
การพัฒนาดัชนีช้ีวัดความพร้อม 
System Integrators (SI)
สำหรับประเทศไทย

อุดม ล่ิวลมไพศาล 
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

สวทช.



2

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ร้อยละ 70 มีระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม ต่ำกว่า Industry 3.0

ท่ีมา: สภาอุตสาหกรรม แบบประเมินตนเอง 1,589 บริษัท ปี 2561 ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย  10 ปี อุตสาหกรรมไทย เรามาไกลแค่ไหน  2563

Ø ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์หลักมากขึ้น ขณะที่
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ยังต่ำ ซ่ึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่า

Ø กิจการไทยขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มหลักที่ขับเคล่ือนมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม แต่

ความสามารถในการผลิตยังต่ำ เมื่อเทียบกับบริษัทข้ามชาติ

Ø กิจการไทยขนาดเล็ก ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว มากกว่ากิจการ

ขนาดใหญ่ (Economy of Scale)

Ø กิจการที่รับจ้างผลิตมีบทบาทลดลง แม้รายใหญ่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ยัง
มีแนวโน้มเผชิญกับความเส่ียงจากการแข่งขันภายนอกที่รุนแรงขึ้น และผลิตภาพ

แรงงานต่ำ

ภาคอุตสาหกรรมไทย



สถานการณ์การติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2021
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ปี 2020 ประเทศไทย มีการติดต้ังหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 29,000 ตัว และทั่วโลกมีแนวโน้ม

ที่จะติดต้ังหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึน อันเน่ืองมาจากโรคระบาด (ไม่ต้องหยุดงานจาก
การติดเชื้อของแรงงาน) การหาแรงงานที่มีความยุ่งยากมากข้ึน และหุ่นยนต์มีราคาถูกลง



ปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SI

1. กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางการขับเคล่ือนและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยใช้
แพลตฟอร์ม เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SI, ช่วยการจัดทำสัญญา, การควบคุมโครงการ และการบริหารโครงการ 

2. BOI ประกาศการยกเว้นอากรนำเข้าช้ินส่วน อุปกรณ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผลักดัน SI ให้มีจำนวนเพียงพอ ใน
การรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ในอนาคต

3. สถานการณ์ Covid 19 เร่งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

หันมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
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https://www.bangkokbiznews.com/business/913835
https://marketeeronline.co/archives/94400

https://www.bangkokbiznews.com/business/913835
https://marketeeronline.co/archives/94400
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Thailand i4.0 Index

Thailand i4.0 Index จะช่วยโรงงาน (ทำการประเมิน) ให้รู้ศักยาภาพของตนเองก่อน  โดยจะประเมินโรงงานทั้ง 17 ด้าน
และให้คำแนะนำในการปรับปรุง (Gap Analysis) เพื่อเป็นแนวทาง (Raodmap) ให้กับโรงงาน

oอย่างน้อย 100 โรงงาน ถูกประเมินภายในปี
2564

o โรงงานที่เข้ารับการประเมิน Thailand i4.0 

Index จะได้รับ Certificate ที่ระบุผลการ

ประเมินและ Gap Analysis

o โรงงานที่ได้รับ Certificate สามารถขอรับการ
ส่งเสริมการยกระดับความพร้อมสู่ Industry 4.0 

ได้จากสำนักงาน EEC 
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System Integrators 
เป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับ

อุตสาหกรรม ให้เข้าสู่ 

“Industry 4.0”

Industry 4.0
Revolution

Thailand i4.0 Index Framework

ตัวอย่างจากรูป เส้นทึบ เป็นสถานะปัจจุบันของโรงงาน และเส้นปะ เป็นแนวทางการปรับปรุง

โรงงาน โดยทางโรงงานจะเลือกจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ROI (Return of Invesment)
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จากสถานการณ์ของประเทศไทยและของโลก ท่ีกำลังจะปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติมากขึ้น การปรับตัวของโรงงาน จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็น

ระบบ การประเมินโรงงงานด้วย Thailand i4.0 Index จะช่วยให้โรงงานได้แนวทางใน
การปรับปรุง มีข้อมูลในเชิงวิศวกรรม ทำให้สามารถเขียนและวางแผนลงทุน เพ่ือพัฒนา

โรงงานได้อย่างมีขั้นตอน รวมท้ังการวางแผน เพ่ือการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ 
จากภาครัฐ 

เม่ือโรงงานได้แนวทางการปรับปรุงและมีเงินทุนพร้อมแล้ว แน่นอนย่อมต้องการ

ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความสามารถ ไม่เฉพาะขายเคร่ืองจักร หรือติดต้ังเคร่ืองจักร แต่ต้องรวมถึง
มีความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลการผลิต เข้ากับระบบเดิมของโรงงาน ไม่รบกวน

