้อัตรา
คนหายจากปัญหาความทรงจ�าลดลง

อย่างไรก็ตามในเม่ือเทคโนโลยีของ IoT ท�าให้อุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ สามารถผลิตข้อมูล
จ�านวนมหาศาล การให้ความส�าคัญของความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านั้นจากการโจรกรรม (Data 
Theft) เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องน�ามาพิจารณาความเสี่ยงและมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล  
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ด้านการปรับปรุงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หากหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารเครือ่งแม่ข่ายและข้อมูลสารสนเทศเปล่ียนจากการจัดซ้ือ 1 แม่ข่าย 

ต่อ 1 ระบบงาน มีการรวมทรัพยากรแม่ข่ายกันให้สามารถใช้งานร่วมกันหรือผ่านระบบคลาวด์ จะ
ช่วยลดการลงทุนทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ท�าให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจ�ากัดสามารถมีระบบ
สารสนเทศทีพ่อเพียงกบัความต้องการของผูใ้ช้งาน สามารถสร้างระบบใหม่ขึน้มาใช้ได้ในเวลาอันรวดเรว็  
เพราะว่าผู้ให้บริการจะจัดเตรียมทรัพยากรขนาดใหญ่ไว้รองรับผู้ใช้บริการท�าให้ลดระยะเวลา การ
ออกแบบระบบสั่งซื้อ และติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ท�าให้ลดระยะเวลาด�าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
นอกจากนี้ การเพ่ิมขนาดทรัพยากรท�าได้สะดวกรวดเร็ว ในระบบเดิมแทบเป็นไปได้ยากยิ่งในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพหลังจากจัดซื้อในครั้งแรก หากเป็นการใช้บริการเทคโนโลยีคลาวด์จะท�าให้การ 
เพ่ิมขนาดทรัพยากรนั้นง่ายและรวดเร็วภายในไม่กี่วัน

ด้านการปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารงานโครงการ
การตรวจสอบการกัดกร่อนของท่อ (Pipeline Corrosion Monitoring) กรุงเทพมหานครมี

อุโมงค์ระบายน�้าที่มีความยาวรวมทั้งสิ้น 40.25 กิโลเมตร ซึ่งยากต่อการบ�ารุงรักษาและตรวจสอบ
การช�ารุดของระบบท่ออุโมงค์ ด้วยประสบการณ์การพัฒนาเครื่องตรวจจับสัญญาณเสียงและความ
สะดวกของการสื่อสารข้อมูลในยุคปัจจุบัน บริษัท FLICQ ได้น�าเสนอระบบตรวจสอบการกัดกร่อน
ของท่อ โดยใช้เทคโนโลย ีIoT ท่ีสามารถน�าข้อมูลจากเครือ่งตรวจวดัทีต่ดิตัง้อยูต่ลอดความยาวของ
ท่อมาท�าการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของวัตถุ หากเกิดการช�ารุดในจุดใดจุดหนึ่งก็สามารถแก้ไขได้
ก่อนเกดิการรัว่ซึม ป้องกนัความเสยีหายต่อโครงสร้างหลกัในระยะยาว และประหยดัทรพัยากรบคุคล
ในการใช้เจ้าหน้าที่เดินส�ารวจตลอดความยาวท่อ

ระบบเตือนการซ่อมบ�ารุงยานพาหนะ (Conveyor Belt Maintenance) เทคโนโลยี IoT ถูก
น�ามาใช้ในรถยนต์มาระยะหนึ่งแล้ว โดยในรถยนต์มีข้อมูลมากมายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน บริษัท 
FLICQ ได้น�าข้อมูลท่ีเกิดขึ้นนั้นมาท�าการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดการเตือนระยะเวลาเข้าบ�ารุงรักษา 
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมียานพาหนะกว่า 30,000 คัน ทุกวันมีรถยนต์ส่งเข้ารับการบ�ารุงรักษา 
จากอาการเสียที่สามารถสังเกตการอาการได้ หากมีระบบที่เก็บข้อมูลจากยานพาหนะดังกล่าวและ
แจ้งเตอืนการบ�ารงุรกัษาตัง้แต่ก่อนความเสยีหายจะรนุแรงหรอืก่อให้เกดิอุบตัเิหตขุณะปฏบิตัหิน้าที่ 
อีกทั้งยังลดเวลาและงบประมาณในการซ่อมบ�ารุงยานพาหนะ

ระบบบริหารงานโครงการ (Work Management and Collaboration) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 กรงุเทพมหานครมีจ�านวนโครงการทัง้สิน้ 5,835 โครงการ เป็นงบประมาณกว่า 32,702 
ล้านบาท หากสามารถผสานการจัดการให้การท�างานร่วมกันในโครงการติดตามการท�างานของทีม 
ทรพัยากรและก�าหนดเวลาภายในองค์กรเป็นศนูย์กลางการจดัการเพ่ือให้ทมีงานสามารถปรบัตวัตาม
สถานะของโครงการที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้ บริษัท Wrike ได้น�าเสนอเครื่องมือการบริหาร
จัดการโครงการในลักษณะของแผนภูมิของแกนต์ (Gantt chart) และการวางแผนทรัพยากรที่เป็น
พ้ืนฐานและเพ่ิมฟังก์ชันการท�างานที่มีประโยชน์ พร้อมด้วยการประชุมการสื่อสารผ่านโปรแกรมที่
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ส่วนหนึง่จากรายงานเข้าร่วมโครงการเอพโีอ Study Mission to a Nonmember Country on Cloud 
Computing Technology ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ เมืองซานฟรานซิสโก 
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ... ติดตามฉบับเต็มที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/
apo-article/innovation

สะดวกของคนที่จะท�าให้แพลตฟอร์มท่ีใช้งานง่าย นอกจากนี้ ยังท�างานร่วมกับบริการ เช่น Gmail 
Google Drive Dropbox และ Outlook โดยใช้หน้าต่างเดียวเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับทุกโครงการ
ช่วยให้ผูใ้ช้ทราบถงึรายละเอียดของกจิกรรมทีผ่่านมาด้วยโปรแกรมประยกุต์บนมือถอืท�าให้สามารถ
เข้าถึงได้จากทุกที่

การแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันในโครงสร้างพ้ืนฐานเดียวกันเช่นเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์จะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถลดงบประมาณไปได้มาก เนื่องจากส่วนใหญ่แต่ละ
ระบบงานจะไม่ได้ใช้ความสามารถของระบบเตม็ท่ีในช่วงเวลาเดียวกนั จึงเป็นการสญูเสยีงบประมาณ
โดยไม่จ�าเป็นเนื่องจากระบบบริการประชาชนใหม่ๆ ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากตามนโยบายภาครัฐและ 
งบประมาณยังไม่พร้อมส�าหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเอง ซ่ึงถ้าต้องบริหาร 
งบประมาณให้ดีทีส่ดุแล้ว เทคโนโลยคีลาวด์เหมาะสมกบัปัจจุบนั กล่าวคือหลายองค์กรในภาคธรุกจิ
เห็นประโยชน์ของการย้ายโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลต่างๆ ไปยังคลาวด์เพ่ือลดภาระด้านต่างๆ 
ลง ท�าให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์เพิ่มขึ้น 
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การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution  
เป็นสิ่งที่หลายๆ ประเทศก�าลังให้ความสนใจและมีความพยายามที่จะปรับเปล่ียน
อุตสาหกรรมภายในประเทศของตนเองให้มีความทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาสนบัสนนุขดีความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม ประเทศกลุม่สหภาพ
ยุโรปรวมถึงประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าในหลายๆ ประเทศต่างมีความชัดเจนใน
แนวความคิดของ “อุตสาหกรรม 4.0” และได้มีการปรับเปลี่ยนการด�าเนินธุรกิจของ
องค์กรให้มีการผสมผสานระหว่างแรงงานกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท�าให้เกิดการปรับแปลงในวิถีการด�ารงชีวิต การท�างาน การท�าธรุกิจ การ
ติดต่อสื่อสาร โดยเกิดเป็นรูปแบบของ smart cities, smart factories, smart food, 
รวมถึง smart products อีกจ�านวนมากที่เชื่อมต่อโลกดิจิทัลกับ Internet of Things 
(IoT)

เนือ้หาและองค์ความรูใ้นส่วนนีเ้ป็นการสรปุจากการเข้าร่วมงาน Industry 4.0 
Summit ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการเข้าร่วมโครงการ
เอพีโอ Study Mission to a Nonmember Country on Development of 
Knowledge-based Business ณ กรงุลอนดอน สหราชอาณาจกัร รปูแบบการจัดงาน 
จะเป็นการน�าเสนอแนวคิดของผู้รู้จากหลากหลายมุมทั่วโลก แต่ละท่านจะใช้เวลา 
ไม่เกนิ 15 - 20 นาทเีพ่ือแสดงความคิดเหน็ หลงัจากนัน้จะเป็นการตอบข้อค�าถามและ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในลักษณะที่เป็นอภิปรายกลุ่ม เนื้อหาที่น�าเสนอได้สะท้อน

นันทพร อังอติชาติ
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Development  of  
Knowledge-b ased  Bus iness

เล่าสู่กันฟัง. . .
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มุมมองของ “อุตสาหกรรม 4.0” ได้เป็น 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ Horizontal Integration, Vertical Integration, 
Human on Board และ Integrated Engineering along the Product Life Cycle 

งาน Industry 4.0 Summit and Exhibition จัดข้ึน ณ ศูนย์การประชุมเมืองแมนเชสเตอร์ 
(Manchester Central Convention Complex) สหราชอาณาจักร เป็นการแสดงนวัตกรรมและความรู้ 
เกี่ยวกับ “อุตสาหกรรม 4.0” ร่วมด้วยการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่รองรับกับระบบการผลิต
แห่งอนาคต Smart Factories และ Internet of Things

Horizontal Integration

การปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่ยุคที่ 1 จนถึงยุคที่ 4 เป็นการพัฒนาที่มีล�าดับขั้นของการพัฒนาโดยเริ่มจาก
เครื่องจักรไอน�้า (Water and Stream) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electrification) ระบบอัตโนมัติ (Automation) และ
ระบบดิจิทัล (Digitalization) ในการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเกิดได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การ
ต่อยอดเทคโนโลยีเดิมและการเกิดนวัตกรรมในเทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงมีความเป็นได้ว่านวัตกรรมในเทคโนโลยีใหม่
สามารถเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 จะต้องใช้
กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization Technologies) ที่ประกอบด้วย Virtual/Augmented Reality, 
Digital Twin, Cyber Physical System, Big Data, Internet of Things, Advanced Robotic, Cloud 
Technology, Additive manufacturing และ Cyber Security

การเข้าสูโ่ลกดิจิทลัเป็นสิง่ทีก่�าลงัเคลือ่นเข้ามาอย่างรวดเรว็ หลายองค์กรอาจมองว่ายงัเป็นสิง่ทีไ่กลเกนิไป  
แต่ด้วยความเรว็ในการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีวนัทีอ่งค์กรต้องเผชญิกบัโลกของดิจิทลัอาจไม่สามารถปรบัเปลีย่น
ได้ทันและต้องยุติการด�าเนินธุรกิจไปเพราะสิ่งหนึ่งที่เรียก Connectivity นั่นเอง โลกดิจิทัลจะเชื่อมต่อกันตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain เริ่มจากการเป็น Digital Business พนักงานจะต้องปรับเปล่ียนเป็น Digital 
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Employee ต้องมีทักษะด้าน Tech Literacy เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้กับ Digital Customer ผู้เชี่ยวชาญ
หลายท่านให้เน้นย�้าว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นสิ่งที่อยู่เหนือห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง จะต้องมีการน�าข้อมูล
ประสบการณ์การใช้ของลูกค้ากลับมาเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการบน Digital Platform นั่นเอง สิ่งหนึ่งที่เป็นเงา
ตามตัวโลกของดิจิทัลคือ การดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์และความอ่อนแอของข้อกฎหมายทางด้านไอทีจะ 
เป็นจุดอ่อนส�าคัญทีจ่ะป้องกนัการโจมตทีางด้านไซเบอร์ และเป็นเรือ่งทีน่านาชาตต้ิองให้ความส�าคัญอย่างเร่งด่วน
และควรก�าหนดเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้วย

บริษัท SIEMENS เห็นความส�าคัญของการบูรณาการ Digital Platform ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยสิ่งนี้จะ
ท�าให้บรษิทัยงัคงขดีความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต SIEMENS ได้การบรูณาการในรปูแบบทีเ่ป็นทัง้ Vertical 
และ Horizontal โดยในส่วนของ Horizontal นัน้ เริม่จากรบัความต้องการ ความคาดหวังในสนิค้า และบรกิารจาก  
Third Party Application ซึ่งด�าเนินการอยู่บนระบบคลาวด์และ IoT ข้อมูลจะถูกส่งเข้ามาสู่ขั้นตอนของ Product 
Design, Product Planning, Product Engineering และผลิตออกมาเป็นสินค้าและบริการ โดยการด�าเนินงาน
ข้างต้นจะเรยีกว่า Collaboration Platform ซึง่จะมีปฏสิมัพันธ์แบบเรยีลไทม์กบัซพัพลายเออร์และระบบโลจิสตกิส์  

Vertical Integration

กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนเป็น Digital Platform ของบริษัท AIRBUS เริ่มต้นจากการจัดการระบบข้อมูล
โดยใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) 
ตัง้แต่ระดับ Shop floor ขึน้ไป โดยข้อมูลทัง้หมดสามารถแสดงผลเป็นแบบเรยีลไทม์ หลังจากท�าในแต่ละ Vertical 
เสรจ็สมบรูณ์แล้วจึงมาเชือ่มกนัในลักษณะของ Horizontal ซึง่เป็นการเชือ่มกนัภายในองค์กร จนถงึขัน้ตอนสดุท้าย
คือ Full Integration คือการเชือ่มโยงทัง้ซพัพลายเออร์และผูจั้ดจ�าหน่าย รวมถงึก�าหนดช่องทางในการเข้าถงึลกูค้า
ปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตในลักษณะที่เป็น Interactive Platform  

แนวทางปฏบิตัขิองธรุกจิส่วนใหญ่ในประเทศเยอรมนใีนการบรูณาการในระดับ Vertical เริม่จากการท�าลีน 
(Lean) ยกตัวอย่างคือ บริษัท BOSCH ซึ่งได้มีการก�าหนดแนวทางการเป็น Smart Factory ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

Smart Factory

1 2

3

45

6

Lean Manufacturing Connectivity/
Digitalization

Information

KnowledgePrognosis

Autonomy
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Step 1 Lean Manufacturing เป็นสิง่ทีต้่องท�าเป็นอันดับแรกก่อนจะปรบัเปล่ียนเป็น Smart Factory 
เพ่ือให้คงเหลือแต่ขั้นตอนการผลิตที่มีความจ�าเป็นเท่านั้น (BOSCH Production System)

Step 2 Connectivity/Digitalization การเชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ตั้งแต่ข้อมูลเครื่องจักร ส่วน
ประกอบต่างๆ ผลิตภัณฑ์ แรงงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การผลิต โดยให้ด�าเนินการในรูปแบบของ Sensor, IoT gateway หรือ Electronic Data 
Interchange

Step 3 Information การรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงความโปร่งใสของข้อมูลและสามารถตรวจสอบ
แหล่งที่มาได้ โดย BOSCH ได้พัฒนาระบบในการประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบของ 
Smart Cockpit

Step 4 Knowledge น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงการสะท้อน 
ถึงปัญหาล่วงหน้า ซึ่ง BOSCH เรียกว่า Intelligent Data Based

Step 5  Prognosis เป็นการคาดการณ์ก่อนล่วงหน้า โดยใช้ Machine Learning, Condition 
Monitoring และ Predictive Maintenance

Step 6 Autonomy เป็นขั้นสูงสุดของ Smart Factory ในโมเดลอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนี 
เป็นระบบ Autonomous System Decision โดยไม่มีแรงงานเข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบ
ของ Independent and Adaptive System โดยใช้ IoT 

Human on Board

ประเด็นทีเ่ป็นทีถ่กเถยีงใน Industry 4.0 Summit คือ แรงงานจะคงอยูอ่ย่างไร 
ในขณะที่งานบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล หากเดินหน้าทั้ง
กระบวนการแล้ว แรงงานจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง รวมถึงทักษะที่จ�าเป็นควรมี
อะไรบ้าง วิทยากรส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับ “คน (Human)” ที่ต้องท�างาน 
ร่วมกบัเทคโนโลย ีแต่เนือ่งจากบรบิทในการท�างานเปลีย่น ท�าให้แรงงานต้องปรบัทกัษะ 
ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและการเข้ามาของอุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรกต็าม วทิยากร
จากสหภาพแรงงานของกลุ่มประเทศยโุรปได้แสดงความเหน็เกีย่วกบัแรงงานเพ่ิมเตมิ
ไว้ว่าจะต้องมีการก�าหนดนิยามของการท�างานใหม่โดยเฉพาะทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความเป็นไปได้ที่ทักษะในระดับกลาง (Mid-skill Job) หรือ
แรงงานที่จบการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี เพราะฉะนั้น
แรงงานในกลุม่ทกัษะนีจ้ะตกงานทนัท ีรวมถงึในอนาคตแรงงานจะให้ความส�าคัญกบั
ความรู้เกี่ยวกับไอซีทีและวิศวกรรมมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้กลุ่มอาชีพนี้ได้รับผลตอบแทน
ทีส่งูกว่ากลุม่อาชพีอ่ืน ในขณะทีร่ปูแบบการท�างานเปลีย่นแปลงไป การจ้างงานลักษณะ
ของสัญญาจ้างจะมีให้เห็นมากขึ้นแทนที่จะเป็นพนักงานประจ�า ซ่ึงจะท�าให้ระบบการ
เรียนรู้ของคนที่เป็นลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) กลับมามี 
ความส�าคัญอีกครั้ง 
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ในงาน Industry 4.0 Summit นอกจากจะน�าเสนออุตสาหกรรม 4.0 ใน 
รปูแบบของ Smart Factory แล้ว สิง่หนึง่ทีเ่หน็คือ Smart Product ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็น 
อุปกรณ์เชื่อมต่ออัจฉริยะ เช่น การใช้เซนเซอร์หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันเชื่อมต่อ
ธรุกรรมทางการเงิน ทางการแพทย์ ทางการศกึษา โดยรปูแบบของการน�าเสนอสนิค้า
จะให้ความส�าคัญต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า
มากกว่าด้านการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

แนวทางในการบ่มเพาะธุรกิจที่ศูนย์ฯ ด�าเนินงานอยู่มีรูปแบบและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. Selection  การเลือกรูปแบบธุรกิจที่จะเข้ามาในศูนย์บ่มเพาะ โดยพิจารณาจาก

Selection Listen Deliver Scale Exit

• ถ้าเป็นนักธุรกิจรายใหม่ ศูนย์จะพิจารณาจากศักยภาพของตลาดในสินค้าที่น�าเสนอ 
ตวัสนิค้ามีความคิดสร้างสรรค์ มีการศกึษาความเป็นไปได้ทัง้ในด้านการผลิตและการ
ใช้งาน ท่ีส�าคัญที่สุดท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคือ ความมุ่งม่ันของนักธุรกิจ 
รายใหม่ โดยนักธุรกิจรายใหม่ไม่จ�าเป็นต้องมีความพร้อมด้านเงินทุน ประสบการณ์
ด้านการบรหิารจดัการ หรอืมีความรูด้้านเทคโนโลยขีัน้สงู เนือ่งจากทางศนูย์ฯ สามารถ
จัดหาและให้ความช่วยเหลือในสิ่งต่างๆ ข้างต้นได้  

