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ค าน า  

การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกเหนือจากผลกระทบทางสุขภาพแล้ว ยังมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ วิถีการด าเนินชีวิต และระบบการเงินของโลก 

โดยหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบไปไม่น้อย คือ ภาคการผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ห่วงโซ่คุณค่า           

ที่ส าคัญหลายห่วงโซ่ต้องถูกระงับหรือต้องเผชิญการแทรกแซงอย่างรุนแรง 

จากสถิติของ UNIDO ได้แสดงว่า การเติบโตของผลผลิตในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 6 ซึ่งเป็น

การลดลงอย่างรุนแรง ที่เป็นผลมาจากการระบาด รวมไปถึงข้อจ ากัดทางการค้าที่มีอยู่ นอกจากนี้ จากดัชนี

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของ UNIDO ยังได้ชี้อีกว่า ในเดือนมีนาคม 2563 ประเทศส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับ

อัตราการเติบโตที่ติดลบ ซึ่งโดยเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 และลดลงอยู่ที่ 

4.6 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562  

ในขณะเดียวกัน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ถูกคาดการณ์ว่าจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน          

โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบที่มากกว่า เนื่องจากมีการพึ่งพาการลงทุนจากห่วงโซ่คุณค่า

ของโลกที่ค่อนข้างมากนั่นเอง ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาไปที่ประเทศรายได้ขั้นสูง จะมีการใช้ทรัพยากร       

ที่น้อยลงในการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจมหภาค 

ถึงกระนั้น การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมก็ยังคงมีบทบาทที่ส าคัญในการเติบโตและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในระยะยาว รวมไปถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการที่เร่งด่วนในด้านการให้บริการสุขภาพ

อีกด้วย ในส่วนนี้ภาคการผลิตมีความส าคัญอย่างมากต่อการฟื้นฟูสังคมผ่านการผลิตสินค้าทางการแพทย์ที่มี

ความจ าเป็น อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ชุดการทดสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย    

ยุทธศาสตร์ของ UNIDO เพื่อการต่อสู้กับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ เตรียมตัวและ

ปกป้อง (Prepare & Contain) ตอบสนองและปรับตัว (Response & Adapt) ฟื้นฟูและปฏิรูป (Recover & 

Transform) เพื่อช่วยเหลือภาคการผลิตให้ยังคงห่วงโซ่การผลิตสินค้าจ าเป็นได้  ผ่านการเสนอแนวทางที่ปรับ

ให้เข้ากับแต่ละบริษัทโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งหมายรวมถึงความร่วมมือ

ทางเทคนิค โครงการความช่วยเหลือ การเสนอบริการที่มีความเชี่ยวชาญ และการจัดการประชุม (รวมไปถึง

รูปแบบออนไลน์ด้วย) 

การหยุดชะงักที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาด ท าให้พวกเราได้เห็นถึงโอกาสที่จะ “สร้างอนาคตที่ดีกว่า (build 

back better)” ผ่านการแบ่งปันและส่งเสริมความรู้ การสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและความยืดหยุ่น และ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ เพื่อจะท าให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต เราจะ

สามารถจัดการได้ด้วยความมั่นใจ 



การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นแนวทางในการปฏิรูปอุตสาหกรรมในหลายปีที่ผ่านมา 

โดยได้เข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภาพและความมีประสิทธิภาพ แต่ก็มาพร้อมกับการสร้างความท้าทายใน

ความสามารถในการเข้าถึงส าหรับประเทศก าลังพัฒนาเช่นกัน โดยการระบาดในครั้งนี้ได้เร่งให้เกิด             

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรม (หรือการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการ

ผลิตในท้องถิ่นและมีความเฉพาะตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงท าให้ห่วงโซ่คุณค่าจะสั้นลงและลดความเสี่ยงของการ

พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ 

นอกจากนี้การด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ยังเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก               

ตามข้อมูลที่ปรากฎในภาคผนวก โดยความท้าทายด้านดิจิทัลที่เกิดจากโควิด-19 นั้นไม่ได้จ ากัดขอบเขต ดังนั้น

การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของโลก การป้องกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ และการจัดการ            

การผลิตแบบดิจิทัล จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือในระดับนานาชาติที่เข้มแข็ง โดยให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นหลักส าคัญ 

ภาคการผลิตในอนาคตควรให้ความส าคัญกับโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพเข้มแข็งและระบบนิเวศนวัตกรรม โดย

ต้องเป็นปณิธานของทุกคนในทุกประเทศ โดย UNIDO จะสร้างความร่วมมือในขอบเขตต่าง ๆ ให้ครอบคลุม         

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุด เพื่อจะได้มั่นใจถึงมาตรฐานคุณภาพที่สูงที่สุด การขยายศักยภาพทางเทคโนโลยี 

และการรวมตัวกันในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล     

 

Li Yong 

ผู้อ านวยการใหญ่ UNIDO  

     

  

 

 

 

 



ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

โควิด-19 มีผลในเชิงลบต่อวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้รับการรับรองจากการ

ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 ที่ถูกออกแบบผ่านเป้าหมาย 17 

ประการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาในมิติของเศรฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยส่งผลให้ทั้งในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติหันไปให้ความส าคัญและการสนับสนุนเงินทุนต่อการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสิ่งที่ตามมาอาจส่งผลกระทบในทางลบที่คาดไม่ถึงในอนาคต 

โควิด-19 ส่งผลต่อมนุษย์  

 การแทรกแซงหรือหยุดชะงักในหลายประเด็น โดยเฉพาะในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อ

เป้าหมายการขจัดความยากจน รวมทั้งมีความกังวลในประเด็นข้อจ ากัดทางด้านอาหาร ซึ่งส่งผลให้

เกิดผู้หิวโหยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้าวิกฤตมีจ านวนกว่า 820 ล้านคน โดยในข้อนี้จะเชื่อมโยง

ผลกระทบอย่างรุนแรงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 2 ขจัดความหิวโหย และเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากในหลายประเทศมีชุดป้องกันตัวเอง

ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ชุดตรวจสอบที่เชื่อถือได้และการควบคุมคุณภาพที่ไม่เพียงพอ   

 นอกจากนี้ในด้านการศึกษาก็ได้รับผลกระทบ จากความจ าเป็นที่ต้องรักษาระยะห่างและการกักกัน 

ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม รวมทั้งผู้หญิงและเยาวชน

จะได้รับผลกระทบที่มากกว่าในด้านของตลาดการจ้างงาน หรือการเป็นเหยื่อของความรุนแรงภายใน

ครอบครัวมากกว่าผู้ชาย ดังนั้นโควิด-19 ก็ส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 5 ความเท่า

เทียมทางเพศเช่นกัน  

 รวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 6 การจัดการน้ าและสุขาภิบาล ก็ถูกท้าทายด้วยโควิด-

19 เช่นกัน เนื่องจากท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรงในบางประเทศหรือภูมิภาค ซึ่งก่อนหน้า

วิกฤตคาดว่ามีการขาดแคลนน้ าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 อยู่แล้ว  

โควิด-19 ส่งผลต่อความมั่งคั่ง  

 โควิด-19 ส่งผลในหลายมิติ เช่น การลดลงของการใช้ยานยนต์ส่วนตัวหรือรถสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลต่อ

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ส่งผลต่อเนื่องไปถึงความน่าดึงดูดต่อการหันไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน             

ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 7 พลังงานสะอาด และในมุมของการค้าและการ

