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1. บทน า 
 การแข่งขันในโลกอุตสาหกรรม ๔.๐ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก าลังเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการประยุกต์ใช้งาน Smart Factory กลายเป็นสิ่งที่ทุกโรงงานขาดไม่ได้ โรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่งในปัจจุบันเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) และหุ่นยนต์เข้ามาด าเนินการผลิต
แทนแรงงานมนุษย์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ ซึ่งในอนาคตหุ่นยนต์ในโรงงานเหล่านี้จะท างานได้
อย่างละเอียดมากขึ้น แม้กระทั่งงานที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งการจัดการต้นทุนการผลิต บุคลากร และเครื่องจักร สิ่งที่ตามมาคือโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่งเริ่มมองหาระบบ IoT เข้ามาช่วยในระบบการจัดการงานในโรงงานมากขึ้น อาทิ ใช้
ข้อมูลเซนเซอร์ในการตรวจสอบสถานะการท างานของเครื่องจักร ขั้นตอนการท างานต่างๆ รวมถึงใช้เครือข่าย
สื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อการท างานแต่ละส่วนภายในโรงงานช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายและ
สะดวกขึ้น 
  
ค าส าคัญ — โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory), อุตสาหกรรม ๔.๐ , ปัญญาประดิษฐ์(AI) 
  
๒. ความแตกต่างระหว่างโรงงานปัจจุบันและโรงงานอัจฉริยะ  
 โรงงาน 4.0 (Factory 4.0) หรือ โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่
น าเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IoT (Internet of Things) เข้ามาเพ่ือบริหาร
จัดการภายในโรงงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก สร้างการท างานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติ (Automation) 
ยกระดับคุณภาพของชิ้นงาน แต่ใช้ก าลังคนที่น้อยลง ความแตกต่างระหว่างโรงงานปัจจุบันและโรงงาน
อัจฉริยะ มีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ลดจ านวนแรงงาน แต่ก าลังในการผลิตไม่ลดลง 

 Smart Factory นั้นได้น าเทคโนโลยีเครื่องจักร และปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการท างาน 
ท าให้ไม่จ าเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์เท่าเดิม แต่ก็สามารถผลิตได้ในปริมาณเท่าเดิมหรือมากกว่า นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการยังไม่ต้องเป็นกังวลถึงความผิดพลาดของชิ้นงานจาก Human Error และช่วยรักษามาตรฐาน
ของโรงงานได้เป็นอย่างด ี

 ๒.๒ สร้างก าไรได้ในระยะยาว 
Smart Factory  แม้ว่าจะใช้เงินทุนในการสร้างระบบที่ค่อนข้างสูง แต่หากมองในระยะยาว จะ

เห็นได้ว่าการลงทุนนี้คุ้มค่าแน่นอนปกติแล้วต้นทุนของโรงงานส่วนมากจะถูกน าไปใช้กับการจ้างแรงงาน แต่การน า
เครื่องจักรเข้ามาควบคุมการผลิตภายในโรงงาน ท าให้จ านวนของพนักงานที่ต้องจ้างรายเดือนลดลง 

 ๒.๓ เวลาในการผลิตที่ลดลง 



  สิ่งที่เครื่องจักรสามารถท าได้ดีกว่ามนุษย์นั่นก็คือความเร็วในการท างาน  เพราะมีข้อแตกต่าง
ตรงที่เครื่องจักรนั้นสามารถท างานได้เรื่อยๆ โดยไม่มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแม้ว่าจะต้องมีการพักเครื่องบ้าง 
แต่โดยรวมแล้วก็ยังนับว่ามีชั่วโมงในการท างานที่นานกว่ามนุษย์ค่อนข้างมาก ช่วยยกระดับโรงงานขึ้นไปอีกขั้น 
ท าให้ผู้ประกอบการมีเวลาเหลือเฟือเพ่ือน าไปพัฒนาส่วนอื่นๆ อีกมาก 
 ๒.๔ ข้อมูลเชิงลึก เพื่อประสิทธิภาพการท างานที่เหนือชั้น 
  จุดแข็งของ Smart Factory นั่นก็คือความสามารถในการรวบรวมข้อมูล (Data) โดยข้อมูลที่
รวบรวมมาได้นั้น สามารถน ามาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
มองเห็นข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานได้ ข้อมูลที่ได้มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากต่อการค านวณ
แผนการผลิต โดยสามารถน ามาคิดค านวณเพ่ือมองหาแนวทางในการลดต้นทุน หรือปรับเปลี่ยนเพ่ือร่น
ระยะเวลาการท างานลงได้ 
 ๒.๕ ลดโอกาสในความผิดพลาด 
  Smart Factory นั้นเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนการท างานภายในโรงงานให้ออกมาเป็น
รูปแบบอัตโนมัติ เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้อย่างแม่นย า และระบบ Automation ของเครื่องจักร หากมีการตั้ง
ค่าที่ดีพอ ก็แทบจะไม่ต้องใช้แรงงานของมนุษย์เข้าไปร่วมท างาน ท าให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงเป็น
อย่างมาก 
 
