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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของความพยายามรวมกันระหวางสถาบันการศึกษาซ่ึงเช่ีีียวชาญดานการพัฒนาการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา 

และการอบรมชางเทคนิคจากประเทศออสเตรเลีย กับภาคเอกชนท้ังจากบริษัทช้ันนำท่ีประกอบอุตสาหกรรมการผลิตในกลุมอุตสาหกรรม S-Curve ภายใต 

นโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจของรัฐบาล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

สถาบันอุดมศึกษาช้ันนำในประเทศ และสถาบันคีนันแหงเอเซีย ภายใตการสนับสนุนจากโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด เพ่ืออนาคต 

ซึ่งไดรับเงินทุนในการดำเนินงานจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยวัตถุประสงคในการจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับนี้ 

อยูภายใตเจตจำนงของโครงการ Chevron Enjoy Science เพื่อใหเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะการผลิตชางฝมือแรงงานที่ตอบ 

โจทยภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
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1  ธนาคารพัฒนาเอเชีย ประเทศไทย: การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ เมืองแมนดาลูยง, ประเทศฟลิปปนส, ธนาคารพัฒนาเอเชีย, 2558

ชางเทคนิคภาคการผลิตรุนใหมตอบโจทยอุตสาหกรรม 4.0

การผลิตเพื่อสงออกเปนภาคสวนสำคัญของเศรษฐกิจไทย อยางไรก็ตามโอกาสในการเติบโตของภาคการผลิตถูกคุกคามโดยแรง
กดดันทางการแขงขัน ทั้งจากประเทศที่มีเทคโนโลยีระดับสูงและประเทศกำลังพัฒนาตาง ๆ รัฐบาลจึงตองนำนโยบาย Thailand 4.0 
มาใช เพื่อกระตุนใหบริษัทผูผลิตของไทยเปดรับการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมตอ ระบบขอมูล 
และระบบอัตโนมัติ การขับเคลื่อนไปสูการผลิตที่ทันสมัยในอนาคตดังกลาว กอใหเกิดความทาทายตอฐานแรงงานในภาคการผลิต 
อยางมาก ซึ่งประเด็นสำคัญคือ ความจำเปนในการผลิตชางเทคนิครุนใหมใหมีความฉลาดรอบรูในดานไอที และมีทักษะขามสาขาวิชา 
โดยเฉพาะในดานเมคคาทรอนิกส และเทคโนโลยี โลกกำลังประสบภาวะขาดแคลนชางเทคนิคที่มีทักษะเหลานี้ และประเทศไทย 
จำเปนตองสรางฐานแรงงานชางเทคนิคที่พรอมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อปอนใหกับบริษัทผูผลิต ขอเสนอแนะเชิงนโยบายนี้ 
ไดเสนอแนวทางการนำเอาองคความรูในสาขาวิชาทั้งสี่สาขาหรือสะเต็ม (STEM) มาสอดแทรกในหลักสูตรเทคโนโลยีตาง ๆ พรอมกับ 
กระบวนการพัฒนาครู การจัดหาทุนใหม ๆ จากความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวะ และการรณรงค 
เพ่ือสรางความตระหนักตอโอกาสความกาวหนาของอาชีพชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก หลังจากนั้นเปนตนมาประเทศไทยมีอัตราการเติบ 
โตอยางรวดเร็ว โดยในระหวางป พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2548 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ 6.3 ซึ่งในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทย 
ขยับเขาไปอยูในกลุมประเทศรายไดปานกลางระดับบน การเปลี่ยนแปลงสวนใหญเกิดขึ้นจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคการ 
ผลิตที่เนนการสงออก  ในระยะหลัง อัตราการเติบโตไดชะลอตัวลง โดยลดลงเหลือเพียงรอยละ 3.5 ตอป ทำใหมีการตั้งขอสังเกตและ 
ตั้งคำถามวาประเทศไทยติดกับดักรายไดปานกลางหรือไม จนสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเติบโตตองหยุดชะงักลงกอนที่จะ 
บรรลุถึงระดับรายไดสูง ประเทศที่ติดกับดักรายไดปานกลางเหลานี้ถูกจำกัดโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากไมสามารถ 
แขงขันกับประเทศที่มีคาจางแรงงานต่ำ - ทักษะต่ำภายในตลาดการคาดั้งเดิม รวมถึงยังขาดแคลนแรงงานทักษะฝมือขั้นสูงและขาด 
นวัตกรรมการวิจัยซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานในการแขงขันกับประเทศรายไดสูงท่ีมีนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำหนา ซ่ึงประเทศเหลาน้ีครอบครอง 
ภาคอุตสาหกรรมมูลคาสูงตาง ๆ อยู

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณดังกลาว ธนาคารพัฒนาเอเชียไดเสนอวา “ ....ประเทศไทยจำเปนจะตองยกระดับสูภาคกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจที่มีมูลคาสูงขึ้นและสรางงานคุณภาพสูง นวัตกรรม การปรับตัว และการนำเทคโนโลยีมาใชลวนเปนสิ่งจำเปนตอการเติบโต 
ดังกลาว และจะขับเคล่ือนการเพ่ิมผลผลิตและกอใหเกิดการผลิตสินคาและบริการท่ีซับซอนและมีมูลคาสูงข้ึน ”1 ขอเสนอแนะดังกลาว 
ผลักดันใหประเทศไทยปรับทิศทางการพัฒนาโดยมุงเนนไปที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลคาสูงขึ้นซึ่งเปนหัวใจของยุทธศาสตรพัฒนา
ชาติอันลาสุดของรัฐบาลที่เรียกวา Thailand 4.0 โดยคาดการณวาดวยยุทธศาสตรนี้จะทำใหประเทศไทยสามารถหลีกหนีจากการติด 
กับดักรายไดปานกลาง และสามารถพัฒนาสูประเทศรายไดสูงไดอยางยั่งยืน

การผลิตเพื่อสงออกเปนภาคสวนสำคัญของเศรษฐกิจไทย อยางไรก็ตามโอกาสในการเติบโตของภาคการผลิตถูกคุกคามโดยแรง
กดดันทางการแขงขัน ทั้งจากประเทศที่มีเทคโนโลยีระดับสูงและประเทศกำลังพัฒนาตาง ๆ รัฐบาลจึงตองนำนโยบาย Thailand 4.0

