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สรุปการบรรยายวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.45 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม Mayfair A ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้้า 

 
หัวข้อ Industry 4.0 
โดย คุณเจน น ำชัยศิริ ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
- คุณเจนเกริ่นถึง Thailand 4.0 ว่ำเป็นนโยบำยที่เป็นผลมำจำกสิ่งที่สภำอุตสำหกรรมเสนอให้ภำครัฐเมื่อ 1 

ปีครึ่งที่แล้ว โดยอธิบำยให้เห็นว่ำ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 เป็นสองเรื่องที่แตกต่ำงกันแต่คำบ
เกี่ยวกัน โดย Thailand 4.0 มีควำมหมำยถึงโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ส่วน Industry 4.0 
เป็นโมเดลกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของโลก เป็นแนวคิดของเยอรมันที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2011 ณ งำน 
Hannover Fair 

- ในส่วนของ Thailand 4.0 คุณเจนอธิบำยว่ำ Thailand 1.0 คือโมเดลเศรษฐกิจของคนไทยแต่โบรำณกำล 
คือหำประโยชน์จำกควำมอุดมสมบูรณ์ในดิน จึงเป็นเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม หัตถกรรม ส่วน Thailand 
2.0 เกิดขึ้นเมื่อเกิดกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมเพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำ และผันเป็น Thailand 3.0 เมื่อ
ไทยกลำยเป็นแหล่งผลิตอุตสำหกรรมให้ตลำดโลก โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำนยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ 
ปัจจุบัน Thailand 4.0 ต้องเกิดขึ้นเพรำะจีนเปิดประเทศ ต้นทุนกำรผลิตถูกกว่ำ และมีมำตรกำรทำงภำษี
ที่ดึงดูดนักลงทุน ท ำให้ไทยโดนบีบด้ำนรำคำหนักขึ้นเรื่อย ๆ โมเดล Thailand 3.0 จึงกลำยเป็นกำร “ท ำ
มำกได้น้อย” ใช้พลังงำน ที่ดิน คน และทรัพยำกรธรรมชำติมำก แต่ได้ margin น้อย ดังนั้น Thailand 
4.0 จึงเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ “ท ำน้อยได้มำก” ด้วยกำรหันมำใช้สมองแทนทรัพยำกร เพ่ือเพ่ิม 
competitiveness 

- ในส่วนของ Industry 4.0 เป็นภำพพัฒนำกำรอุตสำหกรรมของโลก เริ่มต้นที่ Industry 1.0 เมื่อ
เครื่องจักรไอน้ ำถูกคิดค้นขึ้น ท ำให้เกิดกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม Industry 2.0 เกิดข้ึนเมื่อไฟฟ้ำถูกคิดค้นขึ้น 
ท ำให้เกิดมอเตอร์ และเกิดสำยพำนกำรผลิต ท ำให้เกิด mass production ส่วน Industry 3.0 เกิดขึ้น
ด้วย electronics และ IT ท ำให้เกิด automation และกำรผลิตแบบใช้คนน้อย สุดท้ำย Industry 4.0 
คืออุตสำหกรรมที่อยู่บนพ้ืนฐำนของโลกไซเบอร์ที่เชื่อมต่อทุกส่วนของกำรผลิตไม่ว่ำจะอยู่ที่ใดก็ตำมบน
โลกนี้ 

- อุตสำหกรรมของไทยรำว 70% ถือว่ำเป็น Industry 2.0 – 2.5 อีก 30% ถือว่ำเป็น Industry 3.0 ซึ่งล้วน
เป็นบริษัทต่ำงชำติ บริษัทที่เข้ำข่ำย Industry 4.0 มีเพียงไมก่ี่บริษัท ซึ่งก็เป็นบริษัทต่ำงชำติ และผลิตป้อน
ผู้บริโภคในต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

- ปัจจัยส ำคัญของ Industry 4.0 คือ Cyber Physical System (CPS) คือ กำรเชื่อมโยงทุกส่วนในโรงงำน
เข้ำด้วยกันบน cyber platform ส่งผลให้ข้อมูลทุกส่วนของกำรผลิตเป็นข้อมูลออนไลน์ สำมำรถเรียกใช้
ได้ทุกขณะ ไม่ต้องรอ report (ซึ่งมักจะช้ำและผิด) และท ำให้กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงพร้อมเพรียงทั้งไลน์
กำรผลิต นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น digital manufacturing (กำรท ำให้ส่วนต่ำง ๆ ของกำรผลิตเป็น 
automation เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงบน platform เดียวกัน) หรือ ลักษณะกำรผลิตที่เป็น modular 
(กำรแยกส่วนกระบวนกำรผลิตออกเป็น module ย่อย ๆ ท ำให้เกิดควำมยืดหยุ่นในกำรผลิต) ซึ่งส่งผลให้
เกิด mass customization หรือกำรที่ทุกคนสำมำรถใช้สินค้ำหรือบริกำรที่ตรงควำมต้องกำรของตัวเอง 
เป็นต้น 