นอกจากการเข้าร่วมงาน Industry 4.0 Summit การได้ศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ประเทศอังกฤษก็มีความน่าสนใจ 

Sussex Innovation Centre 

Mr. Mike Herd ผู้บริหารศูนย์ฯ เล่าว่า Sussex Innovation Centre เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 
ตั้งอยู่ที่เมืองไบรท์ตัน ที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกตั้งแต่การให้ค�าปรึกษาแนะน�าในด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการท�า
ธุรกิจ การสร้างนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนด้านพ้ืนที่ท�างานไม่เกิน 3 ปี เพ่ือให้มีการ
หมุนเวยีนอยูต่ลอดเวลา เริม่แรกของการเกดิศนูย์นีใ้นปี 1996 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลยัซสัเซ็กส์ และ
ภาคเอกชน ด้วยเงินทุนเริ่มต้นที่ 2 ล้านปอนด์ และมหาวิทยาลัยได้เข้าถือหุ้นทั้งหมดตั้งแต่ปี 2008 ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์ใช้ศูนย์นี้เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นศูนย์วิจัยในการท�าธุรกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
รวมถึงให้การสนับสนุนให้นักศึกษาประกอบธุรกิจของตนเองด้วย โดยมีทั้งคณาจารย์และผูเ้ชีย่วชาญในด้านต่างๆ 
ให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชดิ และไม่กีปี่ทีผ่่านมา มีการตัง้ศนูย์เพ่ิมอีก 2 ศูนย์ที่ Croydon และ Central Brighton  
เพ่ือสนับสนุนการท�างานของศูนย์เนื่องจากเครือข่ายทางธุรกิจที่ขยายจ�านวนมากขึ้น
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• ถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่ จะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานศึกษาหรืองานวิจัยกับ
มูลค่าทางการตลาด ศักยภาพในการเจาะตลาด โดยอาจไม่ต้องได้รับการจดลิขสิทธิ์
หรือมีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาก่อน

2. Listen  ศนูย์บ่มเพาะนีไ้ม่ได้มีโปรแกรมส�าเรจ็รปูในการบ่มเพาะธรุกจิในการเตบิโต แต่เป็นการ
รับฟังความต้องการเพ่ือออกแบบในสิ่งที่นักธุรกิจหน้าใหม่หรือนักศึกษาจบใหม่
ต้องการ ซ่ึงเป็นไปได้ว่าในสิ่งที่ต้องการนั้นไม่มีในศูนย์ฯ ศูนย์ฯ จะท�าหน้าที่ประสาน
กับเครือข่ายเพื่อตอบให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดต่อไป 

3. Deliver  หลังจากได้รับฟังความต้องการแล้ว ศูนย์ฯ จะมีการออกแบบและสร้าง innovative 
delivery models ซ่ึงอาจต้องใช้เครือข่ายภายนอกเพ่ือได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส�าหรับ 
ผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์ฯ

4. Scale  วิเคราะห์ธุรกิจที่เหมาะสมกับความสามารถ
5. Exit  การออกจากศนูย์ฯ ศนูย์ฯ จะให้ระยะเวลาสงูสดุไม่เกนิ 3 ปี ไม่ว่าจะประสบความส�าเรจ็

หรือไม่ประสบความส�าเร็จก็ตาม ผู้ที่มาใช้บริการจะต้องมีแผนในการออกจากศูนย์ฯ 
เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของนักธุรกิจรายใหม่ๆ 

การด�าเนินงานของศูนย์ฯ ท่ีผ่านมานับว่าค่อนข้างประสบความส�าเร็จ โดย 85% ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ในศนูย์ฯ มีก�าไรจากการด�าเนนิงานหรอืก�าไรจากการด�าเนนิธรุกจิ ในทีน่ีป้ระมาณ 20% มียอดขายในระดับ 1 ล้านปอนด์  
และยอดขายของสมาชิกโดยรวมทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านปอนด์

Startups UK

Mr. Stephen Page เป็นผู้ก่อตั้ง Startup Funding Club (SFC) UK ในปี 2012 โดยมีความตั้งใจที่จะ
ให้ความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนกับกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในสหราชอาณาจักร รวมถึงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ Startup รายใหม่ๆ มีความยากล�าบากท่ีจะเข้าถึงความช่วยเหลือดังกล่าว นอกเหนือจากด้านเงินทุน 
โดยสร้างเป็น community ขึ้น เรียกว่า UK Start-UP Community ยังได้ดึงนักลงทุนและที่ปรึกษาธุรกิจเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในที่นี้ด้วย นอกจากนี้ SFC ได้ตั้ง SEIS Funds (Seed Enterprise Investment Scheme Funds) 
เพ่ือบริหารจัดการเครือข่ายการลงทุนในธุรกิจในระยะแรกเริ่ม (angel investment network) และการหาแหล่งทุน
จากนอกสหราชอาณาจักร โดยจะมีทีมวิเคราะห์ที่ให้ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างถูกต้องและแม่นย�า และยังได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีอื่นๆ ที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้เป็นสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นการลงทุน ดังนี้ 

• การลดภาษีเงินได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 (ร้อยละ 30 จาก EIS หรือ Enterprise Investment Scheme)
• ไม่ต้องเสียภาษีจากก�าไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ในกรณีที่น�าก�าไรจากการขายหุ้นมาลงทุน

ในกลุ่ม new startup UK จะได้ลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้
• ถ้ามีการขาดทุนจากการลงทุน จะได้รับการชดเชยเงินให้บางส่วน โดยหากพิจารณากฎหมายการลด

ภาระทางภาษีที่ได้รับจะสูงถึงร้อยละ 72.5 ดังนั้น นักลงทุนจะขาดทุนจากการลงทุนใน new startup 
ประมาณร้อยละ 20 - 25 เท่านั้น

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของ Startup Funding Club ปี 2017 มีบริษัทที่ประสบความส�าเร็จในสหราช
อาณาจักรและเป็นก�าลังส�าคัญของ SFC ถึง 100 ราย มีการลงทุนมากกว่า 13 ล้านปอนด์ กองทุนทั้งหมด 83 
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กองทนุ Angel Fund 60 กองทนุ กองทนุทีเ่ป็น Co-investment มากกว่า 25 กองทนุ และมีกลุ่มนกัลงทนุมากกว่า 
450 นักลงทุนที่อยู่ในเครือข่าย SFC network 

EON Reality

บริษัท EON Reality เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนาโลกจ�าลองแบบดิจิทัล (digital reality) 
มากกว่า 17 ปี มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสาขาอยู่ทั่วโลก 12 แห่ง ร่วมกับ
เครือข่ายที่เป็น Global Interactive Digital Centre Network จ�านวน 20 เครือข่าย และมีรัฐบาลทั่วโลกที่เป็น
เครือข่ายกับทางบริษัทกว่า 50 ประเทศ โดยส�านักงานท่ีสหราชอาณาจักรนี้ก็เป็นสาขาหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 
ส่วนส�านักงานสาขาที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ 

EON มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับโลกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการสร้าง
ภาพดิจิทัลให้ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง (Augmented Reality: AR) และเทคโนโลยีการสร้างภาพ 
เสมือนจริง (Virtual Reality: VR) โดยได้มีการพัฒนาการอบรมความรู้ทั้งทางด้านการศึกษา อุตสาหกรรม และ 
ทางการแพทย์ ผ่านเทคโนโลยี AR ที่จะช่วยท�าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเพ่ิมขึ้นสองเท่าจากร้อยละ 46 
เป็นร้อยละ 92 และนักเรียนในห้องเรียนร้อยละ 86 มีผลสอบที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ในส่วนของการฝึกอบรม
ในภาคธุรกิจ ได้น�าเอาเทคโนโลยี VR มาช่วยเพ่ิมความเข้าใจมากขึ้นและท�าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และมี
ความมั่นใจมากขึ้น จากรายงานใน Harvard Business Review ซึ่งกล่าวถึงข้อมูลจากการส�ารวจบริษัทถึงการน�า
เทคโนโลยี AR ไปสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงานว่าสามารถเพ่ิมผลิตภาพได้มากถึงร้อยละ 34 ตั้งแต่การใช้
เทคโนโลยีนี้ในการฝึกอบรมเป็นครั้งแรก  

EON ได้พัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดด้วยการผสมผสานระหว่าง 2 เทคโนโลยีดังกล่าวเบื้องต้น เรียกว่าเป็น 
Digital Twin หรือ AVR (Augmented Virtual Reality) ซึ่งเป็นการดึงโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความเป็นจริง
เข้ามาปฏิสัมพันธ์กัน มีการใช้ประโยชน์ในการท�างานที่เป็นอันตรายหรือสถานที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณที่เกิด
การแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น 

บริษัทได้กล่าวถึงเทคโนโลยี AVR ว่าเป็นสิ่งที่โลกก�าลังให้ความส�าคัญ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะมีความ
เป็นอัจฉริยะมากขึ้น การใช้ IoT จะท�าให้ต้นทุนในการพัฒนาลดลง ขณะที่ AI หรือ Artificial Intelligent และ
เทคโนโลยคีลาวด์จะท�าให้อุปกรณ์ทัว่ไปกลายเป็นอุปกรณ์ทีช่าญฉลาด ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ราต้องเรยีนรูเ้พ่ือทีจ่ะใช้ประโยชน์
จากสิง่ดังกล่าวเหล่านีใ้ห้ได้ บรษิทักล่าวว่า ประเทศสงิคโปร์ก�าลังเป็นศนูย์กลางของการพัฒนาและการเรยีนรูด้้าน 
AVR ที่น่าจับตามองในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ส�านักงานสาขาที่ประเทศสิงคโปร์ยังมีการน�าเทคโนโลยีนี้เข้าสู่
ภาคการศกึษาในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะยาว สถาบนัการศกึษาในสงิคโปร์ทีเ่ป็นเครอืข่ายและมีการน�า
เทคโนโลยดัีงกล่าวไปประยกุต์ใช้ ได้แก่ Institute of Technical Education, Nanyang Technological University, 
Nanyang Polytechnic และ National University of Singapore
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การเข้าร่วมโครงการเอพีโอครั้งนี้ ได้เรียนรู้มุมมองแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ทั้งจาก
นกัวชิาการ นกัธรุกจิ นกัลงทนุ ทีค่่อนข้างเป็นรปูธรรมและมีการสาธติให้เหน็วธิกีาร เทคโนโลยใีนระดับหนึง่ในงาน 
Industry 4.0 Summit ทีเ่มืองแมนเชสเตอร์ ได้เหน็มุมมองของประเทศสมาชกิทีเ่ข้าร่วมโครงการซ่ึงจะมีระดับของ
ความเข้าใจที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หลังจากจบโครงการประเทศอิหร่านและอินเดียค่อนข้างมีความ
กระตือรือร้นในอุตสาหกรรม 4.0 และมีการต่อยอดโดยการน�าบริษัท Startup จากสหราชอาณาจักรไปร่วมงาน
สัมมนาของภาคเอกชนของประเทศตนเองด้วย

ส่วนหนึ่งจากรายงานเข้าร่วมโครงการเอพีโอ Study Mission to a Nonmember Country on 
Development of Knowledge-based Business ระหว่างวันที่ 3 - 8 เมษายน 2560 ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร ... ติดตามฉบับเต็มที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article/
innovation 
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กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนในประเทศไทย

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์ (Development Academy of the Philippines: DAP) น�าโดย Mr. Antonio D. Kalaw, Jr. ประธาน
บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ในโครงการ Benchmarking on Management of NPO-APO Liaison 
Operations and NPO Productivity and Innovation Promotion Program เพ่ือศึกษาดูงานด้านการ 
ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพและนวัตกรรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย และได้น�า
คณะเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

คณะผู้แทนจากศูนย์เพิ่มผลิตภาพแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) น�าโดย Mr. Eugene Y. Lin, Director of 
Integrated Business and Training Services Division และบริษัทด้านสิ่งแวดล้อมจากไต้หวัน เข้าหารือ 
ความร่วมมือในอนาคตระหว่างไต้หวันและสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิในกจิกรรม APO Center of Excellence 
on Green Productivity Achievements and Future Prospects เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ สถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ
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คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของศูนย์เพ่ิมผลิตภาพแห่งไต้หวัน และผู้ประกอบการ ในโครงการ Individual-
country Observational Study Mission on Biotechnology and Food Industries เข้าศึกษาดูงานและ
เยีย่มชมการด�าเนนิงานของ บรษิทั กนัตนา โพสท์ โปรดักชัน่ (ไทยแลนด์) จ�ากดั สถาบนัส่งเสรมินวตักรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริษัท ขาวละออเภสัช จ�ากัด เซ็นทรัลฟูดฮอลล์ที่เซ็นทรัลชิดลม 
เมืองนวตักรรมอาหาร (Thailand Food Innopolis) ของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัท ลาซาด้า (ประเทศไทย) จ�ากัด และกิจการในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เช่น แมคโคร และ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560

เลขาธกิารขององค์การเพิม่ผลผลิตแห่งเอเชยี 
ดร. สันติ กนกธนาพร เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมและ APO Director for Thailand ดร. พสุ 
โลหารชุน อย่างเป็นทางการ พร้อมเข้าพบอธิบดีกรม 
ส่งเสรมิอุตสาหกรรม และผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับภารกิจและความร่วมมือ 
ระหว่างกนัในการส่งเสรมิการเพ่ิมผลติภาพในประเทศไทย 
ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เม่ือวันที่ 5 กันยายน 
2560 ณ ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร. พส ุโลหารชนุ
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กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ

ผู้แทนจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการ Individual-
country Observational Study Mission on Sustainable Community Development and the Saemaul 
Undong & SK group Social enterprise เพ่ือเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน “แซมาอึล อุนดง 
(Saemaul Undong)” หรือการสนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจด�าเนินโครงการด้วยการพึ่งพาตนเอง โดย
รัฐบาลจะให้การสนับสนุนทุนใน 2 รูปแบบผ่านการให้ทุนแบบให้เปล่าหรือการให้แหล่งเงินกู้ และได้เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรกรรม ชุมชนตัวอย่าง และหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 
2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
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กำรประชุมเพื่อจัดท�ำแผนงำนประจ�ำปีของเอพีโอ

• การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ประจ�าปี 2560 - 2561 
 ครั้งที่ 1/2560
 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

• การประชุมประจ�าปี APO Governing Body Meeting (GBM) ครั้งที่ 59 
ดร. สมชาย หาญหริญั ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะรองประธานล�าดับที ่2 ขององค์การเพ่ิมผลผลติ

แห่งเอเชยี ดร. พานชิ เหล่าศริริตัน์ ผูอ้�านวยการสถาบัน และ APO Alternate Director และคุณรชัฎา อสสินธสิกลุ  
ผู้จัดการส่วนวิเทศสัมพันธ์ และ APO Liaison Officer เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือร่วมกัน
ระหว่างส�านักงานเลขาธิการองค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชียและหน่วยงานสมาชิก ในเรื่องนโยบายและแผนงาน
เชิงกลยุทธ์แบบพหุภาคีเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่าง
วันที่ 10 - 12 เมษายน 2560 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน 
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• การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ประจ�าปี 2560 - 2561 
 ครั้งที่ 2/2560
 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

• การประชุมประจ�าปีเอพีโอ Workshop Meeting of Heads of NPOs (WSM) ครั้งที่ 58 
คุณลดาวัลย์ ค�าภา คณะที่ปรึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทน 

ภาคเกษตร (Agriculture Delegate) ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อ�านวยการสถาบัน และ APO Alternate Director 
และคุณรัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้จัดการส่วนวิเทศสัมพันธ์ และ APO Liaison Officer เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
การประชมุเพ่ือให้ความเหน็ร่างแผนการด�าเนนิงานประจ�าปี 2018 ตลอดจนแนวทางการเพ่ิมผลติภาพของประเทศ
สมาชิก และเข้าร่วมงาน Global Conference on the Fourth Industrial Revolution and the Future of 
Productivity ซ่ึงประเทศเจ้าภาพได้แสดงนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 



48 APO Digest Vol.26

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ถือว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ยุคใหม่ 
ซึ่งมีการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี เมื่อปี 2014 โดยเป็นระบบการผลิต
ที่เชื่อมต่อกันระหว่างโลกของการผลิตจริงและโลกเสมือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Cyber-Physical Production System) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากไปทั่วโลก  
และริเริ่มน�าเอาอุตสาหกรรม 4.0 ไปปรับใช้ในกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงกระบวนการท�างานในภาคอุตสาหกรรมให้เพ่ิมประสิทธิภาพมาก 
ยิง่ขึน้ มีการสร้างมูลค่าเพ่ิม เกดิโมเดลธรุกจิแบบใหม่ เพ่ือสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

กิตติพงศ์ เอกไชย
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

จ�าลักษณ์ ขุนพลแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนวัตกรรม 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

I ndustry  4 .0  and  
the  Future  of  Product iv ity

เล่าสู่กันฟัง. . .
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กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่สี่ในประเทศเยอรมนี 

Dr. Eva Diedrichs กรรมการผู้จัดการของบริษัท IMP3rove จากเยอรมนี ได้อธิบายให้เห็นถึงโครงสร้าง
และภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยนิยามความหมายของอุตสาหกรรม 4.0 ว่าคือ กระบวนการผลิตและ
บรกิารในรปูแบบเดิมจะได้รบัการยกระดับและเชือ่มโยงเข้าด้วยกนัผ่านโลกอินเทอร์เนต็ทีเ่ตม็ไปด้วยเครือ่งมือดิจิทลั
มากมายที่บูรณาการเข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายที่ทรงคุณค่าและมีความเป็นอัจฉริยะ

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในยุคที่สี่จะเกิดจากแรงผลักดันของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส�าคัญ 
ได้แก่ Internet of Things (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Virtual Reality (VR)  Augmented Reality (AR) หุ่นยนต์  
และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซ่ึงท�าให้วิถีชีวิตและการท�างานของผู้คนเปล่ียนแปลงไป ในโรงงานอุตสาหกรรมจะ 
เกดิการปรบัปรงุกระบวนการผลติแบบใหม่ เพ่ือให้เกดิผลผลติ (Productivity) และประสทิธภิาพ (Efficiency) ทีดี่ขึน้  
ในธุรกิจเกิดการพัฒนาโมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่ท�าให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดการใช้งานข้อมูล 
ดิจิทลัเพ่ือน�ามาจดัการข้อมูลทัง้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และในภาคแรงงานจะมีความต้องการความรูค้วาม
สามารถทีเ่ปลีย่นไป อย่างไรกต็าม ยงัมีสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเปลีย่นแปลงไปสูอุ่ตสาหกรรม 4.0 อยูห่ลายประการ 
ทั้งความพร้อมของเทคโนโลยี ความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐาน การจัดการข้อมูล และวัฒนธรรมของสังคม 
เป็นต้น 

เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงเหล่านีเ้ยอรมนจึีงมีการจัดตัง้ Industry 4.0 Platform ขึน้มาด้วยความร่วมมือ 
กันของกระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงเศรษฐกิจ มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การศกึษา เพ่ือด�าเนนิงานวจัิย ก�าหนดมาตรฐาน การทดสอบ การฝึกอบรม ปรบัปรงุกฎหมาย และก�าหนดนโยบาย
ที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลเยอรมนีมีการออกเงินทุนในโครงการที่ชื่อว่า Autonomik ซึ่งจะมีการร่วม
มือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม 4.0 เช่น โครงการ InnoCyfer มีการสร้าง Open-
Innovation Platform ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้ามามีส่วนร่วม เสนอไอเดียใหม่ๆ เพ่ือที่จะท�าให้ผลิตภัณฑ์ 
ดีขึน้และสามารถทดลองน�าไปสูก่ารผลิตจรงิ ผ่านระบบผลิตอัตโนมัตทิีมี่ความยดืหยุน่ สามารถปรบัเปลีย่นได้ง่าย 
เพ่ือผลิตต้นแบบในจ�านวนน้อยชิ้นได้ เป็นต้น