บทคัดยอ

เพ่ือสรางความตระหนักตอโอกาสความกาวหนาของอาชีพชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก หลังจากนั้นเปนตนมาประเทศไทยมีอัตราการเติบ 

1. บทนำ
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2  bcg.perspectives, The future of productivity and growth in manufacturing industries, The Boston Consulting Group, 2017
3  คาแรงโดยเฉล่ียในภาคอุตสาหกรรมไทยข้ึนไปถึง 12,416.10 บาท ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2559 ซ่ึงเทียบกับคาเฉล่ียท่ี 8,023.65 บาทตอเดือนในชวงป 2542 ถึง 2559 

องคประกอบหลักของ Thailand 4.0 คือการสงเสริมใหเกิดภาคการผลิตที่ล้ำสมัยสำหรับอนาคต เปนอนาคตที่ตั้งอยูบนฐานจากการ 
ผลิตมูลคาสูง ซึ่งเกิดจากนวัตกรรมของการเชื่อมตอตาง ๆ การมีฐานขอมูล และระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมเหลานี้กำลังเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการผลิตทั่วโลกและเปนพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ 

ในสภาพแวดลอมใหมนี้ ระบบเซนเซอร เครื่องจักร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกเชื่อมตอตลอดหวงโซมูลคา ซึ่งไมไดจำกัด 
เพียงแคการผลิตในบริษัท ๆ  เดียวเทาน้ัน ระบบอัจฉริยะเหลาน้ีจะ “...มีการเช่ือมตอระหวางกันโดยใชเครือขายการส่ือสารทางอินเตอรเน็ต 
บนโปรโตคอลมาตรฐานเดียวกัน และทำการวิเคราะหขอมูลเพื่อทำนายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ปรับคาระบบใหมดวยตัวเอง และ 
ปรับระบบใหเขากับการเปล่ียนแปลงดังกลาว ”2 ระบบการผลิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเหลาน้ีจะกอใหเกิดการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนดวย 
ความรวดเร็ว ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลิตผล และสงเสริมความสามารถทางการแขงขัน
   
ประเทศทั้งหลายในโลกกำลังผลักดันนโยบายทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อใชประโยชจากเทคโนโลยีใหม ๆ เหลานี้ ซึ่งประเทศ 
เยอรมันเปนผูนำในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ยังมีการออกนโยบายที่คลายคลึงกันในประเทศเศรษฐกิจ ชั้นนำอื่น ๆ เชน 
นโยบาย Advanced Manufacturing Partnership ของประเทศสหรัฐ นโยบาย The Industrial Value Chain Initiative ของ ญ่ีปุน 
นโยบาย Industrie du Futur ของฝรั่งเศส นโยบาย Innovation in Manufacturing 3.0 ของเกาหลีใต นโยบาย Productivity 4.0 
ของไตหวัน และ นโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร นอกจากนี้ ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ก็ออกนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่มุงเนนการสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 เชนเดียวกับประเทศไทย อาทิ Made in China 2025 ในประเทศจีน และ Make in India 
ในประเทศอินเดีย

โครงการตาง ๆ ไดถูกริเริ่มในประเทศเหลานี้เพื่อสนับสนุนการขยับเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งประเทศไทยเองก็จำเปนที่จะตองดำเนิน 
การอยางเดียวกันและสรางแรงงานและชางเทคนิคสายการผลิตรุนใหมที่พรอมรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อใหบรรลุความสำเร็จใน 
แนวทางของ Thailand 4.0

การมีแรงงานราคาถูกจำนวนมากเปนปจจัยสำคัญที่ชวยขับเคลื่อนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางกิจกรรมการผลิตของโลก และทำ 
ใหภาคการผลิตของไทยมีความสามารถในการแขงขันและยังกอใหเกิดแรงดึงดูดภาคการลงทุนจากนานาชาติ  อยางไรก็ตาม เม่ือประเทศ 
ไทยไดรับการจัดลำดับเขาสูกลุมของประเทศท่ีมีรายไดปานกลางระดับบน ความไดเปรียบดานตนทุนดังกลาวไดลดถอยลง3 เพ่ือจะคง 
ไวซ่ึงความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะในการแขงขันกับคูแขงท่ีมีคาจางแรงงานต่ำ บริษัทของไทยหลายแหงไดนำระบบการผลิต 
แบบอัตโนมัติมาใชและไดประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ [ดูกรณีศึกษาที่ 1]

การอยางเดียวกันและสรางแรงงานและชางเทคนิคสายการผลิตรุนใหมที่พรอมรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อใหบรรลุความสำเร็จใน 
แนวทางของ Thailand 4.0

การมีแรงงานราคาถูกจำนวนมากเปนปจจัยสำคัญที่ชวยขับเคลื่อนประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางกิจกรรมการผลิตของโลก และทำ 
ใหภาคการผลิตของไทยมีความสามารถในการแขงขันและยังกอใหเกิดแรงดึงดูดภาคการลงทุนจากนานาชาติ  อยางไรก็ตาม เม่ือประเทศ

2. ตัวขับเคลื่อนและสถานะของอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

กรณีศึกษาที่ 1 : สมบูรณ กรุป – การใชระบบอัตโนมัติเพื่อบรรลุความตองการของหวงโซอุปทานระดับโลก
สมบูรณ กรุป เปนหนึ่งในผูนำการผลิตชิ้นสวนยานยนตซึ่งมีอัตราการจางงานประมาณ 2,900 ตำแหนง โดยมีวิศวกรและชางเทคนิค 
ประมาณ 2,000 คน บริษัทไดทำการเปล่ียนระบบการผลิตใหเปนระบบอัตโนมัติอยางคอยเปนคอยไปเพ่ือท่ีจะบรรลุเง่ือนไขทางดานราคา 
ท่ีกำหนดโดยหวงโซอุปทานระดับโลก แรงงานของบริษัทจึงไดถูกแปรสภาพไป โดยรวมแลวแรงงานดานการผลิตลดลง แตความตอง 
การแรงงานท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะชางเทคนิค  เม่ือมีการนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใชและการบูรณาการระบบตาง ๆ  มากข้ึน 
บริษัทจึงมีความตองการชางเทคนิคท่ีมีทักษะหลายดานเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงตองมีความเช่ียวชาญดานเมคคาทรอนิกส หุนยนต 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีวัสดุ บริษัทประสบปญหาในการจางพนักงานใหมท่ีมีทักษะตามท่ีกลาวมา จึงทำการจัดต้ังสถาบัน 
การเรียนรูเพ่ือจัดเตรียมทักษะสำหรับการทำงานในระบบการผลิตแบบใหมใหพนักงาน สมบูรณ กรุประบุวามีความตองการชางเทคนิค 
ท่ีมีทักษะหลายดาน ซ่ึงบริษัทยกใหเปนบุคลากรสำคัญท่ีสามารถทำงานขามสายการผลิตของบริษัทไดครบทุกขั้นตอน
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ระดับของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม 2.0 40 %

