มาเลเซียกระตุน้ การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0

รั ฐ บาลมาเลเซีย ต้อ งการกระตุ้ น การลงทุ น เพื่ อ เปลี่ย นผ่า นภาคอุ ต สาหกรรมไปสู่ Industry 4.0 หรื อ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยตั้งเป้าหมายการลงทุน 55,000 ล้านริงกิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และ 75,000 ล้าน
ริงกิตในภาคบริการ (รวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
Detuk Seri Ong Ka Chuan รั ฐ มนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย
(Ministry of International Trade and Industry : MITI) กล่ า วว่ า จุ ด เน้ น ในการพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรมไปสู่
Industry 4.0 คือการนาระบบออโตเมชั่นมาใช้เพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิต การปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานแบบเดิมๆ
และการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจของมาเลเซียก้าวสู่อนาคต ในขณะที่ปัจจุบันการแข่งขันมีความ
รุนแรงขึ้นทั้งในหมู่ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ตลาดแรงงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ตลาดแรงงาน 4.0 เพื่อให้สอดรับกับภาคอุตสาหกรรม โดยจะเกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น
ผู้จัดการด้านข้อมูล (data manager) นักวิทยาศาสตร์ นักพัฒนาซอฟแวร์ นักวิเคราะห์ ซึ่งแตกต่างจากทัก ษะที่
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันมีอยู่
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ บริษัทไม่เพียงแต่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนาใช้ระบบออโตเมชั่น หุ่นยนรต์
และเทคโนโลยีอัจริยะเท่านั้น แต่ยังจาเป็นต้องเพิ่มทักษะที่ยังขาดให้แก่บุคลากรที่มีอยู่และรับบุคลากรใหม่ๆ ที่มีทักษะ
หรือความเชี่ยวชาญในด้านดิจิตอลเข้ามา ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในการผลิต นอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังทาให้ มี
ผลิตภาพการผลิต (productivity) เพิ่มขึ้นอีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างภายในองค์กรและกระบวนการดาเนินงานของแต่ละบริษัทอาจเป็นสิ่งท้าทายและไม่ได้ทา
ได้โดยง่าย แต่ก็เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องทา เ√นื่องจากในอนาคตภายในปี 2050 ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่
ธุรกิจธนาคารไปจนถึงภาคการผลิตเกือบทั้งหมดจะเชื่อมโยงกันด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล
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รัฐบาลมาเลเซียมองถึงความสาคัญและมุ่งดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมให้ ไปสู่
ภาคการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) โดยอยู่ระหว่างยกร่างนโยบายแห่งชาติในเรื่อง Industry 4.0 ซึง่ จะได้
นาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และจะมีการจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจหรือ National
Industry 4.0 Task Force เพื่อเป็นแกนขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล รวมทั้งดาเนินการศึกษาโดย
มุ่งเน้นภาคอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต อีกทั้งจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถและทักษะที่ จาเป็นแก่
บุคลากร ซึง่ คาดว่าประเทศจะมีความต้องการบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวกับข้อมูล (data professionals) อีกอย่างน้อย
20,000 คน และนักวิทยาศาสตร์ดา้ นข้อมูล (data scientists) อีกอย่างน้อย 2,000 คน ภายในปี 2020
นอกจากนี้ มาเลเซี ย ควรมี ก ารพั ฒ นาสภาวะแวดล้ อ มที่
เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจยุค 4.0 เพื่อให้สามารถดึงดูด
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ โดยเฉพาะนั ก ลงทุ น จากทวี ป เอเชี ย
แปซิ ฟิ ก โดยหวั ง ให้ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(mall and Medium Enterprise: SME) ข อ ง ม า เ ล เ ซี ย
สามารถมี ส่ ว นร่ ว มในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ทั้ ง นี้ MIDA หรื อ
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของมาเลเซียได้ตั้งเป้าหมายการ
ลงทุนในภาคการผลิตอยู่ที่ 55,000 ล้านริงกิตและ 75,000
ล้ า นริ ง กิ ต ในภาคบริ ก าร (รวมธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 50 ของภาคบริ ก ารทั้ ง หมดของ
มาเลเซีย) ในช่วงระหว่างปี 1980 – 2016 MIDA ได้อนุมัติโครงการผลิตแล้วกว่า 28,907 โครงการ โดยในจานวนนี้
ร้อยละ 70 มีการดาเนินโครงการแล้ว ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 692,300 ล้านริงกิต
จากสถิติในปี 2016 การส่งออกของมาเลเซียของมาเลเซียมีมูลค่า 780,000 ล้านริงกิต ซึ่งในจานวนนี้มาจากภาค
การผลิตสินค้าคิดเป็นร้อยละ 82 นอกจากนั้นเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ามันปาล์ม และยางพารา รวมคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 17 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าโภคภัณฑ์จะไม่สาคัญ แต่จาเป็นต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น
แม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะมีความไม่แน่นอน แต่เศรษฐกิจมาเลเซียยังคงมีความแข็งแกร่ง เห็นได้จาก
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560
ที่มา: New Straits Times, 25 กรกฎาคม 2560
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ สคต.
เช่นเดียวกับนโยบายของประเทศไทย มาเลเซียก็มีนโยบายที่จะผลักดันภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้สามารถก้าวสู่
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 โดยจะกาหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ และจะมีการจัดตั้งคณะทางาน
เฉพาะกิจ National Industry 4.0 Task Force เพื่อเป็นแกนขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งดาเนินการ
ศึกษาภาคอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต ทั้งนี้ การจัดทานโยบายหรือยุทธศาสตร์ชาติของมาเลเซียในด้านต่างๆ เกิดจาก
การระดมสมองจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ไม่จากัดแต่ในหน่วยงานรัฐที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
เท่านั้น ส่วนการขับเคลื่อนนโยบายมักจะให้ภาคเอกชนเป็นแกนนา นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม ทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหลายด้านเกิดประสิทธิผล สาหรับนโยบาย Industry 4.0 รัฐบาลมาเลเซียไม่ได้
เพียงให้ความสาคัญกับ การลงทุน ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เท่านั้น แต่ยังมองเห็นถึงความสาคัญในการสร้างบุคลากร
ที่ส อดคล้ องกับ อุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งถือเป็นวิสั ยทัศน์ที่น่าชื่นชมของมาเลเซียที่ประเทศไทยควรเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้ต่อไป
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