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Urban tech แรงผลักดันใหม่               
เพื่อกำรพัฒนำเมือง? 

CityLab 

หนึ่งในภาคส่วนท่ีเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและ        
การร่วมทุน (venture capital) ท่ีน่าสนใจคือ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองและการใช้ชีวิตใน
ตัวเมืองหรือ Urban tech ในช่วงทศวรรษท่ีผ่าน
มาบริษัทเทคโนโลยี ท่ีส าคัญหลาย ๆ บริษัท
ด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับเมือง ไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง ท้ัง  Uber และ AirBnB น่าจะเป็นชื่อท่ีคุ้นหู
อยู่ สองบริษัทดังกล่าวเป็นตัวอย่างบริษัท Urban 
Tech ท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทเทค
ขนาดยักษ์ใหญ่สี่บริษัท หรือ Big Four – ซึ่งได้แก ่
Apple Amazon Alphabet และ Facebook 

แม้  Uber และ Airbnb จะมีศักยภาพในการ
แข่งขันท่ีสูง แต่การกล่าวถึงเพียงสองบริษัทนี้ ก็ยัง
เป็นภาพของ Urban Tech ท่ีไม่ครบถ้วน บริษัท
ด้านคมนาคมเช่น Lyft Lime และ Bird ก็เป็นอีก
หัวหอกด้าน Urban Mobility ท่ีน าเอารูปแบบการ
ให้บริการคมนาคมใหม่ ๆ เช่น Bike และ Scooter 
sharing ให้เป็นทางเลือกส าหรับการเดินทางในตัว
เมือง ในด้านของ room-sharing แม้ Airbnb จะ

เป็นผู้น าของตลาดแต่ก็ยังมี WeWork ท่ีให้บริการ
ด้าน co-working space ท่ีหนึ่งท่ีเป็นอีกผู้น าด้าน
อสังหาริมทรัพย์ระดับโลกท่ีส าคัญ 

Waze และบริษัท startups ด้านแผนท่ีอื่น ๆ 
ให้บริการผ่านการจัดเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัด
การเมืองในรูปแบบกายภาพ และมีการอัพเดท
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องแบบ real time และยังมี
อีกหลากหลายบริษัทท่ีด าเนินการในด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเทคโนโลยี
การก่อสร้าง (construction tech) และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีความชาญฉลาด (smart infrastructure) 
เช่น Spot Hero ท่ีให้บริการด้านท่ีจอดรถ และ 
Enevo บริษัทจากฟินแลนด์ ท่ีสร้างระบบการ
ติดตามของเสียของเขตเมือง และยังมีการ
ให้บริการรับส่งสินค้าและอาหาร เช่น Instacart 
Deliveroo และ Delivery Hero 

ท่ีผ่านมามีการให้ความสนใจบริษัทประเภท 
Urban-tech startups จากนักลงทุนเป็นอย่าง
มาก สัดส่วนการลงทุน venture-capital ในด้าน
ดังกล่าวค่อนข้างท่ีจะสูง ยกตัวอย่างเช่น Uber 
สามารถดึ ง  venture capital ได้ มากถึ ง  16 
พันล้านเหรียญสหรัฐ Lyft Airbnb และ WeWork 
ได้รับประมาณ 5-6 พันล้านเหรียญ ในขณะท่ี
บริษัท social media ท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง
เช่น Twitter สามารถดึงดูดทุน venture capital 
ได้เพียง 1.5 พันล้านเหรียญ 

ในภาพรวมบริษัท urban-tech เหล่านี้ต่ างมี
จุดประสงค์การด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับเมือง 
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และพื้นท่ีของเมือง ตัวอย่างของบริษัทเหล่านี้
ได้แก่ Sidewalk Labs ท่ีเป็น spinoff จากบริษัท 
Alphabet ของ Google มุ่งสร้างย่านเมืองท่ีใช้
ระบบเทคโนโลยีระดับสูงในเขตอ่าวของเมือง    
โตรอนโต้ แคนาดา บริษัท Y Combinator ท่ีโด่ง
ดังจาก Silicon Valley ก าลังมุ่งท าการศึกษาเมือง
และการใช้ชีวิตในเมือง และยังมีบริษัทอื่น ๆ อีก
มากมาย ท่ีเติบโตผ่านการผลักดันโดยกองทุน 
UrbanUS ท่ี ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น  urban-tech 
startup 