ลงทุน โควิด-19 ได้ท าให้ความต้องการในการซื้อสินค้าลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะซบเซาและเกิดความ    

ไม่มั่นคงในตลาดแรงงาน 



 ในขณะที่เมื่อมาพิจารณาในด้านของการผลิต พบว่าการลดลงของความต้องการซื้อสินค้า ท าให้เกิด

การสั่งซื้อที่น้อยลง โรงงานอาจต้องปิดตัว ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 9 

อุตสาหกรรม แม้ว่าบางบริษัทได้ปรับการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเกี่ยวกับ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากมีมาตรฐานที่

เข้มงวด ต้องมีใบรับรองและการตรวจสอบในการผลิต  

 และรวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ า เนื่องจากในหลายประเทศ

ก าลังพัฒนานั้นยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่ เพียงพอต่อการรับมือกับการระบาดใน

ระดับใหญ่ขนาดนี้ รวมไปถึงการลดลงของการลงทุนโดยตรงของต่างชาติ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ           

ที่ลดลงทั่วโลก และประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะได้รับผลกระทบจากการที่โควิด-19 เร่งให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงภาคการผลิตสู่ระบบดิจิทัล เนื่องจากยังมีสัดส่วนของประชากรส่วนใหญ่ที่ยังเข้าไม่ถึง

ระบบดิจิทัลพื้นฐาน (จากสถิติปี 2561 แอฟริกามีคนใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ 25 ในขณะที่ยุโรปอยู่ที่

ร้อยละ 80)  

โควิด-19 ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

 โลกได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด-19 เนื่องจากมนุษย์ให้ความส าคัญที่จะจัดการกับโควิดเพื่อให้

สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุด จึงได้เริ่มละเลยต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 13 

ด้านสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 14 ความยั่งยืนด้าน

มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล แม้ว่าจะมีข้อมูลการปล่อยคาร์บอนที่ลดลง แต่ในขณะเดียวกัน          

ก็มีการเพ่ิมขึ้นของขยะอันตรายด้านการแพทย์ขึ้นมาแทนที่  

 

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนบางประการ (ที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมโดยตรง) จะเป็นดังนี้ 

 เป้าหมายที่ 8 งานคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 สัญญาการซื้อขาย ส่งผลกระทบทางลบต่อการค้า การผลิต

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ   

การตอบสนองที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ดังนี ้

o การเอ้ืออ านวยด้านการค้า ความเพียงพอและราคาเข้าถึงได้ของสินค้าที่มีความจ าเป็น  

o วิธีการส่งเสริมการลงทุนเสมือนจริงก าลังเพ่ิมสูงขึ้น 



o เทคโนโลยี 4IR สามารถท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางไกล  

 เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน  

ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19  อุตสาหกรรมเผชิญความตกต่ าทางการเงินจากการกีดกัน

ทางการค้า การเปลี่ยนของภาคการผลิต และการหยุกชะงักของห่วงโซ่อุปทาน  

การตอบสนองที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ดังนี ้

o ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแก้ปัญหา จะช่วยให้ธุรกิจปรับการผลิตตอบสนองความต้องการ

ของตลาด และสามารถหาวัตถุดิบทดแทนได้อีกด้วย  

o โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ ช่วยบรรเทาผลกระทบทางลบและให้บริการที่มีความจ าเป็นได้  

o การเพิ่มขึ้นของการลงทุนมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 

 เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ 

ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19  การบริโภคที่ไม่มีความรับผิดชอบ (การซื้อของกักตุน) และ

ห่วงโซ่คุณค่าของโลกหยุดชะงักท าให้เกิดผลเสียต่อภาคการผลิต  

การตอบสนองที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ดังนี ้

o การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้ไม่เกิด

การหยุดชะงักของการผลิตสินค้าที่มีความจ าเป็น  

o การเพ่ิมขึ้นของตลาดออนไลน์และการเปลี่ยนสู่กิจกรรมที่ใช้ e-commerce มากขึ้น  

o การวิเคราะห์ข้อมูลท าให้เกิดความเข้าใจความต้องการและความชอบของผู้บริโภคได้มากขึ้น   

การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 4IR ในการตอบสนองต่อโควิด-19  
 

เทคโนโลยี 4IR ตอบสนองต่อวิกฤตด้านสาธารณสุข ตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจ 
1. โดรน - การจัดส่งสินค้าที่มีความจ าเป็น  

- การฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ  
- การวัดอุณหภูมิของร่างกาย 
- การบังคับใช้การควบคุมการกักกัน 

- การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดส่งสินค้า 
- การสแกนพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชากร
จ านวนมาก และการออกอากาศข้อมูล 

2. หุ่นยนต ์ - การติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วย 
- การบริหารจัดการคลังยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- การตรวจสอบ การซ่อมและการบ ารุงรักษาจาก
ทางไกล 



เทคโนโลยี 4IR ตอบสนองต่อวิกฤตด้านสาธารณสุข ตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจ 
- การจัดส่งยาและอาหาร - การด าเนินการผ่านระบบกึ่งอัตโนมัติ (semi-

autonomous operations)  
3. การพิมพ์ 3 มิติ  - การผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์

ทางการแพทย์ 
- ตอบสนองต่อการขาดแคลนชิ้นส่วน 
- การออกแบบและการทดสอบต้นแบบของสินค้า 

4. Blockchain - การระบุผ่านระบบดิจิทัล รวมถึง
สถานะสุขภาพ  
- การติดตามความปลอดภัยของยา 
- การบริหารจัดการการดูแลสุขภาพ  

- ความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน 
- ความสามารถในการติดตามและความโปร่งใส
ของแหล่งที่มาและกระบวนการ 

5. Big Data หรือ AI - การวิเคราะห์ของข้อมูลและรูปแบบ
การแพร่กระจายของไวรัส  
- สนับสนุนในการพัฒนาวัคซีน 
- การวิเคราะห์รูปแบบเพื่อปรับปรุงการ
ควบคุม  

- ระบบดิจิทัลในอุตสาหกรรม (Digital twining 
of industrial facilities) ท าให้สามารถเปลี่ยน
สายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว 
- การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มเพื่อคาดการณ์
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและการ
ประเมินผลกระทบ  
 

6. Internet of thing  - การเก็บรวบรวมข้อมูล  
- การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ             
ภายในอาคาร 
- ช่วยเหลือในการขนส่งสินค้า                   
ที่มีความจ าเป็น  

- เพิ่มความแม่นย าและลดเวลาในการตอบสนอง 
- ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจความต้องการและ
ความชอบของผู้บริโภคมากขึ้น  

 

จากตารางข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

บ้างในวิกฤตปัจจุบัน โดยพบว่าจะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลิตภาพ 

หรือการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามผลที่ตามมาของโควิด-19 ได้ท าให้เกิดการคิด

ทบทวนในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อรักษาการบริการที่มีความจ าเป็นและห่วงโซ่อุปทานอีก

ด้วย รวมถึงการส่งเสริมให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นต่อวิกฤตครั้งต่อไป พร้อมทั้งการพัฒนาไปสู่ธุรกิจหรือภาคส่วน

ธุรกิจใหม่ 

ดังนั้นใน “ความปกติใหม่ (New normal)” หลังจากโควิด-19 จะมีการเพิ่มขึ้นของการขับเคลื่อนโดย

เทคโนโลยี 4IR และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน  



อย่างไรก็ตาม วิกฤตครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงอีกมุมของความท้าทายว่า ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะรับเทคโนโลยี

ดิจิทัลภายใต้ความปกติใหม่ โดยดิจิทัลยังคงมีความท้าทายที่โดดเด่นในหลายด้าน ซึ่ง International 

Telecommunication Union ได้ประมาณการณ์ไว้ว่าในปี ค.ศ. 2019 น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนใน

ประเทศก าลังพัฒนาสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ยิ่งไปกว่านั้นหากพิจารณาในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จะมี

เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น ซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนย่ิงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศรายได้สูง 

การตอบสนองของ UNIDO ต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)   

ภาคการผลิตมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยี 4IR ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ UNIDO ต้องการน าส่ง

เพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 และใช้ในการฟื้นฟูจาก

ผลกระทบดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมก าลังกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ที่ท้าทายต่อสังคม

นานาชาต ิ 

ในฐานะของหน่วยงานที่เป็นผู้น าในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน UNIDO ได้กล่าวถึง

โอกาส ความท้าทายและความเสี่ยงที่เกิดจาก 4IR และท าอย่างไรให้น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง

ครอบคลุมและยั่งยืน โดยองค์กรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นส าหรับประเทศที่มีระดับ

เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การที่จะท าให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สามารถใช้ได้กับทุกคนนั้น ต้องมีกุญแจขับเคลื่อนหลักด้าน

นโยบายและการด าเนินการด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 มิติหลัก ดังนี ้

 นวัตกรรมและเทคโนโลยี – การส่งเสริมการเปลี่ยนสู่ดิจิทัลและการสร้างระบบนิเวศเชิงนวัตกรรมให้มี

ความแข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศก าลังพัฒนา ผ่านการช่วยให้ได้รับ

ผลประโยชน์จากการใช้อย่างรวดเร็วของดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 4IR  

 การลงทุนและการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี – การจัดการความร่วมมือในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ระดับบริษัท สถาบันหรือการเมืองเพื่อสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาในการดึงดูดการลงทุนและ

ส่งเสริมด้านความรู้และการถ่ายโอนเทคโนโลย ี

 โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพและมาตรฐาน – การท าให้ภาคธุรกิจแข็งแกร่งผ่านการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การสร้างศักยภาพในการประเมินที่มี

ความสอดคล้องกัน และการสนับสนุน SMEs ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่และมาตรฐาน

ส าหรับการผลิตอัจฉริยะ และการเข้าร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของโลก   



และในมุมของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์อย่างชัดเจนของการพัฒนาระหว่างประเทศ ในขอบเขตนี้ UNIDO ก็ได้

ปรับมุมมองและบทบาท เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนต่อความท้าทายร่วมได้ดียิ่งขึ้น และสามารถช่วยประเทศ

ก าลังพัฒนาให้สามารถฟื้นฟูให้ดียิ่งขึ้นได ้

1. การวิเคราะห์ (Analytical) – UNIDO น าเสนอและเผยแพร่การสนับสนุนโดยใช้ฐานข้อมูล 

เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสู่ 4IR จะเป็นไปอย่างราบรื่น ยกตัวอย่างเช่น Industrial 

Analytics Platform เป็นแพลตฟอร์ตน าเสนอการวิเคราะห์ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคการผลิตใน

อนาคต และ DTI Knowledge Hub ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพและอุตสาหกรรมใน

การตอบสนองต่อการระบาดครั้งนี ้ 

2. ความร่วมมือเชิงเทคนิค  (Technical cooperation) – กลยุทธ์หรือโปรแกรมที่ปรับให้

อุตสาหกรรมมีความพร้อมในการต่อสู้กับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ในอนาคต และเพื่อบรรลุการพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย UNIDO ได้

น าเสนอแนวทางบริการส าหรับประเทศสมาชิก เช่น COVID-19 Industrial Recovery Programme เป็นการ

สนับสนุนแบบตรงเป้าหมายแก่รัฐบาล โดยปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะหลังวิกฤต 

3. ฟังก์ชันเชิงบรรทัดฐาน (Standardize) – UNIDO ท าการปรับโปรแกรมโครงสร้างพื้นฐาน

คุณภาพและฟังก์ชันเชิงบรรทัดฐาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในช่วงการระบาดและการฟื้นฟูหลังการ

ระบาด ผ่านระบบมาตรฐาน มาตรวิทยา การประเมินที่มีความสอดคล้องกัน การรับรอง และการให้ใบรับรอง 

เพื่อให้มั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมยังสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได ้

4. การประชุมและการสร้างพันธมิตร (Convening & Partnership) – ถือเป็นส่วนส าคัญของความ

ร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อที่จะได้รับความเชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนการด าเนินการเพื่อการพัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มากที่สุด โดยการสร้างพันธมิตรถือว่ามีความส าคัญเทียบเท่ากับการ

รักษาการด าเนินการด้านการผลิตให้ได้ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดย UNIDO ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วน

ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและภาควิชาการจนจบกระบวนการ 

และเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในวงกว้าง ดังนั้น UNIDO จึงร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เช่น ร่วมกับ

กระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการจัดประชุม Global Manufacturing 

and Industrialisation Summit (GMIS) เกี่ยวกับการให้ผู้ เล่นในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมา

แลกเปลี่ยนเพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แบบครอบคลุมและยั่งยืน และการด าเนินการ

โปรแกรม Global Quality and Standards Programme (GQSP)  โดยได้รับการสนับสนุนจากส านัก

เลขาธิการเศรษฐกิจ (สวิตเซอร์แลนด)์ เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในการบูรณาการความยั่งยืนในตลาดโลก 



UNIDO’ s Investment and Technology Promotion ( ITPO)  network เ ป็ นหั ว ใ จหลั ก ข อ ง

โปรแกรมเทคโนโลยี ผ่านการท าข้อตกลงหรือซื้อขายเทคโนโลยีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลัง

พัฒนาหรือประเทศที่ก าลังเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น West Africa Competitiveness 

Programme (WACOMP)  สนับสนุนโดย Economic Community of West African States (ECOWAS) 

และ European Union (EU) มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาคและส่งเสริมการ

รวมตัวกันของประเทศใน ECOWAS สู่การค้าโลก   

ตารางสรุปการด าเนินการของ UNIDO ต่อประเทศสมาชิก 

การวิเคราะห ์

(Analytical) 

ความร่วมมือเชิงเทคนิค 

(Technical 
cooperation) 

ฟังก์ชันเชิงบรรทัดฐาน 

(Standardize) 

ประชุมและพันธมิตร 

(Convening & 
Partnership) 

สนบัสนุนค าแนะน าเชิง
นโยบาย โดยมีพ้ืนฐาน
ของฐานข้อมูลเป็นหลัก
ส าคัญ (evidence-based 
policy advice) เพื่อให้
มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างสู่ 4IR จะได้
มีความราบรื่น  

กลยุทธ์และโปรแกรมด้าน 
4IR เป็นกุญแจส าคัญ
ส าหรับอุตสาหกรรมใน
อนาคตที่จะมาต่อสู้กับ
ความท้าทายที่เกิดจาก
การแทรกแซง และน าไปสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างครอบคลุมและยั่งยืน 

มีบทบาทโดดเด่นในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยได้รับ
การยอมรับจากผู้เล่นหลัก
ของโลกหลายราย 

การจัดการประชุมของ 
UNIDO ถือว่ามีพลังเป็น
อย่างมาก  

  

แนวทางของ UNIDO ในการตอบสนองต่อวิกฤตเพื่อการสร้างอนาคตที่ดีกว่า 

วิสัยทัศน์ของ UNIDO คือการตอบสนองต่อวิกฤตโดยการสร้างอนาคตที่ดีกว่า ผ่านโครงสร้าง 3 ระยะ ดังนี้  

