
            

ยุทธศาสตร์ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการของสเปน “Industria Conectada 4.0”  

กระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และการท่องเที่ยว  (MINCOTUR) กำหนดยุทธศาสตร์ “Industria 
Conectada 4.0” (Connected Industry 4.0) ตามแนวนโยบาย Digital Agenda for Spain และ Agenda for 
Strengthening the industrial sector โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของสเปน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ 1 ) สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการ และยกระดับคุณภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 2) พัฒนาสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
รวมถึงการขยายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการทุกระดับ และ 3) ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ 

การดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มุ่งให้ความรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานวิจัย กระตุ้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และ
ยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม (digital transformation) ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานในองค์รวม 
(อาทิ กำหนดระเบียบข้อบังคับและมาตรฐาน และการส่งเสริมการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์) ทั้งนี้ ในปี 2016 รัฐบาล
สนับสนุนงบประมาณจำนวน 97.5 ล้านยูโร ให้กับภาคเอกชนเพ่ือการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (R&D&I) อาทิ 
โครงการวิจัยด้านอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาเชิงทดลอง โครงการนวัตกรรมองค์กร SMEs โครงการนวัตกรรม
กระบวนการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจนโครงการเตรียมความพร้อมในการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ 

ในการนี้ มีการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนรายใหญ่ที่มีศักยภาพ มีเทคโนโลยี และแพลตฟอร์ม
สนับสนุน เช่น บริษัท Indra (ด้าน Big data, Analytics, Sensor, Robotics และ Platform) บริษัท Telefónica 
(ด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย (connectivity) การให้บริการด้านข้อมูลและคำปรึกษาแก่บริษัท รวมทั้งเทคโนโลยี                
ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ อาทิ  Internet of Things (IoT), M2M (Machine to Machine) และเทคโนโลยี  
Cloud) และธนาคาร Banco Santander (อำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การเงิน รวมทั้ง              
การจัดหาเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน) 

ข้อมูลของบริษัทสเปนรายใหญ่ ทั้งสามแห่ง ดังนี้     
- บริษัท Indra เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1993 เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการทางเทคโนโลยีในหลายสาขา 

อาทิ การป้องกันประเทศและความปลอดภัย การคมนาคมขนส่ง พลังงานและอุตสาหกรรม โทรคมนาคมและการ
สื่อสาร การให้บริการด้านการเงิน การจัดการภาครัฐและสาธารณสุข บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจใน 140 ประเทศทั่วโลก                      
มีพนักงานรวมกว่า 38,000 คน และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 2 ,850 ล้านยูโร โดยสัดส่วนการลงทุนด้าน R&D                   
คิดเป็นร้อยละ 6-8 เทคโนโลยีที่บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับนโยบาย Industria Conectada 4.0 อาทิ Big data, 
Analytics, Sensor, Robotics และ Platform ทั้งนี้ Indra มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ เพ่ือใช้เป็นฐานการเจาะธุรกิจ              
ภาคเทคโนโลยีการทหาร คมนาคม และการสื่อสาร ในไทย และอาเซียน 

- Banco Santander เป็นธนาคารขนาดใหญ่ มีสาขาในเมืองใหญ่ทั่วโลก ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1857 เป็น
ธนาคารที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากเป็นอันดับ 1 ของสเปน และอันดับ 16 ของโลก Banco Santander ตระหนัก                             
ถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหรรมตามนโยบาย Industria Conectada 4.0 จึงให้ความ
ร่วมมือในการอำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การให้บริการธนาคาร รวมทั้งการจัดหาเงินทุน
ให้แก่บริษัทและ SMEs เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 

 
  



                                                       
 

- บริษัท Telefónica เป็นกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจทั้งในสเปน และประเทศ                  
ในละตินอเมริกา โดยให้ความร่วมมือในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ Industria Conectada 4.0 ด้านการเชื่อมโยง
เครือข่าย (connectivity) การให้บริการด้านข้อมูลและคำปรึกษาแก่บริษัท รวมทั้งเทคโนโลยีที่บริษัทมีความ
เชี่ยวชาญ อาทิ Internet of Things (IoT), M2M (Machine to Machine) และเทคโนโลยี Cloud 

อุตสาหกรรมของสเปนที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ  
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  (สัดส่วนร้อยละ 10 ของ GDP) โดยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการใช้พลังงานและวัตถุดิบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในการผลิตรถยนต์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งเป้าหมายในการลดเวลา
การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (time to market) จากเดิม 10 ปี ลงเหลือเพียง 3-4 ปี อีกทั้งเน้นการยกระดับ                        
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศอ่ืน และตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต
ยานยนต์รายใหญ่ โดยเฉพาะญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษั ทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์                      
ใน Tier1 ขนาดใหญ่ของสเปนได้เริ่มนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แล้ว 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น (สินค้าส่งออกอันดับ 4 ของสเปน สัดส่วนร้อยละ 2.8 ของ GDP มีการจ้าง
งาน ร้อยละ 4.3 ) โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า                         
ลดระยะเวลาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด (time to market) ใช้ทรัพยากรพลังงานและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น 

ที่สำคัญ นอกจากการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์  Industria 
Conectada 4.0 ยังมุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของผู้ประกอบการทั้งหมด 
ผ่านโครงการต่างๆ อีกด้วย อาทิ “Advanced Digital Self-Diagnosis Tool (HADA)” โปรแกรมประเมินศักยภาพ
ของบริษัทในทุกมิติ “Activa Industria 4.0” ให้การแนะนำ และคำปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพเฉพาะราย 
รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาของรัฐบาลระดับแคว้น                    
“IC 4.0” ให้การสนับสนุนด้านการวิจัย การพัฒนาโครงการ นวัตกรรมในการบริหารจัดการ การสนับสนุนด้าน
การเงิน อาทิ การกู้ยืมระยะยาว วงเงินตั้งแต่ 10,000 ยูโร เป็นต้น ทั้งนี้ งบประมาณในการดำเนินโครงการ มาจาก
งบของสเปน และจาก European Social Fund 

หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจ คือ “12 Industry Challenges 4.0”       
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับ Start-up และ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  School of Industrial Organization (EOI)                    
ในการจับคู่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ เพ่ือมุ่งสู่
การใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมให้เกิดผล
สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม     

นอกจากนี้ ยังมีโครงการให้คำแนะนำด้านการป้องกันภัยไซ
เบอร์ และ “Programa de crecimiento empresarial” ให้คำปรึกษาเฉพาะรายแบบครบวงจร ในด้าน
นวัตกรรม การบริหารบุคลากร ระบบการจัดการ การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน การตลาด การเงิน 
จนถึงการติดตามและประเมินผล ระยะเวลา 50 ชั่วโมง   
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