การศึกษาของ ซิตี้แลปแสดงให้เห็นว่าในช่วง          
ค.ศ. 2016-2018 มีการลงทุนในด้าน Urban 
tech มากถึง 76.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 
17% ของการลงทุน venture capital ท้ังหมด 
ท่ัวโลก (456.4 พันล้านเหรียญ) เมื่อวิเคราะห์
ตัวเลขการลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าการ
ลงทุนส่ วนใหญ่จะอยู่ ใน start-up ประเภท 
Mobility/ride-sharing (46.8 พั น ล้ า น  61%) 
Food delivery (14.6 พันล้าน 19%) Co-living 

& co-working space 6.4 พันล้าน 8.3%) Bikes 
and Scooter (6.4 พันล้าน 8.3%) และ Smart 
city (5.6 พันล้าน 7.3%) โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็น
ผู้น าในด้านดังกล่าว (35 พันล้าน 45%) จีน (26 
พันล้าน 34%) และสิงคโปร์ (4.5 พันล้าน 6%) 
และหากพิจารณาในระดับเมืองแล้ว สามเมือง
หลั ก ในด้ านการลง ทุน  Urban tech ได้ แก่      
ซานฟรานซิสโก ปักกิ่งและนิวยอร์ก 

ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการลงทุน
ด้าน Urban tech ในเมืองใหญ่ ๆ แล้ว ยังแสดง
ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการจัดการด้านต่าง ๆ ของเมือง เช่น 
การใช้พื้นท่ี การจัดการทรัพยากร การคมนาคม 
และการบ าบั ด ขอ ง เสี ย  โ อกาสและก าร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมาถึงในไม่ช้า แต่สิ่งท่ีไม่
การันตีคือการน าไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่
ของประชากรในเขตเมืองให้สูงขึ้น ความเท่าเทียม
ในการเข้าถึงการบริการ และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเมือง ท้ังในส่วน
ของราชการและเอกชน ต้องเริ่มตระหนักและเร่ิม
คิดแนวทางการร่วมมือกับ urban tech เหล่านี้ 
เพื่อน าไปสู่เป้าหมายและประโยชน์ของสังคมใน
ภาพรวม 
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UNIDO จัดฝึกอบรม                        
นักนโยบำยอุตสำหกรรมเวียดนำม 

ที่มา UNIDO 

เวียดนาม, 17 สิงหาคม 2561 – นักวางแผนและ
นโยบายอุตสาหกรรมของรัฐบาลเวียดนามเข้าร่วม
การฝึกอบรมระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ด้านเครื่องมือ
ส าหรับการวิเคราะห์แผนและข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
หลักสูตรดังกล่าวพิจารณาถึงมุมมองหลากหลายท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ การผลิต  การส่งออกการเพิ่ม
มูลค่า ศักยภาพของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในภาค
เศรษฐกิจ การผลิตและปัจจัยทางสั งคมท่ี
เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด และผลการด าเนินงานของคู่แข่ง 

ในการฝึกอบรม ผู้ เชี่ยวชาญของ UNIDO ได้
ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายกระทรวง
ของรัฐบาลเวียนนาม อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้า กระทรวงการวางแผนและการลงทุน 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการเกษตรกรรมและ
การพัฒนาชนบท กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ
ต่าง ๆ ในเวียดนาม มีการฝึกอบรมการใช้
เครื่ อ งมื อวิ เคราะห์  ประ เภทต่ าง  ๆ เช่ น 
Competitive Industrial Performance (CIP) 
index แ ล ะ  Enhancing the Quality of 
Industrial Policy (EQuIP) toolkit เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ 

ในพิธีเปิดการฝึกอบรม ท่ีปรึกษาด้านนโยบาย
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง  UNIDO น า ย  Andrea 
Antonelli กล่าวว่า "เราคาดหวังว่าจากการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้ก าหนดนโยบายในเวียดนามจะ
ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเชิงปริมาณ
ในเชิงลึก เพื่อวัดประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม 
และเพื่อแจ้งกระบวนการคัดเลือกภาครวมถึง   
ข้อจ ากัด และจะสามารถด าเนินการวิเคราะห์โดย
ใช้ชุดเครื่องมือและวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างชาญ
ฉลาด พวกเขายั งจะได้ รับทักษะในการใช้
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติท่ีจ าเป็น เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการประเมินและท าความ
เข้าใจการจัดประเภทข้อมูลท่ีแตกต่างกันไป " 

น า ย  Trang Quang Ha  ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม
อุตสาหกรรมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้ากล่าวว่า "การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
เป็นประโยชน์อย่างมาก ตามวัตถุประสงค์และ
ล าดับความส าคัญของคณะกรรมการเศรษฐกิจ
กลางท่ีได้ก าหนดทิศทางในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติท่ีมีวาระไปถึงปี
พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดยนโยบายดังกล่าวได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ส าหรับปีพ.ศ. 2588 (ค.ศ. 2045) 