35 %

20 %

5 %

ใชพลังงานไฟฟา
ใชสายพานในการขนยาย
ใชเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานไฟฟา

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

อุตสาหกรรม 2.5
มีระบบปฏิบัติการโดยใชกระบวนการผลิตจำนวนมาก ใชสายพานลำเลียงในกระบวนการติดต้ัง
กระบวนการผลิตใชระบบไฟฟาซึ่งควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใชอุปกรณรีเลย
มีระบบปฏิบัติการโดยควบคุมเครื่องจักรผานระบบควบคุมเชิงตัวเลข

อุตสาหกรรม 3.0

ใชเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานดวยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร (CNC)
ใชเครื่องควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถตั้งโปรแกรมได (PLC) และไมโคร 
อิเล็กทรอนิกสในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
ใชหุนยนตเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต
มีการสื่อสารระหวางเครื่องจักรในสายการผลิต
ดำเนินกิจการโดยใชระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการขอมูล และกระบวนการทำงานภายใน 
องคกร (ERP)

อุตสาหกรรม 3.5

ใชคอมพิวเตอรในการควบคุมระบบปฏิบัติการรวมขององคกร
ใชแถบบารโคดหรืออารเอฟไอดี (RFID) ในการสำแดงตัวเองตอระบบ
ใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิต (MRP)
การสื่อสารทำผานระบบเน็ตเวิรคภายในขององคกร

องคประกอบหลัก % ของ
อุตสาหกรรม

ท่ีมา: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (FTI) 2559

ระดับของอุตสาหกรรม องคประกอบหลัก

ภาพประกอบที่ 1 : ระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ลักษณะการนำเทคโนโลยีใหม ๆ  มาใชมีความแตกตางกันในแตละภาคการผลิต ในขณะท่ีบริษัทขนาดใหญ ซ่ึงเนนการสงออก เชน ยูแทค 
และสมบูรณ กรุป ไดนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชอยางรวดเร็ว บริษัทผูผลิตอื่น ๆ กลับลาหลัง ผลการศึกษาโดยสภาอุตสาหกรรมแหง 
ประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ เปดเผยวาบริษัทของไทยรอยละ 75 ดำเนินกิจการในระดับที่ต่ำกวาอุตสาหกรรม 3.0 [ดูภาพประกอบที่ 1]

แมวาตนทุนจะเปนตัวผลักดันสำคัญในการนำเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ มาใช บริษัทใหญ ๆ หลายแหงก็ยังทำการประยุกตใช 
เทคโนโลยีดังกลาวเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ลดเวลาในการนำผลิตภัณฑเขาสูตลาด ปฏิบัติตามขอกำหนดของหวงโซมูลคาระดับนานาชาติ และ 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา [ดูกรณีศึกษาที่ 2]

กรณีศึกษาที่ 2: กลุม ยูแทคไทย – การใชระบบอัตโนมัติเพื่อสงมอบสินคาคุณภาพ

กลุมยูแทคไทย เปนผูนำในการใหบริการประกอบเซมิคอนดักเตอรและทดสอบแผงวงจรรวม (ไอซี) บริษัทมีโรงงานสามแหง และจาง 
แรงงาน 6,000 ตำแหนง โดยมีชางเทคนิค 1,000 คน และวิศวกร 400 คน โรงงานเหลานี้เปนโรงงานแบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด 
โดยมีเครื่องจักรอัตโนมัติเต็มรูปแบบเกินกวา 10,000 เครื่อง ชางเทคนิคในโรงงานจะตองสามารถทดสอบการใชงานของระบบ ดูแล 
รักษา แกปญหา และซอมเคร่ืองจักร รวมไปถึงระบบท่ีเช่ือมตอกับเคร่ืองจักร  การควบคุมคุณภาพมีสวนสำคัญอยางมากในแตละข้ันตอน 
ต้ังแตการเลือกวัตถุดิบจนถึงการสงมอบสินคา แผงวงจรรวม (ไอซี) ในสวนท่ีอยูในระดับไมโครชิปเปนส่ิงท่ีตาเปลาไมสามารถมองเห็นได 
ดังนั้นการทดสอบและการควบคุมคุณภาพจึงจำเปนตองใชเทคโนโลยีที่ซับซอน ระบบงานแบบอัตโนมัติทำใหยูแทคตองเนนคุณภาพ 
และสามารถตอบสนองกับความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วได  ยูแทคประสบปญหาในการจางชางเทคนิค โดยเฉพาะ 
แรงงานท่ีเพ่ิงจะสำเร็จการศึกษาใหม เพ่ือทำงานในสภาพแวดลอมท่ีซับซอนดังกลาวไดดี บริษัทระบุวาแรงงานจบใหมนอยคนท่ีจะมีวินัย 
มีความรูทางเทคนิค และความเขาใจกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยมากพอ ยูแทคจึงไดสรางสถาบันการอบรมของตัวเองข้ึนมา เพ่ือแกปญหา 
การขาดทักษะที่วานี้
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4  สหพันธหุนยนตฯ รายงานวา มีการคาดการณการสงหุนยนตเอนกประสงคในงานอุตสาหกรรมมายังประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนจาก 3,657 ยูนิตในป 2557 เปน 4,500 ยูนิตในป 2562 ซ่ึงตัวเลขน้ีนำมาเปรียบเทียบกับการสงไปยัง 
   ประเทศเกาหลี จากจำนวน 24,721 ยูนิตในป 2557 เพ่ิมข้ึนเปน 46,000 ยูนิต ในป 2562 และจาก 3,657 ยูนิต เพ่ิมข้ึนไปถึง 13,000 ยูนิต ในไตหวันภายในระยะเวลาเดียวกัน
5 Bangkok Post, ICT pushes drive towards Thailand 4.0, 27 May 2016
6  Roland Berger Strategy Consultants, White Paper Summary, Skills development for Industry 4.0, BRICS Skills Development Working Group, Roland Berger GMBH, 2016, page 6. 

