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สรางอนาคตสไตลเกาหลีใต

ดวย Manufacturing Innovation 3.0
ประเทศเกาหลี ใ ต ถื อ เป น หนึ่ ง
ในประเทศหนาใหมท่ีมีความโดดเดนบนเวที
อุตสาหกรรมการผลิตโลกในชวงหลายสิบป
ทีผ่ า นมา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ยานยนต และเซมิ ค อนดั ก เตอร ขณะนี้
เกาหลีใตยังพยายามกาวไปอีกขั้นดวยการ
ขยายอิทธิพลดาน Soft Power (การครอบงํา
สังคมและประชาชนในประเทศอื่น ผานทาง
วัฒนธรรม คานิยม และนโยบายตางประเทศ
โดยไมใหรูสึกวาถูกบีบบังคับ ตามทฤษฏี
ของ Joseph Nye) ไปยังประเทศตางๆ
เพื่อทําใหมั่นใจวา เกาหลีใตจะสามารถรักษา
บทบาทผูนําอุตสาหกรรมโลกทั้งในปจจุบัน
และอนาคตเอาไวไดอยางตอเนื่อง
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ทวาในอีกดานหนึ่ง เศรษฐกิจของ
เกาหลีใตทุกวันนี้กลับยืนอยูบนความเสี่ยง
เนื่องจากความรุงเรืองทางเศรษฐกิจตั้งแต
หลั ง สงครามเกาหลี ม าจากกลุ  ม แชโบล
(Chaebols) หรื อ กลุ  ม ธุ ร กิ จ ครอบครั ว
ขนาดยักษใหญที่ทรงอิทธิพลของประเทศ
เชน Samsung, LG, Hyundai, SK และ Lotte
ซึง่ เพียงแคยอดขายของบริษทั 10 แหงในกลุม
แชโบลก็เทียบเทากับรอยละ 67.8 ของ GDP
เกาหลีใตทงั้ ประเทศ แมวา กลุม แชโบลจะเปน
เสาหลักทีส่ รางความมัง่ คัง่ แกประเทศมาอยาง
ยาวนาน แต วั น ใดที่ ก ลุ  ม ธุ ร กิ จ จํ า นวน
เพียงหยิบมือเหลานีม้ ปี ญ หายอมสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได

นอกจากนี้ เกาหลีใตยงั กําลังเผชิญกับ
ความทาทายภายในประเทศหลากหลายดาน
เช น เศรษฐกิ จ ชะลอตั ว ประชากรสู ง วั ย
ต น ทุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละแรงงานที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
อยางตอเนื่อง และการขาดแคลนแรงงาน
ในสายการผลิต ซึง่ หากปลอยเอาไวจะกลายเปน
ภัยคุกคามตออนาคตของประเทศ ดวยปจจัย
เหลานี้เองทําใหรัฐและเอกชนของเกาหลีใต
เห็ น ตรงกั น ว า การสร า งนวั ต กรรมและ
การปรับปรุงผลิตภาพใหแกเอกชน โดยเฉพาะ
SMEs ซึ่งมีมากกวารอยละ 90 จะกลายเปน
กุญแจสําคัญในการแขงขันและเอาชนะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ

สรางอนาคตสไตลเกาหลี ใต ดวย Manufacturing Innovation 3.0

ในป 2013 รัฐบาลเกาหลีใตไดดาํ เนินการเชิงรุกดวยการกําหนดนโยบายเรือ่ งเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative Economy) เปนวาระสําคัญของชาติ และเนนการพัฒนาเทคโนโลยี
ดาน Online อยางไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลไดดําเนินการสํารวจขอมูลของ SMEs กลับพบวา
สวนใหญยังคงใชแรงงานคนเปนหลักในกระบวนการผลิต และไมสามารถปรับตัวใหทัน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ ดังนั้น หลังจากผูนําเกาหลีใตไดเดินทาง
ไปเยือนประเทศเยอรมนีอยางเปนทางการในป 2014 ภายในปเดียวกันนั้นเอง กระทรวงการคา
อุตสาหกรรม และพลังงาน (Ministry of Trade, Industry and Energy) ซึ่งเปนหนวยงานหลัก
ที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ได เ ริ่ ม ประกาศนโยบายระดั บ ชาติ ภ ายใต ชื่ อ
Manufacturing Innovation 3.0 โดยผสมผสานแนวคิดเรื่อง Industry 4.0 ของเยอรมนี
เขามาเพื่อเติมเต็มนโยบายเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค และคงความไดเปรียบในการแขงขัน
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
Manufacturing Innovation 3.0 ของเกาหลีใตเนนการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
ดวยการบูรณาการเทคโนโลยีทั้งดาน Online และ Offline มีเปาหมายหลักคือ การสราง
อุตสาหกรรมใหมทเี่ กิดจากบูรณาการอุตสาหกรรมตางๆ เขาดวยกัน และปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตของเอกชนโดยเฉพาะ SMEs ใหมีผลิตภาพมากที่สุด โดยกําหนด 3 ยุทธศาสตรและ
6 ภารกิจสําคัญ ไดแก