กิจกรรมดังกล่าว โดย UNIDO เป็นกิจกรรมท่ีให้
การสนับสนุนต่อรัฐบาลของประเทศเวียดนามใน
การก าหนดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมย่อยและ
นโยบายการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องผ่านการสร้าง
ขีดความสามารถของสถาบัน โครงการดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ และมี
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วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของยุทธศาสตร์
และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
เวียดนาม ผ่านการสร้างขีดความสามารถของ
สถาบันต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมฝึกอบรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าวเป็นกิจกรรมสุดท้าย
ของสามกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถ
ส าหรับนักนโยบายอุตสาหกรรมของเวียดนาม ซึ่ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกได้ถูกจัดขึ้นเมื่อ
ต้นปีนี้และได้ถ่ายทอดหลักการพื้นฐานบาง
ประการ รวมท้ังระบุถึงประโยชน์ของการก าหนด
นโยบายอุตสาหกรรมท่ีใช้หลักฐาน กิจกรรมท่ีสอง
ได้กล่าวถึงความท้าทายและโอกาสท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการศึกษากรณีต่าง ๆใน
ระดับสากล โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีและ
แอฟริ กาใต้  มาอธิ บายถึ งกิ จกรรมต่ าง  ๆ 
ภายในประเทศของตน 

 

ออสเตรียรับต ำแหน่งประธำนสภำแห่ง
สหภำพยุโรป 

ที่มา: EU 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ท่ีผ่านมา รัฐบาล
ออสเตรียเข้ารับต าแหน่งประธานสภาแห่ง
สหภาพยุโรป (Presidency of the Council of 

the European Union) เป็นครั้งท่ีสาม ต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นต าแหน่งหมุนเวียนทุก ๆ หกเดือน 
โดยมอบหมายให้กับรัฐบาลของประเทศสมาชิก
ในสหภาพยุโรป ต าแหน่งดังกล่าวรับผิดชอบต่อ
การด าเนินการของรัฐสภาของสหภาพยุโรป 
(Council of the European Union) ซึ่ ง เ ป็ น 
สภาสูงของสหภาพยุโรป (upper house of the 
EU legislature) ซึ่งออสเตรียเข้ามารับต าแหน่ง
ดังกล่าวต่อจากบัลกาเรีย และจะส่งมอบต่อให้
โรมาเนียในวาระถัดไป 

ก่อนหน้านี้ออสเตรียได้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวใน
ปี 2541 และ 2549 แต่อย่างไรก็ตามการด ารง
ต าแหน่งประธานาธิบดีในวาระนี้ ต่างจากครั้ง
ก่อน ๆ เพราะได้มีการบังคับใช้สนธิสัญญา
ลิสบอนในปีค.ศ. 2552 ท่ีท าให้บทบาทของ
ประธานสภาแห่งสหภาพยุโรปเปลี่ยนไป และมี
การการก าหนดต าแหน่งประธานสภายุโรป 
(President of the European Council) ซึ่ ง
เป็นต าแหน่งใหม่ รวมท้ังต าแหน่งผู้แทนระดับสูง
ของสหภาพยุโรปเพื่อการต่างประเทศและ
นโยบายความมั่นคง (High Representative of 
the Union for Foreign Affairs and Security 
Policy) เ พิ่ ม ขึ้ น  ร ว ม ท้ั ง มี ก า ร ข ย า ย ขี ด
ความสามารถของรัฐสภายุโรปเพิ่มขึ้น ในฐานะ 
ผู้ถือครองต าแหน่งดังกล่าวในวาระท่ีจะมาถึง 
ออสเตรียจะมีส่วนร่วมอย่างมากกับงานด้าน
กฎหมายและการเมืองของสภาสหภาพยุโรป 
อาทิ: 
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 ร่างวาระการประชุมและก าหนดหัวข้อการ
ประชุมของคณะมนตรีและหน่วยเตรียมความ
พร้อมและคณะท างาน 

 ด ารงต าแหน่งประธานการประชุมของสภา ท่ี
ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปฯ หรือหรือ
ประธานสภายุโรป ไม่ได้รับเป็น เช่น สภากิจการ
ท่ั ว ไป  (General Affairs Council GAC) สภา
เศรษฐกิจและการเงิน (Economic and Financial 
Affairs Council - ECOFIN) ), ความยุติธรรมและ
การต่างประเทศสภา (Justice and Home Affairs 
Council - JHA); 