3. ทักษะสำหรับชางเทคนิคในยุคอุตสาหกรรม 4.0

บริษัทที่ประกอบกิจการในระดับอุตสาหกรรม 3.0 และต่ำกวามีการนำหุนยนต ระบบอัตโนมัติ วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ 
และระบบสื่อสารดิจิทัลแบบเชี่อมโยงระหวางกันมาใชนอยมาก ขอมูลจากสหพันธหุนยนตนานาชาติ [International Federation of 
Robotics - IFR] แสดงใหเห็นวาการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีนอยกวาประเทศผูผลิตอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียอยาง 
ชัดเจน  ในป พ.ศ. 2558 สถิติจำนวนหุนยนตอุตสาหกรรมตอคนงาน 10,000 คนในประเทศไทยคือ 33 ในขณะท่ีของเกาหลีใตคือ 347 
ของญี่ปุนคือ 339 และของไตหวันคือ 129 การใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมในประเทศไทยถูกคาดการณวาจะเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามคง 
ตองใชเวลา เพราะการซ้ือหุนยนตอุตสาหกรรมในประเทศไทยไดรับการคาดการณวาจะต่ำกวาประเทศผูผลิตอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอยูมาก4

 
ผลการศึกษาจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสหพันธหุนยนตนานาชาติระบุวาผูประกอบการไทยหลายแหงไมสามารถปรับ
กระบวนการผลิตไปสูระดับการใชระบบอัตโนมัติและการเชื่อมโยงของระบบตาง ๆ ตามที่คาดการณไวในนโยบาย Thailand 4.0 ภาย 
ในระยะเวลาอันใกลนี้ได สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จึงเสนอวายุทธศาสตร Thailand 4.0 ในอีกหาปขางหนาควรจะมุงเนนไป 
ที่การชวยเหลือบริษัทตาง ๆ ในการยกระดับจากอุตสาหกรรม 2.0 ไปเปน 3.0 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยระบุวาการผลักดัน 
ตามที่เสนอจะตองลงทุนในเรื่องการการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบอัตโนมัติ การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากร 
มนุษยและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทางอุตสาหกรรม
 
ผลการศึกษาของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดรับการสนับสนุนโดย รายงานขีดความสามารถทางการแขงขันของโลก พ.ศ. 
2559-2560 (Global Competitiveness Report 2016-17) ซึ่งผลการสำรวจระดับโลกนี้  ไดจัดอันดับความพรอมทางเทคโนโลยีของ 
ประเทศไทยใหอยูในอันดับที่ 63 จาก 138 ประเทศ ซึ่งความไมพรอมทางเทคโนโลยีดังกลาวนี้เปนผลเกี่ยวพันจากความตองการเงินลง 
ทุนสูงสำหรับการสรางโรงงานและเครื่องจักรใหม ๆ การไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจตาง ๆ ของภาครัฐในการสนับสนุนดานการ 
ลงทุน และการขาดบุคลากรท่ีมีทักษะฝมือ ซ่ึงลวนแลวแตเปนอุปสรรคขัดขวางความสามารถในการเปดรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 
ขอจำกัดเหลานี้เปนที่รับรูกันอยางกวางขวาง และมีการนำนโยบายหรือการริเริ่มโครงการตาง ๆ มาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
Thailand 4.0 เพื่อสรางความพรอมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 นโยบายดังกลาวไดแก การออกมาตรการจูงใจเพื่อการลงทุนของบริษัท 
สงเสริมการพัฒนากลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรม 4.0 การสนับสนุนกลุมสตารทอัพในเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาการฝกอบรมใน 
ดานสะเต็มและดานเทคนิค5  

ในขณะท่ีภาคการผลิตแตละสวนของประเทศไทยมีความพรอมดานเทคโนโลยีท่ีแตกตางกันไป การนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลมา 
ใชในการผลิตมากขึ้นทำใหเกิดความตองการชางเทคนิคสายการผลิตรุนใหมที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และเมื่อมีการ 
ใชเทคโนโลยีในการผลิตเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  ก็จำเปนตองใชชางเทคนิคจำนวนมากข้ึนดวย ดังน้ันหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงาน 
ฝกอบรมชางเทคนิคจึงควรตระหนักถึงมิติตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง [1] การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี 
ใหม [2] หนาที่ใหมของชางเทคนิค [3] เครื่องมือ เทคโนโลยี วัสดุใหม ๆ ที่ชางเทคนิคตองใช และ [4] ทักษะทั่วไปที่จำเปนสำหรับการ 
ทำงานของชางเทคนิค

ไมวายุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเกิดขึ้นชาหรือเร็ว และจะมีผลตออุตสาหกรรมมากนอยเพียงใดก็ตาม การนำเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ 
มาใช ยอมทำใหเกิดความตองการชางเทคนิคท่ีมีทักษะดานแมคคาทรอนิกส ระบบอัตโนมัติ และการควบคุมหุนยนตเพ่ิมข้ึน โดยแรงงาน 
มีฝมือเหลาน้ีจะตองสามารถนำทักษะตาง ๆ ไปประยุกตใชในกระบวนการผลิต ท้ังน้ี เคร่ืองมือ เทคโนโลยี วัสดุ และเคร่ืองจักรท่ีชาง 
เทคนิคใชยอมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในอนาคต ในโรงงานที่ใชระบบการผลิตแบบอัตโนมัติแบบครบวงจร “…เครื่องจักรอัจฉริยะ 
จะสามารถสื่อสารหรือประสานงานกระบวนการผลิตไดดวยตัวเอง หุนยนตอัจฉริยะจะทำงานรวมกับคนงานในสายงานการประกอบ 
ชิ้นสวน และระบบการขนสงอัจฉริยะจะขนสงสินคาไปยังที่ตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีการใชอุปกรณอัจฉริยะ เชน คอมพิวเตอรพกพา 
และเทคโนโลยีแบบสวมใสติดตัว จะถูกนำมาใชเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลไดแบบทันที ”6 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
จะกลายเปนทักษะสำคัญที่ชางเทคนิคจะตองใชในชีวิตประจำวันของการทำงาน
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เม่ือกระบวนการผลิตตาง ๆ มีการเช่ือมโยงเขาดวยกันมากข้ึน ท้ังกระบวนการในโรงงานและระหวางโรงงานกับบริษัทตาง ๆ ชางเทคนิค
จึงจำเปนตองมีทักษะขั้นสูงดานการสื่อสาร การแกปญหา การจัดการเวลา และการทำงานเปนทีม ความสามารถในการวิเคราะห 
และแปลผลขอมูลจากแหลงขอมูลดิจิทัลจากแหลงตาง ๆ จะเปนทักษะที่มีความสำคัญ ชางเทคนิคจะทำงานที่ใชแรงนอยลง แตจะใช 
เวลามากขึ้นกับงานควบคุมและจัดการระบบตาง ๆ การกาวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะทำใหระบบอัตโนมัติเขามาแทนที่งานใช 
ทักษะต่ำ อยางไรก็ตาม เมื่อโรงงานทำการผลิตไดมากขึ้นและระบบตาง ๆ สามารถทำงานไดดวยตัวเอง แรงงานมีฝมือซึ่งทำหนาที่จัด 
การโรงงานอัจฉริยะท่ีใชระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรอาจเปนท่ีตองการนอยลง รายงานการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum) ที่ตีพิมพในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ไดลงบทความเรื่อง “วิถีการทำงานแหงอนาคต” ซึ่งบทความนี้ไดกลาวถึงการปรับ 
เปลี่ยนเขาสูระบบดิจิทัลซึ่งสงผลกระทบตอทักษะที่จำเปนสำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

