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บทที่ 4 
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม 

 
อาจารย์เอกราช  ธรรมษา 

 
อุตสาหกรรม หรือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือผลิตสินค้าและบริการได้ผ่านการปฏิวัติมาแล้วหลาย

ครั้งใน ประวัติศาสตร์ โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1760 ซึ่งเป็นการปฏิวัติสู่การใช้เครื่องจักร 
โดยเฉพาะเครื่องจักรไอน้ าต่าง ๆ ต่อมาในการปฏิวัติครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1870 เป็นการปฏิวัติเข้าสู่ยุค
พลังงานไฟฟ้า จนกระท่ังปีค.ศ. 1960 ประเทศไทยก็เข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สามเข้าสู่ “ยุค
ดิจิตอล” ซึ่งเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก และในขณะนี้โลกของก าลังจะก้าวสู่
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ ที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพ
สิ่ง ที่สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลและบริการจะถูก เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมในอนาคต จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลผลิตในอุตสาหกรรม 
 
4.1 ความเป็นมา 

อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 
2560 ถึง 2579 และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนา 
5 ปี แรกของการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยโดย
คาดหวังว่าใน 20 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวพ้นไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วและจะยกระดับรายได้
ประชาชาติต่อหัวต่อปี เพ่ิม จากปัจจุบัน 4,121 เหรียญสหรัฐ เป็น 15,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้แผน
ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ซ่ึงจะใช้นวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลและ
อุตสาหกรรมอัจฉริยะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะมีการน าระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามา
ใช้ใน ระบบการผลิตขณะเดียวกันเศรษฐกิจแห่งอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 4 ด้าน 
ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรม
เพ่ีอสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เทคโนโลยีพันธุกรรมศาสตร์ใหม่หรือ “Generation Genomics” ด้าน



การสื่อสารจะเกิด สังคมดิจิทัลเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิงหรือ IOT (INTERNET OF 
THINGS) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 

อุตสาหกรรม 4.0  เริ่มจากนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศเยอรมนี ประกาศในปี 
ค.ศ. 2013 โดยระบุว่าอุตสาหกรรมของเยอรมนีในปี 2033 จะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม อัจฉริยะ และเข้า
สู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยอุตสาหกรรมใหม่จะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี อัตโนมัติ
ควบคู่ไปกับหุ่นยนต์อัจฉริยะและเชื่อมโยงกับเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ระบบการผลิต 
ยกระดับจากเรียนรู้ไปสู่ “Cyber Physical Production” นอกจากนี้หุ่นยนต์ในอนาคตจะพัฒนา 
ไปสู่การควบคุมเครื่องจักรสามารถคิดเองเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์และตอบสนองการท างานได้
อย่าง รวดเร็วเหนือกว่ามนุษย์เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ 

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านการ ออกแบบ ผลิต ปฏิบัติการ และ
การ ให้บริการในระบบการผลิตและสินค้า แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 เรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งสืบต่อจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม สามครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งท าให้มีการ 
เปลี่ยนแปลงด้านการผลิตครั้งยิ่งใหญ่ และเปลี่ยนชีวิตของผู้คนทั่วโลก นางอังเกลา แมร์เคิล 
นายกรัฐมนตรีของ ประเทศเยอรมนีกล่าวว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็น “การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
การผลิต ในทุกภาคส่วน โดยการน าเอา เทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมรูปแบบเดิม” โดยสรุปแล้ว กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน (ผู้จัดหาวัตถุดิบ โรงงาน ผู้จัด
จ าหน่าย และสินค้า) จะถูกเชื่อมโยงโดยระบบดิจิตอลทั้งหมด ท าให้เกิดห่วงโซ่แห่งคุณค่าที่สอด  
ประสานกันอย่างดีเยี่ยมคาดว่า “อุตสาหกรรม 4.0” มีต้นก าเนิดจากประเทศเยอรมนี ประเทศอ่ืน ๆ 
ในทวีป ยุโรปอาจจะเรียกแนวคิดในการพัฒนาระบบการผลิตแบบนี้ว่า “โรงงานอัจฉริยะ” โดย
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ หรือการผลิตแบบ
ล้ าสมัย ซึ่งเป็นแนวคิดของ อุตสาหกรรม 4.0 จ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม
หลาย ๆ ประการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแปลงข้อมูลเป็นระบบดิจิตอลและ

เชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ในทุก ขั้นตอนของการผลิตและใช้สินค้า (รวมถึงการขนส่งและการจัดหา
วัตถุดิบ) ทั้งภายในบริษัทและระหว่างบริษัท 

 



4.1.2 ระบบไซเบอร์กายภาพ  
ระบบไซเบอร์กายภาพ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตรวจสอบและ

ควบคุมกระบวนการ และระบบต่าง ๆ ในโลกกายภาพ โดยอาจจะรวมถึงการใช้เครื่องมือตรวจจับ
สัญญาณ หุ่นยนต์อัจฉริยะที่ปรับ สภาพการท างานได้ด้วยตัวเองเพ่ือให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
ขึ้น หรือการผลิตที่ใช้การพิมพ์แบบสามมิติ 

 
4.1.3 การสื่อสารในระบบเครือข่าย  

การสื่อสารในระบบเครือข่ายที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ ระบบ และคนในโรงงาน และการสื่อสารกับ
ผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้จัดจ าหน่าย 

 
4.1.4 การจ าลอง 

สถานการณ์จ าลอง การออกแบบจ าลอง และการสร้างสถานการณ์จ าลองในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และ การจัดท ากระบวนการผลิต 

 
4.1.5 การเก็บข้อมูลจ านวนมาก  

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในโรงงานได้โดยทันที หรือผ่าน การ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และการประมวลผลออนไลน์แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
 

4.1.6 การดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น เพ่ือการ

สนับสนุนการท างานของ พนักงาน หุ่นยนต์ เทคโนโลยีเสมือนจริง และเครื่องมืออัจฉริยะต่าง ๆ 
การคาดว่าอุตสาหกรรม 4.0 จะส่งผลกระทบส าคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยอุตสาหกรรม 

4.0 สามารถส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพทางการผลิตประจ าปีในอัตราร้อยละ 6 ถึง 8 กลุ่มบริษัท 
Boston Consulting Group ได้ คาดคะเนว่าเพียงแค่ในประเทศเยอรมนีเพียงประเทศเดียว 
อุตสาหกรรม 4.0 สามารถสร้างมูลค่าเป็นจ านวนร้อย ละ 1 ของ GDP ต่อปี และสร้างงานได้มากกว่า 



