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1. บทน ำ 
 ในเยอรมัน Industry 4.0 คือการรวมเข้าด้วยกันของกรอบการผลิตแห่งอนาคต หรือ Factories of 
the Future เป็นการค้นหาแนวทางการหาวัตถุดิบใหม่ ๆ เช่น มีน ้าหนักเบา คงทน หรือแบตเตอรี่ประหยัด
พลังงานลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่แค่การน้าเอากระบวนการ Automation, AI, IoT มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตเพียงเท่านั น แต่เปรียบเสมือนการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั งใหม่ โดยมีจุดเด่นที่การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร
กับเครื่องจักร และระบบการผลิตในลักษณะ Industrial Automation ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั ง 3D 
Printing, Augmented Reality (AR), Big data and analytics, Autonomous Robots, Simulation, 
Horizontal and vertical system integration, Smart Factory, Cyber-security, The Cloud มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Demand และ Supply ของโลกในอนาคต 
 ส้าหรับประเทศไทย GDP ยังต้องพ่ึงพาการลงทุนในภาคการผลิตจากต่างประเทศ ยิ่งส่งผลให้ไทยต้อง
เร่งพัฒนาตัวเองสู่ Industry 4.0 ซึ่งภาคอุตสาหกรรมไทยที่สามารถปรับตัวพร้อมรับ Industry 4.0 ได้สูงสุด
คือ อุตสาหกรรมชิ นส่วนยานยนต์ รองลงมาได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปโลหะ สิ่งทอ การ
บริการ และอาหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ นอีกระดับหนึ่ง 
  
2. กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม 
  

 อุตสาหกรรม ๔.๐ เป็นชื่อที่ได้จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั งที่ ๔ ซึ่งในแต่ละครั งจะมีการดึงเอา
เทคโนโลยีที่เกิดขึ นในสมัยนั น เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทั งกระบวนการผลิต
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์และแรงงานที่เปลี่ยนไป การปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและระบบการผลิต จากจุดเริ่มต้นที่ผลิตกันในรูปแบบของพ่อค้าที่เป็น
นายทุน จัดหาวัตถุดิบมาจ้างให้แรงงานผลิตด้วยฝีมือและใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
การผลิตจึงหันมาใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานคน ตั งแต่งานผลิตง่ายๆ ไปจนถึงการผลิตที่มีรูปแบบซับซ้อน 
กลายมาเป็นการผลิตในรูปแบบโรงงาน (Factory System) จากภาพที่ ๑ คือเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 
มีรายละเอียดดังนี  

 เทคโนโลยีที่รวม (Integration) โลกดิจิตอลเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง (Cyber-Physical 
System :CPS) ที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานผ่านไซเบอร์(Cyber Security) ที่ใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ การสร้างแบบจ้าลอง (Simulation) และใช้คอมพิวเตอร์ในการแสดงภาพเสมือน
จริง(Augmented reality) ที่สามารถผลิตแบบเติมชิ นงาน (Additive manufacturing) ใช้เทคโนโลยี
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการผลิต(Autonomous Robots)  

 ทุกสรรพสิ่งสื่อสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต (Internet of things :IoT) นั่นหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถสื่อสารกันเองได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งศัพท์ค้าว่า “Things” ก็แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 



 คลำวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้ก้าลังประมวลผล 
หน่วยจัดเก็บข้อมูล ผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และระบบออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้บริการ 
เพ่ือลดความยุ่งยากในการติดตั ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั งแบบบริการฟรี และแบบเรียกเก็บเงิน  

 อุตสำหกรรม 4.0 เป็นรูปแบบของการท้างานอย่างอัจฉริยะ (Smart) โดยการน้าข้อมูลที่หลากหลาย
มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการท้างานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย้า และทันเวลา ทั งใน
รูปแบบการจัดการด้วยมนุษย์ และการจัดการด้วยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่ท้าให้
เกิดโรงงานอัจฉริยะ  

 
 

 
 

ภาพที่ ๑ เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 
ที่มา: http://อุตสาหกรรม40.com/page21.html 