- กำรเชื่อมโยง หรือ integration ในภำคอุตสำหกรรม ถือเป็นหัวใจหนึ่งของ Industry 4.0 โดยเกิดขึ้นได้ 3 
ลักษณะ ได้แก่ 1. Horizontal integration หรือกำรเชื่อมโยงระหว่ำงผู้ผลิตในระบบ assembly line 
เช่นอุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยตัวอย่ำงของกำรเชื่อมโยงแบบนี้คือระบบ just-in-time ของ TOYOTA 2. 
End-to-End Digital Engineering หรือกำรเชื่อมโยงกระบวนกำรทำงวิศวกรรมทั้งหมดตลอดทั้ง value 
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chain ให้อยู่บน online digital platform เดียวกัน และ 3. Vertical integration หรือกำรเชื่อมโยงกำร
ผลิตภำยใน value chain ชุดใดชุดหนึ่ง เช่น value chain ของอุตสำหกรรมสิ่งทอ อันประกอบด้วย กำร
ผลิตด้ำย กำรผลิตผ้ำ กำรผลิตเสื้อผ้ำ เป็นต้น 

- สิ่งที่อุตสำหกรรม SME จะต้องให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับต้น ๆ มี 4 เรื่อง ได้แก่ 1. กำรผลิตอย่ำงยั่งยืน 
(Sustainable manufacturing) 2. กำรน ำ ICT เข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตให้มำกที่สุด เช่น digital 
engineering, M-ERP 3. กำรน ำเทคโนโลยีที่เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต เช่น 3D Printer หุ่นยนต์ 4. กำร
ใช้วัตถุดิบใหม่ ๆ เช่น วัสดุรีไซเคิล กรำฟีน เป็นต้น 

- สิ่งที่คำดหวังจำกกำรเคลื่อนไปเป็น Industry 4.0 มีสองเรื่องหลัก ๆ คือ Competitiveness หรือ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยคำดว่ำแรงงำนใน Industry 4.0 จะน้อยลงกว่ำ Industry 2.0 และ 
Sustainability หรือควำมยั่งยืน คุณเจนมองว่ำกติกำ มำตรฐำนโลก จะเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ 

- กำรเริ่มต้นเข้ำสู่ Industry 4.0 ต้องอำศัยปัจจัยหลำยประกำร แต่คุณเจนเน้นย้ ำถึง human capital หรือ
ทรัพยำกรบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. builder หรือผู้สร้ำงระบบ ต้องมีพ้ืนฐำนด้ำนวิศวกรรม 
2. system integrator หรือผู้เชื่อมโยงระบบ ต้องเข้ำใจกระบวนกำรผลิตเป็นอย่ำงดี และ 3. 
maintenance worker หรือผู้บ ำรุงรักษำระบบ ต้องเข้ำใจเครื่องจักรที่เข้ำมำท ำงำนแทนคน 

- ปัจจัยอีกประกำรหนึ่งคือ เทคโนโลยีทั้งหลำย เป็นต้นว่ำ ICT, digital engineering, robotic, 
biotechnology, nanotechnology คุณเจนมองว่ำมีอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่น ำออกมำใช้ อย่ำงไรก็ดี คุณ
เจนมองว่ำเทคโนโลยีที่ส ำคัญที่สุดคือ sensor technology เพรำะจ ำเป็นต่อกำรเชื่อมโยงเครื่องจักร 

- อุปสรรคที่อำจเกิดขึ้นสู่กำรก้ำวไปเป็น Industry 4.0 ได้แก่ กำรเข้ำใจและยอมรับจำก SME กำรขำด
แคลนทรัพยำกรบุคคล ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำร retrain เงินทุนส ำหรับเทคโนโลยี กำรขำดแคลน R&D รวมไป
ถึงกฎระเบียบบำงอย่ำงของรัฐบำล (เช่น กำรสั่งขึ้นทะเบียน 3D Printer) และควำมปลอดภัยของวัตถุดิบ
ใหม่ ๆ 

 