 เป็นประธานฝ่ายเตรียมการและคณะท างาน 

 เป็นผู้น าในการเจรจาใน "trilogues" กับรัฐสภา
ยุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อบรรลุ
ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเสนอกฎหมาย 

 ประสานงานการริเริ่มทางการเมืองของรัฐ
สมาชิก 

ในการแถลงข่าวเมื่อวัน ท่ี 9 มีนาคม 2561 
รัฐบาลออสเตรียได้น าเสนอประเด็นหลักท่ี
รัฐบาลต่อการจะด าเนินการในวาระการรับ
ต าแหน่งที่จะมาถึงนี้สามประเด็น ได้แก่ 1) ความ
ปลอดภัยผ่านการต่อต้านการหลีกหนีเข้าเมือง
อย่างผิดกฎหมายโดยการตรวจตราเขตชายแดน
ด้านนอก 2) การรักษาความสามารถในการ
แข่งขันของยุโรป ผ่านการด าเนินการระบบ
ดิจิทัล 3) เสถียรภาพในประเทศเพื่อนบ้านของ
ออสเตรีย (ก าลังด าเนินการเข้าสู่สหภาพยุโรป 

ของประเทศแถบบอลข่านตะวันตก) โดยชูค า
ขวัญว่า A Europe that protects 

ผู้ สน ใจข้ อมู ล เพิ่ ม เติ มสามารถรับชมได้ ท่ี  
https://www.eu2018.at/agenda-
priorities/programme.html 

 

 

ผลกระทบก้ำวต่อไปสู่อุตสำหกรรม 4.0 

การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 หรือ Industrial 
Revolution (IR) 4.0 เป็นหนึ่งในแนวคิดท่ีก าลัง
เปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลกอย่างมี
นัยส าคัญคือ หลักของ IR คือการน าเอาระบบ
ดิ จิ ต อ ล ม า พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมต่อ (connected 
manufacturing) และอัตโนมัติ (autonomous) 
สร้ างความเชื่ อมต่อแบบ real-time ให้กับ 
มนุษย์ เคร่ืองจักร และวัตถุ ต่าง ๆ รวมท้ังข้อมูล
และการสื่อสารเพื่อให้น าไปสู่กระบวนการการ
ผลิตและการจัดการท่ีซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
อย่างมีพลวัต แนวคิดดังกล่าวถูกผลักดันจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
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จุดประสงค์หลักของแนวคิด Industry 4.0 คือ
การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการก้าว
ผ่านอุปสรรคปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรม เช่น 
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเวทีและ
ตลาดระดับโลก การรับมือความเปลี่ยนแปลง
ของตลาดที่ผกผันและรวดเร็ว ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ customization และวงจร 
life cycle ของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีสั้นลง 

แม้จะมีการศึกษาและบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร น า เ อ า แ น ว คิ ด  Industry 4.0 ม า
ด าเนินการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีความ
ไม่แน่นอนและคลุมครือของผลที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการน าเอาแนวคิดดังกล่าวมาด าเนินการ 
และในบางกรณี  ก็มีความขัดแย้ งระหว่าง
ความเห็นของบทความและการศึกษาอีกด้วย 

Muller, Kiel and Voigt (2018) ได้รวบรวมเอา
ผลประโยชน์และความท้าทายในด้านสังคม 
เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ที่จะมาจาก 
Industry 4.0 การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้
แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในโอกาสและ
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากการน าเอาแนวคิด 
Industry 4.0 ไปด าเนินการ 

ผลประโยชน์และความท้าทายในด้านสังคม 
เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม จาก Industry 4.0 
รวบรวมโดย Muller, Kiel and Voigt (2018) 

 

 

เศรษฐศำสตร ์

 ความโปร่งใสและความเชื่อมต่อของภาคส่วน      
ต่าง ๆ  สามารถท าการ Optimisation กระบวนการ
ท่ีเกี่ยวข้องได้ เพ่ิมประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น 
(flexibility) คุณภาพและความสามารถในการ
ปรับแต่ งตามความต้ องการของผู้ บริ โภค 
( customization) ผ่ า น ก า ร น า เ อ า  Smart 
manufacturing technologies มาด าเนินการ 

 สร้าง New value propositions  และเปลี่ยน
แนวทางการผลิตให้เป็น demand orientated 
แ ละ  enable load balancing ร วม ท้ั ง ล ด
ค่าใช้จ่ายด้านขนส่งและคมนาคม 