 
๓. กำรเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 ในไทย 
 การปฏิวัติเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าลังจะเปลี่ยนจากการใช้แรงงานใน
อุตสาหกรรม ไปสู่การใช้นวัตกรรม ซึ่งจะยังไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ นในทันที แต่จะเกิดขึ นอย่างค่อย
เป็นค่อยไปตามความพร้อมของแต่ละอุตสาหกรรม สิ่งควรเตรียมรับมือให้พร้อม คือในเรื่องของแรงงานที่จะมี
เทคโนโลยีเข้ามาท้างานทดแทนแรงงาน ท้าให้การเตรียมพร้อมในทักษะของแรงงานจะต้องสอดคล้องไปกับ
การพัฒนาของเทคโนโลยีด้วย เพ่ือให้สามารถพัฒนาฝีมือและแข่งขันกับตลาดแรงงานในต่างประเทศได้  โดย
การเตรียมพร้อมคนก้าลังจะเริ่มท้างานใหม่ และใส่ใจคนท้างานเดิม ผ่านทักษะแรงงานที่จ้าเป็นในยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ 

 การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงลึก สังเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย 
 การแก้ไขปัญหา 
 ความคิดสร้างสรรค์ 
 การท้างานร่วมกับสังคม 
 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

 



๔. ปฏิรูปกำรผลิตแรงงำนของสถำนศึกษำ 
 เมื่ออุตสาหกรรมในอนาคตก้าลังจะเปลี่ยนไป สถานศึกษาต้องมุ่งสร้างแรงงานให้มีคุณสมบัติที่พร้อม
กับการท้างานร่วมไปกับเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ กับเทคโนโลยี ซึ่งได้แก่ 
 ๔.๑ เรียนรู้ใหม่ได้ตลอดชีวิต 
  การเรียนรู้จะไม่ใช่การเรียนจบแล้วออกไปท้างาน แต่ผู้ที่ออกมาท้างานแล้วจะต้องเรียนรู้และ
พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพ่ือให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องมีความรู้พื นฐานที่เข้มแข็ง กล่าวคือ
ต้องไม่หยุดที่จะเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
 ๔.2 มีความคิดสร้างสรรค์ 
  สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ จากการได้ฝึกเป็นคนท่ีช่างคิดวิเคราะห์ ชอบตั งค้าถาม รวม
ไปถึงแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
 ๔.3 เข้าใจการท้างานของเทคโนโลยี 
  ทุกสิ่งในยุค 4.0 ท้างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท้าให้ข้อจ้ากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ 
นั นถูกท้าลายลง ซึ่งการเข้าใจระบบการท้างาน รวมถึงการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอเป็น
สิ่งที่จ้าเป็น 
 4.๔ ทักษะด้านอารมณ์และ Soft Skills 
  การพัฒนาทักษะให้สามารถท้างานร่วมกับสังคม รวมถึงการเข้าสังคมได้ดี นอกจากนี ยัง
สามารถพัฒนาตนเองให้มองโลกในแง่บวก เพ่ือให้สามารถท้างานได้ดีในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่ 
 การก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่
ไม่ใช่เพียงภาคอุตสาหกรรมและแรงงานที่ต้องเตรียมพร้อมเท่านั น แต่ทางภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และประชาชน ก็ต้องมีทั งความรู้ ทัศนคติ ทักษะที่ดี  เพ่ือพร้อมต่อการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคของเทคโนโลยีที่ก้าลังจะเกิดขึ นด้วยในอนาคตอันใกล้ด้วย 
 
๕. บทสรุป 
 อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นการเชื่อมโลกของการผลิต เข้ากับเครือข่าย อันประกอบด้วย สรรพสิ่ง
สื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตทั งแบบใช้สายและไร้สาย ซึ่งจะน้าไปสู่นวัตกรรมใหม่อีกมากมาย ในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต เพราะทุกหน่วยของระบบการผลิต ตั งแต่ วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยหน่วยต่างๆ จะรวมเป็นเครือข่ายเพ่ือให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและ
กันอย่างอิสระ เพ่ือการจัดการระบบการผลิตให้เป็นระบบ CPPS (Cyber-Physical Production Systems) 
ซึ่งเป็นระบบที่รวมความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้าให้เกิดโรงงานอัจฉริยะ 
และลูกค้าสามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตได้แบบเรียลไทม์ ท้าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการได้ นอกจากนี ยังคงต้องมีการปรับตัว เตรียมพร้อมส้าหรับการก้าวเข้าสู่ อุตสาหกรรม ๕.๐ ยุค 
Cobots (robot รวมกับ collaboration with human) ซึ่งเป็นก้าวใหม่ที่ส้าคัญแห่งโลกอนาคต 
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