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Digital Transformation for  Smar t Manufactur ing Industry 
ในหวัขอ้ “Digital Technology Transformation For Future Manufacturing Industry 

 เทคโนโลยดิีจิทลั สู่การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต” 
 

วนั:   พธุท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
เวลา:   13.30 – 16.45 น 
สถานท่ี:  อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา 
กลุ่มเป้าหมาย:  ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ในทุกระดบัชั้น 
Organized by:  อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์  
Supported by:  สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ), เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EECi), สมาคมผูใ้ชดิ้จิทลัไทย (DUGA), บริษทั แอดวานส์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) เอไอ
เอส (AIS) 
 
ความเป็นมา 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายพลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมไทยกา้วสู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 ดงันั้นการพฒันาและ
ปรับปรุงการดาํเนินการผลิตดว้ยระบบอตัโนมติั หุ่นยนต ์ และ อิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ จึงเป็นเทคโนโลยท่ีีสาํคญั
ของทุกอุตสาหกรรมท่ีไม่สามารถปฏิเสธได ้ แต่ทวา่การพฒันาเทคโนโลยหุ่ีนยนตแ์ละระบบอตัโนมติั จดัเป็น
นวตักรรมใหม่ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ และอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานในประเทศไปบา้ง แต่การเขา้มาของ
นวตักรรมหุ่นยนตก์บัระบบ AI ไดท้าํใหแ้รงงานต่ืนตวั แรงงานท่ีมีทกัษะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันา
ตวัเองใหเ้หนือกวา่หรือมีศกัยภาพมากกวา่เดิม ในรูปแบบการทาํงานท่ีหุ่นยนตท์าํแทนไม่ได ้  

 
หลายธุรกิจตระหนกัถึงการเขา้มาอิทธิพลของเทคโนโลยดิีจิทลั อยา่ง Machine Learning, AI, Data และ 

Deep Technology ต่างๆ มีความสาํคญั แต่ไม่ใช่ทุกธุรกิจท่ีจะสามารถนาํเทคโนโลยเีหล่าน้ีมาเพิ่มศกัยภาพในการ
แข่งขนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีอีกหลายช่องวา่งท่ีนอกจากเทคโนโลยดิีจิทลัจะเขา้มาช่วยตอบโจทยปั์ญหาท่ีธุรกิจพบเจอ 
ยงัช่วยเปิดประตูไปสู่โอกาสในการสร้าง Solution ไปจนถึง Innovation ใหม่ๆ พฒันาการของเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบั 
AI และ Data กาํลงัขยบัเขา้สู่วิถีชีวิตของผูค้นมากข้ึนเร่ือยๆ ในระดบัท่ีเรียกวา่เป็นพื้นฐานสาํคญัสาํหรับธุรกิจท่ีจะ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้าง Value ส่งมอบใหก้บัผูบ้ริโภค ซ่ึงทุกวนัน้ีมีการพลิกแพลงการใช ้ AI และ Data กนั
อยา่งหลากหลายและสร้างสรรค ์
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การท่ีประเทศไทยจะเปล่ียนจากการเป็นผูซ้ื้อและผูรั้บเทคโนโลยมีาเป็นผูส้ร้างและขายเทคโนโลย ีจึงเป็น
ความทา้ทายของทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไปจนถึงนกัลงทุน คนทาํงาน และบุคคลทัว่ไป ท่ีไทยจะลุกข้ึนมาปรับโฉม
ในหนา้ประวติัศาสตร์คร้ังใหม่ ภายใตย้ทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ยคุ 4.0 และมีแนวโนม้วา่
ประเทศไทยจะกา้วเดินไปสู่ยคุ 4.0 ไดจ้ริง จากเทคโนโลย ี5G ท่ีมีอยูใ่นมือ และโควดิ-19 มาช่วยทาํใหพ้ฤติกรรม
ของผูค้นเปล่ียนไป อนัเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) เร็วกวา่การคาดการณ์
ไว ้ 
ตารางสัมมนา 

เวลา กําหนดการ 
13.30 – 13.35 น. กล่าวตอ้นรับ  

โดย  คุณสรรชาย นุ่มบุญนาํ  
         รองกรรมการผูจ้ดัการ อินฟอร์มา มาร์เกต็ส์ ประเทศไทย  
กล่าวเปิดงานในหวัขอ้ “Digital Technology Transformation For Future 
Manufacturing Industry เทคโนโลยดิีจิทลั สู่การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการผลิตแห่ง

อนาคต” 
13.40 – 14.20 น. กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ 

เร่ือง นโยบายและการส่งเสริมการลงทุนดา้นดิจิทลั 
โดย คุณนฤชา ณชุพนัธ์ุ, ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 4 
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (อยูร่ะหวา่งเรียนเชิญ) 

14.25 – 15.05 น. 
 

บรรยายหวัขอ้ "การสนบัสนุนผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดบัความ

พร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 อยา่งย ัง่ยนื"  

โดย ศูนยน์วตักรรมการผลิตย ัง่ยนื (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เขต

นวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EECi)  

ดร.พนิตา พงษไ์พบูลย ์รองผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) 

15.10 – 15.50 น. 
(Tentative) 

บรรยายหวัขอ้“การส่งเสริมและการสนบัสนุนการประกอบธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั เพ่ือขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการผลิตของอนาคต”  
โดย ตวัแทนจากสมาคมผูช้ดิ้จิทลัไทย (The Digital Technology User Group 
Association – DUGA) (อยูร่ะหวา่งเรียนเชิญ) 

15.55 – 16.35 น. บรรยายในหวัขอ้ " 5G x Smart Manufacturing”  



 
 

www.intermachshow.com 

Information Classification: General 

โดย คุณนวชยั เกียรติก่อเก้ือ, หวัหนา้หน่วยงานการตลาด กลุ่มลูกคา้องคก์ร บริษทั 

แอดวานส์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) เอไอเอส (AIS)  

16.40 – 16.45 น. สรุปและจบการสมัมนา 
17.00 – 17.30 น. จบัของรางวลัประจาํวนั 

           As of 22 March 2021 

Remark: 
1. 40 minutes per slot included Q & A 
2. 4 slots maximum 

 


