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ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค Industry 4.0
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Industrial Evolution

4. Industrial revolution
Based on cyber-physical-
systems

3. Industrial revolution 
Through the use of electronics
and IT further progression in
autonomous production

2. Industrial revolution 
Introducing mass production 
lines powered by electric 
energy

1. Industrial revolution
Introducing mechanical 
production machines powered
by water and steam

End of the 
18th century.

Beginning of the 
20th century

Beginning of the 
21th
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In the last few decades 
of the 20th century Source: DFKI/Bauer IAO



อุตสาหกรรม 4.0
ระบบการผลิตท่ีสามารถเช่ือมโยงขZอมูลการผลิตระหวTาง

เคร่ืองจักรไดZอยTางมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลิตสินคZาตามความตZองการท่ี

หลากหลายของผูZบริโภค เคร่ืองจักรสามารถทำงานไดZดZวยตนเอง มี

ความยืดหยุTนสูง สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองใหZเขZากับเง่ือนไขการผลิต 

สามารถตรวจสอบและดูแลสุขภาพของตัวเองไดZ

4.0 จะเปaนการทำงานรTวมกันของเทคโนโลยีการผลิตเขZากับ IoT 
ท่ีทุกหนTวยของระบบการผลิต ต้ังแตTวัตถุดิบ เคร่ืองจักร หุTนยนตM 

เคร่ืองมือ ระบบอัตโนมัติตTาง ๆ จะถูกติดต้ังระบบเครือขTาย เพ่ือใหZ
สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนขZอมูลซ่ึงกันและกันไดZอยTางรวดเร็ว 

และเพ่ือใหZสามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตท้ังหมดไดZเบ็ดเสร็จ

http://www.utar.edu.my/cee/index.jsp?fcatid=21&fcontentid=90035&f2ndcontentid=193791



ปgจจัยขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 4.0 

1. ประชากรโลกเพ่ิมขึ้น รูปแบบการผลิตท่ีใชZทรัพยากรอยTางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ประชากรโลกท่ีมีกำลังซ้ือสูง มีความตZองการผลิตภัณMท่ีมีแตกตTางและหลากหลาย ในเวลาอันรวดเร็ว

7,500 ลZานคน ในปn 2019
8,600 ลZานคน ในปn 2030 

9,800 ลZานคน ในปn 2050 

11,200 ลZานคน ในปn 2100

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81



ประเทศไทย สถานการณMปgจจุบัน

ผลการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมภาคการผลิต การคZาและบริการ กรมสTงเสริมอุตสาหกรรม
รTวมกับสภาอุตสาหกรรมแหTงประเทศไทย กันยายน 2561 พบวTา ภาคการผลิตไทยกระจุกตัวอยูTในโซน
อุตสาหกรรม 2.0 มากท่ีสุด

– อุตสาหกรรม 1.0 มีสTวนแบTง 9% – อุตสาหกรรม 2.0 มีสTวนแบTง 61%

– อุตสาหกรรม 3.0 มีสTวนแบTง 28% – อุตสาหกรรม 4.0 มีสTวนแบTง 2%

ศักยภาพในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทย 

- 4% ท่ีผลิตโดยใชZระบบอัตโนมัติท้ังหมด และมีการเช่ือมโยงขZอมูลตลอดท้ัง Supply Chain ผTานระบบ IT

- 45% มีการนำเทคโนโลยีการผลิตเขZามาใชZในบางสTวนของกระบวนการผลิต แตTยังไมTมีการเช่ือมโยงขZอมูล 

- 31% ระบุวTายังไมTมีการนำเทคโนโลยีมาใชZในกระบวนการผลิต



1. รูปแบบการผลิต จะเปลี่ยนจากการผลิตจำนวนมากดZวยระบบอัตโนมัติ (Mass Production) เปaนแบบตาม
ความตZองการเฉพาะบุคคล (Mass Customization) ระบบสายการผลิตจะตZองมีความยืดหยุTนสูง