จากภาพประกอบที่ 2 การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกไดคาดการณวา ภายในป พ.ศ. 2563 งานเกือบ 1 ใน 3 ของตลาดงานจะตองการ 
บุคลากรท่ีมีทักษะในการแกปญหาท่ีซับซอน สวนสมรรถภาพทางรางกายจะมีความสำคัญนอยลง สำหรับงานสวนใหญในอุตสาหกรรม 
ท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ความตองการทักษะการแกปญหาท่ีซับซอนจะลดนอยลงเพราะมีการใชระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ดังน้ันการปรับ 
เปลี่ยนมาใชระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและระบบจัดการอัจฉริยะยังอาจหมายถึงทักษะดานเทคนิคและทักษะในการจัดการบริหาร 
ทรัพยากรจะไมใชทักษะที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเหลานี้อีกตอไป สิ่งที่นาสนใจก็คือการประชุมนี้ไดคาดการณไวดวยวา ทักษะที่ 
เกี่ยวกับกระบวนการคิดซึ่งรวมถึงการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร การสรางภาพ และการใชวิจารณญาณอยางมีเหตุมีผลจะมีความ 
สำคัญเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียังมีทักษะอ่ืน ๆ  ท่ีสำคัญก็คือ ทักษะเก่ียวกับระบบ ทักษะดานองคความรูและทักษะเก่ียวกับกระบวนการทำงาน 
ซึ่งรวมถึงความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและการตัดสินใจ การวิเคราะหระบบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
ทักษะการส่ือสาร และทักษะการคิดวิเคราะห ในอีกไมชาอุตสาหกรรมการผลิตจะตองการชางเทคนิคท่ีมีทักษะเหลาน้ีมากข้ึน  เพราะบริษัท 
ผูผลิตจะใชระบบอัตโนมัติและนำกระบวนการผลิตและการกระจายสินคามารวมเขาดวยกัน

กลุมทักษะ

ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน
ทักษะการเขาสังคม
ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
ทักษะเกี่ยวกับระบบ
ทักษะการบริหารทรัพยากร
ทักษะดานเทคนิค
ทักษะทางปญญา
ทักษะดานองคความรู
สมรรถภาพรางกาย

42

17
10
22
21
25

10
6
-

33

17
19
26
15
20

19
13
-

36

20
18
16
14
14

11
10
5

36

19
18
17
13
12

15
10
4

2558 2563 2558 2563

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง [สาธารณูปโภคและพลังงาน]
[คิดเปนรอยละของงานท้ังหมด]

อุตสาหกรรมท้ังหมด
[คิดเปนรอยละของงานท้ังหมด]

ที่มา: เรียบเรียงจากบทความเรื่อง “วิถีการทำงานแหงอนาคต” ในรายงานการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2559

เปลี่ยนเขาสูระบบดิจิทัลซึ่งสงผลกระทบตอทักษะที่จำเปนสำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง [สาธารณูปโภคและพลังงาน] อุตสาหกรรมท้ังหมด

ภาพประกอบที่ 2: ทักษะที่เปนที่ตองการตลาดแรงงานในป พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 2563
- สัดสวนของงานที่ตองการทักษะพื้นฐานในกลุมตาง ๆ 
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ประเทศตาง ๆ ในยุโรป อเมริกา และเอเชียไดริเริ่มนโยบายดานอุตสาหกรรมและทักษะที่จำเปนตาง ๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเตรียม 
ความพรอมที่จะเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0

รัฐบาลเยอรมันไดทุมเงินกวา 200 ลานยูโรเพื่อดำเนินนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 (Industrie 4.0) ซึ่งเปนสวนสำคัญที่สุดของแผนการ 
ดำเนินงานยุทธศาสตรเทคโนโลยีระดับสูงประจำป พ.ศ. 2563 (High-Tech Strategy 2020 Action Plan) นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 
เปนการพัฒนาและดำเนินแผนงานเปนระยะเวลา 15 ปโดยหนวยงานรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการศึกษา เพ่ือนำเทคโนโลยี 
ดิจิทัลใหม ๆ  มาใชในอุตสาหกรรม คณะทำงานซ่ึงประกอบดวยตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และหนวยงานฝกอบรมดำเนิน 
การศึกษาพฤติกรรมการทำงานและการเรียนรูของผูคนเมื่อนำนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มาใช ปจจุบันกลุมดังกลาวกำลังทำการ 
ศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก [1] การออกแบบอุปกรณติดตอสื่อสารระหวางมนุษยและเครื่องจักร [2] การอำนวยความสะดวก 
ในการทำงานและการเรียนรูเมื่อนำนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 มาใช และ [3] การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและคุณวุฒิวิชาชีพตาง ๆ 
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน การเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ และการเรียนรูรูปแบบใหม ๆ 