390,000 งาน หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญได้ประมานการว่าการลงทุนใน อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตทั่วโลกจะ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจาก 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2012 เป็นมากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2020 และมูลค่าเพ่ิมจะเพ่ิมสูงขึ้นจาก 23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีค.ศ. 2012 
เป็น 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ค.ศ. 2020 

ยุโรปนั้นไม่ใช่เพียงแค่ภูมิภาคเดียวในโลกที่ให้ความสนใจในการผลิตเชิงดิจิตอล โดยถ้า
หากมองถึงประเทศ สหรัฐอเมริกา จะพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งเครือข่ายระดับชาติส าหรับ
การพัฒนานวัตกรรมการผลิต โดย มีการให้ทุนจากภาครัฐบาลจ านวน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือ
รวบรวมศูนย์วิจัยระดับชาติหลาย ๆ หน่วยงาน เข้ามาร่วมกันศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เช่น การ
ออกแบบและการผลิตเชิงดิจิตอล ถ้าหากสหภาพยุโรปยังต้องการ ที่จะรักษาความสามารถในการ
แข่งขัน และต้องการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเป็นเศรษฐกิจอัจฉริยะอย่าง  ยั่งยืน และมีส่วนร่วม
จากประชาชนภายในปี ค.ศ. 2020 ภาคอุตสาหกรรมในยุโรปจ าเป็นที่ต้องคว้าโอกาสที่ อุตสาหกรรม 
4.0 จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของสหภาพยุโรปพัฒนาสูงขึ้น 
 
4.2 บทบาทของการพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีตจนถึงปัจจุบัน  

การเข้าใจอุตสาหกรรมใหม่จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดย
สามารถแบ่งยุคของการเปลี่ยนแปลง (ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559) ซ่ึง
เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ดังต่อไปนี้  

4.2.1 ยุคการใช้พลังงานไอน้ า  
ยุคการใช้พลังงานไอน้ า (Hydro System Power) อยู่ในช่วง ค.ศ.1784 ถึง ค.ศ. 1869 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่หนึ่งหรือ Industrial Revolution 1.0 การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้น
ประมาณ ค.ศ.1784 เริ่มจาก เจมส์ วัตต์ ประดิษฐ์เครื่องจักรกลไอน้ าชิ้นแรกที่เรียกว่า “นิวโคแมน” 
น าข้าไปใช้ ในอุตสาหกรรมทอผ้าและอุตสาหกรรมผลิตถ่านหิน อีกทั้ งรถจักรไอน้ าเป็นการปฏิวัติ
ระบบขนส่งสามารถขนส่งคนและสินค้าจ านวน มากและรวดเร็วด้วยต้นทุนต่ า อีกท้ังเรือสินค้าไอน้ าท า
ให้เรือมีขนาดใหญ่สามารถข้ามมหาสมุทรเป็น “Ocean Steamship” มีบทบาทต่อการขนส่งสินค้า
และคนทางเรือข้ามโลกมาจนถึงศตวรรษที่ 19 ขณะเดียวกันเครื่องจักรไอน้ าน ามาสู่การขุดเจาะ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต้นทุน ต่ า ทั้งสินแร่ต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามันดิบ ตลาดการค้า
ขยายไปทั้งโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่โลกไม่เคยมี มาก่อนหน้านั้น กล่าวได้ว่าการปฏิวัติ



อุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่ง ท าให้เกิดยุคขยายอาณานิคมของชาติ ตะวันตกเพ่ือหาวัตถุดิบป้อนโรงงาน
และเปิดตลาดใหม่ 

4.2.2 ยุคพลังงานไฟฟ้า  
ยุคพลังงานไฟฟ้า (Electric Power)  ค.ศ. 1870 ถึง ค.ศ. 1969 การปฏิวัติอุตสาหกรรม

ครั้งทีส่อง หรือ Industrial Revolution 2.0 การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นประมาณ ค.ศ.1870 หรือ 85 ปี 
จากยุคพลังงานไอน้ า เริ่มต้นจากโทมัส เอดิสัน ประดิษฐ์หลอดไฟซึ่ งพร้อมกับก่อตั้งโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าท าให้ โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้ 24 ชม.พลังงานไฟฟ้าก่อให้เกิดการผลิตมอเตอร์ทั้ง
เล็กและใหญ่กลายเป็นกลไกส าคัญของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี ้เฮนรี่ ฟอร์ด ได้น าระบบสายพาน
มาใช้ในสายการผลิตรถยนต์กลายเป็นต้นแบบของการ ผลิตที่เรียกว่า “Fordirism Manufacturing” 
ซ่ึงเป็นต้นแบบของการผลิตอุตสาหกรรมแบบสายพาน สามารถผลิตสินค้าได้คราวละมาก ๆ ที่เรียกว่า 
“Mass Production” เป็นการประหยัดจากขนาดโดย ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่สามารถเข้าถึงสินค้าในราคา
ไม่แพง กอปรทั้งระบบโทรคมนาคมมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากโทรเลขซึ่งนายแซมมวล มอร์ส 
ได้น ามาใช้ในปี ค.ศ.1832 และพัฒนาไปสู่การประดิษฐ์โทรศัพท์ ซ่ึงนายอเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ 
ได้จดสิทธิบัตรในปี ค.ศ.1876 อีกทั้งการสื่อสารทางวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ 
ท าให้เกิดการแข่งขัน ประชาชนผู้บริโภครู้ จักสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะ โทรทัศน์ ท าให้
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวน าไปสู่การแข่งขันส่งออกและการเคลื่อนย้ายการลงทุนไปสู่แหล่ง ผลิต
ต้นทุนต่ า การผลิตสินค้ากลายเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคของโลก  

4.2.3 ยุคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ยุคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computerize & Information 

Technology) ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 2016 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม หรือ Industrial 
Revolution 3.0 การเปลี่ยนแปลง ใช้เวลาประมาณ 99 ปี จากยุคที่ 2 เป็นยุคของสมองกลใช้ใน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการเริ่มคิดค้นมาตั้งแต่ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 
และบริษัท ไอบีเอ็มมีการน าระบบแผ่นการ์ดเจาะรูหรือ “Punch Card” เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ประมวลผลในช่วงสงครามเวียดนามก่อนที่จะน าเข้ามาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม นวัตกรรม
คอมพิวเตอร์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการประมวลผลและเข้ามาเป็น อุปกรณ์สั่งการ
ท างานให้เครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติ (Automation) และมีการต่อยอดท าให้เครื่องจักร เข้ามาใช้
แทนคน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการน าระบบหุ่นยนต์มาใช้ก่อนหน้านี้ กว่า 10 ปี 