บทบาทของรฐับาลเยอรมนทีีมี่ต่ออุตสาหกรรม 4.0 เน้นไปในสีส่่วน ได้แก่ (1) การวจิยัและพัฒนานวตักรรม
เพ่ือให้เทคโนโลยนีีส้ามารถใช้งานได้จรงิ (2) สร้างเสรมิความรูแ้ละความสามารถของบคุลากรในประเทศ (3) แบ่งปัน 
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย และ (4) สร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างธุรกิจ นวัตกรรม ให้เกิดความเติบโตอย่างยั่งยืน 
ซ่ึงหากท�าได้ส�าเรจ็คาดหมายว่าภายในปี 2020 จะเกดิการลงทนุเกีย่วกบัอุตสาหกรรม 4.0 ในเยอรมนปีีละ 4 หม่ืน
ล้านยูโร บริษัทรถยนต์ 20 เปอร์เซ็นต์มีการใช้ระบบผลิตอัตโนมัติ มูลค่าทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นจากอุตสาหกรรม 
4.0 เป็นมูลค่า 1.5 แสนล้านยูโร และ 83 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทในประเทศเริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัท
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม 4.0

มุมมองอุตสำหกรรม 4.0 ของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น 
และเทคโนโลยี IoT 

Mr. Soichiro Murata ผู้บริหารด้าน IoT ของบริษัท SAP Japan Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ให้บริการ
ซอฟต์แวร์ SAP ชื่อดังและยังเป็นหนึ่ึงในบริษัทที่มีส่วนผลักดันแพลทฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 ในเยอรมนี และใน
ภูมิภาคอื่นทั่วโลก กล่าวว่าปัจจุบันสัดส่วนรายได้ไม่ได้มาจากการขายระบบ ERP แบบเดิม แต่มาจากระบบใหม่ที่
ตอบสนองและรองรบักบัอุตสาหกรรม 4.0 ทีเ่รยีกว่า The New SAP ประกอบด้วย ระบบวเิคราะห์ข้อมูล Analytics 
ชิปหน่วยความจ�า HANA การให้บริการคลาวด์ และระบบโมบาย เมื่อปี 2010 มีสัดส่วนน้อยมาก แต่ในปี 2016 
กลับมีสัดส่วนมากกว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์หลักอย่าง ERP
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ซ่ึงคนทัว่ไปมักคิดว่าด้านตรงข้ามของดิจิทลั (Digital) คือ แอนาลอ็ก (Analog) แต่ที ่SAP ด้านตรงข้ามของ 
ดิจิทัลคือ กายภาพ (Physical) หรือโลกจริงที่จับต้องได้ และ IoT หรือ Internet of Things เป็นตัวเชื่อมสองสิ่ง
เข้าด้วยกัน

ด้วย IoT เราสามารถตรวจจับสถานะของสิ่งต่างๆ ได้ในระยะไกลและคาดการณ์อนาคตได้ (Track and 
Predict) ด้วยต้นทุนที่ต�่ามาก (Zero marginal cost) ทันทีด้วยเวลาที่เกือบเป็นศูนย์ (Zero time lag) ในขอบเขต
ที่กว้างขวางและเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของสิ่งๆ นั้น (Personalization) ซ่ึงรวมเรียกว่า 5 แรงขับเคลื่ือนสู่
ดิจิทัล (The Five Forces of Digital)
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ที่ผ่านมาบริษัทในประเทศญ่ีปุ่นมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตเฉพาะในโรงงาน เช่น Kaizen แต่
ปัจจุบันเทคโนโลยี IoT เปิดโอกาสให้สามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้าได้ (New Customer Value) ตัวอย่าง
เช่น บรษิทัฮาเลย์เดวดิสนัผูผ้ลิตรถจักรยานยนต์ ซ่ึงน�าเอาระบบการจัดการโดยใช้ IoT ในโรงงาน มีการตดิเซนเซอร์
เพ่ือตดิตามสถานะเครือ่งจักรและชิน้งาน มีการใช้ระบบขนส่งชิน้งานในโรงงานผลติด้วยหุน่ยนต์ ผูป้ฏบิตังิานแต่ละ
จุดท�างานตามค�าสั่งที่แสดงผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการนี้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�างานที่ไม่ซ�้ากันใน
แต่ละชิ้นได้ ลูกค้าสามารถเลือกชิ้นส่วนและสีท่ีต้องการได้ผ่านทางเว็บไซต์ แล้วส่งค�าสั่งซ้ือไปที่โรงงาน ผลจาก 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษัทฮาเลย์เดวิดสัน ซึ่งเปลี่ยนจากการท�า Mass Production ไปเป็น Mass 
Customization ซึ่งช่วยลดเวลาการท�างาน ความพึงพอใจของผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นด้วยวิธีการสั่งซื้อแบบ Configure-
to-Order (CTO) และลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม

กรณศีกึษาทีน่่าสนใจและมีการด�าเนนิการจรงิไปแล้ว เพ่ือให้เหน็ภาพของการน�าเทคโนโลยสีมัยใหม่ไปปรบั
ใช้ใน SMEs ผ่านการลงทุนด้านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแนวคิดหนึ่ง คือไม่เพียงแต่การ
ท�าให้สิ่งต่างๆ มีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) เพื่อส่งผ่านข้อมูลเชื่อมโยงกับภายนอกได้เท่านั้น
หากแต่ต้องค�านึงถึงกระบวนการทางธุรกิจที่จะต้องยกระดับและปรับปรุงใหม่ที่เรียกว่า (Internet of Process – 
IoP) ซึ่งน�าไปสู่บริบทใหม่ในการแข่งขันทางธุรกิจ (New competition) เช่น ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ ที่การแข่งขัน
ในบริบทเดิมจะมุ่งไปที่คุณภาพสินค้าที่ีดี มีความคงทน ประหยัดไฟ และมีช่างบ�ารุงรักษาตามระยะ แต่บริบทการ
แข่งขนัใหม่เน้นการสัง่ซ้ือง่าย สเป็คให้เลอืกตามลักษณะการใช้งาน เชือ่มข้อมูลการใช้งานผ่านโครงข่ายอินเทอร์เนต็ 
ท�าให้คาดการณ์การบ�ารุงรักษาได้ และมีโมเดลการช�าระเงินที่หลากหลาย เป็นการที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญแค่ตัว
สินค้าเท่านั้น หากแต่ค�านึงถึงกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถเชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตได้

ธุรกิจสตำร์ทอัพในยุคอุตสำหกรรม 4.0 
ในประเทศเกำหลีใต้

Mr. David Sehyeon Baek ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ Gyeonggi Center for Creative Economy and 
Innovation ของเกาหลีใต้ กล่าวถึงการด�าเนินการเพื่ือก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ว่าสัมพันธ์กับนวัตกรรมและการ 
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เกิดขึ้นของธุรกิจสตาร์ทอัพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้ใฝ่ฝันที่อยากจะ
เป็นเจ้าของธรุกจิมากกว่าจะเป็นลกูจ้างหรอืพนกังานกนิเงินเดือน และเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ อีกหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เกาหลีใต้เองก็มีหลายปัญหาที่ต้องแก้ไขไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ได้แก่

1. การปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 (The 4th Industry Revolution)
2. อัตราการว่างงานที่สูง (High Unemployment Rate)
3. สังคมผู้สูงวัย คนหลังวัยเกษียณเพิ่มจ�านวนมากขึ้น (Aging society) คาดว่าปี 2050 จะสูงถึง 34.9%
4. อัตราการเกิดใหม่ของเด็กทารกต�่าสุดในโลก (Lowest Birthrate in the World)
5. วิกฤตในภาคการผลิต (Crisis in Manufacturing)
6. การเติบโตอย่างรวดเร็วของจีน (Rapidly Emerging China)

ทางออกคือ การช่วงชิงความเป็นผู้น�า (First mover) ต้องตามได้อย่างรวดเร็ว (Fast follower) และต้อง
ไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดเดิม (Paradigm shift) ซ่ึงก็คือ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนท่ีช่วยผลักดันให้เติบโตและแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 
(Incubator) ที่จะช่วยคิด สร้างโอกาส และเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งใหม่ให้ได้ และผู้ช่วย “เร่ง” การเติบโตทางธุรกิจ 
(Accelerator) ที่จะช่วยระดมทุน จับคู่ และเปิดช่องทางธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

สตำร์ทอัพของประเทศเกำหลีใต้ที่เติบโตจำกเทคโนโลยี IoT: 
Opus One Inc.

Mr. Joseph Kim ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท 
เป็นผูพั้ฒนาอุปกรณ์ชือ่ว่า ร่มอัจฉรยิะ (Smart Umbrella) 
ที่เป็นร่มกันฝนอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี IoT ติดต่อกับ
โทรศัพท์เคล่ือนที่เพ่ือขอข้อมูลของสภาพอากาศและแจ้ง
ให้ผู้ใช้ได้ทราบก่อนออกจากบ้านว่าวันนี้ฝนจะตกหรือไม่ 
และสามารถตดิตามต�าแหน่งของร่มได้ว่าอยูท่ี่ไหน ซ่ึงลด
โอกาสร่มหายได้ โดยผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
ชื่อว่า OPUS ONE SMART UMBRELLA JONAS เพื่อ
ใช้งานร่วมกับร่มอัจฉริยะ โดยข้อมูลพยากรณ์อากาศจะ
ถูกประมวลผลและแสดงเป็นสัญญาณเสียง แสงไฟ และ
การสั่นที่ตัวร่ม
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ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาให้แบตเตอรี่อยู่ได้ 1 ปีต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เกิดขึ้นจาก 
ความสามารถของอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถติดต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะสร้างความพึง
พอใจใหม่ให้กับลูกค้าและเกิดนวัตกรรมจากบริษัทเล็กๆ นี้

Mr. Joseph Kim ผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้เคยเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ด้านอุปกรณ์มัลตมีิเดียแบบพกพาของ Samsung Electronics Mobile ระหว่างปี 2000 - 2012 ก่อนทีจ่ะลาออกมา 
เพ่ือมาท�าธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์เคล่ือนที่ ภายใต้แบรนด์ “araree” ท�ารายได้ถึง 15 
ล้านเหรียญในเวลาสองปีครึ่ง

“อุตสำหกรรม 3.5” : 
กลยุทธ์ผสมส�ำหรับประเทศอุตสำหกรรมน้องใหม่ 

Professor Dr. Chen-Fu Chen จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติซิงหัวของไต้หวัน เป็นผู้จุดประกายแนวคิด
ใหม่ในการก�าหนดกลยทุธ์การผลิตให้กบัประเทศอุตสาหกรรมใหม่ โดยไม่จ�าเป็นต้องด�าเนนิการตามองค์ประกอบ
ของ 4.0 ทั้งหมด ซึ่งมุ่งไปสู่ระบบการผลิตอัตโนมัติอัจฉริยะและใช้หุ่นยนต์เข้ามาท�างานแทนคน และได้ทดลอง
ด�าเนินการมาหลายบริษัทในไต้หวันและประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลผลงานดีเด่นทางวิชาการ 
นัน่คือ กลยทุธ์ผสม (Hybrid Strategy) เป็นการสร้างระบบเพื่ือเน้นวเิคราะห์และตดัสนิใจจากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการผลิต หรืออาจเรียกว่าเป็นการขยายความสามารถในการผลิตด้วยซอฟต์แวร์และข้อมูล 
มากกว่าการลงทนุในฮาร์ดแวร์ โดยสร้างศนูย์ปฏบิตักิารวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตดัสนิใจ (The Decision Analysis 
Laboratory) โดยความร่วมมือจากหลากหลายกลุ่ม และเรียกแนวคิดนี้ว่าเป็น “อุตสาหกรรม 3.5” 

ตัวอย่างของการจัดการข้อมูลเพ่ือน�ามาใช้ในการตัดสินใจหรืออุตสาหกรรม 3.5 ที่มีการประยุกต์ใช้ใน
ไต้หวันและประสบความส�าเร็จอย่างดีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ีอุตสาหกรรมในประเทศไทยน่าศึกษามาใช้ได้ นั่นเพราะ
ประเทศไทยก็มีปัญหาในการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เช่นกัน โดยเฉพาะการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติ 
ระบบควบคุม หุ่นยนต์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และฮาร์ดแวร์อีกมากมายหลายชนิด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่
ไม่สามารถออกแบบและผลติได้เองในประเทศ จ�าเป็นต้องน�าเข้ามาใช้และมีราคาสงู ซ่ึงถอืเป็นภาระสงูมากส�าหรบั
ผู้ประกอบการ อีกทั้งอาจส่งผลถึงการขาดดุลทางการค้าอีกด้วย การยกระดับความสามารถในการผลิตของไทย
ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์และการวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นการใช้สตปัิญญาและความสามารถของคนไทยทีอ่ยูใ่น
วิสัยที่จะพัฒนาได้มากกว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติกำรอุตสำหกรรม 4.0 
(Industry 4.0 Implementation Center)

Cimforce International Limited เป็นโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรม 4.0 ในการพัฒนาระบบการผลิต
อัจฉริยะ (Cimforce Intelligent Manufacturing System) ตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยและปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 
บรเิวณมหาวทิยาลัยแห่งชาตด้ิานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองไต้หวนั (National Taiwan University of Science 
and Technology) หรอื Taiwan Tech เป็นโรงงานออกแบบส�าหรบัอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mold Making Industry) 
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เนื่องจากไต้หวันมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ซ่ึงมีการใช้แม่พิมพ์
พลาสตกิเป็นจ�านวนมาก ท�าอย่างไรให้การสร้างแม่พิมพ์เป็นไปได้อย่างรวดเรว็โดยใช้เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 4.0 
เข้ามาช่วย 

Mr. Jerry Hsieh ผูจั้ดการทัว่ไปบรษิทัและเป็นผูอ้อกแบบระบบ เล่าถงึการท�างานในโรงงานต้นแบบแห่งนี้  
โดยการน�าระบบการผลิตอัตโนมัตผิสมผสานกบัเทคโนโลยดิีจทิลัและการเชือ่มต่ออินเทอร์เนต็ มีระบบการจดัเกบ็
และวิเคราะห์ข้อมูล และทดลองประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ (Die Mold Cloud Manufacturing and 
Application of Big Data) ชิ้นงานทุกชิ้นจะมีการติดตั้ง RFID เพ่ือให้สามารถระบุชิ้นงานได้ มีหุ่นยนต์อยู่ตรง
กลางระหว่างเครื่องจักรทั้งหลาย เครื่องจักรประกอบไปด้วย เครื่อง Machining Center, Grinding, EDM และ 
CMM เป็นต้น เครื่องจักรเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยซอฟต์แวร์จัดการที่ชื่อว่า CIM FORCE ซ่ึงจะดูแลการท�างาน
ทัง้หมดของโรงงาน สัง่ชิน้งานให้ไปท�างานในเครือ่งจักรต่างๆ และส่งโปรแกรมไปท�างานในเครือ่งจักรโดยอัตโนมัติ 
อย่างไรก็ตาม ระบบนี้จ�าเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่รองรับโปรโตคอลการสื่อสารมาตรฐาน ซ่ึงเครื่องจักรรุ่นเก่าไม่
รองรบั ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการวจัิยกระบวนการการท�างานให้สามารถใช้งานกบัเครือ่งจักรเก่าได้ โดยใช้เทคโนโลยี 
Augmented Reality (AR) และ Data Analytic เพ่ือช่วยให้คนสามารถท�างานประสานกับระบบและป้อนข้อมูล
กลับเข้าระบบได้
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ส่วนซอฟต์แวร์ CIM FORCE ที่ใช้ในการควบคุมโรงงานต้นแบบ Mr. Jerry Hsieh เล่าว่าเกิดจาก
ประสบการณ์การท�างานในบรษิทั Foxconn ซ่ึงรบัผลิตแม่พิมพ์ให้กบับรษิทัใหญ่ๆ ทีต้่องการให้สามารถสร้างแม่พิมพ์ 
ให้เสร็จในเวลาที่รวดเร็วที่สุด ทีมงานจึงคิดว่าต้องเชื่อมต่อข้อมูลของเครื่องจักรแต่ละเครื่องเข้าด้วยกัน โดยที ่
ไม่ทราบว่าสิ่งที่ท�านั้น สอดคล้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 โดยเริ่มท�าระบบนั้นตั้งแต่ปี 2003 แล้วเสร็จเมื่อ
ปี 2006 เมื่อท�าเสร็จท�าให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เช่น บริษัทสามารถผลิตอุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิตเครื่อง XBOX จ�านวน 300 ชุดเสร็จได้ภายใน 15 วัน ขณะที่บริษัทอื่นต้องใช้เวลา 90 วัน เป็นต้น 

ภายหลังจากออกจากบริษัท Foxconn แล้ว Mr. Jerry Hsieh จึงมาตั้งบริษัท Cimforce International 
Limited เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากปัจจุบันคนไต้หวันรุ่นใหม่ไม่ต้องการท�างานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และ
บคุลากรในอุตสาหกรรมต้องใช้เวลาฝึกฝนประมาณ 10 - 15 ปี จงึจะมีความสามารถในการบรูณาการระบบ แต่เด็ก 
รุ่นใหม่เหล่านี้สามารถเขียนโปรแกรมได้ดี จึงมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Taiwan Tech เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้
ขึ้น ทางผู้สร้างคาดหวังว่า CIM FORCE จะเป็นแพลตฟอร์มพ้ืนฐานที่ท�าให้ไต้หวันยังสามารถเป็นผู้น�าทางด้าน
แม่พิมพ์ของโลกได้ต่อไป

ไดอะแกรมของซอฟต์แวร์ CIM FORCE
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ส�าหรับประเทศไทยนั้น การจะพัฒนาหรือยกระดับโรงงานและภาคการผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 นั้นเป็น
เรื่อืงใหญ่และส�าคัญระดับชาต ิจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องบรูณาการความร่วมมือหลายภาคส่วนเข้าด้วยกนั ไม่สามารถ
จะด�าเนนิการได้โดยล�าพัง นโยบายรฐับาล โครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างแรงจูงใจ การรณรงค์ส่งเสรมิ การฝึกอบรม 
การให้ค�าปรึกษาแนะน�า การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ซอฟต์แวร์บรหิารการผลิต ความปลอดภัยในการเชือ่มต่ออินเทอร์เนต็ การวเิคราะห์ข้อมูลจ�านวนมาก และมาตรฐาน
การเชื่อมต่อ จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบมากมายที่เกี่ยวข้อง

กรณขีองไต้หวนันีเ้ป็นตวัอย่างหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึความร่วมมืออย่างใกล้ชดิระหว่างบรษิทัเอกชน สมาคม
ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา ซึ่งนอกจากความร่วมมือในการท�าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังสามารถ
น�าความรูท้ีไ่ด้ไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ด้วย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีย่งั
ใช้แรงงานเข้มข้น หรือยังมีระบบการผลิตกึ่งอัตโนมัติ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับการผลิตด้วยการน�า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นมาใช้ 