 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการผลิตแต่ก็มี
ความเสี่ยงด้านการลงทุนท่ีสูงและความไม่
แน่นอนของผลก าไรท่ีจะได้รับ 

 มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 ท่ียังไม่
มีการบัญญัติและเป็นท่ีท้าทาย โดยเฉพาะ
ส าหรับกิจการขนาดกลางและเล็กท่ีมีทุนและ
ทรัพยากรท่ีจ ากัด 

สิ่งแวดล้อม 

 ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ผ่านการ optimization demand และ load 
balancing  

 ความโปร่งใสของกระบวนการและอุปสงค์ท า
ให้สามารถจัดตารางการด าเนินการได้อย่าง
อัจฉริยะ  
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 ความสามารถในการจ าลองกระบวนการผลิต
ท าให้ลดการสิ้นเปลือง และความสามารถใน
การคาดเดาการใช้พลังงานผ่านระบบ Smart 
Energy system  

 ข้อมูลท่ีใช้ในการออกแบบการผลิตสามารถ
เช่ือมต่อกับข้อมูลการใช้งานท าให้กระบวนการ
ออกแบบมีการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านการ
จัดการ product life cycle และ recycling 
ส่งผลให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดปริมาณของเสียและการใช้ทรัพยากร      ใน
ด้านการขนส่งและคมนาคม  

 แนวคิด Industry 4.0 (โดยเฉพาะด้านความ
โปร่งใสของข้อมูลของห่วงโซ่การขนส่ง) จะ
ช่วยลดความจ าเป็นในการขนส่งสินค้าและ
ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็น ลดการส่งของผิดพลาด 
การรอคอยท่ีไม่จ าเป็น และการเสียหายของ
สินค้ า  อีก ท้ั งช่ วยกระจายตั วแหล่ งผลิ ต 
(Decentralization production) เข้าไปใกล้
แหล่งท่ีผลิตภัณฑ์ถูกใช้ และช่วยแนวการผลิต
แบบ additive manufacturing (ผลิตชิ้นส่วน
ส ารอง) เพ่ือลดของเสียลง 

สังคม 

สนับสนุ นการ เ รี ยนรู้ ผ่ า นระบบอั จฉ ริ ย ะ 
( intelligent assistance systems) แ ล ะ 
human machine interfaces เพ่ือน าไปสู่ความ
พึงพอใจของผู้ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
การแทนที่ของเครื่องจักรในการท างานประเภท
ต่าง ๆ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง Job profile 

ของแรงงานท่ีจะลดการใช้แรงงานลดและเพิ่ม
ความต้องการในด้าน programming  ซึ่ งจะ
น าไปสู่ความจ าเป็นในการศึกษาและฝึกฝนใน
รูปแบบใหม่ ๆ อย่างไรก็ตามรูปแบบงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การวางแผน และการ
ติดตามผล อาจจะถูกหุ่นยนต์และเครื่องจักรมา
แทนท่ีเช่นกัน อย่างไรก็ตามความในด้านดังกล่าว 
ยังมีความแตกต่าง ๆ เป็นอย่างมากต่อผลของ 
Industry 4.0 กับสังคม 

หมายเหตุ – การศึกษาของ Muller, Kiel and 
Voigt (2018) [1] ยังแสดงให้ เห็นถึงความท้า
ทายในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 
(Sustainability) โดยได้ท าการส ารวจบริษัทและ
กิจการต่าง ๆ ในประเทศเยอรมนี 746 บริษัท 

[1] What Drives the Implementation of 
Industry 4.0? The Role of Opportunities and 
Challenges in the Context of Sustainability 

 

จุดเริ่มต้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การจัดตั้งพื้นท่ีพิเศษเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เกิดขึ้ นครั้ งแรกเกิดขึ้ น ณ เมือง Shannon 
ประเทศไอร์แลนด์ในปีค.ศ. 1959 โดยเป็นเขต
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พื้นท่ีการค้าเสรีหรือ Free Trade Zone แห่งแรก 
นับตั้งแต่นั้น แนวคิดดังกล่าวได้ถูกแพร่กระจาย
ไปท่ัวโลก และมีการเพิ่มขึ้นของประเภทพื้นท่ี
พิเศษดังกล่าว เช่น Industrial Estate, Industrial 
Park, และ  Export processing Zones (EPZs) 
โดยท่ัวไปการจัดตั้งพื้นท่ีพิเศษมีจุดประสงค์หลัก
เชิงนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพื่อ
การส่งออกและการพัฒนาอุตสาหกรรม แก้ปัญหา
การว่างงาน ช่วยผลักดันนโยบายเศรษฐกิจอื่น ๆ 
และเป็นพื้นท่ีทดลองนโยบายและการด าเนินการ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

