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(Productivity 4.0) ความฝนใหญบนเกาะเล็ก
ภูมิประเทศของไต้หวันเป็นเกาะทอด
ยาวจากเหนือสู่ใต้ มีแนวเทือกเขาวางยาว
ขนานอยู่กลางเกาะ จัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและ
แผ่นดินไหว มีขนาดพื้นที่ 36,000 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งเล็กกว่าประเทศไทย 14 เท่า
ไต้หวันได้ให้มุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรม
4.0 ว่าจะเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการยกระดับ
ผลิตภาพในบริบทใหม่ เนือ่ งจากกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 จะมีความชาญฉลาด
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก ซึ่ ง
ช่ ว ยให้ ส ามารถผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี
ความหลากหลายแตกต่างตามความต้องการ
ของลูกค้าเฉพาะรายโดยใช้แรงงานคนน้อยลง
สอดคล้ อ งกั บ การเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
ของประเทศ ดั ง นั้ น อุ ต สาหกรรม 4.0
ในไต้ ห วั น จึ ง ใช้ ชื่ อ เรี ย กว่ า ผลิ ต ภาพ 4.0
(Productivity 4.0)
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ไต้หวันเริม่ ท�าผลิตภาพ 4.0 ในปี 2558
วางงบประมาณไว้ 36,000 ล้านดอลลาร์
ไต้หวันหรือประมาณ 38,000 ล้านบาท ตัง้ เป็น
ยุทธศาสตร์ส�าคัญเพื่อก้าวให้ทันการแข่งขัน
กับประเทศอื่นและคาดหวังว่าผลิตภาพ 4.0
จะเป็นกุญแจส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรมสมั ย ใหม่
ในไต้ ห วั น รวมถึ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ภายในประเทศ
โดยตั้งเป้าว่าภายใน 10 ปี สินค้าและบริการ
ของไต้ ห วั น จะมี บ ทบาทส� า คั ญ ในเวที
การค้ า โลก โดยในปี 2567 จะสามารถ
เพิม่ GDP ในอุตสาหกรรมการผลิตได้ 10 ล้าน
ดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 10.7 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557
ซึ่งเป็นปีก่อนเริ่มผลิตภาพ 4.0
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จุดเริ่มต้นของโปรแกรมผลิตภาพ 4.0 เริ่มที่ความพยายายามของรัฐบาลไต้หวัน
ที่ต้องการพัฒนาภาคการผลิตของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กและอยู่ในระดับอุตสาหกรรม 2.0 (Mass Production) ให้ขยับขึ้นมาอยู่ในระดับ
อุตสาหกรรม 4.0 (Mass Customization-CPS) หรือผลิตภาพ 4.0 โดยสภาบริหาร
(Executive Yuan) หรือรัฐบาลของไต้หวันได้ประกาศ Productivity 4.0 Development
Program ซึง่ เป็นแผนระยะยาว 10 ปี ผลลัพธ์ทคี่ าดหวังคือ การปรับจากระบบการผลิตอัตโนมัติ
(Automatic Production) ไปสู่ระบบการผลิตที่ชาญฉลาด (Intelligent Production) และ
การปรับจากเศรษฐกิจทีผ่ ลักดันด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency-driven Economy) ไปสูเ่ ศรษฐกิจ
ที่ผลักดันด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) โดยสภาบริหารได้มีการก�ำหนด
วิสัยทัศน์ใน 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
2. ด้านเทคนิค
สร้างเทคโนโลยีของตนเอง ไม่พึ่งพิงประเทศอื่น
3. ด้านบุคลากร
สร้างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

“ Productivity 4.0
Development Program
จะผลักดันให้ไต้หวัน
เป็น Key Player
ในห่วงโซ่อุปทานโลก ”

และมีการก�ำหนด 6 กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อน Productivity 4.0 Development Program
ประกอบด้วย
1. การพัฒนา Smart Supply Chain Ecosystem ส�ำหรับอุตสาหกรรม (Optimizing
the Pilot Industry Smart Supply Chain Ecosystem) ที่ให้ความส�ำคัญกับอุตสาหกรรมหลัก
ที่สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อาทิเช่น Electronic
Information Manufacturing, Metal Transport Equipment Manufacturing, Machinery