นอกจากนี้ การผสมผสานเครื่องจักรเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์และไอที มีการเชื่อมโยงไปสู่ระบบโซ่
อุปทาน (Supply Chain) และโลจิสติกส์ การบรรจุหีบห่อ ระบบการค้าปลีกค้าส่ง และในส านักงาน มี
การน าระบบ อินเทอร์เน็ตผ่านระบบลีดไลน์และระบบอีดีไอ (EDI) ท าให้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี สารสนเทศ เชื่อมการให้บริการกับหน่วยงานราชการ เช่น NSW (National 
Single Window)  E-Government เป็นต้น 

ทัง้นี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ีสาม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ในช่วงต้น
ของ ยุค 1970 นวัตกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ท าให้ดาวเทียมเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลในแบบเรียลไทม์ 
ทัง้เสียง ข้อมูลและภาพ น ามาสู่ระบบ “Electronics Online” เมือ่น าเข้ามาในสายการผลิตก่อให้เกิด
การเชื่อมโยง โซ่อุปทานการผลิต น าไปสู่การลดต้นทุนทั้งด้านการขนส่งและสินค้าคงคลังการผลิต ไปสู่
ยุค “Lean Production” ซ้ึงเป็นระบบการผลิตให้ความส าคัญกับการผลิตที่ไม่มีส่วนเกิน 
(Surplusless) ในทุกกระบวนการผลิต เช่น สินค้าคงคลัง ส่วนสูญเสียจากการผลิต พลังงานที่สูญ
เปล่า การปล่อยเศษซากของเสียสู่อากาศ ดิน น้ าและระยะเวลารอคอยสินค้า ฯลฯ เป็นการผสมผสาน
การผลิต ระหว่างมนุษย์ เครื่องจักรอัจฉริยะ หุ่นยนต์ฉลาดคิด (Intelligent Robotic) คอมพิวเตอร์-
ไอทีล้ ายุค นวัตกรรมการจัดการโซ่อุปทานการผลิตและโลจิสติกส์เป็นการปฏิวัติการผลิตอย่างสิ้นเชิง  

4.2.4 ยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะและสังคมดิจิทัล  
ยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะและสังคมดิจิทัล (Smart Industrial & Digital Society) ค.ศ.

2013 ถึง 2033 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคที่ 4 เป็นการต่อยอดจากการผลิตแบบลีน สู่การผลิต
แบบ “Cyber-Physical Production” โดยคาดว่าโลกจะเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่อย่างเต็ม รูปแบบใน
ปี ค.ศ.2033 ซ่ึงประเทศพัฒนาแล้วต่างมีการท าวิจัยและพัฒนามาก่อนหน้านี้หลายปี โดยคาดว่า
สมาร์ท โฟนจะยกระดับท าให้เกิดสังคมดิจิทัลและธุรกรรมดิจิทัล ซ่ึงน าไปสู่การเชื่อมโยงในทุกมิติการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการบริโภคจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและท าให้เทคโนโลยีจะสามารถสนองตอบ
ความต้องการแบบ ก้าวกระโดด (Disruptive Technology) อุตสาหกรรมการผลิตจ าเป็นที่จะต้อง
ปฏิรูปเป็นการผลิต แบบเฉพาะเจาะจงสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะต้องเป็นแบบมีความแตกต่างที่
พิเศษ ลักษณะของอุตสาหกรรม 4.0 อาจประกอบด้วย  

4.2.4.1 Human 4.0 องค์ประกอบส าคัญของอุตสาหกรรมอนาคตอยู่ที่การพัฒนาคนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีชั้นสูง ทุนมนุษย์ซึ่งต้องยกระดับเป็นมนุษย์อัจฉริยะจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อ 
ความส าเร็จของการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0   



4.2.4.2 Digital Society/Digital City ภายใต้การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยี
และแอพพลิเคชั่น ท าให้เกิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกยกระดับไปเป็นหรืออินเทอร์เน็ตส าหรับทุก
สรรพสิ่ง เทคโนโลยีดิจิทัลได้ถูกน าเข้ามาใช้ตั้งแต่การบริหารราชการแผ่นดิน (Digital Government) 
ด้านความมั่นคง (Cyber Security) อุตสาหกรรม ธุรกิจ ภาคบริการ ภาคการเกษตร ภาคการศึกษา 
การแพทย-์สาธารณสุข และเข้ามาถึงในบ้าน และชีวิตประจ าวันของผู้คนทุกระดับและทุกวัย 

4.2.4.3 Cyber-Physical Production ระบบเศรษฐกิจแบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ เป็นการ 
ผลิตแบบอัตโนมัติผสมผสานกับระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะท าให้การผลิตผ่านพ้นจาก ระบบ “Lean 
Production” ซ่ึงเป็นระบบการผลิตประหยัดจากลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และลดขั้นตอนการผลิตไปสู่
ระบบอัตโนมัติล้ ายุค “Autonomous Production” คือการประหยัดจากการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ-
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ฉลาดคิด เข้ามาแทนคนและเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเครือข่ายที่เป็นอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ซ่ึงเครือ่งจักรอัจฉริยะจะสั่งงานและรับค าสั่งด้านการผลิต-
การจัดซื้อ และการส่งมอบสินค้า-บริการข้ามระหว่างธุรกิจเป็น “Realtime Production & Delivery 
On Demand” นอกจากนี้อุตสาหกรรมในอนาคตเป็นการผลิตที่ให้ความส าคัญต่อความรวดเร็ว ใน
สายการผลิตและการส่งมอบผ่านเครือข่ายดิจิทัล ซึ่ งจะท าให้เกิดการประหยัดต้นทุนทั้ง จากการใช้
แรงงานจ านวนน้อยและลดความสูญเสียจากความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ ระบบหุ่นยนต์ชาญฉลาด
จะมีการพัฒนาหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ ต้ังแต่ในภาคอุตสาหกรรมจะมีการผสมผสานการท างานระหว่าง
เครื่องจักรและหุนยนต์ เป็นเครื่องจักรอัจฉริยะที่สามารถท างานและแก้ปัญหารวมทั้งการซ่อมบ ารุง
ตนเองโดยไม่ ต้องอาศัยมนุษย์  นอกจากนี้หุ่นยนต์ในรูปของ ยานพาหนะไร้คนขับใน 10 ปี ข้างหน้า
จะเป็นสินค้าพ้ืนฐานใช้ในการสัญจรของประชาชน เช่น รถยนต์ไร้ คนขับ และใช้ในกิจการโลจิสติกส์
และขนส่ง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยในศูนย์ กระจายสินค้าของโมเดิร์นเทรดมีการน าระบบหุ่นยนต์เข้า
มาใช้ในการเก็บและแยก ประเภทสินค้าเพ่ือส่งให้เครือข่ายและร้านค้า-ร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ หุ่นยนต์
ในอนาคตจะมี การพัฒนาไปอย่างมากมายตั้งแต่ในบ้าน ระบบรักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์เพ่ือ
การทหาร หุ่นยนต์ในด้านการแพทย์ และหุ่นยนต์ในภาคการเกษตร ฯลฯ  