รัฐบาลสวีเดนไดประกาศวาจะใชยุทธศาสตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ซึ่งมีองคประกอบหลักทั้งหมด 4 ประการ และหนึ่งในองคประกอบ 
หลักนี้ก็คือทักษะตาง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ยุทธศาสตรดังกลาวนี้มุงสรางทักษะใหกับแรงงานโดย
[1] สงเสริมใหนักเรียนศึกษาตอในสาขาสะเต็มศึกษา (STEM) [2] ปรับระบบการศึกษาใหตรงกับความตองการแรงงานของภาค
อุตสาหกรรม [3] พัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเปนสำหรับการกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล [4] สนับสนุนการเรียนรู 
ตลอดชีวิต และ [5] สงเสริมเสนทางความกาวหนาในระหวางการทำงานและการศึกษาตอ

รายงานเรื่องอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตไดรับการตีพิมพในสหราชอาณาจักรเมื่อป พ.ศ. 2556 รายงานฉบับนี้ไดกลาวไววา 
อุตสาหกรรมการผลิตของสหราชอาณาจักรจำเปนตองพึ่งพาแรงงานมีฝมือมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยผูเขียนรายงานมีความเห็นวาแรงงาน 
ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงและสามารถทำงานไดหลากหลายเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน หากตองการแรงงานคุณภาพสูงเชนนี้ 
ก็จะตองสงเสริมใหเยาวชนหันมาศึกษาตอดานสะเต็มศึกษา ฝกอบรมแรงงานใหมีทักษะตามที่ตลาดแรงงานตองการ ไดแก ทักษะ 
ดานเทคนิคและทักษะทางดานอารมณ (soft skills) ตลอดจนแกไขภาพลักษณในทางลบของอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งรัฐบาลสหราช 
อาณาจักรไดพยายามสงเสริมภาพลักษณที่ดีของอุตสาหกรรมนี้ดวยการเปดตัวแคมเปญเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการผลิตในสหราชอาณาจักร (Make it Great in Britain) และแคมเปญรณรงคใหเยาวชนสนใจงานในอุตสาหกรรม 
การผลิต (See Inside Manufacturing) เพ่ือใหนักเรียน ครู และผูใหคำปรึกษาดานอาชีพไดรูจักและเขาใจอุตสาหกรรมการผลิตมากข้ึน  

ประเทศตาง ๆ ในยุโรป อเมริกา และเอเชียไดริเริ่มนโยบายดานอุตสาหกรรมและทักษะที่จำเปนตาง ๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเตรียม 
ความพรอมที่จะเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0

4. ประเทศตาง ๆ เริ่มสรางบุคลากรที่มีทักษะเพื่อเตรียมพรอมเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0

กรณีศึกษาที่ 3: กลุมเบทาโกร – ระบบอัตโนมัติสงเสริมโอกาสในการทำงานแกชางเทคนิคที่มีทักษะรอบดานและมี 
ความเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ   
กลุมเบทาโกรเปนหนึ่งในผูนำอุตสาหกรรมการเกษตรและธุรกิจอาหารในประเทศไทย บริษัทดำเนินกิจการครอบคลุมหวงโซอุปทานของ 
ผลิตภัณฑอาหารแบบครบวงจร ตั้งแตการเลี้ยงสัตวไปจนถึงการคาปลีกผลิตภัณฑอาหาร กลุมเบทาโกรดำเนินธุรกิจโดยมีเครือขาย 
โรงงานผลิตอาหารสัตวท่ีใชระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ โรงงานของบริษัทเปนโรงงานท่ีใชระบบอัตโนมัติครบวงจรและมีการใชเทคโนโลยี 
ลาสุดเพื่อ [1] ประสานการทำงาน ควบคุม และตรวจสอบดูแลเครื่องจักรและกระบวนการทั้งหมด [2] ใชซอฟทแวรวางแผนทรัพยากร 
ที่พัฒนาขึ้นเองในการจัดการโรงงานเพื่อใหสามารถรับขอมูลที่ถูกตองและเรียกดูขอมูลไดตลอดเวลา และ [3] จัดการโรงงานโดยใช 
เครื่องควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถตั้งโปรแกรมได (Programmable Logic Controller หรือ PLC) จำนวนมาก  
การจัดตั้งโรงงานที่ใชระบบอัตโนมัติครบวงจรจะตองใชหุนยนตอุตสาหกรรม ทำใหบริษัทตองการชางเทคนิคที่มีทักษะรอบดานเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงชางเทคนิคเหลาน้ีจำเปนตองมีทักษะดานงานกลและงานไฟฟาในระดับดี รอบรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีทักษะการ 
วิเคราะหปญหาเครื่องจักร ทักษะการแกไขปญหาของระบบ และทักษะดานเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเครื่องจักร ในขณะเดียวกันบริษัท 
ก็ตองการแรงงานแบบก่ึงมีทักษะและแรงงานแบบไรทักษะนอยลง กลุมเบทาโกรระบุวาโรงงานผลิตอาหารสัตวแหงใหมซ่ึงใชระบบอัตโนมัติ 
ครบวงจรจะใชคนงานเพียง 20-30 คน โดยคนงานครึ่งหนึ่งเปนชางเทคนิค ในขณะที่โรงงานแบบดั้งเดิมตองใชคนงานมากถึง 200 คน 
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สวนที่สหรัฐอเมริกา มีองคกรความรวมมือดานการผลิตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Manufacturing Partnership หรือ AMP) 
ซึ่งเปนหนวยงานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนที่ประกอบไปดวยตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครัฐ 
มีหนาที่ใหคำปรึกษาแกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาดานการใชเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใหอุตสาหกรรมการผลิตทำงานไดอยางมีคุณภาพ 
ตลอดจนสงเสริมใหบริษัทผูผลิตในสหรัฐอเมริกามีศักยภาพการแขงขันในระดับโลก องคกรดังกลาวไดรายงานวา การดำเนินงานจะ 
ประกอบไปดวย 3 สวนหลัก ไดแก การสงเสริมนวัตกรรม การผลิตและรักษาบุคลากรหัวกะทิในสายการทำงาน และการพัฒนา 
สภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจใหดีขึ้น รายงานฉบับนี้ไดกลาวถึงการสงเสริมงานในสวนที่สองวา การใชเทคโนโลยีการผลิต ใหม ๆ 
จำเปนตองใชแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถทำงานไดหลากหลายและการฝกอบรมบุคลากรทั้งในกลุมที่เพิ่งเริ่มตนทำ 
งานและกลุมบุคลากรที่ทำงานอยูแลว ดังนั้นองคกรภาครัฐบาลและภาคเอกชนกลุมหนึ่งจึงไดจัดทำหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนา 
ทักษะการทำงานของชางเทคนิคและวิศวกรโดยแบงเปนกลุมที่เริ่มตนทำงานและกลุมที่มีประสบการณแลว และเพื่อเสริมสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหมใหกับอาจารยและผูฝกอบรม

รัฐบาลสิงคโปรโดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development Board หรือ EDB) ไดนำยุทธศาสตรการพัฒนามาใช 
เพื่อใหประเทศกาวสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมียุทธศาสตร 3 ประการ ไดแก [1] การพัฒนาความสามารถดาน 
เทคโนโลยี  [2] การเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรมและกิจการตาง ๆ และ [3] การฝกอบรมบุคลากรใหมีทักษะและความสามารถรองรับ 
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งนี้ยุทธศาสตรประการที่ 3 จะเนนไปที่การคนหาและฝกอบรมทักษะที่จำเปนในการทำงานเพื่อตอบสนองความ 
ตองการของอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนริเริ่มโครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนบริษัท ลูกจาง และนักเรียนที่จบการศึกษา อาทิ กรอบ 
การทำงานดานการสรางงานและพัฒนาศักยภาพคนของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และหลักสูตรที่นำสะเต็มศึกษามาประยุกตใช 
ในการเรียนรูของกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศญี่ปุนไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ดวยการริเริ่มโครงการหวงโซมูลคาอุตสาหกรรม (The 
Industrial Value Chain Initiative) ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญของญี่ปุนจำนวน 30 บริษัทเขารวมโครงการ โดยโครงการดังกลาวจะ 
กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีที่จะใชในการเชื่อมตอโรงงาน กระบวนการผลิต และเครือขายการสื่อสารทั่วโลกเขาดวยกัน ระบบขอมูล 
ท้ังหมดของบริษัทนอยใหญท่ีเขารวมโครงการจะเช่ือมตอกันโดยใชอินเตอรเน็ต  โดยเทคโนโลยีการเช่ือมตออุปกรณดิจิทัลดวยอินเทอร 
เน็ต (Internet of Things หรือ IoT) จะชวยใหกระบวนการจัดซื้อ การผลิต การกระจายสินคา และกระบวนการหลังการขายทั้งหมด 
มีขอมูลลาสุดท่ีตรงกันอยูเสมอ สวนชางเทคนิคท่ีมีทักษะความชำนาญสูงจะทำหนาท่ีดูแล ต้ังโปรแกรม และซอมบำรุงเคร่ืองจักร ระบบ 
อัตโนมัติที่มีการเชื่อมตอกันและทำงานไดเอง ซึ่งจะใชในงานผลิตตาง ๆ  
เกาหลีใตไดจัดตั้งโครงการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต 3.0 (Innovation in Manufacturing 3.0) ซึ่งมีเปาหมายหลัก
2 ประการ ไดแก [1] การพัฒนาเทคโนโลยีใหกาวหนา และ [2] การถายทอดเทคโนโลยี ‘โรงงานอัจฉริยะ’ ใหแพรหลาย โดยภายในป 
พ.ศ. 2563 จะมีโรงงานอัจฉริยะถึง 1,500 แหงท่ัวประเทศ และมีการจัดต้ังโรงงานตนแบบหรือท่ีเรียกวา “โรงงานแม” ซ่ึงกระบวนการ 
ผลิตทั้งหมดจะใชเทคโนโลยีการเชื่อมตออุปกรณดิจิทัลดวยอินเทอรเน็ต และระบบการเชื่อมโยงอุปกรณในระบบการผลิตกับเครือขาย 
ดิจิทัล (Cyber Physical Systems) โครงการนี้จะเนนการฝกอบรมทักษะและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของชางเทคนิค

รัฐบาลของไตหวันวางแผนจัดสรรงบประมาณ 1,120 ลานเหรียญสหรัฐในชวง 9 ปขางหนาสำหรับโครงการการเพิ่มผลผลิต 4.0 
(Productivity 4.0) ซึ่งจะชวยใหไตหวันมีบทบาทมากขึ้นในหวงโซอุปทานของตลาดโลก มีฐานการผลิตที่หลากหลาย และชวยใหมีการ 
จัดตั้งโรงงานอัจฉริยะเพิ่มขึ้น โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหอุตสาหกรรมการผลิตของไตหวันมีผลผลิตตอหัวเพิ่มขึ้นรอยละ 60 ภาย 
ในป พ.ศ. 2567 รัฐบาลไตหวันไดสนับสนุนใหริเริ่มโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ 
โดยใชมาตรการดังนี้ [1] การปฏิรูประบบการฝกอบรมของประเทศ [2] การใหเงินอุดหนุนคาเลาเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา
[3] การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระดับอาชีวศึกษาในดานตาง ๆ  เชน การควบคุมดวยระบบดิจิทัล เทคโนโลยีการเชื่อมตอ 
อุปกรณดิจิทัลดวยอินเทอรเน็ต (IoT) การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และระบบการเชื่อมตอคอมพิวเตอรจำนวน 
มากเขาดวยกัน (Cloud Computing) [4] การเชื่อมโยงสถาบันอาชีวศึกษา กับอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 และ 
[5] การจัดตั้งสำนักงานสงเสริมการใชงานเครื่องจักรอัจฉริยะ (Smart Machinery Promotion Ofifffiice)

ทุกประเทศที่ดำเนินนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ลวนตองเผชิญกับปญหาการจัดหาชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิตใหเพียงพอกับ 
ความตองการ ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว แทบทุกประเทศจึงกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะแรงงานโดยใชวิธีการดัง 
ตอไปนี้ [1] กำหนดทักษะการทำงานที่บริษัทยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตองการ [2] สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรม 
ใหม ๆ สำหรับชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเนนความชำนาญดานวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และทักษะ 
ทางดานอารมณ (soft skills) [3] สงเสริมใหอาชีพชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิตเปนท่ีรูจักของเยาวชน [4] สงเสริมการฝกอบรม 
เพื่อผลิตบุคลากรที่คุณภาพตรงตามความตองการเขาสูอุตสาหกรรม [5] พัฒนาความรวมมือระหวางอุตสาหกรรม และสถาบันการ 
ศึกษา [6] ประชาสัมพันธใหครูและผูฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม และ [7] สงเสริมใหเพิ่มวิชา 
สะเต็มศึกษาเขาไปในการศึกษาและการฝกอบรมทุกระดับ
ชางเทคนิคภาคการผลิตรุนใหมตอบโจทยอุตสาหกรรม 4.0
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ชางเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตรุนใหม             