ยุทธศาสตร
1. บูรณาการเพื่อสรางอุตสาหกรรมใหม

ภารกิจ
1. สรางนวัตกรรมในกระบวนการผลิต ดวยระบบ IT
และ Software
2. สรางกลไกขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ

างความมั่นคงทางดานวัสดุและชิ้นสวนประกอบ
2. เสริมสมรรถนะหลักที่เปนจุดแข็งของอุตสาหกรรมสําคัญ 3.4. สร
เพิ่ม Soft Power ใหแกอุตสาหกรรมการผลิต
3. วางโครงสรางสําหรับ Advanced Manufacturing

5. สรางแรงงานใหตรงกับความตองการของแตละพื้นที่
6. สรางศูนยกลาง R&D ของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
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“ เปาหมายหลักของ
Manufacturing Innovation 3.0
คือ การสรางอุตสาหกรรมใหม
ที่เกิดจากบูรณาการ
อุตสาหกรรมตางๆ เขาดวยกัน
และปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของเอกชน โดยเฉพาะ SMEs
ใหมีผลิตภาพมากที่สุด ”
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ตั้งแตเริ่มนโยบาย Manufacturing
Innovation 3.0 เปนตนมา รัฐบาลเกาหลีใต
ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ตั้งไวอยาง
จริงจัง โดยบูรณาการอุตสาหกรรมที่มีอยูเดิม
เขากับระบบ IT, Software และ Internet
เพื่อสรางโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
และอุ ต สาหกรรมใหม รวมทั้ ง จั ด ทํ า แผน
เพื่อเสริมจุดแข็งในดานตางๆ โดยเฉพาะ
ดานวิศวกรรม การจัดการวัตถุดิบ Software
Design และ Embedded Software
นอกจากนี้ ยังพยายามสนับสนุนการพัฒนา
ดาน R&D ใหเทคโนโลยี เชน เซ็นเซอร
มีความแพรหลายมากขึ้นและมีราคาถูกลง
เพื่อชวยลดตนทุนของ SMEs และผลักดันให
มหาวิทยาลัยตางๆ สรางหลักสูตรทีบ่ รู ณาการ
ความรูจากหลากหลายสาขา และยังวางแผน
ที่จะสรางนวัตกรรมดานแรงงาน โดยเฉพาะ
การเพิ่มจํานวนนักวิจัยที่เปนผูหญิงดวยการ
สรางกลไกที่เอื้อตอการทํางานของผูหญิง
มากขึ้น เชน เวลาทํางานที่ยืดหยุน การขยาย
จํานวนศูนยเลีย้ งเด็กใน Technopark เปนตน

เมื่อดําเนินนโยบาย Manufacturing
Innovation 3.0 ไดระยะหนึ่ง ผลปรากฏวา
บริษทั ขนาดใหญจาํ นวนมากสามารถประยุกต
ใชเทคโนโลยี เชน Internet of Things หรือ
Cloud Computing มาพั ฒ นาโรงงาน
อัจฉริยะสําเร็จไดดวยตนเอง ในขณะที่ SMEs
กลับประสบความลมเหลวบอยครั้ง เนื่องจาก
ติดปญหาดานคาใชจายในการลงทุนและ
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ ดังนั้น
รัฐบาลเกาหลีใตจึงตัดสินใจผลักดันโครงการ
Industrial Innovation Movement 3.0
ให เ ป น กลไกการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ภายใต
ยุทธศาสตรที่ 1 และตั้งเปาพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตของ SMEs จํานวน 10,000
แหงใหเปนโรงงานอัจฉริยะภายในป 2020
โดยมีกระทรวงการคา อุตสาหกรรม และ
พลังงานเปนเจาภาพ และหอการคาและ
อุตสาหกรรมเกาหลี (Korea Chamberof
Commerce and Industry) เปนผูดําเนินการ
ผ า นมู ล นิ ธิ Large & Small Business
Cooperation Foundation
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โครงการ Industrial Innovation
Movement 3.0 ใช Win-win Growth
Model สรางผลประโยชนรวมกันระหวาง
บริษัทขนาดใหญและ SMEs โดยบริษัทขนาด
ใหญเปนผูใหการสนับสนุนดานเงินทุน ที่
ปรึกษา และผูเ ชีย่ วชาญจากภายนอกเพือ่ สราง
นวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการ รวมทัง้ มีระบบการติดตามผลทีช่ ดั เจน
ซึ่งในชวงเริ่มตนโครงการเนนการสนับสนุน
SMEs ที่เปน 1st Tier Suppliers แลวจึงคอย
ขยายผลไปยัง 2nd Tier Suppliers และ 3rd
Tier Suppliers ตามลํ า ดั บ เพื่ อ ทํ า ให
บริษัทขนาดใหญไดรับประโยชนจากการเพิ่ม
ผลิตภาพของ SMEs เหลานี้ โดยตั้งแตเริ่ม
โครงการมาจนถึงป 2017 มีบริษัทขนาดใหญ
ขนาดกลาง และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 84 แหง
รวมลงทุนเปนเงิน 5.3 พันลานบาท สามารถ
ชวยเหลือบริษัท SMEs ไดจํานวน 8,000 แหง
และสราง Smart Factory System ใหแก
SMEs ไดจํานวน 1,192 แหง ซึ่งผลการสํารวจ
เพื่ อ ประเมิ น ผลโครงการแสดงให เ ห็ น ว า
บริ ษั ท ส ว นใหญ ที่ เ ข า ร ว มโครงการมี ผ ล
การดําเนินการที่ดีขึ้น เชน สามารถลดอัตรา