Manufacturing
2. การสร้างธุรกิจใหม่ (Create New Business Strategy) อาทิเช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์
ที่เกี่ยวกับ CPS และอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 4.0
3. การสนับสนุนสินค้าและบริการในโปรแกรมผลิตภาพ 4.0 ที่ผลิตในประเทศ
(Promote the Localization of Products and Services) เช่น การอ�ำนวยความสะดวก
ในการน�ำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การพั ฒ นาความสามารถในการสร้ า งเทคโนโลยี ข องตนเอง (Master Key
Technology Autonomy)
5. การบ่มเพาะแรงงานทักษะสูง (Cultivate Practical Talents)
6. การใช้เครื่องมือด้านนโยบายและการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อจูงใจ (Note
Industry Policy Tools) อาทิ เ ช่ น การร่ ว มลงทุ น ในรู ป แบบต่ า งๆ (Mergers and
Acquisitions, Venture Capital) การสร้างกลไกในการเป็นพี่เลี้ยงและรับประกันเครดิต
ทางการเงิน (SME Counseling System and Credit Guarantee Mechanism) การสนับสนุน
เครื่องมือในการยกระดับ (Industrial Upgrading Tools)
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“ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ประการหนึ่ง คือ การจัดการ
ECO System ให้มีผลิตภาพ ”
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โดยได้ เ ริ่ ม น� า ร่ อ งผลั ก ดั น ใน 7
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สารสนเทศ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ Metal Transportation
เครือ่ งจักร แปรรูปอาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม บริการ
ค้ า ปลี ก และโลจิ ส ติ ก ส์ ในขณะที่ ภ าค
เกษตรกรรม รั ฐ บาลให้ ค วามส� า คั ญ กั บ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech), เกษตรกรรม
ปราณี ต (Exquisite Agriculture) และ
เกษตรกรรมแบบแม่ น ย� า (Precision
Agriculture)
รั ฐ บาลไต้ ห วั น ตั้ ง เป้ า วางแผน
ช่ ว ยธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ราว
100,000 แห่ง หรือประมาณ 10,000 แห่งต่อปี
ภายใต้ ง บประมาณ 4 พั น ล้ า นบาทต่ อ ปี
โดยแนวทางหลักของโปรแกรมผลิตภาพ 4.0
ที่ เ ข้ า ไปช่ ว ยภาคธุ ร กิ จ เปลี่ ย นผ่ า นนั้ น
จะเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับ
Intelligent Machinery, Internet of Things
Technology และ Big Data Application
โดยจะเริม่ จากการประเมินสถานะขององค์กร
เป็ น เบื้ อ งต้ น (Maturity Assessment)
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ การประเมินเพือ่ จัดกลุม่ กระบวนการผลิต
(Operating Status Classification)
การประเมินการจัดการองค์กร (Corporate
Excellence Evaluation) การประเมิ น

ความเป็นเลิศในภาพรวม (Total Excellence
Evaluation) และการประเมินเพื่อออกแบบ
โปรแกรมการให้ค�าปรึกษาและบริการ เช่น
การฝกอบรมหรือมาตรการสนับสนุนต่างๆ
จากภาครัฐ (Consultation Programs and
Service Items) มี 48 ค�าถาม รวม 480 คะแนน
ผลการวิ เ คราะห์ จ ะน� า ไปสู ่ ก ารออกแบบ
ขั้ น ตอนการเปลี่ ย นผ่ า นสู ่ ผ ลิ ต ภาพ 4.0
อย่างเป็นระบบ และจะมีการประเมินผล
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นขั้นตอนสุดท้าย
นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ได้ ป รั บ ปรุ ง
กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การสร้ า ง
นวัตกรรมและผู้ประกอบการ ด้วยการปรับ
ข้อก�าหนดในการระดมทุนเพื่อจูงใจนักลงทุน
ต่างประเทศ ประกาศ Third Party Payment
Act โดยให้ใบอนุญาตบริษทั เพือ่ เป็นคนกลาง
ในการท� า ธุ ร กรรมการเงิ น เช่ น allPay
Third-Party Payment CO.,Ltd., Pay2go
Co.,Ltd., Gash Plus และจัดตั้ง R.O.C.