4.2.4.4 Space & Satellite Economy อุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ความก้าวหน้า
ทาง ฟิสิกส์อวกาศในอนาคตจะท าให้ เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระดับ ดาวเทียมเพ่ือ
การสื่อสารและพยากรณ์อากาศในโลก จะมีผู้เล่นใหม่ ๆ นอกจากชาติ ตะวันตกในเอเชีย ทั้งจีน 
อินเดีย ญี่ปุ่นต่างจะเข้ามาแข่งขันอย่างดุเดือด ปัจจุบันประเทศ จีนก าหนดให้อุตสาหกรรมอวกาศและ



อุตสาหกรรม 4.0 เป็นวาระของประเทศ ขณะที่ สหรัฐอเมริกายกระดับเป็นอุตสาหกรรมอวกาศในเชิง
พาณิชย์ ปัจจุบันอุตสาหกรรม เกี่ยวกับอวกาศมีมูลค่า 2.0 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่สิงคโปร์วิสัย
ประเทศก าลังมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียม ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะเอ้ือต่ออุตสาหกรรม
ผลิต ชิ้นส่วนยานอวกาศและดาวเทียม ซึ่งประเทศไทยมีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิ
สารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ 

4.2.4.5 Stem Cell & Gene for Medical เทคโนโลยีสเต็มเซลล์และการปรับแต่งยีน
หรือ พันธุวิศวกรรมทางการแพทย์จะเป็นวาระของโลกอนาคต เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายและ เพาะ
อวัยวะ ในอนาคตจะมีความก้าวหน้า เช่น เทคโนโลยีจีโนม เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพิมพ์เขียว ดี
เอ็นเอของเซลล์และยีนทั้งของมนุษย์และสัตว์ ทั้งหมดจะ เป็นปัจจัยให้เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์ การแพทย์ก้าวหน้าของภูมิภาค  

4.2.4.6 Bio Tech เทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตจะมีความก้าวหน้าทั้งในภาคเกษตรและ
ปศุสัตว์ ท าให้สามารถเลือกยีนที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับภูมิประเทศท าให้สามารถผลิต อาหาร
ได้มากขึ้น นอกจากนี้ พืชหรือสัตว์ซึ่งมีการตัดแต่งพันธุกรรม รวมถึงจุลินทรีย์ ดัดแปลง (GMO & 
GMM) จะเป็นทางเลือกของผู้บริโภค ในด้านอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี  ทั้งด้านพลังงานและการ
ผลิตวัสดุภัณฑ์จากพืช เช่น ไบโอพลาสติกจะเป็น แนวโน้มของโลกในอนาคต  

4.2.4.7 Green Energy Age ยุคของพลังงานสะอาดในอนาคต 10-20 ปี ข้างหน้าจะเห็น 
ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนได้อย่างชัดเจน กระแสการตื่นตัวจะยกระดับไปถึงการปฏิเสธ ไม่ยอมรับ
สินค้าซึ่งมีส่วนทั้งทางตรงและอ้อมต่อสภาวะโลกร้อน อุตสาหกรรมในอนาคต จึงเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพและ พลังงานจากพืช เช่น เอทานอล 
ไบโอดีเซล รวมถึงพลังงานจากแสงแดด ลม และน้ า เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคต ซึ่งอุตสาหกรรมในอนาคตจะต้อง เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง  

4.2.4.8 Advance Technology อุตสาหกรรมในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ก้าวหน้าและชั้นสูง เช่นวัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์แบบใหม่ สมาร์ทโฟนอัจฉริยะ จะท าให้ข้อมูล
ข่าวสารของโลก เชื่อมต่อกันภายในพริบตา ระบบแพรทฟอร์มที่เชื่อมต่อข้อมูล เช่น ระบบคลาวด์
คอมพิวติ้ง และแอพพลิเคชั่นล้ ายุคจะท าให้สมาร์ทโฟน กลายเป็นระบบอัจฉริยะ นอกจากนี้ นาโน
เทคโนโลยีจะมีการต่อยอดไปสู่ของใช้ในชีวิตประจ าวันและทางการแพทย์ อีกทั้ งเทคโนโลยีการ ผลิต



สินค้าแบบขึ้นรูปรายชิ้นที่เรียกว่า 3D PRINTING ซ่ึงปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนา และใช้งาน เบื้องต้นจะ
เป็นการปฏิวัติการผลิตแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ละราย ฯลฯ 