ของเสียลงเฉลี่ยรอยละ 73.1 คิดเปนมูลคา
4.54 พันลานบาทตอป หรือ 3.54 ลานบาท
ตอปตอบริษัท เกิดการจางพนักงานใหม
2,272 คนในบริษัท 691 แหง และทําให
เกิดการลงทุนใหม 1 พันลานบาทในบริษัท
938 แหง
ดวยผลสําเร็จดังกลาว รัฐบาลจึงเพิ่ม
เป า หมายโครงการเป น การสร า งโรงงาน
อัจฉริยะ 30,000 แหง ภายในป 2025 พรอม
กับเรงดําเนินการใน 2 ดาน ไดแก 1. การฝก
อบรมแรงงานจํานวน 40,000 คนใหมีทักษะที่
พรอมตอการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และ
2. เพิ่มงบประมาณ 6.34 พันลานบาทสําหรับ
การทํา R&D เรื่องโรงงานอัจฉริยะ การสราง
ศูนยทดสอบ (Testbeds) และการปรับปรุง
เทคโนโลยีดานเซ็นเซอร Big Data รวมถึง
Cyber Physical System เพื่อขยาย Smart
Technology ใหครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม
ในประเทศ โดยในป 2018 รัฐบาลวางแผนที่
จะมุง เนนใน 3 เรือ่ ง ไดแก 1. การเผยแพรและ
ขยายผล Smart Factory Systems ใหแก SMEs

2. ขยายการสนับสนุนในเรื่องที่หลากหลาย
มากขึ้ น เช น Process Innovation,
Special Production Technology และ
Environmental Safety 3. พัฒนาทีป่ รึกษา/
ผูเ ชีย่ วชาญ เพือ่ สรางใหเกิดความตอเนือ่ ง
เกาหลี ใ ต มี ค วามฝ น เช น เดี ย วกั บ
หลายๆ ประเทศที่ตองการกาวขึ้นเปนผูนํา
ดานอุตสาหกรรมการผลิตทีท่ รงอิทธิพลของโลก
แตสิ่งสําคัญที่ทําใหเกาหลีใตแตกตางจาก
ประเทศอืน่ และสามารถกระโดดขึน้ มาเปนหนึง่
ในแนวหนาของโลกไดสาํ เร็จ นัน่ คือ ความมุง มัน่
อยางไมยอทอในการสรางอนาคตที่ตนเอง
ตองการใหเกิดขึน้ จริงแมจะเผชิญกับอุปสรรค
ตางๆ ดวยการมีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใชในการตัดสินใจที่ดีและการมองบริบท
ของประเทศตนเองอยางเขาใจ ทําใหนโยบาย
Manufacturing Innovation 3.0 ของเกาหลีใต
ไมใชการเลียนแบบ Industry 4.0 ของเยอรมนี
แตเปนการนํามาปรับใหเขากับบริบทของตนเอง
อยางชาญฉลาดและยืดหยุน มุงเนนการใช
ประโยชนอยางเต็มที่ในการเสริมจุดแข็งและ
ทลายขอจํากัดที่มี เพื่อสรางอนาคตประเทศ
ดวยมือของตนเอง
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