เตรียมตัวและปกป้อง  

(Prepare & Contain) 

ตอบสนองและปรับตัว 

(Response & Adapt) 

ฟื้นฟูและปฏิรปู 

(Recover & Transform) 

สนับสนุนการเตรียมการส าหรับ
วิกฤตสุขภาพและที่มีผลทาง
เศรษฐกิจ โดยการปกป้องห่วงโซ่
อุปทาน ภาคการผลิตและภาค
แรงงาน 

ช่วยเหลือภาคการผลิตในการ
ปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อ
สถานการณ์ โดยใช้วิธีการที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และสร้าง
ความยืดหยุ่น 

สนับสนุนการฟื้นฟูและ
เปลี่ยนแปลงสูเ่ศรษฐกิจที่
ครอบคลุม ยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ครอบคลุมและยั่งยืน 



 

 

 

1. เตรียมตัวและปกป้อง (Prepare & Contain) > หลายประเทศต้องเผชิญกับความยากล าบากใน

การปรับตัวต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ รวมไปถึงการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

ห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญ ดังนั้นการยกระดับการเตรียมความพร้อมระหว่างประเทศและแผนฉุกเฉินถือเป็นสิ่ง

ส าคัญในการต่อสู้กับการแทรกแซงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในระดับขนาดใหญ่เช่นนี้อีก 

UNIDO ร่วมมืออย่างแข็งแกร่งกับสหประชาชาติในการด าเนินการการตอบสนองเชิงรุกต่อการระบาด 

เพื่อให้ประเทศก าลังพัฒนาสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยี 4IR และให้แนวทางว่าด้วยดิจิทัล

และแนวทางเชิงนวัตกรรมส าหรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรได้เสนอความเชี่ยวชาญผ่าน

แพลตฟอร์มพหุพาคี ไม่ว่าจะเป็นในกรอบขององค์การสหประชาชาติเองหรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  

ยกตัวอย่างเช่น การประชุม Global Manufacturing and Industrialization Summit 2020 ที่

เปลี่ยนรูปแบบไปสู่ออนไลน์ โดยประกอบด้วยเว็บสัมมนาในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจและการประชุมที่

สามารถตอบโต้กันเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมาแบ่งปันข้อมูลและสะท้อนถึงการผลิตในอนาคต ใน

ท านองเดียวกัน ฝ่ายดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ UNIDO ได้เข้าร่วมกับเว็บสัมมนาเชิงพหุภาคีหรือกับ

พันธมิตรประเทศอื่นว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพนั้นสามารถน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของความยืดหยุ่นได้ทั้ง

ระหว่างและหลังจากโควิด-19 

ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ เช่นเดียวกับการ

เตรียมแผนธุรกิจแบบตามลักษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจส าหรับ MSMEs เพื่อที่จะสามารถด าเนินการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน UNIDO ร่วมกับองค์กรนานาชาติอื่นในการแบ่งปันความรู้ว่าด้วยแนวทางในการจัดการการ

แทรกแซงผ่านมาตรฐานที่แข็งแกร่ง การให้การสนับสนุนธุรกิจเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และการเพิ่มศักยภาพใน

การทดสอบวัคซีนและเวชภัณฑ์ โดยตั้งแต่การระบาด องค์กรได้เพ่ิมระดับการร่วมมือกับพันธมิตรพหุภาคีต่างๆ 

ในการเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพในระดับนานาชาติและมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันตัวเองและ

ระบบการประเมินที่มีความสอดคล้องกัน 

2. ตอบสนองและปรับตัว (Response & Adapt) > ความยืดหยุ่นในการผลิตระหว่างประเทศและ

ห่วงโซ่คุณค่าจะต้องมีการขยายขนาดเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและความยืดหยุ่นในการ

เผชิญหน้ากับประเด็นความไม่แน่นอนในอนาคต  



UNIDO ได้ช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการตอบสนองและปรับตัวต่อผลกระทบจากการระบาด ผ่าน

กิจกรรมต่างๆ รวมถึงแนวทางนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุน แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนความรู้ว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ การส่งเสริมนโยบายห้องปฎิบัติการและมาตรฐาน การ

สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม การตรวจสอบ มาตรวิทยาและบริการอื่นๆ  

ยกตัวอย่างเช่น ช่วยพันธมิตรโครงการในภาคสิ่งทอในประเทศทาจิกิสถานและอาร์เมเนียในกระจาย

การผลิตไปผลิตอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เช่น หน้ากากอนามัย ชุดคลุมกาวน์ รวมทั้งการพัฒนาแผนงานการ

ยืดหยุ่นส าหรับอุตสาหกรรมผลไม้ มันส าปะหลังและเครื่องส าอางของประเทศกานา ซึ่งสามารถปรับและท าซ้ า

ในประเทศก าลังพัฒนาอื่นได้ นอกจากนั้นกับประเทศจีนได้ช่วยเหลือภาคเอกชนในการน าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

และใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ส าหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์   

3. ฟื้นฟูและปฏิรูป (Recover & Transform) > เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อการค้าและการผลิตใน

ระดับนานาชาติเริ่มกลับมา บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะ MSMEs จะพบว่าธุรกิจของตัวเองต้องเผชิญกับ

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างมากๆ โดยเฉพาะการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญของภาคส่วนย่อยของการผลิตอุปกรณ์

ทางการแพทย์ การช้าลงของ   ห่วงโซ่การผลิตแบบโลกาภิวัตน์ การเร่งเข้าสู่ระบบการปฏิบัติการแบบดิจิทัล  

UNIDO ให้ความส าคัญในขั้นนี้ผ่านหลากหลายการด าเนินการ เช่น การประเมินความพร้อมสู่ 4IR 

และการวิเคราะห์ในระดับประเทศ โปรแกรมอบรมและพัฒนาทักษะเทคโนโลยี 4IR การจัดเวทีเพื่อจับคู่

ระหว่างผู้คิดค้นเทคโนโลยีกับนักลงทุน การส่งเสริมคลัสเตอร์ สร้างสมาคมและเครือข่าย 4IR และการ

ช่วยเหลือ SMEs ในการเข้าสู่ตลาดโลก การปรับใช้เทคโนโลยีและการเปลี่ยนสู่ดิจิทัล  

ยกตัวอย่างเช่น UNIDO ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในโคลอมเบีย เพื่อพัฒนาแนวทางการ

กลับมาเริ่ มต้นการผลิตอีกครั้ ง  และ Global Market Access Programme (GMAP)  สนับสนุนโดย 

Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) เพื่อระบุประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเข้า

ตลาดโลกของ SMEs รวมทั้งยังเผยแพร่แนวทางส าหรับ MSMEs ในการตอบสนองต่อโควิดในรายงานเรื่อง 

“Responding to the COVID-19 Crisis” อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อ Building Back 

Business from Crisis (B3C) เพื่อให้ MSMEs ในอินเดียฟื้นฟูจากความตึงเครียดจากการปิดเมือง 

 

การสร้างอนาคตที่ดีกว่า (Building a Better Future) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

จากการต่อสู้ของนานาชาติในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบต่อเนื่องจากการระบาดในครั้งนี้นั้น 

ไม่เพียงแต่การฟื้นคืนความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องสามารถรับมือกับการ 

disruption ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ดังนั้นเราจึงต้อง “สร้างอนาคตที่ดีกว่า”  