การผลิตโดยใช้ระบบดิจิตอลจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ผลลัพธ์ที่ได้
จากการผลิต และ รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ โรงงานอัจฉริยะ ท าให้มีความคล่องตัวในการผลิตมาก
ขึ้น โดยกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ การส่งข้อมูลที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านห่วงโซ่การผลิต และ
การใช้หุ่นยนต์ที่ก าหนดค่าได้ท าให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้ หลากหลายชนิดโดยใช้อุปกรณ์การ
ผลิตชุดเดียวกัน การผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายแบบนี้ท า ให้โรงงานสามารถ
ผลิตสินค้าครั้งละไม่กี่ชิ้นก็ได้ (หรืออาจจะผลิตครั้งละหนึ่งชิ้นก็ได้) เนื่องจากเครื่องจักรสามารถ  
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่นนี้จะกระตุ้นให้เกิด
การสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ เพราะต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถถูกผลิตได้อย่างรวดเร็วโดยไม่
ต้องสร้างเครื่องมือใหม่ หรือสร้างสายการผลิตใหม่ ที่ซับซ้อน ระบบดิจิตอลท าให้ความเร็วในการผลิต
เพ่ิมขึ้นด้วย โดยการออกแบบผ่านการใช้ระบบดิจิตอลและการสร้าง แบบจ าลองของระบบการผลิต
แบบเสมือนจริงสามารถช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการ จัดส่งสินค้าได้
นอกจากนี้ห่วงโซ่อุปทานที่ใช้ขอ้มูลเป็นตัวขับเคลื่อนก็สามารถท าให้การส่งสินค้าไปยังลูกค้าท าได้ เร็ว
ขึ้นประมาณร้อยละ 120 ในแง่ของเวลา และน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นร้อยละ 70 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยการใช้ระบบการผลิตแบบดิจิตอลมาผสมผสานกับการผลิตแบบกายภาพ ท าให้มีการ 
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น และช่วยลดอัตราความผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลจาก
อุปกรณ์ ตรวจจับสัญญาณสามารถน ามาใช้ในการตรวจสอบสินค้าที่ผลิตได้ทุกชิ้น แทนที่จะใช้ระบบ
สุ่มตรวจหาข้อผิดพลาด และเมื่อพบข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือก็สามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตได้ทันที ข้อมูลที่ได้จะถูก รวบรวมและวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค “ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data)” เพ่ือระบุปัญหาและแก้ปัญหาเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุณภาพที่เพ่ิมขึ้นเป็น
ส่วนส าคัญในการลดต้นทุนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันอันดับแรกของยุโรปจะไม่จ าเป็นต้อง
เสียเงินจ านวนประมาณ 160,000 ล้านยูโรในการท าลายสินค้าหรือซ่อมสินค้า ที่มีต าหนิอีกต่อไป ถ้า
ผู้ผลิตสามารถตรวจสอบสินค้าที่ผลิตได้ทุกชิ้น  

อุตสาหกรรม 4.0 ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตของสินค้าได้อีกด้วย การน า
โปรแกรมการวิเคราะห์ที่ล้า สมัยมาใช้ในโปรแกรมการซ่อมบ ารุงที่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า จะท าให้
บริษัทผลิตสินค้าสามารถหลีกเลี่ยงความ ผิดพลาดของเครื่องจักรในขั้นตอนการผลิต และลดเวลาการ



ผลิตได้ถึงร้อยละ 50 มากไปกว่านั้นยังเพ่ิมการผลิตได้ ร้อยละ 20 บริษัทบางแห่งจะสามารถจัดตั้ง
โรงงานที่หุ่นยนต์สามารถท าการผลิตสินค้าได้เองหลังจากที่พนักงานปิด ไฟกลับบ้านแล้ว ส่งผลให้
พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการใช้พนักงานมาท างานใน งานที่
จ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น เช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัทฟิลิปส์ผลิตเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าโดยใช้
หุ่นยนต์ 128 ตัวและคนงานเพียง 9 คนมาท าหน้าที่ประกันคุณภาพ  

อุตสาหกรรม 4.0 ยังเอ้ือให้ลูกค้าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หรือส่งแบบที่ แก้ไขแล้วซึ่งจะถูกผลิตขึ้นเป็นชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและราคาถูก 
นอกจากนี้ที่ตั้งของหน่วยผลิตก็สามารถตั้งอยู่ ใกล้กับลูกค้าได้ ถ้ากระบวนการผลิตเกือบทั้งหมดเป็น
ระบบอัตโนมัติ ก็ไม่จ าเป็นต้องไปตั้งโรงงานในต่างประเทศ ไกล ๆ ที่มีค่าจ้างแรงงานถูก (แต่ค่าขนส่ง
สูง) บริษัทในทวีปยุโรปสามารถน าฐานการผลิตกลับมาตั้งในทวีปยุโรปอีก ครั้งหนึ่ง หรือสร้างโรงงาน
ใหม่ในยุโรปแทนที่การสร้างโรงงานในต่างประเทศ  

อุตสาหกรรม 4.0 สามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการด าเนินธุรกิจ จาก
เดิมที่ธุรกิจมีการ แข่งขันกันโดยมีปัจจัยเรื่องต้นทุนเป็นหลัก บริษัทในยุโรปจะหันมาแข่งขันกันด้าน
นวัตกรรม (ว่าใครสามารถ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาได้เร็วกว่ากัน) ด้านความสามารถในการผลิตสินค้าที่
ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เฉพาะราย (ผ่านโรงงานที่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
ได้) หรือด้านคุณภาพ (การลดข้อผิดพลาดโดยการ ผลิตและควบคุมแบบอัตโนมัติ) บริษัทบางแห่งอาจ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการผลิตอัจฉริยะมาปรับรูปแบบ การด าเนินธุรกิจโดยเน้นการขาย
บริการแทนการขายสินค้า (หรือที่เรียกกันว่า ‘การขายแสงไฟแทนการขาย หลอดไฟ’) การบริการ
ภิวัฒน์นี้ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าด้วยงานบริการ จะช่วยขยายช่องทางธุรกิจและเพ่ิม รายได ้
 
4.3 แนวคิดอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ได้รับการตอบรับด้านบวกเสมอไป หลายคนรู้สึกว่า อุตสาหกรรม 
4.0 เป็นแนวคิดที่ ยังให้ค าจ ากัดความได้ไม่ชัดเจน และมีความคาดหวังด้านผลลัพธ์สูงเกินจริง หลาย
คนเชื่อว่าการผลิตสินค้าแบบ ดิจิตอลโดยสมบูรณ์และห่วงโซ่คุณค่านั้นอาจจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้
จริง ในปีค.ศ. 2014 บริษัท Gartner Group's เปิดตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม 4.0 
หลายประเภท (รวมถึง การสื่อสารระหว่างเครื่องจักร กับเครื่องจักร ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ และหุ่นยนต์อัจฉริยะ) ที่ดูเป็นความฝันที่เกินจริง 



เพราะยังต้องใช้เวลา 5-10 ปีกว่าจะเห็นผลของเทคโนโลยีในวงกว้างอย่างแท้จริง การ ส ารวจระดับ
โลกในปีค.ศ. 2013-2014 พบว่าร้อยละ 88 ของผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่มีความเข้าใจในรูปแบบการ 
ด าเนินธุรกิจของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์จาก
ธุรกิจนี้ใน ระยะยาว (Chevron Enjoy Science, 2561) แม้แต่ผู้ที่ตระหนักในคุณค่าของแนวคิด
อุตสาหกรรม 4.0 ก็ยังมองว่าแนวคิดนี้ยังมีอุปสรรคข้างหน้าอีก มากมายดังนี้ 