 

รายงานของ Private Enterprise Development 
in Low Income Countries (PEDL)[1] พบว่ ามี
การเสนอค านิยามของการด าเนินการนโยบาย  
การจัดตั้งพื้นท่ีพิเศษท่ีมีจุดประสงค์ในการส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย โดยค าเรียก
ของนโยบายดั งกล่ าวโดยรวมคื อ  Special 
economic zones (SEZs) ท่ีครอบคลุมการจัดตั้ง
พื้นท่ีพิเศษท่ีหลากหลายเช่น เขตการค้าเสรี  
(free-trade zone) เขตการด าเนินการเพื่อส่งออก 
(export-processing zones) สวนอุตสาหกรรม
หรือนิคมอุตสาหกรรม (industrial park) ท่าเรือ

เสรี (free ports) เขตธุรกิจพิเศษ (enterprise 
zones) เป็นต้น ค านิยามต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง
ประเภทของเขตพื้นท่ีพิเศษท่ีถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
จุดประสงค์ที่ได้กล่าวถึง 

 

ค ำนิยำมของประเภท Special Economic 
Zone (ที่มำ FIAS (2008), Zeng (2010), Zeng (N.A)) 

เขตกำรค้ำเสรี (Free Trade Zone) FTZ หรือ 
Commercial-free zone คื อแนวพื้ น ท่ี ปลอด
ภาษีท่ีสามารถใช้เป็นสถานท่ีส าหรับวาง จัดเก็บ 
พัก กระจายสินค้าคงคลังหรือจัดตั้งสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า การจัดส่ง
สินค้า transshipment และกระบวนการส่งออก
สินค้าต่าง ๆ 

เขตกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งออก (Export Processing 
Zone) EPZ คือ พื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ีจัดตั้งส าหรับ
ตลาดต่างชาติ  ภายใต้ข้อก าหนดการค้ าเสรี         
( free-trade conditions และ liberal regulatory 
environment) โดยรวมมี  EPZ สองประเภทคือ 
comprehensive type ท่ีเปิดรับสินค้าทุกประเภท
และ specialized type ท่ีเปิดรับสินค้าบางประเภท 
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เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ  ( Comprehensive 
Special Economic Zone) Comprehensive 
SEZs หรือ Multi-functional Economic Zones 
คือพื้นท่ีขนาดใหญ่ท่ีถูกก าหนดให้สามารถจัดตั้ง
สิ่งก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอุตสาหกรรม 
การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก ในบาง
กรณีพื้นท่ีเหล่านี้สามารถครอบคลุมเมืองท้ังเมือง
หรือเขตการปกครอง เช่น เมืองเซินเจิ้นและ
มณฑลไหหล า 

สวนอุตสำหกรรมหรือนิคมอุตสำหกรรม 
( Industrial Parks or Industrial estate) 
Industrial Park หรือ Industrial Zones คือพื้นท่ี
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่  ท่ีมีความ
ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ  Comprehensive Special 
Economic Zones แต่มีขนาดการท าการขนาด
เล็กกว่า โดยท่ัวไป Industrial Park จะมีข้อยกเว้น
หรือผลประโยชน์พิเศษท่ีดึงดูดให้กิจการต่าง ๆ 
มาตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

เขตคลังสินค้ำพิเศษ(Bonded Area) เขตคล้ง
สินค้ำพิเศษ (Bonded Areas หรือ Bonded 
Warehouses) เป็นสิ่งก่อสร้างเฉพาะหรือเขต
พื้นท่ีพิเศษท่ีก าหนดให้สามารถจัดเก็บ ท าการ
ดัดแปลง หรือจัดท ากระบวนการผลิตโดยไม่ต้อง

เสียภาษีตามปกติ แต่ยังคงอยู่ภายใต้ข้อบังคับทาง
ศุลกากร ซึ่งท าให้เขตคลังพิเศษดังกล่าวมีความ
แตกต่างจาก free trade zone หรือ free port 

เขตพิเศษ (Specialised Zone) Specialized 
Zones เป็นเขตพิเศษท่ีรวมเอาศูนย์ประเภทอื่น 
ๆ เช่ น  ศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  
petrochemical zones logistics parks แ ล ะ
สนามบินไว้ในเขตพื้นท่ีดังกล่าวด้วย 