Rapid Innovation Prototyping League
for Enterprises (TRIPLE) เพื่อเปลี่ยนจาก
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ปสู ่ ก ารผลิ ต จริ ง
โดยเป็น Platform ที่เปดรับแนวคิดจากผู้คน
ทั่วโลก และมี Taiwan Innovation and
Entrepreneurship Center ในซิลิคอนวัลเลย์
เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุน และช่วยเหลือ
ในการสร้างฝันให้เป็นจริง
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“ เป้าหมายในการ
เพิ่มผลิตภาพของประเทศ
ให้ได้ 10 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
ในปี 2567
ไม่ใช่เป็นแค่ความฝัน ”

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่รัฐบาลไต้หวันมองว่าจะสามารถท�ำให้ผลิตภาพ 4.0 ไปสู่
เป้าหมายการเพิ่ม GDP per Capita ในอุตสาหกรรมการผลิตได้ คือ สินค้าและบริการ
จากไต้หวันจะต้องเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกในห่วงโซ่การผลิตโลกด้วยตราสินค้าของตนเอง
ไม่ใช่การรับจ้างผลิต ในขณะที่ตลาดโลกก�ำลังแข่งขันกันผลิตสินค้าและบริการที่มาจาก
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 4.0 ไต้หวันจะต้องท�ำให้ 3 เรื่องต่อไปนี้ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด คือ
1. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตภาพ 4.0 อาทิ เทคโนโลยีที่ท�ำให้กระบวนการผลิต
มีความชาญฉลาดและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับการส่งสัญญาณที่มีความไว
และการควบคุมจาก Internet of Things รวมถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Big Data
2. การพัฒนา Application เพือ่ สร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมขัน้ สูง และการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสนับสนุนการท�ำงานในเทคโนโลยีเพื่อผลิตภาพ 4.0
3. การสร้าง Smart-tech Talent โดยบูรณาการแนวทางความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานวิจัยภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
นอกจากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้การพัฒนาผลิตภาพ 4.0 ประสบความส�ำเร็จแล้ว
สภาบริหาร (Executive Yuan) ยังมองว่า การพัฒนาเทคโนโลยีที่ท�ำให้กระบวนการผลิต
มีความชาญฉลาดและหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรมจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะสูง และการเข้าสู่ยุคแรงงานสูงวัยที่ประเทศก�ำลังเผชิญอยู่ได้อีกทางหนึ่ง
รั ฐ บาลไต้ ห วั น ด� ำ เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ งในการผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์
ผลิตภาพ 4.0 ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างแผนไว้ กลยุทธ์ตา่ งๆ ทีอ่ อกมาเพือ่ ขับเคลือ่ นผลิตภาพ 4.0
ล้วนถูกวางแผนมาอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงความจริงจัง
ของประเทศเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างไต้หวัน ในการผลักดันแนวทางการพัฒนา
ผลิตภาพ 4.0 ให้ส�ำเร็จได้เป็นอย่างดี โดยมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนรวมถึงการติดตามประเมินผล
เพื่อการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายใหญ่ซึ่งไต้หวันตั้งใจไว้ในการเพิ่ม GDP per
Capitaในอุตสาหกรรมการผลิตให้ได้ 10 ล้านดอลลาร์ไต้หวันในปี 2567 ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม
อย่างแน่นอน
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