4.3.1 การลงทุนและการเปลี่ยนแปลง 
การสร้างเครือข่ายคุณค่าที่ซับซ้อนที่สามารถผลิตและกระจายสินค้าได้อย่างคล่องตัวนั้น 

นักธุรกิจต้อง ยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงและต้องร่วมมือกับบริษัทอ่ืน ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่การร่วมมือกับ
ผู้จัดหาสินค้าหรือผู้จัด จ าหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่ต้องร่วมมือกับบริษัททางเทคโนโลยีและผู้จัดหา
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นบริษัท โทรคมนาคม และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต บริษัทอาจต้องร่วมมือกับ
คู่แข่ง เช่น ในการจัดท ามาตรฐานการส่งผ่าน ข้อมูลขนาดใหญ่และน าข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ได้  

ผู้ประกอบการต้องมีเงินลงทุนจ านวนมากถ้าต้องการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม 4.0 มีการ
คาดการณ์ว่าในประเทศ เยอรมนีจะมีการลงทุนปีละ 40,000 ล้านยูโรไปจนถึงปีค.ศ. 2020 (ประมาณ 
140,000 ล้านยูโรทั้งทวีปยุโรป) การ ลงทุนระดับนี้อาจท าให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรู้สึก
หวาดหวั่น เพราะเกรงว่าการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอล จะส่งผลกระทบห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของตน 
ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะเข้ามาร่วมในระบบดิจิตอลจึงมีจ านวนไม่มาก แม้แต่ในประเทศเยอรมนี (ที่
เป็นผู้น าทางด้านการผลิตสินค้า) พบว่าบริษัทเพียงหนึ่งในห้าเท่านั้นที่ใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบเครือข่ายเข้ามาควบคุมกระบวนการผลิต แม้ว่าบริษัทจ านวนเกินครึ่งอยากจะใช้ระบบนี้ ก็ตาม 
เนื่องจากระบบมีราคาสูงเกินไป มีความไม่แน่นอน และมีขนาดใหญ่เกินไป นอกจากนี้ อุตสาหกรรม 
4.0 ยัง เป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับผู้ผลิตมากกว่าความต้องการของลูกค้า 

4.3.2 การเป็นเจ้าของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล 
เมื่อมีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และใช้ข้อมูลร่ วมกันกับคู่ค้า ในห่วงโซ่คุณค่า 

ผู้ประกอบการต้องมีความชัดเจน ว่าใครจะเป็นเจ้าของข้อมูล และต้องมีความมั่นใจว่าคู่แข่งหรือผู้
ประสานงานจะไม่น าข้อมูลที่ได้มาไปใช้โดย ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะน าข้อมูลมาจัดท าการบริการ
อัจฉริยะที่ออกแบบโดยใช้ข้อมูลจากเครื่องมืออัจฉริยะ  ต่าง ๆ ในการผลิตและการใช้งานอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตรถยนต์ไม่อยากแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับรถยนต์ ที่ผลิตเพราะกลัวว่าคู่แข่ง
ในระบบดิจิตอลจะเข้ามาท าให้บริษัทมีก าไรลดลง การใช้กฎหมายเดียวกันในสหภาพ ยุโรปเรื่องข้อมูล



ส่วนตัว การเก็บข้อมูล และลิขสิทธิ์ ซึ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและการปกปูองข้อมูล ถือเป็นก้าว  
ส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของยุโรป 

4.3.3 ประเด็นด้านกฎหมาย 
การผลิตแบบล้าสมัยก็ท าให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ

ควบคุมดูแลพนักงาน ความรับผิด จากผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก
โครงการ “ถุงมืออัจฉริยะ” ที่ชี้แจงขั้นตอนการ ท างานและเก็บข้อมูลการท างานของพนักงาน อาจจะ
น ามาใช้ในการตรวจสอบและประเมินการท างานของ พนักงานได้ด้วย นอกจากนี้ถ้าระบบการผลิต
แบบอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายคุณค่าหลาย ๆ เครือข่ายเข้า ด้วยกันได้ผลิตสินค้าที่มีต าหนิหรือ
ก่อให้เกิดอันตราย ศาลจะตัดสินได้อย่างไรว่าผู้ร่วมในระบบการผลิตรายไหนควร เป็นผู้รับผิดชอบ อีก
ทั้งถ้าลูกค้าขอให้ผลิตสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ใครจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของการ 
ออกแบบชิ้นนั้น สภาการวิเคราะห์เศรษฐกิจของฝรั่งเศสได้เสนอแนะว่าเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต 
จะต้องมีการ สร้างความสมดุลระหว่างการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมผ่านการปกปูองทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการแลกเปลี่ยน ความรู้ 

4.3.4 มาตรฐาน 
มาตรฐานเป็นสิ่งจ าเป็นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องจักรกล ระบบ และ

ซอฟท์แวร์ในห่วงโซ่คุณค่าที่อยู่ ในเครือข่ายเดียวกัน เมื่อผลิตสินค้าผ่านโรงงานอัจฉริยะและท าให้
โรงงานสามารถใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิค “plug and play” หรือการต่ออุปกรณ์
เข้าคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับรู้อุปกรณ์นั้นได้ทันที โดยถ้า บริษัทหรือกลุ่มบริษัทก าหนดให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศเท่านั้น การสื่อสารข้อมูลก็ท าได้เฉพาะ ระหว่างอุปกรณ์ของบริษัท 
หรือกลุ่มบริษัทนั้น ซึ่งจะท าให้ต้นทุนในการแข่งขันและการค้าสูงขึ้น แต่ถ้ามีการ ก าหนดการสื่อสาร 
รูปแบบของข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูล ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติที่ตกลงร่วมกันโดย  อิสระ ก็
จะเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกันในหลาย ๆ ภาคส่วนและในหลาย ๆ ประเทศ และจะท า
ให้มี การใช้เทคโนโลยีของ อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างกว้างขวาง และเปิดตลาดผู้ผลิตและสินค้าของ
ยุโรปเข้าสู่ตลาดทั่ว โลก การศึกษาของสถาบันวิจัยเน้นการเร่งการพัฒนาในยุโรปจะต้องมีการสร้าง
มาตรฐานควบคู่กันไปด้วย 

 
 