จากกรอบยุทธศาสตร์ของ UNIDO มุ่งที่จะจัดการกับความจ าเป็นเหล่านี้ ผ่านการส่งมอบการบริการในหลาย

ประเด็น เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการขยายขนาด ความยืดหยุ่น และความสามารถในการแข่ งขัน  

ให้ปรับตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ดังจะปรากฎข้างล่าง 

โดยจะประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน คลัสเตอร์นวัตกรรมและระบบนิเวศ ความทันสมัยของ

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมของกลุ่มไมโคร วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจย่อม  การสร้างทักษะเชิงบูรณา

การและการเรียนเทคโนโลย ี

นวัตกรรมและดิจิทัล 

การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพของบริการ

สาธารณะ กระบวนการในตัดสินใจ และการลงทุน ผ่านการเพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม การค้า และ

ผลิตภาพ ซึ่งขอบเขตการพิจารณาเพื่อบรรลุประเด็นนี้ ต้องการการด าเนินการหลายสิ่ง เช่น การสร้างศูนย์

สังเกตการณ์ แพลตฟอร์มประสานงานออนไลน์ และความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาศักยภาพ เพื่อท าการ

วิเคราะห์ความพร้อม และพัฒนาแผนอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายที่เอื้ออ านวยต่อนวัตกรรม กฎระเบียบด้าน

สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และมาตรฐานต่าง ๆ 

คลัสเตอร์นวัตกรรมและระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีความส าคัญเพื่อท าให้ตระหนักถึง

ศักยภาพของเทคโนโลยี 4IR ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแหล่งของการจ้างงานที่มีคุณภาพและเป็นแกนของเศรษฐกิจ

แห่งความรู้เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติ แนวทางเชิงนวัตกรรม และการ

พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่างลึกซึ้ง โดยในประเด็นนี้ UNIDO ได้ด าเนินการหลากหลายโครงการ เช่น การ

ส่งเสริมรูปแบบธุรกิจใหม่ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนวัตกรรม การเข้าร่วมในเวที

การแบ่งปันความรู้ และการด าเนินการยุทธศาสตร์การจัดการข้อมูลในระดับประเทศและระดับโลก การเปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประเมินตลาดและได้รับความได้เปรียบในการแข่งขัน 

การส่งเสริมความยืดหยุ่นทางดิจิทัลและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะ MSMEs ก็มีความ

จ าเป็น เนื่องจากการหยุดชะงักที่เป็นผลมาจากโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะต่อเศรษฐกิจไม่

เป็นทางการ ที่ต้องเอาความเป็นอยู่มาเป็นเดิมพัน โดยในประเด็นนี้ UNIDO ส่งเสริมโครงการเฉพาะตัวในการ

ช่วยเหลือ MSMEs ในการมุ่งสู่ดิจิทัล เช่น การออกแบบกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซส าหรับยุคดิจิทัล และกลยุทธ์เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรม โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสายการผลิต การจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนในการพัฒนาเงื่อนไขที่มีความจ าเป็นในการท างาน รวมทั้งการเพิ่ม

ความปลอดภัยในระบบไซเบอร์ โดย UNIDO สนับสนุนในการพัฒนายุทธศาสตร์ในการลดช่องว่างระหว่างภาค

ส่วนทางการและไม่เป็นทางการ โดยการส่งเสริมและลดต้นทุนในการปรับเป็นภาคส่วนทางการของ SMEs 

ผ่านระบบดิจิทัลและปรับปรุงวิธีในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการอบรม 



การพัฒนาทักษะและการปรับเครื่องมือ เป็นกุญแจส าคัญส าหรับการติดตามช่องว่างของทักษะและเป็นตัวแทน

ของผู้หญิงในอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อติดตามความต้องการการจ้างงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

ภาคอุตสาหกรรม และการสร้างแรงงานที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุม โดยในประเด็นนี้ UNIDO ได้ขยายชุด

บริการการเรียนรู้ดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพส าหรับการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

การจัดการด้านนวัตกรรมและความยืดหนุ่นขององค์กร และการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ว่าด้วยการด าเนิน

ธุรกิจและการฟ้ืนฟูธุรกิจ  

ขอบเขตที่ให้ความส าคัญและการด าเนินการของ UNIDO  

การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบนัและนวัตกรรม คลสัเตอร์นวัตกรรมและระบบนิเวศ 

ท าไม?  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญในการ
ปรับปรุงความพยายาม สร้างแนวทางการท างาน
ร่วมกันและสนบัสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น  

ท าไม?  

คลัสเตอร์นวัตกรรมและระบบนิเวศท าให้เกิดการ
วิจัยที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการ แนวทางเชิงนวัตกรรม
และความทันสมัยของเทคโนโลย ี

อะไร? 

แพลตฟอร์มออนไลน์ในการท างานร่วมกัน 

อะไร? 

คลัสเตอร์ของนวัตกรรมรูปแบบใหม่ 

นโยบาย กฎระเบียบและมาตรฐานที่เป็นมติรต่อ
นวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
นิเวศนวัตกรรม  

ความพร้อมในการวิเคราะห์ การสร้างแผนการ
ด าเนินงานและการติดตามผล 

แพลตฟอร์มในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี4IR 

การสังเกตเศรษฐกิจดิจิทัล ตวัช้ีวัดและเครื่องมือการ
วัดหรือประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการข้อมูลใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

 

ความทันสมัยของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของ 
MSMEs 

การสร้างทักษะเชิงบูรณาการและการเรียน
เทคโนโลยี 

ท าไม?  

นวัตกรรมของธุรกิจและศักยภาพทางดิจิทัลเป็น
สิ่งจ าเป็น ถ้า MSMEs ต้องการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและสร้างความยืดหยุ่นให้กับ
ธุรกิจในอนาคต 

ท าไม?  

การสร้างเสริมทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถใน
การแข่งขันใน 4IR มีความจ าเป็นอย่างมาก เพื่อ
ประสานช่องว่างระหว่างวัยและระดับดิจิทัล เพื่อ
รักษาการจ้างงานและการรวมเข้าด้วยกันในอนาคต 



อะไร? 

ยุทธศาสตร์และเครื่องมือในการส่งเสริมนวัตกรรมของธุรกิจ 

อะไร? 

การเสริมและปรับทักษะให้แก่แรงงาน 

โปรแกรมเพื่อช่วย MSMEs และสนับสนุนบริษัทใน
การปรับโครงสร้าง 

การขยายหรือเพิ่มบทเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ 
4IR  

ยุทธศาสตร์ E-commerce การพัฒนาศักยภาพว่าด้วยการบริหารจัดการ
นวัตกรรมและความยืดหยุ่นขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างภาคส่วน
ทางการและภาคส่วนที่ไม่เป็นทางการ 

การส่งเสริมการแบ่งปันแทคโนโลยี 4IR 

 

การส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี  

การส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนในการกระจายความเสี่ยงของเศรษฐกิจ การค้า 

และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศหลายประการ แต่

ในช่วงนี้ที่โควิด-19 ก าลังระบาด ตามข้อมูลข้อง UNCTAD คาดการณ์ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะ

ลดลงร้อยละ 40 ในช่วงปี 2563-2564 ประกอบกับก่อนหน้านี้ที่มีแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตกับประเทศแม่

ของบริษัทข้ามชาติต่างๆ และการต้องการท าให้ห่วงโซ่อุปทานสั้นลง ดังนั้นประเทศก าลังพัฒนาที่เคยพ่ึงพาการ

