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ความเป็ นมา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพลักดันให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ยคุ อุตสาหกรรม 4.0 ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุ งการ
ดําเนินการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ จึงเป็ นเทคโนโลยีที่สาํ คัญของทุกอุตสาหกรรมที่ไม่
สามารถปฏิเสธได้ แต่ทว่าการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จัดเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ตอ้ งใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ และ
อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานในประเทศไปบ้าง แต่การเข้ามาของนวัตกรรมหุ่นยนต์กบั ระบบ AI ได้ทาํ ให้แรงงานตื่นตัว แรงงานที่
มีทกั ษะต้องมีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้และพัฒนาตัวเองให้เหนือกว่าหรื อมีศกั ยภาพมากกว่าเดิม ในรู ปแบบการทํางานที่หุ่นยนต์ทาํ
แทนไม่ได้
หลายธุรกิจตระหนักถึงการเข้ามาอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทลั อย่าง Machine Learning, Cloud, IoT, AI, Data และ Deep
Technology ต่างๆ มีความสําคัญ แต่ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะสามารถนําเทคโนโลยีเหล่านี้มาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ มี
อีกหลายช่องว่างที่นอกจากเทคโนโลยีดิจิทลั จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ปัญหาที่ธุรกิจพบเจอ ยังช่วยเปิ ดประตูไปสู่โอกาสในการสร้าง
Solution ไปจนถึง Innovation ใหม่ๆ พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ AI และ Data กําลังขยับเข้าสู่ วิถีชีวิตของผูค้ นมากขึ้น
เรื่ อยๆ ในระดับที่เรี ยกว่าเป็ นพื้นฐานสําคัญสําหรับธุรกิจที่จะใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้าง Value ส่งมอบให้กบั ผูบ้ ริ โภค ซึ่งทุก
วันนี้มีการพลิกแพลงการใช้ AI และ Data กันอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์
การที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการเป็ นผูซ้ ้ือและผูร้ ับเทคโนโลยีมาเป็ นผูส้ ร้างและขายเทคโนโลยี จึงเป็ นความท้าทาย
ของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องไปจนถึงนักลงทุน คนทํางาน และบุคคลทัว่ ไป ที่ไทยจะลุกขึ้นมาปรับโฉมในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยคุ 4.0 และมีแนวโน้มว่าประเทศไทยจะก้าวเดินไปสู่ยคุ 4.0 ได้จริ ง จาก
เทคโนโลยี 5G ที่มีอยูใ่ นมือ อันเป็ นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) เร็ วกว่าการคาดการณ์ไว้
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เวลา
09:30 - 10.00 น.
10.00 – 10.05 น.

10.05 – 10.25 น.

10.30 – 11.10 น.
(20 mins. each)

โปรแกรมสั มมนา (ช่ วงเช้ า)
ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับงานสัมมนาในหัวข้อ “Smart Technology for Manufacturing”
โดย คุณสรรชาย นุ่มบุญนํา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประจําประเทศไทย
กล่าวเปิ ดและบรรยายพิเศษ
โดย คุณนฤชา ฤชุพนั ธุ์ ผูอ้ าํ นวยการกองส่ งเสริ มการลงทุน 4
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ)
บรรยายหัวข้อ “SME D เพื่อการลงทุนซื้อเครื่ องจักร”
โดย คุณสุ ทธิพงศ์ จรุ งจิตอภินนั ท์, ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
บรรยายหัวข้อ “EXIM Transformation พัฒ นาเพื่อความยัง่ ยืน”
โดย คุณนงลักษณ์ อัศวาณิ ชย์, ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

11.10 – 11.35 น.

11.35 – 12.05 น.

12.05 – 12.15 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น

14.00 – 14.30 น.

บรรยายพิเศษหัวข้อ "ตอบโจทย์ การผลิตยุคใหม่ พัฒ นาไทยสู่ Industry 4.0”
โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์, รองผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC), ผูอ้ าํ นวยการ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยัง่ ยืน (SMC) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (NSTDA)
บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒ นาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนมาตรการ
สนับสนุนสํ าหรับอุตสาหกรรมไทย”
โดย ตัวแทนจากศูนย์ความเป็ นเลิ ศด้านเทคโนโลยีหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติใ นประเทศไทย
(CoRE) คุณชัยพร มานะกิจจงกล, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ
คุณวริ นทร์ รอดโพธิ์ทอง, ที่ปรึ กษา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ถาม-ตอบและจบสัมมนาช่วงเช้า
โปรแกรมสั มมนา (ช่ วงบ่ าย)
ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับช่วงบ่าย และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “5G EIC Incubating The New ERA of Smart
Manufacturing”
โดย คุณวิศรุ ต กัลย์จารึ ก, ผูจ้ ดั การศูนย์ Thailand 5G EIC
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่ วมกับ สํานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั depa และ
HUAWEI และ
คุณกัลยาณี คงสมจิตร, ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ทีเคเค คอร์ปอเรชัน่ จํากัด และ บริ ษทั เคเอสไอ โซลูชนั่ จํากัด
บรรยายพิเศษหัวข้อ “5G & Digital Platform For Manufacturing”
โดย คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ, หัวหน้าหน่วยงานการตลาด กลุ่มลูกค้าองค์กร (Head of Enterprise
Marketing & SME Business Management Section)
บริ ษทั แอดวานส์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (AIS)
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14.30 – 15.00 น.

15.00 – 15.30 น.

15.30 – 15.45 น.

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Digital Transformation to Smart Manufacturing”
โดย คุณภากร สุ ริยาภิวฒั น์, ผูบ้ ริ หารสายงานธุรกิจพลังงานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
(Thailand Industrial Sector Executive)
บริ ษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด (IBM)
บรรยายพิเศษหัวข้อ "Digitize Manufacturing into the next chapter by leveraging Cloud, AI,
IoT, Digital Twins and Mixed Reality”
โดย คุณวสุ พล ธารกกาญจน์, ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์คลาวด์ (Microsoft Azure Business Group
Lead)
บริ ษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด (MICROSOFT)
ถาม-ตอบ และจบการสัมมนา
As of 19 April 2022
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