องคMประกอบเทคโนโลยีท่ีสำคัญ

สามารถผลิตสินคZาไดZหลายโมเดล ในการสายการผลิต
เดียวกัน และสามารถปรับเปลี่ยนสายการผลิตไดZอยTาง

รวดเร็ว

Complexity to Variability



2. การเช่ือมโยงขZอมูลภายในโรงงาน (Vertical Integration)

การเช่ือมโยงขZอมูลจากเคร่ืองจักรกับหุTนยนตM หุTนยนตMกับ
ระบบอัตโนมัติ รวมท้ังเช่ือมโยงขZอมูลกับระบบสายการผลิต

ตTาง ๆ ภายในโรงงาน ระบบปฎิบัติการการผลิต (Manu-

facturing Execution System, MES) และระบบบริหาร
ทรัพยากรธุรกิจ (Enterprise Resource Planning, ERP)

ผTานเครือขTายอินเทอรMเน็ต หรือ Cloud เพ่ือท่ีจะสามารถ
บูรณาการขZอมูลภายในโรงงานแบบ Real-time

https://www.dii4.dk/industry-4-0



3. การเช่ือมโยงท้ัง Supply Chain (Horizontal 
Integration) 

เช่ือมโยงขZอมูลระหวTาง Supply Chain จากฝg�งลูกคZา

(Demand Side) ฝg�งฝ�ายผลิต (Production) ฝg�ง
Supplier และฝg�งพารMทเนอรM รวมท้ังบริษัทในเครือ 
โดยมีขZอมูลท่ีบูรณาการรTวมกัน แบบ Real-time 

เพ่ือชTวยในการผลิตและตอบสนองตTอการเปลี่ยนแปลง
ไดZอยTางรวดเร็ว

https://imgbin.com/png/eiq92XL3/horizontal-integration-industry-4-0-architecture-vertical-integration-strategic-planning-png



4. การจำลองการผลิตเสมือนจริง (Virtualization)

โปรแกรมท่ีจำลองและวิเคราะหMจะเขZามาชTวย เนื่องจากการผลิตจะมีตZองความยืดหยุTนและมีซับซZอนมาก
ยิ่งขึ้น จึงจำเปaนจะตZองมีการออกแบบ กระบวนการผลิตใหZมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตTอความตZองการ

ของลูกคZาเฉพาะบุคคล

https://www.mreport.co.th/experts/technology/062-Industry4-Automation-IoT

โรงงานอัจฉริยะคูTแฝดแบบดิจิทัล (Digital Twin)  
จะใชZในการจำลองเสมือนจริง ของกระบวนการ

ผลิตท้ังหมด โดยโปรแกรมจะจำลองลำดับการ

ผลิต การประเมินทางเลือกและศักยภาพในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิต



การปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรม 4.0 

1. การปรับเปลี่ยนจากการผลิตจำนวนมาก ๆ Mass Production เปaน Mass Customization สินคZา
สามารถเขZาถึงไดZงTาย มีราคาเปaนมิตร ตอบสนองตTอ “รสนิยม” และ “ความตZองการเฉพาะบุคคล” ท่ี
หลากหลายไดZมากขึ้น โรงงานผลิตและสายการผลิตจะมีขนาดเล็กลงและเช่ือมโยงกัน

2. แรงงานในอนาคตไมTจำเปaนตZองโยกยZายถิ่นฐาน เพ่ือหางานทำกันอีกตTอไป แรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะทาง 
Higher Technological Skills Worker จะเร่ิมกลับคืนสูTบZานเกิด ภาคการผลิตยุคใหมTจะยZายฐาน เพ่ืออยูT
ใกลZกับลูกคZาและตอบสนองความตZองการของลูกคZาไดZอยTางรวดเร็ว