๓. องค์ประกอบของ Smart Factory 
 องค์ประกอบของ Smart Factory จะมีด้วยกันหลักๆ 4 อย่าง คือ 
 ๓.๑ Prediction การคาดการณ์ 
 ๓.๒ Planning & Scheduling การวางแผนและการก าหนดการท างาน 
 ๓.๓ Analytic การวิเคราะห์คิดค านวณ 
 ๓.๔ Execution การปฏิบัติงาน 
 จากองค์ประกอบทั้งหมดจะถูกใช้ร่วมกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ ซึ่งคือ IoT หรือ Internet of Thing 
เปรียบเสมือนพ้ืนฐานที่สุด เพราะเป็นตัวกลางส าคัญในการเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างในโรงงานเข้าสู่ใจกลาง ท าให้
ผู้บริหาร ผู้จัดการ ไปจนถึงพนักงาน สามารถรับรู้สิ่งที่เครื่องจักรต่างๆ ท าได้ทันที รวมถึงเห็น Flow หรือการ
ท างานทั้งหมดว่ามีความลื่นไหลขนาดไหน หรือติดขัดตรงไหน รวมทั้งระบบที่ขาดไม่ได้คือ การใช้หุ่นยนต์
ร่วมกับระบบอัตโนมัติ หรือระบบ Automation ที่ท างานทัง้หมดได้ด้วยการสั่งการเพียงครั้งเดียว ท าให้แม้ว่าผู้
ควบคุมจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ก็ยังสามารถท าให้เหล่าหุ่นยนต์เดินเครื่องได้ 
 

 
 

ภาพที่ ๑ Smart Factory 
ที่มา: https://www.avsystem.com/blog/smart-factory/ 



๔. ประโยชน์ของ Smart Factory 
 ๔.๑ สามารถตรวจสอบการท างานได้ง่าย สามารถดูการท างานแบบ Real-time และการตรวจสอบ
การท างานย้อนหลังจากเทคโนโลยี IoT ท าให้เห็นจุดดี จุดด้อยในการท างาน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที 
 ๔.๒ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอดได้ ด้วยการท างานที่อิง Data เป็นหลัก ท าให้ทางโรงงานสามารถ
ค านวณปริมาณการผลิต การสั่งซื้อ รวมถึงการส่งสินค้าไปหาลูกค้า นอกจากจะลดต้นทุนแล้วยังส่งผลถึงการ
จ ากัดปริมาณของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) ที่ส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับโรงงานอีกด้วย 
 ๔.๓ เพ่ิมความรวดเร็วและแม่นย าในการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้มากขึ้นด้วยหุ่นยนต์ที่
เข้ามาดูแลการผลิต โดยเฉพาะงานที่มีความซ้ าซ้อน หรืองานละเอียดที่ต้องใช้ความเร็วสูง ซึ่งหุ่นยนต์จะมี
ความสามารถในการท างานประเภทนี้ได้ดีกว่ามนุษย์ท่ัวไป 
 ๔.๔ สามารถควบคุมการท างานระยะไกลได้ ด้วยการเชื่อมต่อระบบทุกอย่างเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้
ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน สามารถท างานจากที่ไหนก็ได้และตรวจสอบการท างานจากที่ไหนก็ได้ที่มี
อินเทอร์เน็ต 
 ๔.๕ เพ่ิมความปลอดภัยในการท างาน นอกจากระบบการผลิตแล้ว ระบบ Security และระบบ
ควบคุมคุณภาพเองก็มีการเก็บข้อมูลเช่นกัน ท าให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงระบุข้อควรระวังใน
การท างานได้มากกว่าการท างานตามปกต ิ
 ประโยชน์ที่ได้กล่าวไปนั้นสามารถสรุปได้ง่ายๆ คือ Smart Factory ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนในะระยะยาวของโรงงานได้ดี แต่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการนั้น อาจ
ต้องแก้ไขข้อเข้าใจผิดบางจุดเกี่ยวกับ Smart Factory ให้เข้าใจโดยทั่วกันเสียก่อน 
 
๕. สรุป 
 Factory 4.0 คือผลผลิตแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล เป็นแนวทางของโรงงานยุคใหม่ใน
การด าเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการพัฒนาศักยภาพในการท างานของเครื่องมือและคนให้
ท างานได้สะดวกและลดความผิดพลาดในการท างาน นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกใประกอบการ
ตัดสินใจในยุคที่ตลาดและอุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ฝ่ายผลิตในโรงงานขององค์กรสามารถ
รบัมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ในทันที 
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