เขตอุตสำหกรรมสีเขียว     (Eco-Industrial Zones 
or Park) Eco-industrial zone ห รื อ  parks 
(Industrial symbiosis) มีลักษณะพิเศษคือเป็น
พื้นท่ีท่ีมุ่งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลด  
ของเสียและเพิ่มศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทต่าง ๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
และพลังงาน 

ค านิยามท่ีได้ยกตัวอย่างมาแสดงให้ เห็นว่ า
ประเภทของพื้นท่ีพิ เศษดั งกล่าวจะมีความ
แตกต่างกัน แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในสี่ประการ
หลัก ได้แก่ 1) เป็นพื้นท่ีท่ีถูกจัดตั้งโดยเฉพาะและ
มีแนวกั้นทางกายภาพท่ีชัดเจน 2) เป็นพื้นท่ีท่ี
ได้รับการจัดตั้งและจัดการโดยหน่วยงานเฉพาะ 
3) มีการเสนอประโยชน์ท่ีน่าดึงดูดให้กับผู้ท่ีจะ
ลงทุนหรือจัดตั้งกิจการในพื้นท่ีดังกล่าว 4) มีพื้นท่ี
ทางศุลกากรเฉพาะและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องท่ี
มี ค ว าม ร วด เ ร็ ว  ( streamlined) กว่ า ปกติ  
นอกจากนี้พื้นท่ีพิเศษเหล่านี้มีความแตกต่างจาก
พื้นท่ีอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจอื่น ๆ สี่ประการ 
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ได้แก่ 1) เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการยกเว้นจากข้อบังคับ
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านพื้นท่ีการใช้
สอย และการลงทุนจากต่ างชาติ  2) มีการ
ให้บริการของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ เช่น 
กระบวนการศุลกากรท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ลงทะเบียนแบบ fast-track และการให้บริการ
แบบ one-stop-shop 3) มีการสร้างโครงสร้าง
พื้ นฐานท่ีมี คุณภาพสู งมากกว่ าพื้ น ท่ีอื่ น  ๆ 
ข้างเคียง 4) มีประโยชน์ทางการเงิน ( fiscal 
incentive) ให้กับผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนหลัก 
ในด้านอิสระในการลงทุน เงินสนับสนุน หรือ
ข้อยกเว้นทางภาษีต่าง ๆ 

นอกจากค านิยามท่ีได้ยกตัวอย่างมานี้ รายงาน
ของ UNEP ยั งได้ เสนอค านิยามพื้ น ท่ีพิ เศษ
ดังกล่าว ในบริบทของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผ่านเขตอุตสาหกรรมพิเศษ (Industrial Estate) 
หรือนิคมอุตสาหกรรม[2] โดยท าการแบ่งประเภท
ย่อยอีกสามประเภทได้แก่ Export Processing 
Zone (EPZs), High Technology Zones (HTZs) 
และ Integrated Industrial Zone (IIZ) จะเห็นได้
ว่าค านิยามของ UNEP และค านิยามท่ีรวบรวม
โ ด ย  PEDL มี ก า ร ทั บ ซ้ อ น กั น  โ ด ย นิ ค ม
อุตสาหกรรมนั้นมีพื้นท่ีท่ีเล็กกว่าและก าหนด
ประเภทเฉพาะ (อุตสาหกรรม) ในขณะท่ีพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษมีขนาดใหญ่กว่าและครอบคลุม
กิจกรรมท่ีกว้างกว่า 

การจัดตั้งเขตพิเศษเหล่านี้อาจจะมีจุดประสงค์ท่ี
แตกต่างกัน แต่หนึ่ งในความท้าทายท่ีพบใน        

หลาย ๆ กรณีคือการจัดการกับมลภาวะทาง
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในเขตดังกล่าว และแม้ว่าจะ
มีการด าเนินการป้องกันผ่านแนวทางต่าง ๆ เช่น 
การป้องกันการก่อเกิดมลภาวะ (pollution 
prevention) กระบวนการผลิตท่ีมีมลภาวะต่ า 
(cleaner production) และระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม (environmental management 
systems) แต่ ในหลาย ๆ เขตก็ยั งพบว่าการ
จัดการดังกล่าวยังไม่เป็นระบบและไม่แก้ปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นอย่างครอบคลุม 

[1] Special Economic Zones: Lessons from 
the Global Experience – Douglas Zhihua 
Zeng – PEDL Systhesis Paper Series No. 1 