ซ่ึงสอดรับกับบริบทของประเทศไทยที่มีการเปลี่ียนแปลงเชิงโครงสร้างในปัจจุบันที่แรงงานหายาก และ 
มีค่าจ้างที่มีีแนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ การใช้แรงงานที่น้ีอยลงแต่มีทกัษะความสามารถสงูขึน้น่าจะเป็นแนวทางทีมี่ความ 
สมดุลและเหมาะกับยุคสมัยในการที่จะเพ่ิมความสามารถการแข่งขัน แนวทางการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือการ
จัดการโรงงาน การสร้างระบบฐานข้อมูลทีดี่และมีการน�ามาวเิคราะห์ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และลงทนุในระบบเชือ่มต่อ 
กับภายนอกทั้งต้นน�้า (Suppliers) และปลายน�้า (Customers) จะท�าให้การด�าเนินการต่างๆ รวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่ีมีความยืดหยุ่นได้มากขึ้น ซ่ึงความรู้ที่ีได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ได้
ให้กรอบแนวคิดที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการพัฒนาเครื่องมือและระบบงานที่เป็นประโยชน์ในการช่วยยกระดับการ
ผลิตในโรงงานของไทย โดยเฉพาะ SMEs

ส่วนหนึ่งจากรายงานเข้าร่วมโครงการเอพีโอ International Conference on Industry 4.0 and the 
Future of Productivity ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองไทเป ไต้หวัน ... ติดตาม
ฉบับเต็มที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article/innovation
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จากรายงานการศึกษาของ The Economist อุตสาหกรรมบริการสุขภาพใน
เอเชียมีศักยภาพในการเติบโตสูงสุด สืบเนื่องจากจ�านวนประชากรและก�าลังซ้ือที ่
มากขึน้ในปัจจุบนั รวมถงึการก้าวเข้าสูป่ระชาคมผูส้งูอาย ุซึง่ปัจจัยเหล่านีส่้งผลต่อความ 
ต้องการบรกิารสขุภาพทีดี่ขึน้ ดังนัน้ จงึมีการปรบัระบบบรกิารสาธารณสขุให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคือ การบูรณาการระบบ
บรกิารสขุภาพเข้ากบัเทคโนโลยใีนด้านต่างๆ เช่น การบรบิาลและตดิตามผูป่้วยทีบ้่าน 
การใช้อุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์
เคล่ือนที่ ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป และการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
ซ่ึงมีพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มคน 
รุ่นใหม่มีความพึงพอใจที่จะติดตามสุขภาพของตนอย่างสม�่าเสมอผ่านทางโปรแกรม
ในโทรศัพท์ ผู้ให้บริการสุขภาพจึงต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กร และปรับปรุง
กระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ ลดความ 
สูญเสีย ความผิดพลาด เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง รวมถึงการ 
เข้าใจความต้องการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ตามเป้าหมาย 

รังสฤษดิ์ ไชยพรรค
เภสัชกรช�านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์

Lean  and  Advanced  Technology 
in  Healthc are  Serv ices

เล่าสู่กันฟัง. . .
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การปรับปรุงกระบวนการท�างานโดยอาศัยแนวคิดลีน (Lean) ซึ่งได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตว่ามีประสทิธภิาพในการเพ่ิมผลผลติและสร้างคุณค่าสงูสดุต่อผูร้บับรกิาร ด้วยการลดความสญูเปล่าทีไ่ม่จ�าเป็น
และการรอคอย แนวคิดลีนริเริ่มจากอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของโตโยต้า และได้ถูกประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ รวมถึงอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ แม้ว่าอุตสาหกรรมบริการสุขภาพจะแตกต่างกับอุตสาหกรรมรถยนต์  
แต่กระบวนการให้บริการผู้ป่วยก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากมาย ที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าและลดคุณค่าของการให้
บริการเช่นเดียวกัน 

เป้าหมายของลีนคือ 
การออกแบบระบบการผลิตหรือกระบวนการ 

ที่มุ่งให้เกิดความปลอดภัย (Safety) คุณภาพการบริการที่ดี (Quality) 
ระบบการส่งมอบงานที่ดี (Delivery) ต้นทุนที่ลดลง (Cost) 

และที่ส�าคัญ 
บุคลากรที่ท�างานต้องมีความสุขในการท�างานด้วย (Morale)

การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 
(1)  Specify Value โดยระบุคุณค่าของงานจากมุมมองของผู้รับบริการ เช่น การเข้าตรวจหรือเข้ารับ

บริการอย่างรวดเร็ว ได้รับการวินิจฉัยโรคและการรักษาได้อย่างถูกต้อง 
(2)  Identify the Value Stream คือการวเิคราะห์กระบวนการท�างานในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่จดุเริม่ต้นของ

กระบวนการจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู ้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ เพ่ือเขียน ‘สายธารแห่งคุณค่า’ (Value Stream Mapping: VSM) แล้วพิจารณาว่า 
ขั้นตอนใดในกระบวนการท�างานเป็นความสูญเปล่า (Waste) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น

แนวคิดลีนได้ระบุ ความสูญเปล่า (Waste) 
ในกระบวนการท�างานไว้ 8 ประเภท (DOWNTIME) ดังนี้

Defects

Overproduction

Waiting

Non-utilized
Talent

Transportation

Inventory

Motion

Extra-
processing

Lean Six Sigma: 

8 Wastes
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Defects  คือความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการท�างาน ส่งผลให้ต้องมีการหยดุกระบวนการ
เพ่ือแก้ไขหรอืเกดิความสญูเสยี และอาจก่อให้เกดิอันตรายแก่ผูป่้วย เช่น การระบตุวัผูป่้วย 
ผิดพลาด ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือความคลาดเคลื่อนด้านยา 
ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่ถูกต้องและเกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมา เป็นต้น 

 วิธีการป้องกัน โดยตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนและติดตั้งระบบการเตือนเม่ือเกิด
สถานการณ์ที่ไม่ปกติขึ้น (alarm sign, early warning sign)

Overproduction  คือการผลิตสนิค้าหรอืบรกิารมากเกนิกว่าความจ�าเป็นและไม่สอดคล้องกบัขัน้ตอนอ่ืนๆ 
ในกระบวนการ ส่งผลให้เกิดภาวะคอขวด (bottle neck) การรอคอย การสูญเสียพื้นที่
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น พยาบาลคัดกรองผู้ป่วยได้เร็วกว่าอัตราที่แพทย์จะ
ตรวจได้ทนั ส่งผลให้ผูป่้วยเสยีเวลารอคอยนานทีห่น้าห้องตรวจ ท�าให้เกดิความแออัด
บริเวณพ้ืนท่ีหน้าห้องตรวจ หรือการผลิตยามากเกินอัตราการใช้ของโรงพยาบาล 
ส่งผลให้มียาคงค้างซึ่งอาจเสื่อมสภาพและหมดอายุได้ 

 วธิกีารป้องกนั โดยคาดการณ์ปรมิาณการใช้จากสถติเิพ่ือก�าหนดปรมิาณการผลติให้
เพียงพอต่อการใช้งาน หรอืก�าหนดขนาดการให้บรกิารของแต่ละขัน้ตอนในกระบวนการ
ให้บริการที่สอดคล้องกัน

Waiting  คือการรอคอยที่ไม่จ�าเป็นในขั้นตอนรับบริการ เช่น การรอรับยา การรอผลเลือด และ
การตรวจวินิจฉัย ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียเวลาและไม่พึงพอใจ 

 วิธีการป้องกัน โดยลดกระบวนการหรือขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น จัดการระบบการนัดแบบ
เหลื่อมเวลาเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณที่นั่งรอ
เพ่ือเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ป่วย (patient experience)

Non-utilized talent  คือการให้บคุลากรปฏบิตัหิน้าทีน่อกเหนอืจากบทบาทของวชิาชพี ท�าให้บคุลากรใช้เวลา
ในการท�างานทีไ่ม่ใช่บทบาทของตนเองจึงมีประสทิธภิาพในการท�างานลดลงและภาระ
งานเพิ่มขึ้นโดยไม่จ�าเป็น 

 วิธีการป้องกัน โดยก�าหนดหน้าที่งาน (Job description) ที่เหมาะสมของแต่ละ
ต�าแหน่ง เพ่ือลดภาระงานทีไ่ม่จ�าเป็นและเพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏิบตัติามมาตรฐาน
วิชาชีพ

Transportation  คือการสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการขนส่งสินค้าหรือบริการ เช่น การใช้พนักงาน
แต่ละหน่วยงานต้องส่งของสิ่งตรวจเหมือนกัน หรือระยะทางในการเดินทางไปแต่ละ
จุดของผู้รับบริการ 

 วิธีการป้องกัน โดยปรับปรุงระบบการขนส่งในองค์กร โดยลดการใช้ทรัพยากรและ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี

Inventory  คือการส�ารองวัสดุอุปกรณ์ไว้เกินจ�าเป็น ท�าให้มีต้นทุนในการส�ารองมาก เปลืองพื้นที่
ในการเก็บ มีของที่ไม่ได้ใช้และเสื่อมสภาพในหน่วยงาน 
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 วิธีการป้องกัน โดยก�าหนดกรอบรายการและปริมาณที่เหมาะสมในการส�ารองของ
แต่ละหน่วยงาน รวมถึงมีระบบการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอเพื่อลดความสูญเสีย

Motion  คือการเคล่ือนไหวขณะท�างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและเสียเวลา เช่น ต้องเดินไปหยิบ
ของทีจ่�าเป็นต้องใช้กลบัไปกลับมาในห้องอุบตัเิหตและฉกุเฉนิ หรอืเกดิความสบัสนใน
การหยิบใช้สารอาหารขณะเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดด�า 

 วธิกีารป้องกนั โดยออกแบบการจัดวางสิง่ของให้เหมาะสม สะดวกแก่การค้นหา ระบุ
และหยบิใช้ได้โดยสะดวก เช่น การบรหิารด้วยการมองเหน็ (Visual sign management) 
และการควบคุมด้วยระบบคัมบัง (Kanban System) เป็นต้น

Extra-processing  คือขั้นตอนการท�างานท่ีมีความซ�้าซ้อนโดยไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์
ร่วมกนั เช่น การซักประวตักิารใช้ยาทกุครัง้โดยพยาบาลและเภสชักร หรอืการคัดลอก
ค�าสั่งแพทย์หลายครั้งซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้

 วิธีการป้องกัน โดยวิเคราะห์หาขั้นตอนที่มีความซ�้าซ้อนในกระบวนการ แล้วรวบเป็น
ขั้นตอนเดียวกัน

(3)  Continuous Flow คือขัน้ตอนในการพัฒนากระบวนการท�างานให้ด�าเนนิต่อเนือ่งไปได้โดยปราศจาก
อุปสรรคหรอืความคลาดเคล่ือนทีจ่ะให้เกดิความล่าช้าหรอืหยดุชะงัก ด้วยเครือ่งมือและระบบคุณภาพ
ต่างๆ เช่น ระบบดึง (Pull system) การผลิตแบบทีละชิ้น (Single Piece Flow) และระบบคัมบัง 
(Kanban System) เป็นต้น

(4)  Pursue Perfection คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายสูงสุดของกระบวนการท�างานและองค์กร

แนวคิดลีนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระบบบริการสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา เพราะแตกต่างจาก
เครือ่งมือคุณภาพอ่ืนตรงทีแ่นวคิดลนีไม่เพียงมุ่งเน้นประสทิธภิาพของระบบและตอบสนองความต้องการของผูร้บั
บริการเป็นส�าคัญ แต่ยังมุ่งเน้นถึงการลดความสูญเสียในกระบวนการท�างาน อันหมายถึงต้นทุนขององค์กร  
ดังน้ัน ผลการพัฒนาคุณภาพในองค์กรที่น�าเสนอนั้นจะถูกแปลงให้สะท้อนถึงการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของ 
องค์กรที่ลดลง 

ศูนย์กำรแพทย์ Keck Medicine แห่งมหำวิทยำลัยเซำเทิร์นแคลิฟอร์เนีย 
หรือ ยูเอสซี (University of Southern California) 

ผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญกับการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนใน
องค์กร มีหน้าที่กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้พัฒนาคุณภาพในงานที่ตนเองรับผิดชอบ  
และเปิดโอกาสให้ผูป้ฏบิตังิานได้น�าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพของตนเพ่ือให้เกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรูใ้นองค์กร 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) มีการตั้งหน่วยงานที่ชื่อ ‘Lean Transformation Center’ 
เพ่ือรบัผดิชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล และก�าหนดแผนงานโครงการและตวัชีว้ดัเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง
ทั้งในระดับหน่วยงานและรายบุคคล ภายใต้ “Keck Way” 
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 ในมุมมองของผูป้ฏิบตังิานมีความรูส้กึภาคภูมิใจทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในความส�าเรจ็ขององค์กรและมีคุณค่าต่อ
ผูป่้วย ในขณะเดียวกนักมี็ความสขุในการท�างานเนือ่งจากได้ปรบัความสญูเสยี ซ�า้ซ้อนออกจากกระบวนการ รวมถงึ 
น�าเทคโนโลยีทันสมัยมาพัฒนากระบวนการท�างานเพ่ือลดภาระในการท�างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน
ด้วยแนวทางที่ง่ายต่อการน�าไปปฏิบัติ ท้ายสุดแล้วผู้ป่วยและญาติรับรู้ได้ถึงการพัฒนากระบวนการให้บริการที่
พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนมากขึ้น
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ศูนย์กำรแพทย์ Cedars-Sinai 
(Cedars-Sinai Medical Center)

ศนูย์การแพทย์ Cedars-Sinai ใส่ใจรายละเอียดในด้านโครงสร้างและภูมิทศัน์
โดยรอบเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนเพ่ือพักผ่อน 
หย่อนใจ การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการส่งเสรมิสขุภาพ การจัดระบบบรกิารทีมี่ความ 
สะดวกสบาย เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูล หน้าจอที่แสดงล�าดับการเข้าตรวจ เป็นต้น และ
ยังสื่อสารถึงความมุ่งม่ันในการดูแลผู้ป่วย ความม่ันใจในบริการ และความเป็นเลิศ
ขององค์กรไปยังผู้รับบริการด้วย

ส�าหรับศูนย์การแพทย์ Cedars-Sinai ผู้บริหารงานด้านคุณภาพขององค์กร
อาจไม่จ�าเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ องค์กรเปิดกว้างส�าหรับผู้มีความ
สามารถและมุ่งม่ันในการท�างานพัฒนาคุณภาพ และเน้นให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ความ 
ต้องการของผูป่้วยเพ่ือวางแผนตอบสนองอย่างดีทีส่ดุ การพัฒนาคุณภาพยงัเป็นส่วนหนึง่ 
ของการประเมินผลงานบุคลากร ซ่ึงบุคลากรทุกระดับจะถูกก�าหนดตัวชี้วัดในการ
ท�างานเป็นสองส่วนคือ ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และผลการ
พัฒนาคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

กระบวนการคุณภาพในหอผู้ป่วยนั้น ทุกวิชาชีพมีบทบาทและส่วนร่วมในการ
ดูแลผูป่้วย มีการน�าเสนอผลการท�างานในระดับบคุคลและหน่วยงาน รวมถงึการเทยีบเคียง 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน
ให้อยู่ในระดับชั้นน�าของประเทศ

ศูนย์การแพทย์ Cedars-Sinai มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ 
ในงานบริการและการเรียนการสอนของแพทย์ เพ่ือลดภาระงานและความเสี่ยงใน 
โรงพยาบาล เช่น การน�าหุน่ยนต์มาใช้ในการขนส่งขยะ ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานคน
และป้องกันการติดเชื้อ การจัดพ้ืนที่เฉพาะส�าหรับระบบขนส่งไม่ให้ปะปนกับพ้ืนที่ให้
บริการ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนของแพทย์ด้วยการจ�าลองสถานการณ์ 
(Simulation) ท�าให้นกัศกึษาแพทย์ได้ฝึกฝนการใช้เครือ่งมือแพทย์ในภาวะเสมือนจรงิ
ในสถานการณ์จ�าลองต่างๆ และยงัเอ้ือต่อการฝึกปฏบิตังิานของนกัศกึษาแพทย์ต่างชาติ 
ด้วยตัวเลือกในการใช้งานภาษาต่างๆ

นอกจากนี้ ยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual reality: VR) ในการ
ตอบสนองประสบการณ์ผู้ป่วยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคและ
ราย เช่น ผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ชีวิตนอกโรงพยาบาลได้เนื่องจากภาวะโรคล�าไส้
แปรปรวน (IBS: Irritable Bowel Syndrome) ขั้นรุนแรง จึงได้มีการท�าวิดีโอสามมิติ
จ�าลองสภาพบ้านของผู้ป่วยพร้อมครอบครัวที่พูดคุยโต้ตอบกับผู้ป่วยได้ หรือการท�า
กายภาพบ�าบัดผู้ป่วยในรูปแบบของเกม เป็นต้น
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ศูนย์การแพทย์ Cedars-Sinai ยังออกแบบโปรแกรม 
‘Cedars-Sinai Accelerator’ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรม โดยเริ่มต้นจากศูนย์การแพทย์ฯ ก�าหนด
ปัญหาที่ต้องการ แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในการแก้

ปัญหา และประกาศให้กลุ่มสตาร์ทอัพส่งผลงานเข้าประกวด เพ่ือแก้ปัญหาตามกรอบค�าถามทีก่�าหนด
ไว้ พบว่ามีผู้สมัครกว่า 500 รายส่งผลงาน และได้รับคัดเลือกเหลือเพียง 30 โครงการ โครงการที่
ได้รบัการคัดเลอืก ศนูย์การแพทย์ฯ จะจัดทมีบุคลากรทีเ่ป็นเจ้าของปัญหาเข้าร่วมกบักลุ่มสตาร์ทอัพ
เป็นเวลา 1 ปี และสนับสนุนต้นทุนเบื้องต้นในการท�านวัตกรรมต้นแบบ โครงการที่ประสบความ
ส�าเรจ็จะต่อยอดสูก่ารตลาดเพ่ือวางจ�าหน่ายทัว่ไปจนตัง้เป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยศนูย์การแพทย์ฯ 
จะถือหุ้นในบริษัทนั้น 30% โดยท่ีผ่านมาพบว่า แต่ละปีจะมีบริษัท 3 - 4 บริษัทเท่านั้นที่สามารถ 
ต่อยอดสู่การตลาดได้

ส่วนหนึ่งจากรายงานของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจ�ารัสเลิศ 
รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศิริราช 

ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการเอพีโอจากไทยอีกท่านที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานครั้งนี้

ในการประชุมการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน “Lean Healthcare Transformation 
Summit 2017” ที่เมืองปาล์มสปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านจากธุรกิจบริการสุขภาพได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management) ในการน�าแนวคิดลีนมาใช้ในองค์กรให้ประสบ
ความส�าเร็จ การถอดบทเรียนความส�าเร็จจากองค์กรชั้นน�าต่างๆ การบริหารทางการพยาบาลในระบบลีน

หลักส�าคัญของแนวคิดลนีในการพัฒนาคุณภาพคือ คน องค์กรควรพัฒนาคนในด้านความรู ้รวมถงึกระตุน้
ให้บุคลากรในองค์กรมีวัฒนธรรมร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการบริหาร
จัดการให้บรรลเุป้าหมาย การก�าหนดเป้าหมายองค์กรทีช่ดัเจนเป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดยทุธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติการ รวมถึงตัวชี้วัด และร่วมวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ

ปัญหาด้านระบบเอกสารจ�านวนมากเป็นปัญหาส�าคัญของงานพยาบาลที่ส่งผลต่อกระบวนการดูแลผู้ป่วย 
องค์กรควรพยายามหาแนวทางทีจ่ะลดงานด้านเอกสารลง และมุ่งเน้นการพัฒนาศกัยภาพของผูน้�าทางการพยาบาล
ในการขับเคลื่อนแนวคิดลีนและติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร บทบาทของพยาบาล
ในงานพัฒนาแนวคิดลีนจึงมีความส�าคัญมาก

บทสรุปของการน�าแนวคิดลีนและเทคโนโลยีสู่ธุรกิจบริการสุขภาพคือ การเพ่ิมประสบการณ์ผู้ป่วย เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เป็นการสร้างคุณค่าในมุมมองของผู้รับบริการ และสามารถน�ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในการให้บริการ ซ่ึงสามารถสะท้อนออกเป็นตัวเลขที่ชัดเจน ท�าให้ผู้บริหาร 
ระดับสูงตระหนักถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการน�าแนวคิดลีนมาพัฒนาคุณภาพขององค์กรนั่นเอง
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชดิชยั นพมณจี�ารสัเลิศ ได้สรปุเพ่ิมเตมิจากการประชมุครัง้นีเ้กีย่วกบัแนวคิด
ในการประเมินตนเองของผู้บริหารในการน�าแนวคิดลีนลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding 
Leader Engagement in the Lean Transformation) ว่า ในการน�าองค์กรสู่ Lean Enterprise ผู้บริหารจ�าต้อง
มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

• Willingness: ความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้บริหารในการน�าองค์กรสู่ความส�าเร็จ กิจกรรมที่ผู้บริหาร
ควรต้องท�าคือ การสะท้อนพฤติกรรมหรือการกระท�าของตนเองที่ผ่านมาว่า มีพฤติกรรมใดที่ควร
ปรับปรุงที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันและสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร

• Humility: ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคุณสมบัติส�าคัญที่ผู้บริหารควรตระหนักว่า ผู้บริหารไม่ได้รู ้
ทุกอย่าง การตัดสินใจ ถ้าไม่ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนจากการลงไปสัมผัส รับฟัง เรียนรู้จักผู้ปฏิบัติงาน 
อาจท�าให้การตดัสนิใจผดิพลาด สร้างความสบัสน และไม่เชือ่ถอืจากบคุลากร อันเป็นผลท�าให้การน�า
องค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กิจกรรมที่ส�าคัญของผู้บริหารคือ Go see, listen & learn

• Curiosity: ความอยากเรียนรู้ เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญของผู้บริหารในยุคปัจจุบันที่ความรู้และปัจจัย
ภายนอกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้เพ่ือก้าวทันปัจจัยภายนอกจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความยั่งยืนขององค์กร คุณลักษณะที่ส�าคัญของผู้บริหารคือ การตั้งค�าถาม รับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อ
การเรียนรู้ Effective listening, และมีแนวคิดแบบ A3 Thinking (การจบปัญหาทุกอย่างในกระดาษ 
A3 แผ่นเดียว)

• Perseverance: ความมุ่งม่ันของผูบ้รหิารในการน�าองค์กรไปสูว่สิยัทศัน์และความส�าเรจ็ คุณลกัษณะ
ที่ส�าคัญคือการมีระบบคู่หูหรือโค้ช เพ่ือเป็นกระจกสะท้อนและสนับสนุนให้ผู้บริหารปรับปรุงจุดอ่อน
และพัฒนาจุดแข็งในการน�าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• Self-discipline: ความมีระเบยีบ วนิยั และรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารจะต้องมีตารางมาตรฐาน
งานเพ่ือใช้ในการก�าหนดและติดตามกิจกรรมประจ�าวัน เพ่ือให้ม่ันใจว่าแนวปฏิบัติที่เหมาะสมได้รับ
การท�าอย่างครบถ้วน
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แนวโน้มและทิศทางความต้องการเทคโนโลยีทางการแพทย์ของผู้รับบริการ จะมีทั้งความต้องการรับ 
บริการจากทางไกล (telemedicine) และการดูแลที่บ้าน (home healthcare) แทนการเดินทางมารับบริการที่ 
โรงพยาบาล 

การให้บริการผู้ป่วยโดยอาศัยเทคโนโลยีการรักษาทางไกล (telemedicine) จะช่วยลดความแออัดภายใน
โรงพยาบาล และการรอคอยของผูป่้วย ซ่ึงมีประโยชน์ในกลุม่ผูป่้วยสงูอายแุละผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีท่�าให้แพทย์สามารถ
ติดตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยสามารถตรวจสุขภาพของตนเองโดยอุปกรณ์การแพทย์ที่
สามารถส่งสญัญาณไปยงัศนูย์ข้อมูลทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเพ่ือวเิคราะห์อาการของผูป่้วยได้ รวมถงึมีระบบ
การสื่อสารทางไกลเพื่อวางแผนการรักษากับผู้ป่วยและหน่วยบริการใกล้บ้าน

การพัฒนาเทคโนโลยทีีส่ามารถช่วยให้บคุลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผูป่้วยทีบ้่าน (home healthcare) 
ได้ในระดับสูงมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาระบบให้ยาเคมีบ�าบัดผู้ป่วยที่บ้าน ท�าให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสขุ ปลอดภัยในบ้านของตนเอง ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ผูป่้วย อย่าง่ไรกดี็ ยงัไม่มีการศกึษาถงึผลกระทบ 
ของเทคโนโลยีด้านสุขภาพต่อผู้ป่วย ซ่ึงต้องมีการติดตามศึกษาผลกระทบในระยะยาวต่อสุขภาพและพฤติกรรม
ของผู้ป่วยต่อไป

แนวคิดลนีในระบบสขุภาพมีความส�าคัญต่อทกุโรงพยาบาลในประเทศไทย เป็นแนวคิดของการใช้ทรพัยากร
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดความสูญเปล่า เพิ่มคุณค่าต่อผู้รับบริการ ซึ่งเหมาะกับบริบทประเทศไทย
ในปัจจุบัน ที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ความต้องการด้านสุขภาพมีมากขึ้นจากสังคมสูงอายุ ดังนั้น 
ประโยชน์ของแนวคิดลีนจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ในฐานะผู้จัดการเครือข่ายคุณภาพจังหวัดสุรินทร์ จึงได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้แก ่
ผู้ประสานงานคุณภาพในเครือข่าย และยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลต่างประเทศในฐานะผู้ฝึก 
การเยี่ยมส�ารวจของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา
เภสัชศาสตร์ที่ฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชสนเทศและระบบยาเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการพัฒนา 
ระบบยาเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตาม 
ความปลอดภัยของผูป่้วยด้านยาในโรงพยาบาล (Electronic Information Management for Hospital Medication 
Safety System) เป็นต้น
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ส่วนหนึ่งจากรายงานเข้าร่วมโครงการเอพีโอ Study Mission to a Nonmember Country on Lean 
and Advanced Technology in Healthcare Services ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 ณ เมือง
ปาล์มสปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ... ติดตามฉบับเต็มที่ http://www.ftpi.or.th/
services/apo/apo-article/innovation

หลักส�าคัญของแนวคิดลีนในการพัฒนาคุณภาพ

คือ คน 
องค์กรควรพัฒนาคนในด้านความรู้ 

รวมถึงกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีวัฒนธรรมร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ประชากรโลกเพ่ิมมากขึน้ ท�าให้ความต้องการอาหารเพ่ิมสงูขึน้ไปด้วย ประกอบ
กบัข้อจ�ากดัทีมี่อยูห่ลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนทีก่ารผลติ ปรมิาณน�า้ทีไ่ม่เพียงพอส�าหรบั
ท�าการเกษตร การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ปัญหา
ด้านภัยธรรมชาติ การพัฒนาภาคการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ 
ชาญฉลาด น่าจะเป็นหนึ่งหนทางที่จะช่วยแก้ปัญหาข้างต้น

ซ่ึงการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ สามารถปรับใช้ได้ทั้งการท�าเกษตรแบบยั่งยืน
และการเกษตรเชงิพาณชิย์ เทคโนโลยแีบบดิจิทลัหรอืแบบอัตโนมัตจิะช่วยให้การท�าการ
เกษตรของเกษตรกรผู้สูงอายุหรือผู้หญิงก็สามารถท�าได้ และยังจะดึงดูดเกษตรกร 
รุ่นใหม่ให้อยากเข้ามาท�าการเกษตรมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีจะช่วยให้การใช้ปัจจัย
การผลติเหมาะสมมากขึน้ ไม่ใช้มากหรอืน้อยเกนิไป อนรุกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม 
โดยรอบ ลดการท�าลายทรพัยากรธรรมชาต ิลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมา  
การใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมและเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านการตลาดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศและ
เทคโนโลยดิีจิทัลจะสามารถช่วยสนบัสนนุการผลิตของภาคการเกษตรได้ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสทิธภิาพให้กบัภาคการเกษตร ให้สามารถพัฒนาหรอืเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
ได้สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาชนบทและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนอีกด้วย

เดือนเพ็ญ ค�าพวง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ 
กรมส่งเสริมการเกษตร

Smart  Agr iculture : 
Futur ist ic  Technolog ies  for 
Susta inable  Farm ing

เล่าสู่กันฟัง. . .
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คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ได้กล่าวถงึ “Future of Agriculture” ในงานประชมุ Asian Forum on Smart 

Agriculture: Futuristic Technologies for Sustainable Farming เม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2560 ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมาว่า ในอนาคตสินค้าเกษตรอาจ 
ล้นตลาด ไม่ใช่ขาดตลาด การพัฒนาการเกษตรควรเป็นแบบฟาร์มใหญ่หรอืแปลงใหญ่ 
(รวมพ้ืนที่/รวมกันผลิต) เพ่ือที่จะได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในกระบวนการ
ผลิตตลอดทุกขั้นตอนจนส่งถึงผู้บริโภค ส�าหรับซีพีการผลิตอาหารหรือการผลิต
ทางการเกษตรจะท�าตลอดห่วงโซ่ ตัง้แต่ต้นทาง (การผลติในฟาร์ม) ถงึปลายทาง (การ
แปรรปูเป็นอาหารและจ�าหน่ายให้ผูบ้รโิภค) โดยการผลติเป็นอาหารต้องค�านงึถงึความ
ต้องการของผูบ้รโิภคเป็นท่ีตัง้ เพราะผูบ้รโิภคแต่ละประเทศมีความชอบทีแ่ตกต่างกนั 
รสชาตคิวามอร่อยมักเกดิจากความคุ้นเคยเดิมหรอืพ้ืนฐานทีถ่กูเลีย้งดูมาตัง้แต่เด็กๆ 
นอกจากนั้นอาหารยังต้องเหมาะสมกับแต่ละวัย โดยฉพาะอาหารเพ่ือสุขภาพยิ่งต้อง
ค�านึงถึงวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ต้องไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช ้
สารเคมี ต้องรู้กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ซีพียังมีนโยบายที่จะลงทุนหรือส่งเสริม
การเกษตรกบัเกษตรกรรุน่ใหม่ ให้คนเก่งในพ้ืนทีเ่ป็นผูท้�าการเกษตร และซพีีสนบัสนนุ
ด้านเทคโนโลยี การเงิน และรับซ้ือผลผลิต และก�าลังวางแผนขยายการผลิตออกไป
อีกหลายประเทศ

ความท้าทายทางการเกษตรของประเทศไทย เม่ือวเิคราะห์ศกัยภาพภายในด้านการเกษตร จะเหน็ปัญหา
เกษตรกรมีหนี้สินสูง ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ระบบชลประทานมีจ�ากัด มีข้อจ�ากัดด้านการเข้าถึงข้อมูล องค์ 
ความรู้หรือสารสนเทศ การเข้าถึงเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม ส่วนการวิเคราะห์ภายนอกพบว่า เราก�าลัง
เผชิญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความเป็นเมืองที่มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอ�านาจทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม 
หรอืผลทีเ่กดิจากการพัฒนาการตดิต่อสือ่สาร การคมนาคมขนส่ง รวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศทัว่ทัง้โลก และปัจจุบนั 
ผูบ้รโิภคให้ความส�าคัญกบัความปลอดภัย หรอืต้องการสนิค้าทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานสนิค้าเกษตร (GAP: Good 
Agricultural Practices)

ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” และนโยบายการเกษตรของประเทศไทย มีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น โดยเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือให้เป็น 1) ฟาร์มอัจฉริยะ 2) สตาร์ทอัพ
หรือการท�าธุรกิจแบบใหม่ของคนรุ่นใหม่ท่ีมักจะมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจเพ่ือให้ตรงกับ
วถิชีวีติของคนในปัจจุบันมากขึน้ 3) การบรกิารท่ีมีมูลค่าสงู ถงึจะราคาแพงแต่ผูบ้รโิภคกย็นิดีทีจ่ะจ่ายเพ่ือคุณภาพ
และความพึงพอใจ 4) พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้และทักษะมากขึ้น 5) สร้างเทคโนโลยีเพ่ือน�ามาใช้ในงาน
อย่างเหมาะสม ซึ่งจากเดิมส่วนใหญ่เป็นการซื้อเทคโนโลยีหรือน�าเข้าจากต่างประเทศ
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แนวโน้มที่โดดเด่นในอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรโลก

โลกก�าลังมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เทคโนโลยทีีเ่ข้ามาจึงต้องมีการเปล่ียนแปลง มีงานรปูแบบใหม่ๆ 
เกิดขึ้นแทน เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน เทคโนโลยีขั้นสูงที่จะน�ามาใช้กับการผลิตอาหารให้กับประชากรโลกนั้น  
มีตั้งแต่เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการน�าไปใช้อย่างเหมาะสม การควบคุมและ 
การท�างานอย่างอัตโนมัติด้วยไอซีที การดึงดูดคนเก่งเข้ามาท�างาน การเปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ 
(entrepreneur) การเปล่ียนจากถ่ายทอดความรู้แบบด้ังเดิมเป็นระบบการเรียนรู้จากเทคโนโลยีขั้นสูง แก้ปัญหา
ด้านแรงงานด้วยการใช้หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ 

กลยุทธ์การเรียนแบบใหม่ คือ การเรียนรู้จากที่ท�างาน (work place) เปลี่ยนจากเรียนร่วมกันเป็นหมู่คณะ
มาเป็นเรยีนตามความสามารถเฉพาะตวั เปลีย่นจากระดับท้องถิน่เป็นระดับโลก ต้องเรยีนรูต้ลอดชวีติ ต้องมีทกัษะ
ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ผนึกก�าลังร่วมกันทั้งด้านการศึกษาและอุตสาหกรรม น�าระบบการเรียนรู้แบบ e-learning 
มาช่วยดึงกลุ่มเด็กที่ไม่ใช่เด็กเกษตรเข้ามาร่วมงานด้วยเพราะจะได้ความคิด มุมมองที่หลากหลายขึ้น หรือร่วม
ธุรกิจกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเกษตร และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงท�าธุรกิจจริง

นโยบายการพัฒนาแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 4 Smart คือ Smart energy (ลดก๊าซเรือนกระจก 
เหลือศูนย์) Smart digital delta (ลดต้นทุนส่วนเพิ่มเหลือศูนย์) Smart farming (ปลูกพืชเกษตรระบบปิดหรือใน
สภาวะควบคุมสภาพแวดล้อม) และ Smart agro-logistics (กระตุ้นธุรกิจโลจิสติกส์สินค้าเกษตร)

ส่วนแนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืนนั้น ควรต้องขับเคลื่อนด้วยกลไก กลไกการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (PPP: Public-Private Partnership) ร่วมกับการดึงดูดนักลงทุนจากภาคธุรกิจอ่ืนๆ เข้ามาสนับสนุน  
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หาทางใช้ประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน และต้องติดตามความเคล่ือนไหวของตลาด เทคโนโลยี 
และความเป็นไปทางสงัคมหรอืกระแสสงัคมร่วมด้วย ส�าหรบัประเทศไทยมีคณะกรรมการ PPP ทีข่บัเคลือ่นนโยบาย
ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลดความเหล่ือมล�้าไม่เสมอภาค พัฒนาความสามารถของคน และเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน บริษัทเอกชนที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการท�าโครงการเกษตรกรรมสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศไทยจะน�าเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการเกษตรที่ไทยเผชิญ
อยู่ เช่น การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบน�้าที่ทันสมัย การใช้เครื่องจักรแทนแรงงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พยากรณ์สถานการณ์และตดัสนิใจ เพ่ือให้กระบวนการผลติมีประสทิธภิาพ สามารถเพ่ิมผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ

เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
หรือกำรเกษตรแบบแม่นย�ำ (Precision Agriculture)

บริษัทซีพีได้ขยายฐานการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ไปที่ประเทศเวียดนาม โดยใช้แนวคิดการผลิตแบบ 
เมกะฟาร์ม คือเริ่มจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้ใน
ทกุขัน้ตอนเพ่ือบรหิารจัดการให้มีประสทิธภิาพสงูสดุ ใช้เวลา แรงงาน รวมทัง้ปัจจัยการผลิตน้อยทีส่ดุ โดยเริม่ตัง้แต่ 
การวางแผนการผลิต ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย สารเคมีป้องกันก�าจัดวัชพืช โรค และแมลง สารปรับปรุง
ดินต่าง ฯลฯ) การเตรียมดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช และการปลูกโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น ใช้
แทรคเตอร์ทีค่วบคุมด้วยระบบ GPS ใช้เทคโนโลยทุีกขัน้ตอนเพ่ือการดูแลรกัษา การเกบ็เกีย่ว การจัดการหลงัการ
เก็บเกี่ยว รวมถึงการเก็บรักษาผลผลิต การขนส่งสินค้า การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับโรงงาน ซ่ึงเป็นการ
ด�าเนินการแบบครบวงจร

เทคโนโลยีที่ส�าคัญที่ใช้ในเมกะฟาร์ม คือ การเกษตรแบบแม่นย�า (Precision Agriculture) เป็นการน�า
เทคโนโลยีจากหลากหลายอุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อการปฏิบัติการที่แม่นย�า และช่วย
ในการตัดสินใจ เช่น เทคโนโลยีในการปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกพืชที่ปลูก การใส่ปุ๋ย
อย่างเหมาะสม การค�านวณปริมาณ และระยะการเจริญเติบโตของพืชแต่ละช่วงอายุ เพราะฤดูกาลผลิตมีช่วงเวลา
ในการท�างานทีส่ัน้ แต่ต้องบรหิารจัดการให้สามารถท�าการปลกูหรอืเกบ็เกีย่วให้เสรจ็ทนัตามปรมิาณน�า้ฝนหรอืช่วง
เวลาที่เหมาะ การจัดการในเมกะฟาร์มจึงต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรจ�านวนมาก และต้องมีความแม่นย�าใน
การท�างานด้วย

Dr. Joerg Hartung ศาสตราจารย์กิตติคุณและอดีตผู้อ�านวยการสถาบันเพ่ือ 
สุขศาสตร์ สวัสดิภาพและพฤติกรรมสัตว์จากประเทศเยอรมนี 