ผลิตต้นทุนต่ าและการลงทุนจากต่างประเทศจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากกว่าจากโควิด-19 

ในประเด็นนี้ UNIDO ตระหนักถึงความท้าทายในการส่งเสริมการลงทุนหลังการระบาด และการปรับการ

ด าเนินงาน โดยมีการเปลี่ยนแนวทางสู่การจับคู่ออนไลน์และการสนับสนุนจากระยะไกลในการช่วยผู้ผลิตใน

การกระจายการผลิต (เช่น การล าเลียงขวดในการบรรจุผลิตภัณฑ์น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือการเปลี่ยนระบบการผลิต

ของผู้ผลิตสิ่งทอเป็นการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์) 

เนื่องจากบรรษัทข้ามชาติได้มีการรวมระบบการด าเนินการ และท าให้บริษัทย่อยในต่างประเทศต้องมีการปิด

ตัว ดังนั้น UNIDO จึงได้ปรับไปให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพโดยผ่านเครื่องมือและระบบการเรียนการ

สอนออนไลน์ เช่น DTI Investment Portal ถือเป็นระบบการติดตามในภูมิภาคแอฟริกาแคริบเบียนและ

แปซิฟิก การรักษาการส่งเสริมการลงทุนผ่านความคิดริเริ่มไซเบอร์ เช่น GIS mapping การวิเคราะห์ดิจิทัล

และการติดตามการลงทุน ในขณะที่เครื่องมืออีคอมเมิร์ซ อย่างเช่น ศูนย์การลงทุนและ portal การลงทุน           

ก็ยังคงส่งเสริมการลงทุนดิจิทัล  



การผลิตเวชภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งขอบเขตที่มีความจ าเป็นเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และเพื่อสร้างความยืดหยุ่น

ให้กับการระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย UNIDO ได้ท างานร่วมกับเครือข่าย ITPO เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง

ทางศักยภาพเชิงสถาบันในแอฟริกา ผ่านหลากหลายแนวทาง เช่น การพัฒนาศูนย์การผลิตวัตถุดิบเวชภัณฑ์

เชิงรุก (APIs) เพื่อลดการพึ่งพาการน าเข้า การปรับสินค้าส่งออกไปเป็นสารฆ่าเชื้อและน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และ

การอัปเดตแผนการผลิตเวชภัณฑ์ของแอฟริกา (PMPA) เพื่อสามารถจัดการกับความท้าทายด้านดิจิทัล และ

การตอบสนองต่อวิกฤต  

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับเทคโนโลยีของ MSMEs ในประเทศก าลังพัฒนา โดย UNIDO ด าเนินการใน

หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างแผนที่ห่วงโซ่คุณค่าของเวชภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริม

เครื่องมือดิจิทัล เช่น COMFAR software ส าหรับวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน การช่วยปรับแผนการ

ด าเนินธุรกิจ และการจับคู่ผู้ผลิตและผู้ซื้อในภาคการแพทย์เพื่อเอื้ออ านวยให้เกิดการปรับรูปแบบการผลิต  

ขอบเขตที่ให้ความส าคัญและการด าเนินการของ UNIDO  

การสร้างกฎระเบียบใหม่ของ IPAs การปรับทิศทางของการพฒันาศักยภาพ 

ท าไม? 

IPAs ต้องมีการปรับเพื่อลดแนวโน้มการย้ายฐาน    
การผลิตของบรรษัทข้ามชาต ิ

ท าไม?  

Investment Promotion Agencies (IPAs)  ควร
เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและสร้างให้แนวทางเชิง
นวัตกรรมเข้าสู่ระบบนิเวศทางสถาบันและพันธมิตร 

อะไร? 

การรักษาผู้ลงทุนและการหลีกเลี่ยงการถอน             
การลงทุน  

อะไร?  

การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ (E-learning) ผ่าน 
TII knowledge Hub  

เทคนิคการส่งเสริมการลงทุนแบบออนไลน์และ
อัจฉริยะ 

ช่องทางพิเศษเพื่อการด าเนินการของเครื่องมือ
ติดตามการลงทุนด้านดิจิทัล 

การกระจายความเสี่ยงหรือการก าหนดขอบเขตใหม่
ของแพ็กเกจหรือสิทธิประโยชน์ทางการเงิน 

TII Investment Portal  

การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  การสร้างเครือข่าย ITPO ในการสนับสนุนการ
เปิดตัวของ International call (s) 

 

 



 

 

 

 

เวชภัณฑ์ขัน้พื้นฐานและการผลิตวคัซีนในแอฟริกา การส่งเสริมนวัตกรรมใน SMEs ผ่านการลงทุน 

ท าไม?  

ศักยภาพของการผลิตเวชภัณฑ์ในท้องถิ่นควรท าให้
เป็นถาวร เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการต่อสู้กับการ
ระบาดในอนาคต  

ท าไม? 

สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้พวกเขาสามารถ
ปรับใช้เทคโนโลยี และท าให้มีความยืดหยุ่นและ
ริเริ่มมากขึ้น  

อะไร? 

การใช้เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม 

อะไร? 

การเพ่ิมระดับของเครือข่าย ITPO ให้เข้าถึงนักลงทุน
และผู้ให้บริการเทคโนโลยี 4IR  

การพัฒนาศูนย์การผลิตวัตถุดิบเวชภัณฑ์เชิงรุก  การสนับสนุนการพัฒนาแผนการลงทุน COMFAR-
based business/investment  

การลงทุนจ านวนมาก และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การประเมินแนวทางในการกระจายความเสี่ยงของ 
SMEs  

การอัปเดตแผนการผลิตเวชภัณฑ์ของแอฟริกา ห่วงโซ่คุณค่าระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค และ
การท าแผนที่ระบุช่องว่างในการลงทุน 

 

โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพและการผลิตอัจฉริยะ 

การท าให้โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพดีขึ้น เป็นการท าให้มั่นใจว่าจะสามารถรักษาความสามารถทางการแข่งขัน

และความยืดหยุ่นของธุรกิจ รวมถึงเพื่อให้การบริการสาธารณะสามารถบรรลุความจ าเป็นได้ และเนื่องจากมี

การเพิ่มขึ้นของห่วงโซ่คุณค่าในจุดต่างๆของโลก ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพมีเพื่อสร้างศักยภาพส าหรับ

ภาคการผลิต เช่น มาตรวิทยา การรับรอง การประเมินที่มีความสอดคล้องกัน และนโยบายห้องปฏิบัติการ ซึ่ง 

UNIDO ได้เร่งการด าเนินการด้านนี้เพื่อต้องการตอบสนองในเชิงรุกจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดจาก

การระบาด  



การะบาดครั้งนี้ได้ท าให้เห็นถึงบทบาทที่จ าเป็นของห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงนโยบายและมาตรฐานด้าน

ห้องปฏิบัติการที่ต้องมีความเข้มแข็ง การวิเคราะห์ตัวอย่างที่เชื่อถือได้ รวมถึงวิธีการประเมินและมาตรการ

ความยืดหยุ่นอื่น โดยในประเด็นนี้ UNIDO วางแผนการด าเนินการมากมาย เช่น การจัดตั้งนโยบาย

ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนให้มีบริการด้านห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติ การเพื่อ

สร้างมาตรฐานการประเมินที่สอดคล้องกัน มาตรการสนับสนุนอื่นเพื่อการน าเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ และการเพิ่ม

ความตระหนักด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพทั่วโลก 

นโยบายห้องปฏิบัติการจะมีบทบาทหลักในการรักษาการให้บริการที่มีความจ าเป็นและเสริมให้สังคมมีความ