[2] แนวโน้มการจัดตั้งคลัสเตอร์ทางอุตสาหกรรม
ในรูปแบบเมืองหรือเขตอุตสาหกรรมพิเศษ เป็น
มาตรการนโยบายทางอุตสาหกรรม ท่ี เริ่ ม
แพร่หลายตั้งแต่กลางศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา  
ในปัจจุบันมาตรการดั งกล่าวก็ยั งได้รับการ
น าไปใช้อย่างต่อเนื่อง ท้ังในประเทศพัฒนาและ
ก าลั งพัฒนา เพื่ อ ผลั กดั นก าร เติ บ โ ตของ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ในปีค.ศ. 1996 
องค์การ UNEP ของสหประชาชาติ ได้ท าการ
ส ารวจเขตอุตสาหกรรมพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ 
และพบว่ามีจ านวนเขตอุตสาหกรรมพิเศษกว่า 
20,000 แ ห่ ง ท่ั ว โ ล ก  โ ด ย ต า ม ข้ อ มู ล ข อ ง 
International Development Council (IDRC) 
และ Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) มีเขตอุตสาหกรรมพิเศษกว่า 8,800 
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แห่งในสหรัฐอเมริกา 1,200 แห่งในแคนาดา 200 
แห่งในสหราชอาณาจักร 300 แห่งในเยอรมนี 
130 แห่งในเนเธอร์แลนด์ 19 แห่งในอินโดนีเซีย 
23 แห่งในประเทศไทย มากกว่า 150 แห่งใน
มาเลเซียและกว่า 600 แห่งในญี่ปุ่น 

โนเกียมุ่งคืนชีพ ผ่ำนกำรกู้เพื่อพัฒนำ 5G 

ที่มา: EU 

เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคมท่ีผ่านมา บริษัทด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีและการให้บริการ
สัญชาติฟินแลนด์ โนเกีย ได้ลงนามในการกู้
เ งินทุนมูลค่ า  500 ล้านยู โรกับ European 
Investment Bank (EIB) การกู้ดังกล่าวได้ รับ
การสนับสนุนจากกองทุนยุทธศาสตร์ด้านการ
ลงทุนของสหภาพยุโรป (European Fund for 
Strategic Investments – EFSI) ก อ ง ทุ น
ดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ
ของสหภาพยุโรปตามแผนของนาย Juncker 
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โนเกียมีแผนท่ี
จะใช้เงินกู้ก้อนดังกล่าวท าการเร่งการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเป็นมาตรฐานการ
สื่อสารโทรคมนาคมในยุคต่อไป 

เทคโนโลยี 5G คาดว่าจะช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อ และ
ใช้พลังงานน้อยลง ส่งผลให้อายุของแบตเตอรี่
sensor และเครือข่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อขึ้น 
และเพื่อความไว้วางใจของผู้ ใช้ การพัฒนา
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น 

Virtual Reality (VR) และAugmented reality 
(AR) รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ การติดตาม
ตรวจสอบทางการแพทย์จากระยะไกล บริการ
ด้านอุตสาหกรรมขั้นสูงแบบอัตโนมัติ และแอพ
พลิเคชันอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่อย่าง
ครอบคลุม ต่อเนื่อง และมีความหน่วงต่ า 

โนเกียได้ท าข้อเสนอท่ีจะพัฒนา โครงข่ายแบบ 
end-to-end โดยเน้นตั้งแต่เครือข่ายวิทยุไปยัง
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) กล่าวคือ โนเกียมุ่งท่ี
ท าการพัฒนานวัตกรรมท่ีจะครอบคลุมทุกความ
ต้องการของผู้ประกอบการโทรคมนาคมท่ี
ประสงค์จะให้บริการสื่อสารแบบ 5G  

ตัวแทนของ EIB ได้กล่าวว่าการพัฒนา 5G ก าลัง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าท่ีประชาชนส่วนใหญ่จะ
คาดคิด การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยผลักดันธุรกิจ
รูปแบบใหม่ ๆ ให้ เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ สู ง ขึ้ น  ร อ ง ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมาธิการยุ โ รปนาย Jyrki Kataine 
กล่าวถึงการกู้เงินดังกล่าวว่าเป็นสิ่งท่ีน่ายินดี 
เพราะการลงทุนดังกล่าวเป็นรูปแบบท่ียั่งยืนท่ี
ยุโรปจะได้รับผลประโยชน์และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่นี ้

เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นการต่ออายุหนี้ เดิมของ 
Nokia โดยจะมีระยะเวลาครบก าหนดภายใน 5 
ปี โดยการเบิกเงินกู้ดังกล่าวสามารถท าได้ในช่วง 
18 เดือนถัดจากนี้ไป 