ได้กล่าวถงึ การท�าฟาร์มปศสุตัว์แบบแม่นย�า (Precision Livestock Farming: 
PLF) ว่ามีแนวคิดมาจากการเล้ียงสตัว์ทีต้่องประสบกบัปัจจยัแวดล้อมทีมี่ความแตกต่าง 
กันในแต่ละพ้ืนท่ีและมีผลต่อคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ ระบบการท�าฟาร์มแบบแม่นย�า 
นี้จึงเป็นการปรับการดูแลให้เหมาะสมกับปัจจัยที่แตกต่างนั้นเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอย่างมี
ประสทิธภิาพด้วยการน�าเทคโนโลยทีีมี่ความแม่นย�าสงูเข้ามาช่วยจัดการ ได้แก่ หุน่ยนต์ 
หรือเครื่องจักรท่ีชาญฉลาดที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเล้ียงสัตว์ให้มีคุณภาพดีขึ้น  
มีการจัดการทีดี่/ง่าย สะดวกกบัเกษตรกร ทัง้การส�ารวจตรวจตรา ดูแลเฝ้าระวงั การเกบ็ 
ข้อมูล สถิติ ทั้งตัวเลข ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เป็นเรียลไทม์ ท�าให้เกษตรกรสามารถ
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ประเมินสถานการณ์ของสัตว์เบื้องต้นแต่ละตัวได้ เช่น หากสัตว์แสดงอาการผิดปกติ ทั้งเสียงร้อง อาการเดินที่ผิด
ปกต ิการเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิจะช่วยสนันษิฐานได้ว่าสตัว์ป่วยหรอืไม่ ระบบฟาร์มสมัยใหม่จะช่วยให้เกษตรกรดูแล
รักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์ได้ดีขึ้น สัตว์มีความสุขส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตโดยรวม ท�าให้
คุณภาพของเนือ้สตัว์ดี ได้รบัการยอมรบัจากผูบ้รโิภค เกษตรกรสามารถเล้ียงสตัว์ได้ปรมิาณมากขึน้ รายได้เพ่ิมขึน้  
ระบบฟาร์มที่ดีจะช่วยประหยัดเงินด้านการจัดการในระยะยาวได้

ในอนาคตการพัฒนาต้องเป็นการร่วมมือกนัท�างานกบัทกุองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ทัง้สตัวแพทย์ วศิวกรรมเกษตร 
เกษตรกร ผู้ค้า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภค และ NGOs เพ่ือพัฒนาให้เป็นการผลิตแบบยั่งยืน กล่าวคือ  
การผลิตต้องค�านึงถึงสุขภาพ สวัสดิภาพของสัตว์ และคุณภาพชีวิตของสัตว์ (สัตว์ต้องถูกเลี้ยงอย่างดี มีความสุข 
ไม่ทุกข์ทรมาน) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสูง ผู้บริโภคพึงพอใจ และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

กำรใช้เครื่องจักรในกำรเกษตรในอนำคต

ดร. ด�ารงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

กล่าวว่า ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรคือ 
การเชือ่มโยงระบบของเครือ่งมือและระบบอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกนัให้สามารถท�างาน
ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และต้องก้าวไปให้ไกลมากกว่าไบโอเทคโนโลยีและการ
ปรับปรุงพันธุ์แบบเดิม ด้วยการออกแบบและสร้างแพลตฟอร์มใหม่ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานจริง การท�าฟาร์มในอนาคตต้องใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่เล็ก 
และฉลาด (small and smart) การเกษตรในอนาคตจะเป็นอะไรทีน่อ้ยลง ทัง้พืน้ทีแ่ละ
แรงงานท่ีใช้ แต่เครื่องมืออุปกรณ์ต้องฉลาดอัจฉริยะขึ้น สิ่งที่จะต้องให้ความส�าคัญ 
มีอยู่ 3 ส่วน คือ พื้นที่ คน และคุณค่า

ตัวอย่างเช่น การติดเซนเซอร์ที่สัตว์เพ่ือช่วยในการติดตามภาวะสุขภาพของสัตว์ การใช้ GPS ควบคุม 
รถแทรคเตอร์/ควบคุมการท�างานแทนคนในการไถหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งมีความแม่นย�าสูง การใช้โดรนส�ารวจ
แปลงเพ่ือเข้าส�ารวจถงึได้ทกุพ้ืนที ่เหน็ภาพได้ทัง้ระยะใกล้และไกล ท�าให้เกษตรกรสามารถเข้าไปแก้ไขตรงจดุทีเ่ป็น
ปัญหาในแปลงได้ทัน ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต การใช้หุ่นยนต์ (agribots) แทนคนในการปลูก 
ก�าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย หรือเก็บเกี่ยว ซ่ึงจะช่วยลดการสูญเสีย ลดความผิดพลาด และลดต้นทุนได้อย่างมาก หรือ
เทคโนโลยีส�าหรับการท�าการเกษตรแม่นย�าสูง เช่น เครื่องวัดความชื้น การสะท้อนของแสง เครื่องวัดปริมาณ 
น�้าฝน เครื่องวัดความชื้นในดิน อุณหภูมิ ทิศทางลม ความเร็วลม เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร. นาโอะช ิคอนโดะ จากวทิยาลยัการเกษตร สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิง่แวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น เล่าว่า การผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงประชากรโลก คือ ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตสนิค้าเกษตรอย่างไม่กระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยใช้เครือ่งจักร ใช้ระบบการท�างานแบบอัตโนมัต ิใช้หุน่ยนต์
เข้ามาช่วย เช่น การท�าการเกษตรแบบแม่นย�าสูงส�าหรับเกษตรกรขนาดเล็กและขนาดกลางในญ่ีปุ่น โดยการใช้
เครื่องคัดแยกผลส้ม ทั้งแยกขนาด แยกผลที่เป็นโรค มีเซนเซอร์ที่สามารถแยกแม้ผลที่มีเพียงจุดเล็กๆ ด้วยการ
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ใช้เทคโนโลยีแสง UV ร่วมกับกล้อง TV การใช้แสง LED เพื่อการคัดแยกผลส้มที่ผิวเป็นโรค เครื่องย้ายปลูกพืช
ลงกระถาง เครื่องต่อยอดพืช (grafting robot) หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลไม้ โดรนส�าหรับเก็บผลสตรอว์เบอร์รี่ เป็นต้น 
หุ่นยนต์และเครื่องจักรต่างๆ อาจจะไม่จ�าเป็นต้องมีหรือใช้ แต่เซ็นเซอร์หรือระบบการบันทึกต่างๆ เป็นสิ่งจ�าเป็น
ที่เกษตรกรควรใช้ รวมไปถึงลดการท้ิงหรือกินอาหารอย่างสิ้นเปลือง ทั้งนี้ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการหลังการ 
เกบ็เกีย่ว การคัดเกรด การเกบ็รกัษา การแปรรปู จนถงึขัน้ตอนการบรโิภค ซ่ึงมีอาหารอยูจ่�านวนมากทีร่บัประทาน
ไม่หมดแล้วทิ้ง เป็นความ “น่าเสียดาย” และ “สิ้นเปลือง” ควรให้ความส�าคัญกับจุดนี้มากๆ

เทคโนโลยีกำรเกษตรสมัยใหม่ในสภำพแวดล้อมที่อ่อนไหวและเปรำะบำง 

ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมามากมายทั้งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร 
การบิน เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ซ่ึงทุกอุตสาหกรรมจะต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นดิจิทัล การมุ่งสู่ Bio-
economy และ Digital economy จะกลายเป็นจุดร่วมของแผนการพัฒนาของประเทศไทยและเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การแพร่ระบาดของโรคและแมลง  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหาร ดังนั้น เทคโนโลยีที่จะใช้ในการเพ่ิมผลผลิตและมีความปลอดภัย จะต้อง 
มาจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยจีากศาสตร์สาขาต่างๆ และใช้ประโยชน์จากการบรหิารความร่วมมือแบบรฐั 
และเอกชน 

ดร. อัมพร โพธิ์ใย ผู้อ�านวยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กล่าวในเรื่องนี้ว่า การขับเคล่ือนเทคโนโลยีเพ่ืออนาคตทางการเกษตร มี
แนวทางคือ 1. การใช้เทคโนโลยีทางอณูพันธุศาสตร์ (Molecular breeding) 2. การ
ท�าฟาร์มแม่นย�า (Precision farming) ด้วยการใช้อุปกรณ์หลายๆ ชนดิเพ่ือช่วยในการ
จัดการฟาร์ม และ 3. การพยากรณ์และการเตือน (Forecasting and early warning)

ดร. โทโยกิ โคซาอิ ประธานสมาคมผู้ผลิตพืชจากประเทศญี่ปุ่น 
ยกตวัอย่าง การปลูกพืชโดยใช้แสงเทยีม (Plant Factory with Artificial Light: 

PFAL) ว่าเป็นระบบการปลูกพืชในโรงเรือนที่ใช้หลอดไฟแอลอีดีเป็นเหมือนแสงเทียม
แทนแสงอาทติย์ภายใต้สภาพแวดล้อมทีถ่กูควบคุม เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการปลูก
พืชโดยใช้แสงเทียม (PFAL) คือ เทคโนโลยี LEDs ซึ่งใช้งานร่วมกับ 1) Internet of 
Things (IoT) คือ การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าถึงกันผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสั่งการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร โรงเรือน เครื่องใช้
ในชีวิตประจ�าวันต่างๆ เป็นต้น 2) AI หรือ Artificial Intelligence คือวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะท�าให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้  
เรยีนรูไ้ด้ ท�างานได้เหมือนสมองมนษุย์ และปัจจบุนัมีการน�ามาประยกุต์ใช้ในภาคการ 
เกษตรมากขึน้ และ 3) พลงังานธรรมชาตต่ิางๆ ทีจ่ะถกูน�ามาใช้อย่างเตม็ที ่ทัง้พลังงาน
จากลม แสงอาทิตย์ และพลังงานน�้า 
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การปลูกพืชด้วยแสงเทียมนี้มีบทบาทที่ส�าคัญในการแก้ปัญหาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านอาหาร (ปริมาณผลผลิต
มากขึน้และคุณภาพสงู) ด้านสิง่แวดล้อม (ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม) และด้านทรพัยากรทีใ่ช้ในการผลติ (น�า้ ปุ๋ย แรงงาน) 
ข้อดีของการใช้ PFAL ต่อผู้บริโภคคือ ไม่ต้องก�าจัดแมลงและวัชพืช ไม่มีฝุ่น ผลผลิตมีคุณภาพสูง ราคาคงที่ อายุ
การเก็บรักษาเป็นสองเท่า คงสภาพสดใหม่ไว้ได้นาน และสามารถผลิตในท้องถิ่นเพื่อผู้บริโภคในท้องถิ่น ซึ่งจะลด
ต้นทุนด้านการขนส่งได้ ส่วนข้อดีด้านฝั่งผู้ผลิต คือสามารถผลิตได้ตามแผนการผลิต ได้ท�างานในสภาพแวดล้อม
ที่สะดวกสบาย ผู้ปฏิบัติงานไม่เหนื่อย มีความปลอดภัยในการท�างาน สามารถผลิตได้มากกว่าเป็น 100 เท่าของ
การผลิตแบบปกติ ใช้ทรัพยากรน�้าและปุ๋ยน้อย ปัจจุบันได้มีอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์หลายรายน�าเอาเทคโนโลยีนี้ไป
พัฒนาต่อจนเกดิเป็นตูป้ลูกผกัขนาดย่อมในหลากหลายรปูแบบการใช้งาน เพ่ือให้การปลกูผกัเป็นเรือ่งง่าย สามารถ
ปลูกผักได้ในเมืองหรือในบริเวณที่มีพื้นที่น้อย 

ส�าหรับตัวอย่างเทคโนโลยีของหลายๆ ประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น บริษัทเอกชนในญี่ปุ่น ใช้เทคโนโลยี 
LEDs ในการปลูกผักกาดหอมเป็นชั้นๆ ซึ่งปลูกได้ 2,500 ต้น/ตารางเมตร และในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ใช้เพื่อ
การปลูกมะเขือเทศ และการผลิตต้นกล้าพืช ส่วนในสหรัฐอเมริกา ที่รัฐซานฟรานซิสโกมีบริษัทเอกชนที่ลงทุน
ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างฟาร์มแนวตั้ง และยังมีอุตสาหกรรมผลิตเห็ดเป็นยา เป็นต้น ทิศทาง
ของอุตสาหกรรมการผลิตพืชในอนาคต จะต้องปลูกแบบหลายชั้นเพ่ือประหยัดพ้ืนที่ มีการใช้แสงเทียมอย่าง 
แพร่หลาย มีการผสมผสานกับระบบชีววิทยาอื่นๆ มีการปรับปรุงพันธุ์แบบเฉพาะส�าหรับการปลูกในระบบ PFAL
ผสมผสานกันกับรูปแบบการเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) และความยั่งยืน

เทคโนโลยีเพื่อกำรผลิตทำงกำรเกษตรและอำหำรที่ปลอดภัย 

ส�าหรับแนวทางการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตทางการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย  
คณุยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัอาหาร มองว่า 1) ต้องสอดคล้องกบัทศิทางการเปล่ียนแปลงของโลก  
(Global trends) และแรงกดดันทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารด้วย รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ท�าให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 2) แรงกดดันทางการตลาด คือความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
ไป และความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น และ 3) กรอบกฎระเบียบ เช่น กฎหมายภาครัฐ ความเสี่ยงต่อ
ความผิดทางอาญา ความเข้มงวดของมาตรฐานอุตสาหกรรม

ข้อดีของกำรใช้ PFAL

ผู้บริโภค

ไม่ต้องก�าจัดแมลงและวัชพืช 
ไม่มีฝุ่น 

ผลผลิตมีคุณภาพสูง 
ราคาคงที่ 

อายุการเก็บรักษาเป็นสองเท่า 
คงสภาพสดใหม่ไว้ได้นาน

สามารถผลิตในท้องถ่ินเพื่อผู้บริโภคในท้องถ่ิน

ผู้ผลิต

ผลิตได้ตามแผนการผลิต
ท�างานในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย
สามารถผลิตได้มากกว่าเป็น 100 เท่าของการผลิตแบบปกติ 
ใช้ทรัพยากรน�้าและปุ๋ยน้อย
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เทคโนโลยีอำหำรและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ (EATnomics)

ในอนาคตอาหารและการแปรรูปต้องตอบโจทย์ด้านความใหม่สด สะดวกสบาย ผ่านการแปรรูปน้อย มี
ความปลอดภัย มีอายุการเก็บรักษานาน ต้องน�าหลักการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการขนส่ง ลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณการใช้น�้า

Source: https://www.reimagine-food.com/
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สรปุคือผูบ้รโิภคจะมีอ�านาจในการต่อรองหรอืก�าหนดลักษณะสนิค้า ความโปร่งใสจะเป็นตวัสร้างความแตกต่าง 
ให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม กฎระเบียบในอุตสาหกรรมอาหารต้องพัฒนาให้ใกล้เคียงกับ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตในระยะยาว ส่วนนิยามของความปลอดภัยด้านอาหารจะมุ่งไปสู่มุมมองแบบ 
องค์รวม ระหว่างความปลอดภัย สุขภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้ำนอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ (Aquaculture) 

รองศาสตราจารย์ ดร. เจินกาน ลู จากภาควิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า มหาวิทยาลัย
สมุทรศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน 

กล่าวว่า แนวโน้มด้านอุตสาหกรรมการประมงของโลกคือ การเข้าถึงข้อมูล 
มีความง่ายและสะดวกขึ้น วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้น มีการงดเว้นภาษี ขาดแคลน 
แรงงานเนือ่งจากประชากรอายมุากขึน้และอัตราการเกดิน้อยลง และกระแสทีก่�าลงัมา
แรงคือ ผลิตปริมาณน้อยแต่มีคุณภาพ มีความหลากหลายให้ผู้บริโภคเลือกมากขึ้น 
แต่ละประเทศมีการฟื้นฟูอุตสาหกรรมนี้เพื่อครองความเป็นผู้น�าในด้านนี้

เช่นเดียวกบัเทคโนโลยเีกษตร 4.0 อ่ืนๆ การประมง 4.0 กต้็องใช้เทคโนโลยดิีจิทลั อย่างข้อมูลสารสนเทศ/ 
IoT/ big data/ cloud technology/ mobile device/ seafood cloud system/ e-commerce และการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้าแบบแม่นย�า (Precision Aquaculture) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้แค่ถูกปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการท�างานให้
เหมาะสมแต่ละลักษณะงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพ แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ การตรวจสอบย้อนกลับได้ 
(Traceability) ของสินค้าแต่ละรอบการผลิต และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้ากับผู้บริโภคอย่างชัดเจน ที่ไต้หวัน
จะใช้บาร์โค้ดและเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID - Radio Frequency Identification) ในการขนส่ง ตรวจสอบ
ติดตามตัวสินค้า และการตรวจสอบย้อนกลับกรณีที่เกิดปัญหากับสินค้านั้นๆ

เทคโนโลยีล�้ำสมัยในกำรน�ำไปใช้ได้จริง

ดร. พรพรหม ชัยฤทธิไชย ท่ีปรึกษาส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
แห่งชาติ (มกอช.) 