สายการผลิตเดิม รวมท้ังมีความแน่ใจว่า จะสามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการ ตรง
เวลา และมีความเป็นมืออาชีพ ผู้บูรณาการระบบ หรือท่ีเรียกว่า SI (System 
Integrators) จะเป็นผู้เข้ามาดูแลในจุดนี้ต่อ
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Thailand i4.0 Index

Assessment Matrix -

Manufacturing

Prioritization Matrix 

–Manufacturing (PM)

SI Index

Database
ประเมินศักยภาพความพร้อมของ

ผู้ประกอบการ บริษัท หรือโรงงาน

ลำดับการปรับปรุงโรงงาน เพ่ือให้

โรงงานทราบว่าต้องปรับปรุงด้านไหน
บ้างและด้านไหนก่อนหรือหลัง 

ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของ

ผู้รับเหมาระบบเพ่ือให้สามารถปรับปรุงศักยภาพ
ของโรงงานให้ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

✓ ระบุสถานะปัจจุบันของโรงงาน
✓ โรงงานต้องปรับปรุงด้านไหนบ้าง
และด้านไหนก่อนหรือหลัง 

จัดหาผู้บูรณาการระบบที่เหมาะสม

กับความต้องการของโรงงาน 

ผู้บูรณาการระบบ

System Integrators

Ecosystem
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วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:00-12:00

หัวข้อสำคัญ: 

• เครื่องมือดัชนีช้ีวัดความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด 
industry 4.0 (ITAP)

• สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการจะได้รับ (ผู้แทน BOI)

• โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SI ไทย (ผู้แทนจาก TGI)

• การพัฒนาดัชนีช้ีวัดความพร้อม SI ไทย สร้างโอกาสทางธุรกิจได้

อย่างไร (เนคเทค)

WEBINAR: เจาะลึกดัชนีช้ีวัดความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีความสำคัญอย่างไรกับกลุ่ม SI ไทย

‘Theme:

สร้างความเข้าใจเครื่องมือดัชนีช้ีวัดความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด industry 4.0 สู่การขยายโอกาส

ต่อยอดและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SI ไทย’

ผู้เข้าร่วมงานเสวนา (103 คน)

☞ บริษัท SI, โรงงานอุตสาหกรรม, หน่วยงานรัฐ, 
สถานศึกษา
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1. Strategy & Organization 

3. Human Capital 

1. Technology Capability 

2. Smart Operation 

2. IT System & Data Transaction 

4. Market & Customer 
ด้านการบริหารและจัดการองค์กร 

ด้านการพัฒนาระบบและบริการ 

5. Financial

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SI เพื่อร่วมให้ข้อมูล

ดัชนีชี้วัดความพร้อมของผู้บูรณาการระบบ SI Index

Indicators in each 

Dimensions

(Future work)

3. Success Works Record
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พัฒนา Guideline สำหรับผู้บูรณาการระบบ (SI) จากมุมมอง Thailand 

I4.0 Index (AM และ PM)
- SI Functional ความสามารถหรือประสบการณ์ของผู้บูรณาการระบบในการรับงาน

- SI Capability ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ผู้บูรณาการระบบแต่ละบริษัทต้องมี
- Vendors ยี่ห้อหรือแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บูรณาการระบบ แต่ละเจ้าเชี่ยวชาญ

- ด้านอื่น ๆ

เสวนา เรื่อง “เจาะลึกดัชนีช้ีวัดความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 มี

ความสำคัญอย่างไรกับกลุ่ม SI ไทย” วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ใช้ SI Index กับผูบู้รณาการระบบ ท่ีเข้าร่วมโครงการ

จำนวน 20 บริษัท 

นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงตัวชี้วัดของ SI Index

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

CoRE (Task Force 1-3), TGI, TARA, FTI, TPQI ฯ

อบรม เผยแพร่การใช้งานดัชนีชี้วัดสำหรับการประเมิน

ศักยภาพของผู้บูรณาการระบบ (SI)

Roadmap ดัชนีช้ีวัดสำหรับการประเมินศักยภาพของผู้บูรณาการระบบ

SI Index version 1



เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ SI Index

- ผู้บูรณาการระบบ SI, โรงงาน, หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน,
วิศวกร, อาจารย์ และ Stakeholder ในวงการอุตสาหกรรม

- มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และ ได้รับการประเมินเบื้องต้น (กรณีเป็น
ผู้ประกอบการ SI)
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111 Thailand Science Park, 

Phahonyothin Road, 
Khlong Nueng,

Khlong Luang, Pathum Thaini
12120, Thailand

+66 654794150

rewadee.sri@ncr.nstda.or.th

smc-business@nectec.or.th

https://www.facebook.com/smceeci

SMC
Sustainable Manufacturing Center

Bangkok Office

SMC 
Digital Hub for Advanced Manufacturing

THANK YOU