ยืดหยุ่นต่อการระบาดที่จะเป็นไปได้ การมีนโยบายด้านคุณภาพที่แข็งแกร่งจะช่วยให้การท าหน้าที่ของ

ห้องปฏิบัติการเป็นไปได้ด้วยดี และท าให้มีผลการทดสอบที่เชื่อได้และท าให้สังคมมีความมั่นใจต่อบริการด้าน

สุขภาพ การด าเนินการระดับทุติยภูมิ เช่น การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการและกลไกแลกเปลี่ยนความ

เชี่ยวชาญก็เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพส าหรับความยืดหยุ่นในอนาคต  

ส าหรับมาตรวิทยาและการประเมินความสอดคล้อง รวมทั้งบริการในการรับรอง จะช่วยให้การค้าระหว่าง

ประเทศ มีความเชื่อมั่นในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ โดยในประเด็นนี้ UNIDO ได้ท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้เล่นใน

ระดับประเทศในด้านนี้โดยตรง เช่น คณะมาตรฐานแห่งชาติ หรือประสานงานกับบริษัทเอกชน โดยเฉพาะ 

SMEs เพื่อด าเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพในการท างาน (ISO 45001) และมาตรฐานการบริหาร

จัดการคุณภาพ (ISO 9001) นอกจากนี้ได้จัดอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการป้องกัน

อีกด้วย เช่น ISO 31000 การบริหารจัดการด้านการด าเนินธุรกิจ (ISO 22301) และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับแนวทางปฏิบัติในการฆ่าเชื้อโรคและท าความสะอาด 

ขอบเขตที่ให้ความส าคัญและการด าเนินการของ UNIDO  

นโยบาย การสร้างมาตรฐาน 

ท าไม?  

นโยบายด้านคุณภาพและห้องปฏิบัติการจะท าให้

สามารถระบุและนิยามบทบาทและความรบัผิดชอบ

ของแต่ละผู้เล่นของโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ ซึ่ง

เป็นสิ่งส าคัญเพื่อที่จะด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและ

สอดคล้องกัน 

ท าไม?  

มาตรฐานเป็นสิ่งจ าเป็นต่อธุรกิจเพื่อที่จะเปลี่ยน

วัตถุประสงค์การผลิต การนิยามแผนความตอ่เนื่อง

ของธุรกิจและมาตรการ และการปรับใช้มาตรฐาน

และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ

ความปลอดภัย 

อะไร?  อะไร? 



นโยบายคุณภาพและห้องปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจว่ามี

การให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพที่

เพียงพอ 

สนับสนุนคณะท างานด้านมาตรฐานระดับชาติ 

เพื่อให้เผนแพร่มาตรฐาน ระบุและประเมินศักยภาพ

ของ 4IR ต่อมาตรฐานใหม่  

เครือข่ายห้องปฏิบัติการ ที่ประกอบด้วยข้อมูลว่า

ด้วยการให้บริการการประเมินอย่างสอดคล้องในแต่

ละประเทศหรือภูมิภาค 

สนับสนุน MSMEs ในการปรบัใช้มาตรฐานความ

ปลอดภัยและสุขภาพในการท างาน และ/หรือ

มาตรฐานระบบบริหารแบบสมัครใจ 

การแบ่งปันประสบการณ์ว่าด้วยการใช้คุณภาพและ

มาตรฐาน 

การอบรม แนะน าแนวทาง และสร้างความตระหนัก

กับมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

 

มาตรวิทยา การประเมินความสอดคล้องและการรับรอง 

ท าไม?  

ความแม่นย า ความน่าเชื่อถือและเครื่องมือในการ
วัดผลที่เชื่อถือได้ มีความเกี่ยวเนื่องอย่างมากกับ          
ซัพพลายเออร์ระหว่างประเทศเพื่อเติมเต็มความ
ต้องการของโลก  

ท าไม?  

มาตรฐานเป็นสิ่งจ าเป็นต่อธุรกิจเพื่อที่จะเปลี่ยน

วัตถุประสงค์การผลิต การนิยามแผนความตอ่เนื่อง

ของธุรกิจและมาตรการ และการปรับใช้มาตรฐาน

และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ

ความปลอดภัย 

อะไร? 

การสนับสนุนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเพื่อให้

บริการที่เกี่ยวข้องและส่งเสรมิมาตรวิทยา 4.0  

อะไร? 

สนับสนุนคณะท างานด้านมาตรฐานระดับชาติ เพื่อ

เผยแพร่ประเด็นและการประเมินศักยภาพของ 4IR 

ต่อมาตรฐานใหม่  

การสนับสนุนประเทศใหก้ลายเป็น OIML issuing 

Authority เพือ่รับรองเครื่องมือวัดทางการแพทย ์

สนับสนุน MSMEs ในการปรบัใช้มาตรฐานความ

ปลอดภัยและสุขภาพในการท างาน และ/หรือ

มาตรฐานระบบบริหารแบบสมัครใจ 

สร้างระบบแห่งชาติส าหรับการตรวจสอบและ

ติดตามย้อนกลับ โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 

การอบรม แนะน าแนวทาง และสร้างความตระหนัก

กับมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 

 



การยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 

โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น มีหลักฐานช้ีชัดว่าได้ส่งผลในการเร่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก

ที่มีอยู่ ให้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้น เช่น การปรับใช้ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มระดับในการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 โดย UNIDO ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิทัศน์ของภาคการผลิตที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว และเพื่อที่จะสามารถให้ส่งมอบบริการที่จ า เป็นแก่ประเทศสมาชิก จึงมีการก าหนดกรอบ

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ภายใต้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการฟื้นฟูอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 นวัตกรรมและดิจิทัล – ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของ MSMEs และสร้างความ

แข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศนวัตกรรมส าหรับการสร้างศักยภาพเชิงสถาบันและเครือข่าย 

 การส่งเสริมดิจิทัลและการลงทุน – การควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อส่งเสริมนโยบายความรู้ ซึ่งถือ

มีความส าคัญในการกระตุ้นการสงทุนที่เหมาะสมส าหรับการซื้อเทคโนโลยี การอัพเกรดและการถ่าย

โอนเทคโนโลยีในประเทศก าลังพัฒนา 

 โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพและการผลิตอัจฉริยะ – การสร้างความเข้มแข็งในความสามารถในการ

แข่งขันและความยืดหยุ่นของธุรกิจ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ มาตรฐาน และการ

ผลิตอัจฉริยะ    

ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับหลายสิ่งต้องได้รับการพิจารณาด้วย ในระดับของบรรษัทข้ามชาติ การใช้

มาตรการพัฒนาทักษะและการสร้างความรู้ เป็นสิ่งส าคัญในการเพิ่มศักยภาพเชิงนวัตกรรม ซึ่งต้องมั่นใจว่าใน

ทุกภาคส่วนโครงสร้างของประชากรเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงและเด็กผูหญิง 

เยาวชน คนสูงอายุ ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง โดยแนวทางที่สามารถมีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ การ

ด าเนินการผ่านการเชื่อมโยงพันธมิตรของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถส่งมอบ เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีศักยภาพจากการผลิตขั้นสูง  

 

............................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการระบาดของโควิด-19 ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรง) 

เป้าหมายที่ ข้อเท็จจริง 

8 การจ้างงาน
ที่มีคุณค่า
และการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