กล่าวว่า มกอช. ได้สนบัสนนุการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ในระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับเพ่ือควบคุมความปลอดภัยของอาหาร เรยีกว่า QR Trace ซ่ึงมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาด เพ่ือเพ่ิมโอกาส
หรือช่องทางการเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น เพราะความปลอดภัยของอาหารถือได้ว่าเป็น
ส่วนส�าคัญของการเกษตรที่ชาญฉลาด วิธีการคือเกษตรกรสามารถส่งค�าขอสร้าง 
และพิมพ์ QR Code ได้เอง
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มกอช. ยงัได้จดัท�าแอปพลเิคชนัและแม่ข่ายฐานข้อมูลส�าหรบัจดัเกบ็ ประมวลผลข้อมูล และเชือ่มต่อระหว่าง
ผูผ้ลิตและผูบ้รโิภค ท�าให้ผูบ้รโิภคสามารถอ่านข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับได้โดยใช้สมาร์ทโฟน สแกน QR Code 
ทีแ่สดงในรายการผลิตภัณฑ์ ผลการสแกนข้อมูล QR จะปรากฎข้อมูล เช่น ชือ่เกษตรกร รปูถ่าย ทีอ่ยูข่องเกษตรกร 
ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขล็อต หมายเลขการรับรองผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่จ�าเป็น หรือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ

สิ่งส�าคัญคือจะต้องจัดการกับอุปสรรคต่างๆ เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาให้การตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ใช้งานร่วมกบัการพัฒนาการเกษตรแบบสมาร์ทได้ แม้ว่าจดุมุ่งหมายเดิมของการพัฒนาระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลับของ มกอช. คือเพ่ือการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร แต่เพ่ือส่งเสริมการตรวจสอบย้อนกลับ 
ให้เป็นส่วนประกอบส�าคัญของการท�าการเกษตรแบบชาญฉลาดในกลุ่มผู้ผลิต หน่วยงานของรัฐจึงควรให้ความ
ส�าคัญกบัการสร้างความตระหนกั ประโยชน์ทีผู่ผ้ลิตจะได้รบัจากการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ หรอือาจจะต้องมี
การสร้างสิง่จูงใจอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น การลดหย่อนภาษ ีหรอืการสนบัสนนุด้านเทคนคิ นอกจากนี ้ภาครฐัควรลงทนุ
ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ต และการยอมรับความเป็นไปได้ในการตรวจสอบย้อนกลับ เพราะนี่
จะเป็นส่วนส�าคัญของการแสดงถงึความโปร่งใสต่อผูบ้รโิภค และการท�าการเกษตรแบบสมาร์ทซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อสังคมโดยรวม

คุณวินเซนต์ คิมูระ ผู้บริหารบริษัท สมาร์ทยิลด์ จากสหรัฐอเมริกา 
กล่าวว่า จากการคาดการณ์ในปี 2050 ประชากร 86% จะอาศัยอยู่ในเมือง 

การเกษตรทีต่อบโจทย์คือการท�าฟาร์มในพ้ืนทีน้่อย เพ่ิมจ�านวนชัน้หรอืปรมิาณผลผลติ
ต่อขนาดพ้ืนทีส่งูขีน้ การยอมรบัเทคโนโลยขีองเกษตรกรรายย่อยนัน้ส่วนหนึง่จะขึน้อยู่
กบัเงินทนุ การท�าฟาร์มอัจฉรยิะเริม่จากการทีต้่องมีและใช้ข้อมูลจ�านวนมากเพ่ือน�ามา
ช่วยในการคาดการณ์หรือพยากรณ์เหตุการณ์ และสุดท้ายคือการพัฒนาจนได้
เทคโนโลยีที่เป็นแบบระบบอัตโนมัติ ดังนั้นคุณค่าของเทคโนโลยีการท�าฟาร์มแบบ
สมาร์ทจึงมีความแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัลักษณะการท�าฟาร์มแต่ละประเภท ฟาร์มขนาด
ใหญ่ที่ปลูกพืชเชิงเด่ียวกับฟาร์มขนาดเล็กที่ปลูกพืชหลากหลายย่อมต้องใช้เครื่องมือ
หรือเทคโนโลยีที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นฟาร์มอัจฉริยะ

ดังนั้น จึงต้องสร้าง Agripreneur หรือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ขึ้นมา เพ่ือส่งเสริมการยอมรับ
เทคโนโลยทีางการเกษตรท่ีทนัสมัย ซ่ึงเด็กรุน่ใหม่มีความส�าคัญมากในการพัฒนาภาคการเกษตร การเรยีนการสอน  
หรือแนวทางการพัฒนาคนรุ่นใหม่นี้ควรใช้หลักการพัฒนาแบบ STEAM คือ ต้องเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ศาสตร์หลากหลายสาขา ท้ังวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering)  
การเกษตร (Agriculture) และคณิตศาสตร์ (Math) เด็กควรเรียนรู้ว่าโลกนี้ทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน องค์ความรู้ต่างๆ 
ที่จะน�ามาใช้ในการด�ารงชีวิตหรือการท�างานก็ต้องบูรณาการกัน การสร้าง Agripreneur ก็ต้องพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างทักษะ
ส�าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจเกษตรในอนาคต สามารถสร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลติได้ ส�าหรบั
ในประเทศไทยมีข้อชวนสังเกตว่า มีการจัดการศึกษาแบบ STEM คือบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ (แต่ไม่มีสาขาการเกษตร) 
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เยี่ยมชมกำรใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ณ ไร่องุ่นกรำนมอนเต้ 
(GranMonte Vineyard and Winery)

ไร่องุ่นกรานมอนเต้ ตั้งอยู่ที่ต�าบลพญาเย็น อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งหรือเริ่มปลูกองุ่น
ตัง้แต่ปี 1998 บนพ้ืนทีก่ว่าร้อยไร่ ทีน่ีเ่ป็นหนึง่ในตวัอย่างการท�าฟาร์มเกษตรอัจฉรยิะ คือเป็นไร่ไวน์อัจฉรยิะ (Smart 
Vineyard) กรานมอนเต้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ทดลองน�าเทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นย�า (Precision Farming) มาใช้ในไร่องุ่น 

เทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นย�าที่น�ามาใช้เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีหลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน เพื่อช่วย
ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าของไร่สามารถเฝ้าติดตามความเป็นไปภายในไร่ได้ทั้งจากอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบโทรศัพท์
มือถือ ซึ่งจะตรวจสภาพอุณหภูมิทั้งในอากาศและดิน ความชื้นในอากาศและดิน ความเร็วและทิศทางลม ปริมาณ
น�้าฝน พลังงานแสง ความเคลื่อนไหวของมวลอากาศ สภาพทางเคมีของดิน นอกจากนี้ ยังมีการใช้ซอฟต์แวร ์
ช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) ซ่ึงทั้งหมดได้มาจากการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา โดยเทคโนโลยีที่น�ามาประยุกต์ใช้ คือ Information Technology, Smart Viticulture, Sensor 
Networks, RFID, GIS, Radio-Controlled, Experience Tourism Technology, Robotics, Agro-informatics, 
Micro-Climate Station และ Nanotechnology
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คุณนิกกี้ หรือ วิสุตา โลหิตนาวี ผู้น�าชมฟาร์มหรือบุตรสาวของเจ้าของไร่ เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และศึกษา
จบมาทางด้านการผลิตไวน์องุ่น (winemaker) โดยตรง กรานมอนเต้จึงผลิตไวน์ที่มีคุณภาพและหลากหลายชนิด 
เช่น Syrah, Cabernet Sauvignon, Chenin Blanc, Viognier, Semillon, Verdelho และ Durif เป็นต้น นอกจาก
การปลูกองุ่นเพ่ือท�าไวน์แล้ว กรานมอนเต้ยังมีการบริหารจัดการฟาร์มเพ่ือให้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนในฟาร์ม  
สร้างจุดขายและสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ของตนเอง ด้วยการเปิดบริการน�าชมไร่รวมทั้งให้ความรู้เรื่ององุ่นและ
วิธีการผลิตไวน์องุ่นกับนักท่องเที่ยว มีบริการร้านอาหาร ร้านขายของฝาก และมีบริการที่พักด้วย และได้รับรางวัล
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นในปี 2010

โดยสรปุ แนวทางในการพัฒนาให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Agriculture ได้แก่ 1) ศกึษาและปลูกฝังความคิด  
สร้างภาพลักษณ์ต่อการเกษตรรวมถึงคนในภาคการเกษตรใหม่ให้เป็นอาชีพที่น่ายกย่อง สร้างรายได้สูง 
2) สร้างแรงจูงใจ เพ่ือดึงดูดให้คนเก่งหรือคนรุ่นใหม่เข้ามาท�างานและพัฒนางานในภาคการเกษตรมากชึ้น  
3) น�าไปใช้หรอืปฏบิตัจิรงิในพ้ืนที ่คือ เทคโนโลย ีนวัตกรรม ต้องน�าไปใช้ได้จรงิในพ้ืนทีอ่ย่างได้ผล มีประสทิธภิาพ/
เหมาะสม/มีคุณค่า และ 4) สร้างเครือข่าย การประสานความร่วมมือ และการใช้ประโยชน์จากกลไกการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน

ส่วนหนึ่งจากรายงานเข้าร่วมโครงการเอพีโอ Asian Forum on Smart Agriculture: Futuristic 
Technologies for Sustainable Farming ระหว่างวนัที ่6 - 9 พฤศจกิายน 2560 ณ จังหวดันครราชสมีา 
... ติดตามฉบับเต็มที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article/green-productivity  
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องค์การเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย หรือเอพีโอ จัดตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2504 เพ่ือพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิกตามหลกัการการเพ่ิมผลติภาพ โดยมุ่งเน้นกลุม่ผูท้ีมี่บทบาทส�าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพใน 
ประเทศสมาชิกผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาวิจัย การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา 
ดูงาน และการฝึกอบรม ครอบคลุมตั้งแต่ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชน และการ
จัดการด้านต่างๆ โดยมีประมาณเกือบ 100 โครงการต่อปี และมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประมาณ
สองพันคนทั่วภูมิภาค เอพีโอจึงเป็นเครือข่ายด้านการเพิ่มผลผลิตที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับประเทศไทย

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติเห็นว่าควรมีการน�าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่
สนใจ เพ่ือเป็นการขยายผลองค์ความรูอ้อกไปให้กว้างยิง่ขึน้ จึงได้จัดตัง้ APO Society ขึน้ในปี พ.ศ. 2544 สมาชกิ
ของ APO Society คือผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของเอพีโอ โดยมีสมาชิกภาพ 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่เข้าร่วม
โครงการเอพีโอและได้จัดท�ากิจกรรมภายหลังเข้าร่วมโครงการโดยสมบูรณ์

กิจกรรมหลักของ APO Society
• APO Digest วารสารรายปี เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วม

โครงการเอพีโอ
• APO Society Talk เวทีแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการเอพีโอให้กับบุคคล

ทั่วไป 
• APO Program แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเอพีโอประจ�าปี
• APO Society Road Show กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่ภูมิภาค จัดร่วมกับ Thailand Quality 

Award Road Show หรือหน่วยงานอื่นๆ

สิทธิพิเศษของการเป็นสมาชิก
1. การเข้าร่วมสัมมนา APO Society Talk ในอัตราพิเศษ
2. การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมของเอพีโอตลอดจนกิจกรรมของสถาบันฯ
3. การรับส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยสถาบันฯ เฉพาะกรณีพิเศษ

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารได้ทั้งทาง

           APO Society - Thailand          APO Society (FTPI)
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โครงการเอพีโอ 2561 โครงการอบรม สัมมนา

และศึกษาดูงาน ทั้งในเเละต่างประเทศ
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APO	Program	เป็นโครงการอบรม	สมัมนา	และดูงานท้ังในและต่างประเทศ	ซึง่ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ
จากประเทศสมาชิกของเอพีโอ	โดยมุ่งเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และยกระดับการเพ่ิมผลิตภาพท้ังใน 
ภาคอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	การพัฒนาชุมชน	และภาคบริการ	นอกจากความรู้จากวิทยากร	ผู้เชี่ยวชาญ 
ในต่างประเทศและกรณีศกึษาจากองค์กรตัวอยา่งในโครงการแล้ว	ผู้เข้ารว่มโครงการยงัจะได้รว่มแลกเปล่ียน 
ความรู้	ประสบการณ์	และสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ	ในกลุ่มสมาชิกเอพีโอ	 
อีกด้วย

 Project No  Title  Timing  Venue

SME

18-AG-11-GE-WSP-A
Workshop on International Marketing of 
Agrifood Products

22 - 25 May Philippines

18-AG-12-GE-WSP-B
Advanced Agribusiness Management Course 
for Executives and Managers

3 - 5 March Indonesia

18-AG-13-GE-CON-A
Asian Food and Agribusiness Conference: 
Future Food Technologies

4 days APO Secretariat

18-AG-19-GE-TRC-B
Training Course on Strengthening the 
Participation of Producers’ Associations and 
Farmers’ Cooperatives in Value Chains

5 days in end of June IR Iran

18-AG-22-GE-WSP-A
Workshop on Innovative Rural Community 
Development Models

5 days in September Indonesia

18-AG-24-GE-OSM-A
Multicountry Observational Study Mission on 
Best Practices in Agrotourism

5 days in December China, Rep. of

18-AG-32-GE-TRC-A
Training Course on Quality Standards of 
Agriculture Products for Enhancing Market 
Access

5 days Lao PDR

18-AG-35-GE-TRC-B
Training of Trainers in Planning and 
Management of e-Businesses for Women 
Entrepreneurs

5 days Nepal

18-AG-41-GE-OSM-A
Multicountry Observational Study Mission on 
Community Development for Inclusive Growth: 
Saemaul Undong Model

5 days Korea, Rep. of

18-AG-44-GE-WSP-B Workshop on Value-Added Agriculture 23 - 27 April Pakistan

18-IN-13-GE-WSP-B
Training of Trainers in Total Productive 
Maintenance Applications for Manufacturing

29 April - 3 May 
Dhaka, 

Bangladesh

18-IN-20-GE-TRC-A
Training Course on Lean Manufacturing 
Systems

26 - 30 March Malaysia

18-IN-36-GE-TRC-A
Training Course on Total Quality Management 
for Industries

21 - 25 May China, Rep. of

18-IN-43-GE-OSM-B
Multicountry Observational Study Mission on 
Innovation and Competitiveness in SMEs

10 - 14 September China, Rep. of

18-IN-44-GE-OSM-A
Multicountry Observational Study Mission on 
SME Development

5 days Korea, Rep. of

APO	Program	เป็นโครงการอบรม	สมัมนา	และดูงานท้ังในและต่างประเทศ	ซึง่ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ
จากประเทศสมาชิกของเอพีโอ	โดยมุ่งเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และยกระดับการเพ่ิมผลิตภาพท้ังใน 
ภาคอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	การพัฒนาชุมชน	และภาคบริการ	นอกจากความรู้จากวิทยากร	ผู้เชี่ยวชาญ 
ในต่างประเทศและกรณีศกึษาจากองค์กรตัวอยา่งในโครงการแล้ว	ผู้เข้ารว่มโครงการยงัจะได้รว่มแลกเปล่ียน 
ความรู้	ประสบการณ์	และสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ	ในกลุ่มสมาชิกเอพีโอ	 
อีกด้วย

 Project No  Title  Timing  Venue

SME

18-AG-11-GE-WSP-A
Workshop on International Marketing of 
Agrifood Products

22 - 25 May Philippines

18-AG-12-GE-WSP-B
Advanced Agribusiness Management Course 
for Executives and Managers

3 - 5 March Indonesia

18-AG-13-GE-CON-A
Asian Food and Agribusiness Conference: 
Future Food Technologies

4 days APO Secretariat

18-AG-19-GE-TRC-B
Training Course on Strengthening the 
Participation of Producers’ Associations and 
Farmers’ Cooperatives in Value Chains

5 days in end of June IR Iran

18-AG-22-GE-WSP-A
Workshop on Innovative Rural Community 
Development Models

5 days in September Indonesia

18-AG-24-GE-OSM-A
Multicountry Observational Study Mission on 
Best Practices in Agrotourism

5 days in December China, Rep. of

18-AG-32-GE-TRC-A
Training Course on Quality Standards of 
Agriculture Products for Enhancing Market 
Access

5 days Lao PDR

18-AG-35-GE-TRC-B
Training of Trainers in Planning and 
Management of e-Businesses for Women 
Entrepreneurs

5 days Nepal

18-AG-41-GE-OSM-A
Multicountry Observational Study Mission on 
Community Development for Inclusive Growth: 
Saemaul Undong Model

5 days Korea, Rep. of

18-AG-44-GE-WSP-B Workshop on Value-Added Agriculture 23 - 27 April Pakistan

18-IN-13-GE-WSP-B
Training of Trainers in Total Productive 
Maintenance Applications for Manufacturing

29 April - 3 May 
Dhaka, 

Bangladesh

18-IN-20-GE-TRC-A
Training Course on Lean Manufacturing 
Systems

26 - 30 March Malaysia

18-IN-36-GE-TRC-A
Training Course on Total Quality Management 
for Industries

21 - 25 May China, Rep. of

18-IN-43-GE-OSM-B
Multicountry Observational Study Mission on 
Innovation and Competitiveness in SMEs

10 - 14 September China, Rep. of

18-IN-44-GE-OSM-A
Multicountry Observational Study Mission on 
SME Development

5 days Korea, Rep. of
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 Project No  Title  Timing  Venue

Innovation

18-AG-01-GE-WSP-B Workshop on Smart Agricultural Extension 5 days Sri Lanka

18-AG-03-GE-WSP-B
Workshop on Innovative Technologies for 
Increasing Agricultural Water Productivity

5 days in end of 
March

Sri Lanka

18-AG-27-GE-WSP-A
Workshop on Innovations in Food Value 
Chains

5 days in November Cambodia

18-AG-45-GE-WSP-B
Workshop on Innovations in  Postharvest 
Handling of Perishables

8 - 12 April Bangladesh

18-AG-47-GE-WSP-B Workshop on Smart Rice Farming 5 days APO Secretariat

18-AG-49-GE-OSM-B Workshop on Digital Agribusiness 12 - 15 June Mongolia

18-IN-28-GE-WSP-B
APO Developmental Workshop for 
Practitioners in Business Excellence

12 - 15 March Singapore

18-IN-32-GE-TRC-A
Training Course on Customer Satisfaction 
Index Development for the Service Sector

5 days in March Korea, Rep. of

18-IN-48-GE-WSP-A
Workshop on Innovative and Strategic 
Leadership for Enhancing the Public-sector 
Productivity

5 days Sri Lanka

18-IN-50-GE-CON-A
International Forum on the Public-sector 
Productivity

3 days Sri Lanka

18-IN-51-GE-OSM-A
Multicountry Observational Study Mission on 
Labor-Management Relations

19 - 23 March Indonesia

18-IN-54-GE-WSP-A
Workshop on APO Public-sector Leadership 
Framework

5 days Philippines

18-IN-56-GE-WSP-A
Workshop on Readiness for Industry 4.0: 
Assessment and Steps for Manufacturers

25 - 29 June China, Rep. of

18-IN-58-GE-TRC-A
Training Course on Strategic Planning and 
Development  (Focused on Intelligent Risk) for 
Strategic Planning Specialists

5 days APO Secretariat

18-IN-59-GE-TRC-A
Training Course on Strategic Management 
Execution for Strategic Planning Specialists

5 days APO Secretariat

18-IN-60-GE-OSM-B
Multicountry Observational Study Mission on 
Regulatory Review Enhancing Public-sector 
Productivity

19 - 23 November Philippines

18-IN-62-GE-WSP-B
Workshop on e-Government for Smart and 
Productive Public Service

29 September - 
3 October

IR Iran

18-IN-71-GE-TRC-A
Training Course on Performance Measurement 
for Public-sector Organizations

15 - 19 October Philippines

18-IN-73-GE-WSP-A
Workshop on Smart Industrial Application in 
SMEs

20 - 24 August China, Rep. of

18-IN-80-GE-WSP-B
Workshop on Productivity Measurement in 
SMEs

To be decided Fiji

18-IN-90-GE-CON-A
Top Management Forum on Knowledge 
Management and Innovation for SMEs

To be decided Fiji
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 Project No  Title  Timing  Venue

18-RP-05-GE-WSP-B
Workshop on Productivity Policy Implications 
for National Productivity Enhancement

17 - 21 November IR Iran

18-RP-10-GE-WSP-B
Workshop on Science, Technology, 
and Innovation Policies and Productivity 
Enhancement

7 - 10 August Vietnam

18-RP-11-GE-CON-B
Forum on the Impact of Education Policies on 
National Productivity Growth

14 - 17 August Philippines

18-RP-18-GE-WSP-B
Workshop on Developing Strategies for 
Enhancing Global Competitiveness and 
Productivity Growth

28 - 31 August China, Rep. of

18-RP-23-GE-OSM-B
Multicountry Observational Study Mission on 
Human Capital Development for the Future

5 - 9 May 2018 IR Iran

18-RP-35-GE-OSM-B
Multicountry Observational Study Mission on 
Development of Smart Cities for the Future

5 days APO Secretariat

18-RP-37-GE-WSP-B
Workshop on Development of a Trainers’ 
Manual on Scenario Planning for NPOs

5 days Sri Lanka

18-RP-38-GE-WSP-B
Workshop on Development of Framework for 
Foresight in Public-sector Organizations

3 - 7 September Philippines

18-RP-40-GE-CON-B
Forum on Strengthening Accelerators Centers 
to Support Start-ups

1 - 5 September IR Iran

Green Productivity

18-AG-08-GE-TRC-A
Training Course on Building Climate Resilience 
in Agriculture: Water Resources

20-24 October IR Iran

18-AG-40-GE-CON-A
3rd International Conference on Biofertilizers 
and Biopesticides: Industry Novel Techniques, 
Market Trends and International Cooperation

4 days in August China, Rep. of

18-AG-42-GE-WSP-B Workshop on Organic Agriculture 3.0 5 days India

18-IN-22-GE-WSP-A
Workshop on Material Flow Cost Accounting 
for SMEs

1 - 5 October Pakistan

18-IN-34-GE-TRC-A
Training of Trainers and Consultants in Green 
Productivity (Certified GP Specialist)

