ในป 2040 SMEs จะมีบทบาทอยางไร
ในการขับเคลื1อนผลิตภาพและความสามารถ
ในการแขงขันยุคดิจิทัล

เมื่อ SMEs กำลังกาวขึ้นมาเปนกำลังสำคัญในการยกระดับประเทศไปสูความเจริญในอนาคต
ทั้งดานคุณภาพชีวิต เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ภาพพายุผีเสื้อ คือ ภาพเหตุการณ
จำลองของอนาคตที่ประเทศไทยตองการ (Preferable Future) ทวา จะมีวิธีการเตรียมพรอม
และสรางปจจัยสนับสนุนอยางไรเพื่อเอื้อให SMEs ไทย สามารถดำเนินภารกิจสำคัญดังกลาวได

เรามาลองมองภาพอนาคตในอีก 20 ปขางหนาไปพรอมกัน

(‘ผีเสื้อ’เปรียบไดกับพลังของผูบริโภคที่กำหนดบทบาทของ SMEs ไทยในอนาคต)

รูกอนเพื1อเตรียมพรอม จับตามองผลกระทบและทางเลือกเชิงกลยุทธของ SMEs ในแตละชวงเวลา
ป

2564-2568

• ยุคแหงกระแสการรักษโลก

ผูบริโภคนิยมบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

• เทคโนโลยีมีบทบาทในการขับเคลื1อน
ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและ Blockchain

• มุงสูเศรษฐกิจ BCG

และเศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy)

• โรคระบาดโควิด 19 และพฤติกรรมผูบริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงเปนปจจัยเรงกระตุนเศรษฐกิจ
และสังคมแบบ new normal

ป
ป

2569-2573

• นโยบายเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและแบงปน
(Circular/Sharing Economy) จะไดรับการผลักดัน
Start-up และ SMEs จะมีบทบาทมากขึ้น

• มีการใชพลังงานทางเลือก

และพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้น เนื1องจากความกาวหนา
ของ Clean Technology

• ความกดดันในการดำเนินธุรกิจที่ตองคำนึงถึงสิ่งแวดลอม
และจริยธรรม จากกฎ/ขอบังคับดานการคา และ
ความตองการของผูบริโภค
• ความเปลี่ยนแปลงที่ใหความสำคัญเชิงนิเวศน
โดยเฉพาะ ดานการทองเที่ยว
• การเกษตรมุงเกษตรอินทรียผสมผสานกับการใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อเขาถึงความตองการของผูบริโภคไดโดยตรง
• อุตสาหกรรมประเภทขนสงและอีคอมเมิรซ
มีแนวโนมการเติบโตสูงขึ้น

ทางเลือกเชิงกลยุทธ
• ศึกษา/วิจัยเพื่อมุงสู BCG จัดตั้งกลุมอุตสาหกรรม BCG
สรางมาตรฐาน หลักธรรมาภิบาลเพื่อบริหารจัดการองคกร
• เชื่อมโยง Supply Chain ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เชิงอนุรักษทุกเสนทาง โดยสรางระบบการรวบรวมขอมูล
สามารถวิเคราะหและแสดงผลอยางทันปจจุบนั และเขาถึงไดงา ย
• สนับสนุนองคความรู ทั้งดานเกษตรอินทรียและเกษตร
ชีวภาพ รวมถึงสรางระบบกลไกตลาดในประเทศใหครบวงจร
• สรางแพลตฟอรมกลาง ซึ่งจะทำใหการขนสงและคลังสินคา
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• สิ่งแวดลอมดีขึ้นอยางมาก

เปนผลจากการสงเสริมใหใชพลังงานสะอาด

• มุงสูอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่ผูบริโภคมั่นใจ

โดยใชเทคโนโลยี อาทิ Quantum Computing, IoT, 5G,
AI, Energy Storage และ Cyber Security เปนตัวผลักดัน

• ครอบคลุมดวยการจัดการพลังงาน

ผาน Smart Grid หรือ ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

ตอบโจทยความตองการใชพลังงานไฟฟาที่สูงขึ้น

• สังคมกาวเขาสู Super Aged Society

2579-2583

• เกิดแนวทางการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน

โดยมีภาครัฐสงเสริมดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเต็มรูปแบบ

• ผูบริโภคปฏิเสธสินคาที่เปน

Linear Economy หรือสินคาที่ผลิตเพื1อใชแลวทิ้ง
• ภาพรวมอุตสาหกรรมเปนแบบ
Industries 4.0 ในระดับ Smart Factory
ไปจนถึง Dark Factory