 จากสถิติของ International labour Organization (ILO) เกือบ 25 ล้านคนอาจตกงาน เนื่องจากวิกฤต
เศรษฐกิจและวิกฤตแรงงานที่เป็นผลมาจากโควิด-19   

 บางประเทศมีการหยุดส่งออกวัตถุดิบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 จากสถิติของ UNCTAD ผลจากโควิด-19 คาดการณ์ว่าจะท าให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงร้อยละ 40  

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของโลกจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 ข้อจ ากัดต่างๆ ในการเคลื่อนย้ายแรงงาน สินค้าและบริการ และมาตรการกักกัน เช่น การปิดโรงงาน ซึ่งจะ

ส่งผลต่อผลผลิตและความต้องการซื้ออย่างรุนแรง 
 สัญญาการซื้อขายทั่วโลก 
 การลดลงของภาคการท่องเที่ยว 
 การหยุดชะงักของภาคธุรกิจ เนื่องจากการกักกักและข้อจ ากัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 สัญญาและค าสั่งซื้อไม่สามารถเป็นไปตามที่ก าหนด 
 การเลิกจ้างงานจ านวนมาก 
 ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุน หรือชดเชยการตกงานของ SMEs 
 SMEs ต้องเผชิญกับภาวะขาดทุน และยากต่อการอยู่รอด 
 ประชาชนที่อยู่ในเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการจะไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม  

นวัตกรรม การลงทุน มาตรฐานและคุณภาพ 

- SMEs ไม่สามารถที่จะใช้แนวทาง
ดิจิทัลได้ เนื่องจากไม่มีทุนที่มาก
พอและไม่สามารถเข้าถึงได้ 

- เทคโนโลยี 4IR จะท าให้เกิดโอกาส
ในหลายด้าน เช่น บล็อกเชนใน
การช่วยเรื่องการรับรองมาตรฐาน 
การใช้หุ่นยนต์ในการตรวจสอบใน
พื้นที่อันตราย 

- นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น
และการลดลงของการ
ลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ 

- การค้าในระดับโลก
ต้องการการสนับสนุน 

- การค้าเป็นบทบาทส าคัญในการ
ท าให้ม่ันใจว่าจะสามารถเข้าถึงยา
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
อุปกรณ์ป้องกันที่มีความจ าเป็นได้
ในราคาที่เข้าถึงได้ 

- การรับรู้ของผลการทดสอบที่
ได้รับการรับรองจากซึ่งกันและกัน



- ช่องทางการส่งเสริมการ
ลงทุนออนไลน์เพิ่มขึ้น 

จะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การค้าขายสินค้าจ าเป็น 

- มาตรฐานการฆ่าเชื้อมีความ
จ าเป็นเพื่อการป้องกันภายใน
ร้านค้า 

 

เป้าหมายที่  ข้อเท็จจริง 

9 สร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐานที่มี
ความทนทาน 
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม 

 นักวิจัย ธุรกิจและนักนวัตกรรมทั่วโลกก าลังท าให้เทคโนโลยีท างานเพื่อลดผลกระทบของวิกฤตทาง
สุขภาพของโลก 

 จากข้อมูลของ ITU ร้อยละ 93 ของประชากรในโลกสามารถเข้าถึงระบบโทรศัพท์ (3G หรือสูงกว่านั้น) 
แต่ยังมีราว 3.6 พันล้านคนที่ยังคงออฟไลน์ 

 ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและจีนจะมีมาตรฐานกระตุ้นเศรฐกิจกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  

การด าเนินการ 

 ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเกิดจากการขาดแคลนส่วนประกอบ การปิดของโรงงาน การลดหรือเลื่อน 
ค าสั่งซื้อให้ช้าลง 

 การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุข (ความพร้อมของอุปกรณ์ การไม่มีประสิทธิภาพของการ
ติดตามและรายงาน)  

 ภาคการผลิตเปลี่ยนไปสู่การผลิตสินค้าทางการแพทย์ที่มีความจ าเป็น (เช่น หน้ากากอนามัย เครื่องช่วย
หายใจ) 

 อุตสาหกรรมเผชิญกับการตกต่ าของเศรษฐกิจและเงินทุนจากข้อจ ากัดต่างๆ  

 โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะถูกจ ากัด  

นวัตกรรม การลงทุน มาตรฐานและคุณภาพ 

- ปัญหาการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ดิจิทัล 

- ขาดโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

- การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ 

- เทคโนโลยี 4IR ท าให้สามารถ
ควบคุมจากระยะไกลเพื่อติดตาม

- บริษัทมีการย้ายฐานการ
ผลิตกลับประเทศ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการลงทุน
โดยตรงจากต่างชาติ ให้ห่วง
โซ่คุณค่ามีสั้นลงและ
ยืดหยุ่นมากขึ้น 

- การลงทุนที่มุ่งเน้นเครื่องมือ
นวัตกรรมและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสาธารณสุข
มากขึ้น 

- โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพท าให้
เกิดความมั่นใจด้านมาตรฐาน 
ความแม่นย าในการประเมินผล 
และการรับรองผลการทดสอบที่
มีความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น 

- มาตรฐานของเทคโนโลยีถูกใช้ใน
การบรรเทาวิกฤต และป้องกัน
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้  



และด าเนินการจากที่ไหนของ
โลกก็ได้ 

- ระบบนิเวศของตลาดท้องถิ่น
สามารถบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนได้ 

- ก าแพงทางการคา้ที่มาจาก
มาตราการ TBT&SPS ที่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
การค้าและการเคลื่อนย้ายผู้คน  

 

 

เป้าหมายที่ ข้อเท็จจริง 

12 แผนการ
บริโภคและ
การผลิตที่
ยั่งยืน 

 ธุรกิจทั่วโลกเผชิญกับความยากในการยังคงความสามารถในการผลิตสินค้าจ าเป็น  

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 การเพิ่มขึ้นของการกีดกันท าให้กระทบต่อการบริโภคและการผลิต 

 การลดลงของการบริโภคสินค้าที่ไม่จ าเป็นส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 

 การผลิตสินค้าที่ไม่จ าเป็นถูกระงับ บริษัทต่างปิดตัว ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 

 ผลกระทบของโลกาภิวิตน์ ท าให้รายใหญ่เป็นผู้น าในตลาด   

นวัตกรรม การลงทุน มาตรฐานและคุณภาพ 

- เทคโนโลยี 4IR ท าให้สามารถติดตาม
และเพิ่มความโปร่งใสของแหล่งที่มา
และกระบวนการผลิตได้มากขึ้น  

- เทคโนโลยี 4IR ท าให้สามารถเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์แนวโน้มเพ่ือเข้าใจความ
ต้องการหรือความอยากของผู้บริโภค
ได้ดียิ่งขึ้น 

- ต้องการการลงทุนที่
เพิ่มข้ึนในห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
ต่อวิกฤตในภายภาค
หน้าและเป็นการ
ส่งเสริมการบริโภคและ
การผลิตที่มีความ
รับผิดชอบ 

- ยกระดับบทบาทของ
การลงทุนอย่างมีความ
รับผิดชอบและ
ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน
ของภาคเอกชน 

- การเพิ่มขึ้นของการปลอมแปลง 

- มาตรฐานท าให้สินค้าที่ผลิตเพื่อ
ตอบสนองต่อโควิด-19 ตรง
วัตถุประสงค์และมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการท างาน 

- มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
และแผนฉุกเฉินของธุรกิจเป็น
กุญแจส าคัญเพื่อไม่ให้เกิดการ
หยุดชะงักของการผลิตสินค้าที่มี
ความจ าเป็น 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


