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ประเด็น

◈ ความเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม 
◈ จุดที่เปล่ียน และผลกระทบต่อบุคคลากรใน

อุตสาหกรรม.
◈ การพัฒนาทักษะ Up skill / Re skill
◈ SIMTEC สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล 
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“แนวโน้มกลยุทธท์างธุรกิจในปัจจุบัน  ในใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการแข่งขัน
โดยการใช้ ระบบอัตโนมัติ และ การจัดการข้อมูล 
เพื่อ บรหิารจัดการกระบวนการผลิต.
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The strong customization of products under the conditions of highly 
flexible (mass-) production



ความเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม

◈ 1. การแปลงเป็นดิจิทัลและบูรณาการของห่วงโซ่คุณค่าแนวต้ังและ
แนวนอน

◈ 2. การนําเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารเป็นดิจิทัล
◈ 3. รูปแบบธุรกิจดิจิตอลและการเข้าถึงลูกค้า
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จุดที่เปล่ียน และผลกระทบต่อบุคคลากรในอุตสาหกรรม. 

ในอีกประมาณ 20 ข้างหน้า ในปี 
2579 ไทยจะมี สัดส่วนของคน
สูงอายุถึงรอ้ยละ 30 ขณะที่วัย
เด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลด
ลงเหลือรอ้ยละ 14 และรอ้ยละ 
56 ตามลําดับ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะโครงข่าย 
Internet of Things หรอื IoT เปล่ียนโลกทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ การทําธุรกิจ และการทํางาน 
ผลกระทบของเทคโนโลยีส่งผลให้งาน ที่ใช้
ทักษะทําซํา้เป็นประจํา Routine (Middle 
Skills) มี แนวโน้มจะถูกแทนที่ด้วยเครือ่งจักร 
ขณะที่งานประเภท Non-routine Manual 
(Low Skills) ใช้ทักษะหลากหลาย และต้องมี
ปฏิสัมพันธกั์บผู้คนและงานใช้ทักษะสูง (High 
Skills) ที่ใช้ความคิดสรา้งสรรค์ ทักษะทาง
ปัญญาและการ คิดวิเคราะห์จะไม่ได้รบัผลก
ระทบ
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1. Qualification Mismatch คือ แรงงานมีระดับวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงกับระดับทักษะที่จําเป็นต่องานที่กําลังทําอยู่ 

2. Field of Study Mismatch คือ แรงงานจบการศึกษาในสาขา
ที่ไม่ตรงกับงานที่ทํา

3. Skills Mismatch คือการที่ระดับ ความสามารถของแรงงาน
ไม่ตรงกับความต้องการที่นายจ้างต้องการ

ปัญหา Skill Mismatch ความไม่สอดคล้องระหว่าง
ทักษะของแรงงานกับทักษะที่ต้องใช้ในโลกการทํางาน
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STEM 
Science
Technology
Engineer 
Mathematics)
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SKill Gap
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Skill Gap

Re Skill
Up Skill

“เรยีน 4-5 ปี จบมา ความรูท้ี่เรยีนก็ล้าสมัยเกินเอามาใช้แล้ว”



The computerization of manufacturing.

◈ Interconnection
◈ Information transparency
◈ Technical assistance
◈ Decentralized decisions
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https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution
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Interconnection: 
● The ability of machines, devices, sensors, and 

people to connect and communicate with each 
other via the Internet of Things (IoT) or the 
Internet of People (IoP)
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Information transparency: 
● The transparency afforded by Industry 4.0 technology 

provides operators with vast amounts of useful 
information needed to make appropriate decisions. 
Inter-connectivity allows operators to collect immense 
amounts of data and information from all points in the 
manufacturing process, thus aiding functionality and 
identifying key areas that can benefit from innovation and 
improvement.
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Technical assistance: 
● First, the ability of assistance systems to support 

humans by aggregating and visualizing information 
comprehensively for making informed decisions and 
solving urgent problems on short notice. Second, the 
ability of cyber physical systems to physically support 
humans by conducting a range of tasks that are 
unpleasant, too exhausting, or unsafe for their human 
co-workers.
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Decentralized decisions: 
● The ability of cyber physical systems to make 

decisions on their own and to perform their tasks as 
autonomously as possible. Only in the case of 
exceptions, interferences, or conflicting goals, are 
tasks delegated to a higher level.
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THANKS!
Any questions?
chairat@simtec.or.th