4.3.5 การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ 
ลักษณะของงานในอุตสาหกรรมการผลิตได้เปลี่ยนจากแรงงานฝีมือไปสู่การติดตั้ง

โปรแกรมและควบคุมเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง พนักงานที่มีทักษะต่ า จึงมีความเสี่ยงที่จะถูก
แทนที่โดยเครื่องจักรกล เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการ ฝึกอบรมทักษะใหม่ ในทางตรงกันข้ามพนักงานที่
สามารถก้าวไปสู่ระบบการท างานแบบ อุตสาหกรรม 4.0 ก็จะ พบว่าในการท างาน พวกเขาสามารถ
จัดการด้วยตัวเองและงานมีความน่าสนใจมากขึ้น หรืองานเบาแรงลงมาก นายจ้างต้องการแรงงานที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้าน  เทคนิคและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในปีค.ศ. 2020 ตลาดแรงงานในยุโรปจะขาดแรงงานด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประมาณ 825,000 คน ความขาดแคลนด้านแรงงานจะมีมาก
ในสายการผลิต ที่ต้องใช้นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซ
เบอร์ แม้จะมีนโยบายกระตุ้น ให้คนสร้างเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่คน
รุ่นใหม่จ านวนมากก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับ งานที่เก่ียวกับระบบดิจิตอล การส ารวจพบว่ากลุ่มวัยรุ่นใน
เยอรมนีเพียงแค่ร้อยละ 13 เท่านั้นที่สนใจอาชีพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แม้ส่วน
ใหญม่องเห็นว่าธุรกิจภาคส่วนนี้น่าจะเป็นอาชีพที่ดีที่สุดก็ตาม 
 
4.4 การพัฒนาของประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของไทยที่ ก าลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า ประเทศไทย 
4.0 คือ เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ซึ่งเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การ เป็นประเทศอัจฉริยะ (smart country) ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2510 เป็นยุคประเทศไทย 1.0 ซึ่งประเทศไทยเพ่ิงเริ่มจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ โดยเน้นการท าเกษตรกรรมเป็นหลัก ต่อมาประเทศไทยได้มีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 2.0 ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมเบา ได้แก่ 
สิ่งทอ รองเท้า และเครื่องหนัง เป็นต้น จากนั้น ประเทศก็พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ยุค
ปัจจุบันที่เรียกว่า ประเทศไทย 3.0 ซึ่งเทคโนโลยีส่วนใหญ่มา จากการลงทุนจากต่างประเทศ มีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ในด้านวิศวกรรมและ
อาชีวศึกษาและเริ่มต้นอุตสาหกรรมหนักประเภทปิโตรเคมี รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 



อย่างไรก็ดี ภายใต้ยุคประเทศไทย 3.0 นั้น นอกจากต้องเผชิญกับ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”
พร้อมยังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้าของความมั่งคั่ง” (ธนิต โสรัตน์, 2559) 

ส าหรับแนวคิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ยุคประเทศไทย 4.0 นั้นได้รับแนวคิดมากจากประเทศ
เยอรมนีในเรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการผลิตอัจฉริยะ โดยใช้ระบบอัตโนมัติ 
และใช้ระบบไร้สายในการควบคุมการผลิตทั้งหมด ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยในประเทศไทยมีเครือเจริญโภค
ภัณฑ์ หรือ ซี.พี. ที่เข้าข่ายในการเป็นบริษัทการผลิตตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 โดยใช้เทคโนโลยี
ระดับสูงในโรงงานและแทบไม่ได้ใช้แรงงานคนในการผลิตอาหาร  โดยเป้าหมายของการพัฒนาสู่
ประเทศไทย 4.0 คือ เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพ่ิมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การวิจัยและพัฒนา การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การ
เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ตารางท่ี 4.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในประเทศไทย 
 

ครั้ง ช่วงเวลา 
 

การเปลี่ยนแปลง 
 

 
ครั้งที่ 1 

ค.ศ. 1784 ถึง กลาง
ศตวรรษท่ี 19  

 

ยุคที่เน้นเกษตรกรรม โดยใช้ประโยชน์จากสภาพ
ทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อ
การเพาะปลูก  

 

 
ครั้งที่ 2 

ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 
ทศวรรษ 1970  

 

เริ่มมีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาแปรรูปและ
เกิดเป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น โรงงานทอผ้าและ
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

 

 
ครั้งที่ 3 

ทศวรรษ 1970 ถึง ปัจจุบัน  
 

เน้นอุตสาหกรรมหนักที่ใช้เทคโนโลยีและทุนจาก
ต่างชาติ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

 

ครั้งที่ 4 ปัจจุบัน และ ในอนาคต  การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมา



ครั้ง ช่วงเวลา 
 

การเปลี่ยนแปลง 
 

  พัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ (S-
Curve industry)  

 
ที่มา: ธนิต โสรัตน์ (2559) 
 

จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้มีการพัฒนาจากอดีตที่เน้นเรื่องปริมาณการผลิตที่
เป็นผลผลิตทางด้านการเกษตร มาเป็นการเน้นการใช้เทคโนโลยีที่มาช่วยส่งเสริมทางด้านการผลิต
แทน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมหลักท่ีก าหนดตามนโยบายของประเทศ 

 
4.5 แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

แนวคิดและกลไกในการขับเคลื่อน เพ่ือน าประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม มี
รายละเอียดและแนวทางและวิธีการจัดการความรู้ในภาคอุตสาหกรรม (ปิยะฉัตร, 2558) เพ่ือพัฒนา
ไปสู่จุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ 

 
4.5.1 การส่งเสริมการรังสรรค์นวัตกรรม  

รัฐบาลไทยได้ด าเนินนโยบายเพื่อเพ่ิมระดับการวิจัยและพัฒนาให้เป็นร้อยละ 1 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ผ่านการลงทุนของรัฐเอง รวมทั้งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้
ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัทเอกชนรายใหญ่ บรรษัทข้าม
ชาติ และวิสาหกิจเริ่มต้น รังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา  

 
4.5.2 การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิตอล  

รัฐบาลไทยได้ลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิตอล เช่น การสร้างเครือข่าย บรอด
แบรนด์ทั่วประเทศ การจัดท ากฎหมาย Cyber Laws ที่จะครอบคลุมตั้งแต่ความปลอดภัยไปจนถึง
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อีกท้ังยังส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างชุมชนเมืองและพ้ืนที่ห่างไกล  

 