• AI มีความอัจฉริยะเทียบเทามนุษย จากการ

พัฒนาเทคโนโลยีถึงขั้น Artificial General Intelligence (AGI)

• เทคโนโลยี 6G ที่เปนเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับยานยนต
ไรคนขับ อุปกรณที่สามารถสั่งงานไดผานสมอง

• เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเติบโต

ในอุตสาหกรรม มีทั้ง Blockchain, 5G,
IoT, AI และ Nano Technology

ผลกระทบตอ SMEs ในชวงนี้

2574-2578

ป

ผลกระทบตอ SMEs ในชวงนี้
• เกิดธุรกิจแปรรูปขยะ
รวมถึงของเหลือใชใหนำกลับมาใชประโยชนได
• สินคาตองมีตราเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงจะสามารถสราง
ความเชื่อมั่นแกผูบริโภคได
• ความตองการสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใชในการผลิต
พลังงานชีวมวล ไบโอดีเซล

ทางเลือกเชิงกลยุทธ
• สงเสริม Start
Star -up และ SMEs ในธุรกิจรีไซเคิล
ที่ใชเทคโนโลยีแปรรูปและนำกลับมาใช รวมถึงกำหนดให
มี “Recycle Product Passports”เพื่อแสดงขอมูล
สำหรับการรีไซเคิล
• สรางนวัตกรรมรองรับการผลิต
ของเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน เทคโนโลยี
Deep Learning (DL) ของ AI ชวยแยกประเภทของ
ขยะพลาสติก และทำใหนำกลับมาใชใหม
• สงเสริมการใชเทคโนโลยีขั้นสูง
ในการผลิตพลังงานทางเลือก เชน โซลาเซลลลอยน้ำ
เทคโนโลยีและระบบการจัดเก็บพลังงาน
(Energy Storage System)

ผลกระทบตอ SMEs ในชวงนี้
• ความเสี่ยงดานการโจมตีทางไซเบอรสูงขึ้น
อาจทำใหระบบการผลิตตองหยุดชะงัก
• อุตสาหกรรมทองเที่ยวเกิดการขยายตัว เนื่องจาก
โครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคมที่มีความครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ
• เกษตรกรยังขาดแคลนเงินทุน เครื่องมือ และ
เครื่องจักรสมัยใหมในการทำ precision agriculture

ทางเลือกเชิงกลยุทธ
• ออกแบบการควบคุมความปลอดภัยดานไซเบอร
เพื่อตรวจสอบและปองกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี AI
• สงเสริมโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับ IoT เชน
cloud computing รวมถึงจูงใจใหตางชาติเขามา
รวมลงทุนในสวนนี้
• สรางสภาวะแวดลอมใหเกิด SMEs ดานการเกษตร
สงเสริมการรวมตัวกันของเกษตรกร และใหคำปรึกษา
ดานวิชาการ รวมถึงจัดตั้งศูนยรวบรวม
แหลงเงินทุนเพื่อเกษตรกร
• สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการลงทุนและ
ความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมตอเนื่องอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ผลกระทบตอ SMEs ในชวงนี้
• สินคาในกลุม sustainable product
เปนสินคาที่อยูในตลาด
• ใชเทคโนโลยี AGI แทนมนุษย โดยนำไปใช
ในสาขาขาดแคลน เชน แพทย
• การผลิตนวัตกรรมทางวัสดุ ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
ยานยนตไรคนขับ อุปกรณชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ
• การบริหารจัดการขอมูลอยางปลอดภัย
และเชื่อมโยงระหวางแหลงขอมูลตาง ๆ รวมถึงการปองกัน
และสรางความปลอดภัยของขอมูลอยางสูงสุด

ทางเลือกเชิงกลยุทธ
• ออกมาตรการสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
ปรับปรุงกฎหมายการแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
เปดเผยขอมูล สรางกระบวนการพิจารณาที่โปรงใส
แกไขกฎหมายเพื่อใหมีการดำเนินคดีทางแพงควบคู
กับคดีทางอาญา พรอมควบคุมการพัฒนา AI ที่มี
มาตรฐานทางจริยธรรม
• เพิ่มโอกาสในการพัฒนาผูประกอบการ SMEs ภาคบริการ
ดวยการเขาถึง Platform-as-a-Service (PaaS) เพื่อพัฒนา
ซอฟทแวรและแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ที่ชวยวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึกสูการสรางสรรค
• ผลักดันใหเกิดการ Reskill พัฒนาทักษะ
เพื่อสรางประสิทธิภาพและผลิตภาพใหกับแรงงาน
ที่ไดรับผลกระทบจากการนำหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรมตาง ๆ