4 - 15 June China, Rep. of

Productivity Capacity Building

18-IN-30-GE-TRC-A Certified Productivity Practitioners’ Course 2 - 13 July Philippines

18-IN-31-GE-WSP-A
Workshop on Development of Productivity 
Champion

28 July - 1 August IR Iran

18-IN-70-GE-TRC-A
APO Productivity Practitioners Certification 
Management System

To be decided APO Secretariat

18-RP-34-GE-SPW-A
Strategic Planning Workshop for Senior 
Planning Officers of NPOs

11 - 12 July APO Secretariat

18-RP-42-GE-DON-C
Strengthening the Programs of the Center of 
Excellence on IT for Industry 4.0

6 days India

18-RP-43-GE-DON-C
Strengthening the Programs of the Center of 
Excellence on Public Sector Productivity

3 - 7 December Philippines
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 Project No  Title  Timing  Venue

18-RP-44-GE-DON-C
Strengthening the Programs of the Center of 
Excellence on Green Productivity

6 days China, Rep. of

18-RP-45-GE-DON-C
Business Excellence Capability Training 
Workshop

6 days Singapore

APO Projects for Researchers

18-RP-13-GE-RES-A APO Productivity Database & Databook One year APO Secretariat

18-RP-22-GE-RES-B
Research on IT Policies and Program in 
Member Countries

One year APO Secretariat

18-RP-36-GE-RES-B
Research on Sustainable Productivity 
Measurement

One year APO Secretariat

18-RP-41-GE-RES-B
Research on Re-skilling Workers to Enhance 
Labor Productivity

One year APO Secretariat

APO Projects Implemented in Thailand

18-IN-57-GE-TRC-A
Training Course on Foresight Management for 
Strategic Planning Specialists

6 - 10 August Thailand

18-AG-43-GE-WSP-B
Workshop on Food Quality and Safety 
Assurance in Modern Food Production Systems

28 May - 1 June Thailand

e-Learning Course 

18-AG-15-GE-DLN-B
e-Learning Course on Waste Management in 
Agribusiness

To be decided e-Learning

18-IN-09-GE-DLN-A
e-Learning Course on Management Innovation 
in SMEs

To be decided e-Learning

18-IN-14-GE-DLN-A
e-Learning Course on Customer Satisfaction 
Management for the Health Sector

To be decided e-Learning

นอกเหนือจากโครงการข้างต้น	เอพีโอ	ยังมีโครงการอบรมด้วยตนเองผ่านเว็บ	(Self-learning	e-	Course)	 
ที่เปิดตลอดทั้งปี	องค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง	 
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	สามารถเรียนได้ตามเวลาท่ีผู้เรียนสะดวก	เมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะได้รับ
ประกาศนียบัตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเอพีโอ	รายละเอียดติดตามได้จาก	http://eapo-tokyo.org 

กรุณาตรวจสอบระยะเวลาและสถานที่จัดที่แน่นอนอีกครั้งที่ 
http://www.ftpi.or.th/services/apo-program

และสามารถติดตามข้อมูลโครงการในหัวข้อเดียวกัน 
หรือบทความจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมาได้ที่ 
http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-articles

จัดพิมพ์ กุมภาพันธ์ 2561

 Project No  Title  Timing  Venue

18-RP-44-GE-DON-C
Strengthening the Programs of the Center of 
Excellence on Green Productivity

6 days China, Rep. of

18-RP-45-GE-DON-C
Business Excellence Capability Training 
Workshop

6 days Singapore

APO Projects for Researchers

18-RP-13-GE-RES-A APO Productivity Database & Databook One year APO Secretariat

18-RP-22-GE-RES-B
Research on IT Policies and Program in 
Member Countries

One year APO Secretariat

18-RP-36-GE-RES-B
Research on Sustainable Productivity 
Measurement

One year APO Secretariat

18-RP-41-GE-RES-B
Research on Re-skilling Workers to Enhance 
Labor Productivity

One year APO Secretariat

APO Projects Implemented in Thailand

18-IN-57-GE-TRC-A
Training Course on Foresight Management for 
Strategic Planning Specialists

6 - 10 August Thailand

18-AG-43-GE-WSP-B
Workshop on Food Quality and Safety 
Assurance in Modern Food Production Systems

28 May - 1 June Thailand

e-Learning Course 

18-AG-15-GE-DLN-B
e-Learning Course on Waste Management in 
Agribusiness

To be decided e-Learning

18-IN-09-GE-DLN-A
e-Learning Course on Management Innovation 
in SMEs

To be decided e-Learning

18-IN-14-GE-DLN-A
e-Learning Course on Customer Satisfaction 
Management for the Health Sector

To be decided e-Learning

นอกเหนือจากโครงการข้างต้น	เอพีโอ	ยังมีโครงการอบรมด้วยตนเองผ่านเว็บ	(Self-learning	e-	Course)	 
ที่เปิดตลอดทั้งปี	องค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง	 
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร	สามารถเรียนได้ตามเวลาท่ีผู้เรียนสะดวก	เมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะได้รับ
ประกาศนียบัตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเอพีโอ	รายละเอียดติดตามได้จาก	http://eapo-tokyo.org 

กรุณาตรวจสอบระยะเวลาและสถานที่จัดที่แน่นอนอีกครั้งที่ 
http://www.ftpi.or.th/services/apo-program

และสามารถติดตามข้อมูลโครงการในหัวข้อเดียวกัน 
หรือบทความจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมาได้ที่ 
http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-articles

จัดพิมพ์ กุมภาพันธ์ 2561
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ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

	 (เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ)
1.		ค่าทำาประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น
2.		ค่าภาษีสนามบินทั้งในและต่างประเทศ
3.		ค่า	Participating	Country	Expense	(PCE)	(ถ้ามี)	สำาหรับ	Non-SMEs
4.		ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งแบ่งตามประเภทองค์กร	ดังต่อไปนี้	

หน่วยงาน

รายการ
หน่วยงาน
ราชการ

SMEs Non-SMEs
หน่วยงาน 

ไม่แสวงผลกำาไร

กรณีได้รับการสนับสนุน 
บัตรโดยสารเครื่องบิน

3,000	บาท 5,000	บาท 7,000	บาท 5,000	บาท

กรณีที่ต้องรับผิดชอบค่า
บัตรโดยสารเครื่องบินเอง

1,000	บาท 3,000	บาท 3,000	บาท 3,000	บาท

*	สถาบันขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดำาเนินการของสถาบัน

สำาหรับโครงการที่จัดในประเทศไทย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม	โดยสถาบันจะสนับสนุนค่าอาหารว่าง	อาหารกลางวัน	 
ค่าเอกสารประกอบการประชุม	และค่าเดินทางไปดูงาน	(กรณีที่มีการดูงานนอกสถานที่)

กำาหนดวันสิ้นสุดการสมัครและยื่นเอกสาร	(ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

14	วันก่อนวันปิดรับสมัครใน	Project	Notification	 
(เพื่อดำาเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครในขั้นต้นก่อนส่งให้เอพีโอต่อไป)

การแจ้งผลการสมัคร

ประมาณ	3	สัปดาห์	ก่อนถึงวันเข้าร่วมโครงการ	สถาบันจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางจดหมาย

ขั้นตอนการเสนอชื่อและส่งใบสมัคร

จัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาที่	ส่วนวิเทศสัมพันธ์	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 
1025	อาคารยาคูลท์	ชั้น	12	ถ.พหลโยธิน	แขวงพญาไท	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนวิเทศสัมพันธ์	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	โทรศัพท์	0	2619	5500	ต่อ	122-126,	0	2619	8087	
โทรสาร	0	2619	8099	(คุณอวยพร,	คุณกรรณิกา)	 

E-mail	address:	Uayporn@ftpi.or.th,	Kannika@ftpi.or.th	

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของเอพีโอ	ได้ที่	www.apo-tokyo.org

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

•	 มีสัญชาติไทย
•	 ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครหรือรอผลการสมัครเข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ	ของเอพีโอท่ีอยู่ในช่วง

เวลาเดียวกัน
•	 สามารถเข้าร่วมโครงการเอพีโอได้ปีละ	1	ครั้ง
•	 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	ทั้งด้านฟัง	พูด	อ่าน	และเขียนเป็นอย่างดี
•	 มีสุขภาพแข็งแรงท้ังด้านร่างกายและจิตใจ	พร้อมท่ีจะเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาท่ี

กำาหนด
•	 มีทัศนคติที่ดีและยินดทีี่จะร่วมถา่ยทอดประสบการณจ์ากการเข้าร่วมโครงการให้กบัหน่วยงาน

อื่นที่สนใจ

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.		APO	Candidate’s	Biodata	จำานวน	1	ชุด		
•	 ให้จัดพิมพ์เท่าน้ัน	ใบสมัครดาวน์โหลดได้จาก	http://www.ftpi.or.th/services/apo/

application/download									
•	 ติดรูปถ่ายสีขนาด	2	นิ้ว	รูปถ่ายต้องอยู่ในเครื่องแต่งกายสุภาพ	หน้าตรง	ไม่สวมหมวก	ไม่สวม

แวน่ตาดำา	ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน	6	เดือน	(กรณีเป็นรปูถ่ายดิจทัิล	ต้องมขีนาดไมต่่ำากวา่	300	x	200	 
พิกเซล	แต่ไม่เกิน	400	x	300	พิกเซล)	

•	 แนบแผนผังองค์กรภาษาอังกฤษ	จำานวน	1	ชุด	ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครข้อ	E	หน้า	3	โดยให้
ทำาเครื่องหมายแสดงตำาแหน่งของท่านในองค์กรด้วย

2.		APO	Medical	and	Insurance	Declaration	Form	
•	 ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีอาการโรคตามท่ีระบุไว้ในข้อ	a-k	ในหน้าท่ี	2	ให้ผู้เข้าร่วม

โครงการกรอกแบบฟอร์มทั้งสองแผ่น	โดยลงนามรับรองตนเอง	ไม่จำาเป็นต้องพบแพทย์
•	 ส่วนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการท่ีมีอาการตามท่ีระบุ	ต้องไปตรวจร่างกายและให้แพทย์ลงนาม

รบัรองในหน้าท่ี	2	วา่สขุภาพของท่านจะไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและการเข้ารว่มโครงการ
3.		ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ	จำานวน	1	ชุด
4.		เอกสาร/แผ่นพับแนะนำาหน่วยงาน	จำานวน	1	ชุด	ในกรณีที่หน่วยงานของท่านมีเว็บไซต์ให้แจ้งที่อยู่

เว็บไซต์	(website	address)	ในใบรายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแทนการส่งเอกสาร
5.		สำาเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนธุรกิจ	ท่ีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพ่ือแสดงทุนจดทะเบียน

บริษัทสำาหรับผู้สมัครจาก	SMEs	จำานวน	1	ชุด
6.	 หนังสอืเสนอชือ่ผู้สมคัรเข้ารว่มโครงการจากหน่วยงานต้นสงักัด	ถงึผูอ้ำานวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิต

แห่งชาติ
7.		สำาหรบัโครงการ	e-Learning	ใชห้ลักฐานการสมัครตามข้อ	1.	APO	Candidate’s	Biodata	(หน้าแรก)	 

และ	2.	ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

ค่าใช้จ่ายที่เอพีโอรับผิดชอบ

1.	 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป	-	กลับชั้นประหยัด	(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ)
2.	 ค่าเบี้ยเลี้ยงสำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ	
3.	 ค่าที่พัก
4.	 ค่าเดินทางไป	-	กลับ	(สนามบิน	-	โรงแรม)
	 สำาหรบัผู้ท่ีได้รบัคัดเลือกให้เข้ารว่มโครงการ	ต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ยนืยนัการตอบรบัเข้ารว่ม 
โครงการเอพีโอและส่งกลับมาทางอีเมลหรือโทรสารหมายเลข	0-2619-8099	หลังจากทราบผลจาก 
เอพีโอ	เพื่อสถาบันจะได้ดำาเนินการต่อไป
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ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

	 (เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ)
1.		ค่าทำาประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระยะสั้น
2.		ค่าภาษีสนามบินทั้งในและต่างประเทศ
3.		ค่า	Participating	Country	Expense	(PCE)	(ถ้ามี)	สำาหรับ	Non-SMEs
4.		ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งแบ่งตามประเภทองค์กร	ดังต่อไปนี้	

หน่วยงาน

รายการ
หน่วยงาน
ราชการ

SMEs Non-SMEs
หน่วยงาน 

ไม่แสวงผลกำาไร

กรณีได้รับการสนับสนุน 
บัตรโดยสารเครื่องบิน

3,000	บาท 5,000	บาท 7,000	บาท 5,000	บาท

กรณีที่ต้องรับผิดชอบค่า
บัตรโดยสารเครื่องบินเอง

1,000	บาท 3,000	บาท 3,000	บาท 3,000	บาท

*	สถาบันขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการดำาเนินการของสถาบัน

สำาหรับโครงการที่จัดในประเทศไทย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม	โดยสถาบันจะสนับสนุนค่าอาหารว่าง	อาหารกลางวัน	 
ค่าเอกสารประกอบการประชุม	และค่าเดินทางไปดูงาน	(กรณีที่มีการดูงานนอกสถานที่)

กำาหนดวันสิ้นสุดการสมัครและยื่นเอกสาร	(ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

14	วันก่อนวันปิดรับสมัครใน	Project	Notification	 
(เพื่อดำาเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครในขั้นต้นก่อนส่งให้เอพีโอต่อไป)

การแจ้งผลการสมัคร

ประมาณ	3	สัปดาห์	ก่อนถึงวันเข้าร่วมโครงการ	สถาบันจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางจดหมาย

ขั้นตอนการเสนอชื่อและส่งใบสมัคร

จัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครมาที่	ส่วนวิเทศสัมพันธ์	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 
1025	อาคารยาคูลท์	ชั้น	12	ถ.พหลโยธิน	แขวงพญาไท	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนวิเทศสัมพันธ์	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	โทรศัพท์	0	2619	5500	ต่อ	122-126,	0	2619	8087	
โทรสาร	0	2619	8099	(คุณอวยพร,	คุณกรรณิกา)	 

E-mail	address:	Uayporn@ftpi.or.th,	Kannika@ftpi.or.th	

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของเอพีโอ	ได้ที่	www.apo-tokyo.org

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

•	 มีสัญชาติไทย
•	 ไม่อยู่ในระหว่างการสมัครหรือรอผลการสมัครเข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ	ของเอพีโอท่ีอยู่ในช่วง

เวลาเดียวกัน
•	 สามารถเข้าร่วมโครงการเอพีโอได้ปีละ	1	ครั้ง
•	 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	ทั้งด้านฟัง	พูด	อ่าน	และเขียนเป็นอย่างดี
•	 มีสุขภาพแข็งแรงท้ังด้านร่างกายและจิตใจ	พร้อมท่ีจะเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาท่ี

กำาหนด
•	 มีทัศนคติที่ดีและยินดทีี่จะร่วมถา่ยทอดประสบการณจ์ากการเข้าร่วมโครงการให้กบัหน่วยงาน

อื่นที่สนใจ

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.		APO	Candidate’s	Biodata	จำานวน	1	ชุด		
•	 ให้จัดพิมพ์เท่าน้ัน	ใบสมัครดาวน์โหลดได้จาก	http://www.ftpi.or.th/services/apo/

application/download									
•	 ติดรูปถ่ายสีขนาด	2	นิ้ว	รูปถ่ายต้องอยู่ในเครื่องแต่งกายสุภาพ	หน้าตรง	ไม่สวมหมวก	ไม่สวม

แวน่ตาดำา	ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน	6	เดือน	(กรณีเป็นรปูถ่ายดิจทัิล	ต้องมขีนาดไมต่่ำากวา่	300	x	200	 
พิกเซล	แต่ไม่เกิน	400	x	300	พิกเซล)	

•	 แนบแผนผังองค์กรภาษาอังกฤษ	จำานวน	1	ชุด	ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครข้อ	E	หน้า	3	โดยให้
ทำาเครื่องหมายแสดงตำาแหน่งของท่านในองค์กรด้วย

2.		APO	Medical	and	Insurance	Declaration	Form	
•	 ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีอาการโรคตามท่ีระบุไว้ในข้อ	a-k	ในหน้าท่ี	2	ให้ผู้เข้าร่วม

โครงการกรอกแบบฟอร์มทั้งสองแผ่น	โดยลงนามรับรองตนเอง	ไม่จำาเป็นต้องพบแพทย์
•	 ส่วนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการท่ีมีอาการตามท่ีระบุ	ต้องไปตรวจร่างกายและให้แพทย์ลงนาม

รบัรองในหน้าท่ี	2	วา่สขุภาพของท่านจะไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและการเข้ารว่มโครงการ
3.		ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ	จำานวน	1	ชุด
4.		เอกสาร/แผ่นพับแนะนำาหน่วยงาน	จำานวน	1	ชุด	ในกรณีที่หน่วยงานของท่านมีเว็บไซต์ให้แจ้งที่อยู่

เว็บไซต์	(website	address)	ในใบรายละเอียดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแทนการส่งเอกสาร
5.		สำาเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนธุรกิจ	ท่ีออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพ่ือแสดงทุนจดทะเบียน

บริษัทสำาหรับผู้สมัครจาก	SMEs	จำานวน	1	ชุด
6.	 หนังสอืเสนอชือ่ผู้สมคัรเข้ารว่มโครงการจากหน่วยงานต้นสงักัด	ถงึผูอ้ำานวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิต

แห่งชาติ
7.		สำาหรบัโครงการ	e-Learning	ใชห้ลักฐานการสมัครตามข้อ	1.	APO	Candidate’s	Biodata	(หน้าแรก)	 

และ	2.	ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

ค่าใช้จ่ายที่เอพีโอรับผิดชอบ

1.	 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป	-	กลับชั้นประหยัด	(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ)
2.	 ค่าเบี้ยเลี้ยงสำาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ	
3.	 ค่าที่พัก
4.	 ค่าเดินทางไป	-	กลับ	(สนามบิน	-	โรงแรม)
	 สำาหรบัผู้ท่ีได้รบัคัดเลือกให้เข้ารว่มโครงการ	ต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ยนืยนัการตอบรบัเข้ารว่ม 
โครงการเอพีโอและส่งกลับมาทางอีเมลหรือโทรสารหมายเลข	0-2619-8099	หลังจากทราบผลจาก 
เอพีโอ	เพื่อสถาบันจะได้ดำาเนินการต่อไป



องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
(Asian Productivity Organization: APO)

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
เป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มีภารกิจเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักการเพิ่มผลิตภาพ 

ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 20 ประเทศ 
โดยมีประเทศไทยเป็น 1 ใน 8 ประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง

กระทรวงอุตสาหกรรม  

ด้วยพันธกิจในการมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จึงเห็นความส�าคัญ
ในการสนับสนุนด้านงบประมาณส�าหรับการจัดกิจกรรม

ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย 
ผ่านสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นองค์กรให้บริการปรึกษาแนะน�า ฝึกอบรม วิจัยพัฒนา 

รณรงค์ส่งเสริม และผลักดันในเกิดแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อการเติบโตอย่างยืนในทุกภาคส่วนของสังคม

ในฐานะองค์กรเพิ่มผลิตภาพแห่งชาติและหน่วยงาน
ท�าหน้าที่ประสานกับเอพีโอและหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้

ด้านการเพิ่มผลิตภาพ
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ส่วนวิเทศสัมพันธ์
INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT
12-15 Yakult Building 1025 Pahonythin Rd., Bangkok 10400
Tel : 0-2619-5500 ext : 121-126 ; Fax : 0-2619-8099
www.ftpi.or.th e-mail : liaison@ftpi.or.th

APO 

Digest