4.5.3 การยกระดับการวิจัยและพัฒนา  
รัฐบาลได้มุ่งเน้นในแนวคิดการวิจัยที่นาไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์  และตรงตามความ

ต้องการ ซึ่งต้องดึงสถาบันการวิจัยและพัฒนาระดับโลกเข้ามาสนับสนุนและสร้างฐานการวิจัยใน
ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 

4.5.4 การปรับตัวภาครัฐและภาคเอกชนและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลก  
การเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ด้วยข้อมูลสารสนเทศและระบบดิจิตอลนั้นก าลังมีบทบาทส าคัญ

เพ่ิมขึ้นในลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ โดยภาครัฐและภาคเอกชนควรใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยง
สิ่งต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การเชื่องโยงฐานข้อมูลการบริโภคสินค้าที่จะ
ช่วยให้ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมและผู้บริโภค เพ่ือให้
สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ อีกหนึ่งตัวอย่างคือการที่ภาครัฐสามารถใช้ระบบ
ฐานข้อมูลดิจิตอลเข้ามาช่วยลดกระบวนการท างานต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนด้านการด าเนินงานทาง
เอกสาร  

4.5.5 การพัฒนาประเทศอย่างมีส่วนร่วม  
ในขณะที่ภาคเอกชนและผู้ประกอบการใหม่ ๆ ได้รับการสนับสนุนอุตสาหกรรมเดิม 

ผู้ประกอบการรุ่นเก่าและวิสาหกิจชุมชนจะต้องไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง แต่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ไปพร้อม ๆ กัน 

4.5.6 การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม  
รัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 5 สาขา (First 

S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคอัจฉริยะ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ
อุตสาหกรรมอาหารสาหรับอนาคต ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัย
การผลิต ซึ่งการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น และระยะกลาง  

4.5.7 การเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่  
การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต  5 

สาขา (New S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร ควบคู่ไป
ด้วย โดยมีมาตรการสิทธิพิเศษทางภาษีในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้  เพ่ือเปลี่ยน



รูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้จะเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ (new growth engines) ของประเทศ 

ประเทศไทยได้การก าหนด 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)  
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & 

Bio-Med)  
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  
กลุ่มที่ 4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial 
Intelligence & Embedded Technology)  

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, 
Culture & High Value Services) โดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ เป็นส่วน
หนึ่งของ “10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” หรือ S-Curve และ New S-Curve โดยการต่อยอด
อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) จะสามารถเพ่ิมรายได้ของประชากรเป็นจ านวนร้อละ 70 จาก
เป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะเป็นผลมาจากอุตสาหกรรมใหม่ที่ส าคัญ (New S-Curve) ในขณะนี้
รัฐบาลไทยได้ริเริ่มโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งจัดตั้งภายในอุทยาน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Science Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาอาหารที่ทั้งมีคุณค่าและมูลค่า เช่น อาหาร
ส าหรับผู้สูงอายุ อาหารส าหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความต้องการเฉพาะด้าน และอาหารฮาลาล เป็นต้น 
โดยมุ่งหวังที่จะเป็นเมืองที่มีบริษัทอาหารระดับโลกทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีนวัตกรรมห่วงโซ่
เชื่อมโยงไปถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีธุรกิจ Startup ในสาขาอาหารเข้ามาลงทุน 
 



 
 
ภาพที่ 4.1 ลักษณะของอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ 
ที่มา: ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559) 

 
4.5.8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ประเทศไทยควรจะต้องให้ความสนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ควรจะมีการปฏิรูปใหม่ 
เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (2nd Wave S-Curve) เช่น การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ เครื่องหนัง และอัญมณีเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างสร้างสรรค์ อีกหนึ่งตัวอย่างคือ การเชื่องโยงอุตสาหกรรมโลหะ อโลหะ ไม้ แก้ว กระจก ปูน และ
เซรามิคเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มวัสดุ เพ่ือพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ เช่น วัสดุคอมโพสิต หรือวัสดุที่ทนทาน ยั่งยืน 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
สรุป  

อุตสาหกรรมไทยในยุคปัจจุบัน มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก
ในปัจจุบัน ซึ่งเรียกอุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ซึ่งแนวคิดของการพัฒนาได้น าต้นแบบจากประเทศเยอรมนีมาเป็นต้นแบบของการพัฒนา
อุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงนวัตกรรมประกอบไปด้วย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ



สื่อสาร ระบบไซเบอร์กายภาพ การสื่อสารระบบเครือข่าย การจ าลองสถานการณ์ การเก็บข้อมูล
จ านวนมาก การดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นยุคของ
อุตสาหกรรมอัจฉริยะและสังคมดิจิตอล ประกอบไปด้วย การพัฒนาคน การเชื่อมโยงผ่านเทคโนโลยี
และแอพพลิเคชั่น ระบบเศรษฐกิจอัตโนมัติ อุตสาหกรรมอาวกาศเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีสเต็มเซลล์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีขั้นสูง สิ่งที่จะเป็นประเด็นท้าทายอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ คือ การลงทุนและการเปลี่ยนแปลง การเป็นเจ้าของข้อมูลและความปลอดภัย ประเด็นด้าน
กฎหมาย มาตรฐาน และการจ้างงานและพัฒนาทักษะ ซึ่งการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสู่ยุคประเทศ
ไทย 4.0 ประกอบด้วย การส่งเสริมการรังสรรค์นวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิตอล การ
ยกระดับการวิจัยและพัฒนา การปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์ของการ
เปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาประเทศอย่างมีส่วนร่วม การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม การเติม
อุตสาหกรรมใหม่ และกลุ่มอุตสาหกรรมต้องมีการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. จงบอกความหมายอุตสาหกรรม 4.0 
2. แผนยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบาย 
3. อธิบายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ต้องอาศัยเทคโนโลยีเชิงวัตกรรมอะไรบ้าง 
4. ต้นแบบของอุตสาหกรรม 4.0 มีที่มาและแนวคิดอย่างไร  
5. จงบอกความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมปัจจุบันและอดีต 
6. ลักษณะของยุคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต เป็นอย่างไร 
7. ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมยุคใหม่ มีอะไรบ้างพร้อมทั้งอธิบาย 
8. แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจุบันไปยังอนาคต มีแนวทางอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบาย 
9. จงบอกกลไก ที่จะน าประเทศไทย ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
10.นักศึกษาคิดว่ามีแนวทางอย่างไรในการเตรียมความพร้อม เมื่อต้องเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมยุคใหม่ 
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