3. Economy of Scale เปaน Economy of Speed

4. ยุคของแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะทาง มาทำงานรTวมกัน (Collaborate) การผลิตสินคZาจะเต็มไปดZวยนัก
ออกแบบ วิศวกร พนักงานไอที พนักงานโลจิสติกสM นักการตลาด ในขณะท่ีงานท่ีตZองทำซ้ำ ๆ อยTางใน
สายพานการผลิตปgจจุบัน ก็จะคTอย ๆ หายไป



โครงการ Smart Manufacturing Research Team, ARIPOLIS, EECi

พัฒนา Platform ระบบสายการผลิต ท่ีมีสายการผลิตผสม ระหวTางสายการผลิตจริงและ

สายการผลิตเสมือน (Real + Virtual) ท่ีรวมเอาท้ังของท่ีมีจำหนTายในตลาดท้ังในและตTางประเทศ 

งานวิจัยและงานพัฒนาของท้ังสวทช. มหาวิทยาลัย ภาครัฐอ่ืน ๆ และรวมท้ังงาน
และผลิตภัณฑMของเอกชน ท้ังนี้เพ่ือใหZ

ระบบสายการผลิต สามารถทำงานไดZใน

สภาพแวดลZอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชนิด

ของผลิตภัณฑM (Product Customization)

ความตZองการของลูกคZา (Demand) 
กฎระเบียบ (Regulations) และเทคโนโลยี

การผลิต (Process Technology) อยTาง

รวดเร็วและตTอเนื่อง
https://www.researchgate.net/figure/VFF-concepts_fig1_228791372



คุณสมบัติของระบบสายการผลิต

1. Interoperability

2. Virtualization 

3. Decentralization

4. Real-Time Capabillity

5. Service Orientation 

6. Modularity

ระบบสายการผลิตตัวอยTาง มีความสามารถในการตัดการทำงานบางสTวนหรือบางฟgงกMชันลง เชTนระดับท่ี
3.5, 3.0, 2.5 หรือ 2.0 เพ่ือเปรียบเทียบใหZเห็นถึงความแตกตTางในการใชZเทคโนโลยี https://www.datexcorp.com/wp-content/uploads/1-1.png



1. มีวัตถุประสงคMเพ่ือชTวยเหลืออุตสาหกรรมของไทย ทุกภาคสTวนโดยเฉพาะ SMEs สามารถปรับตัวใหZเขZากับ
แรงกดดันในการแขTงขันระดับโลก

2. ทำใหZกลุTมคนไทยโดยเฉพาะนักวิจัย, SI, มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เขZาใจถึงประโยชนM จุดเดTน ขZอ
แตกตTางและขZอจำกัดของสายการผลิต อุตสาหกรรม 2.0, 3.0 และ 4.0 โดยจุดเดTนสำคัญของสายการผลิต
ตัวอยTางจะแสดงใหZเห็นไดZคือการผลิตแบบ Mass Customization

3. เปaนตZนแบบสายการผลิต เพ่ือดึงดูดใหZกลุTมคนไทยไดZเขZามาทำการศึกษา และพัฒนาสายการผลิตและ/หรือ
อุปกรณMตTาง ๆ เพ่ือตTอยอดหรือทดแทน

4. การพัฒนาซอฟตMแวรMขั้นสูง Advance or High Level of Planning, Scheduling, Tracking and 
Optimization สำหรับการควบคุม และ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของสายการผลิต

5. การพัฒนาฮารMดแวรMท่ีสามารถสับเปลี่ยน ทดแทน และทำงานดZวยกันไดZ ซ่ึงรวมท้ัง Module, เซนเซอรM, 
Controller หรืออุปกรณMตTาง ๆ ในสายการผลิตดZวยตZนแบบท่ีพัฒนาขึ้นโดยกลุTมคนไทย

6. เปaน Platform สำหรับใหZกลุTมคนไทย โดยเฉพาะนักวิจัย SI มหาวิทยาลัยและนักศึกษา ไดZเขZามาสนใจ 
เรียนรูZและพัฒนาตTอยอด การใชZงานระบบควบคุมอัตโนมัติ