โครงงานในหัวขอเกี่ยวกับการทำงาน

เมคคาทรอนิกส เทคโนโลยี

ความสามารถดานสะเต็มที่เกี่ยวของกับงาน

ทักษะทาง

ปญญา

ทักษะเกี่ยวกับ

กระบวนการทำงาน

ทักษะเกี่ยวกับ

ระบบ

ความรูดาน

คณิตศาสตร

ความรูดาน

วิทยาศาสตร

ชางเทคนิคภาคการผลิตรุนใหมตอบโจทยอุตสาหกรรม 4.0

5. การผลิตชางเทคนิครุนใหมเพื่อเตรียมพรอมสำหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0

ชางเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตรุนใหม             

ภาพประกอบท่ี 3 : “ หลักสูตรพัฒนาแรงงานวิชาชีพใหมีทักษะพ้ืนฐานดานสะเต็มและเทคโนโลยี ” 

การผลิตชางเทคนิครุนใหมจะตองเนนที่การสรางทักษะใหม ๆ วิธีการใหมในการฝกอบรมบุคลากรที่เพิ่งเขาทำงาน และความรวมมือ 
ระหวางผูฝกอบรมและบริษัทตาง ๆ ในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาทักษะใหม ๆ ขอเสนอแนะทางนโยบายนี้เสนอขอแนะนำ 6 ประการ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินกิจกรรมใหมีจำนวนชางเทคนิครุนใหมเพียงพอสำหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 

ขอแนะนำที่ 1 – จัดหลักสูตรการผลิตชางเทคนิครุนใหมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
ประเทศตาง ๆ ที่กำลังกาวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตางใชหลักสูตรใหมในการฝกอบรมชางเทคนิคระดับเริ่มตน จึงมีการเสนอให 
รัฐบาลไทยจัดหลักสูตรการฝกอบรมในลักษณะเดียวกันผานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) “หลักสูตรพัฒนาแรง 
งานวิชาชีพใหมีทักษะพื้นฐานดานสะเต็มและเทคโนโลยี (STEM Through Technology Program)” มีรายละเอียดตามภาพ 
ประกอบท่ี 3 และในภาคผนวก ก หลักสูตรน้ีเปนตัวอยางของหลักสูตรแบบบูรณาการ ซ่ึงจะทำใหผูเรียนไดรับความรูในสาขาเมคคาทรอนิกส 
เทคโนโลยี และสะเต็ม ซ่ึงเปนความรูและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับการทำงาน หลักสูตรน้ีเนนแนวคิดวาความสามารถทาง คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือสำหรับนักเรียนในการแกปญหาดานวิศวกรรมในการปฏิบัติงาน และเนนวาชางเทคนิคในอุตสาหกรรม 
การผลิตตองมีทักษะทางปญญา ทักษะเกี่ยวกับระบบ และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน เพื่อวิเคราะหและแกปญหาในโรงงาน 
และปญหาในองคประกอบอื่น ๆ ของหวงโซมูลคา

“หลักสูตรพัฒนาแรงงานวิชาชีพใหมีทักษะพ้ืนฐานดานสะเต็มและเทคโนโลยี” มีการสอดแทรกเร่ืองการพัฒนาความสามารถดานสะเต็ม 
สำหรับการทำงาน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูผานโครงงานที่เกี่ยวกับการทำงาน หลักสูตรนี้ควรบรรจุเปนวิชาเลือกสำหรับ 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปที่ 1-2 ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด สอศ. ที่เนนการเรียน 
การสอนใหผูเรียนสามารถนำความรูไปประยุกตใชไดจริง โดยหลักสูตรมีคุณลักษณะดังนี้ [1] เนนใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง และ 
เรียนรูผานโครงงาน [2] ใชโมเดลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ [3] เนนใหการสอนวิชาสะเต็ม เชน วิชาฟสิกสและคณิตศาสตร 
เปนการบูรณาการเนื้อหากับการทำงานจริง [4] เนนกิจกรรมการแกปญหาโดยใหผูเรียนทำงานเปนทีม [5] เนนการใชเทคโนโลยี
[6] จัดการเรียนการสอนโดยกลุมผูฝกอบรมซ่ึงประกอบดวยครูผูสอนดานเทคนิค ครูผูสอนดานสะเต็ม และท่ีปรึกษาจากอุตสาหกรรม 
และ [7] ใหผูเรียนทุกคนไดมีประสบการณการทำงานจริงดวยการทำโครงงาน 
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ขอแนะนำที่ 2 – จัดหาทรัพยากรสนับสนุน “ หลักสูตรพัฒนาแรงงานวิชาชีพใหมีทักษะพื้นฐานดานสะเต็มและเทคโนโลยี ”    
การจัดการสอนหลักสูตรใหมจะประสบความสำเร็จไดก็ตอเม่ือมีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ โดยเฉพาะเม่ือเปนหลักสูตรท่ีนำเทคโนโลยี 
และวิธีการใหม ๆ มาใชกับการเรียนการสอน ดังเชน “หลักสูตรพัฒนาแรงงานวิชาชีพใหมีทักษะพื้นฐานดานสะเต็มและเทคโนโลยี” 
ทรัพยากรที่ใชสนับสนุนหลักสูตรจึงเปนเรื่องสำคัญเชนกัน [ดูขอแนะนำที่ 1]

ผูฝกอบรมจะตองใชพื้นที่ในการเรียนรูแบบบูรณาการ และเครื่องมือในการเรียนรูและประเมินผลตาง ๆ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถทำ 
งานวิจัยดวยตนเอง มีสวนรวมในการแกปญหาเปนทีม ทำงานออกแบบ สราง และทดสอบ ตลอดจนเขารวมการประชุมทางไกลผานจอ 
ภาพแบบออนไลน หลักสูตรนี้จะใชเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใหกลุมผูเรียนและผูเรียนแตละคนไดมีโอกาสทำงานดวยระบบอัตโนมัติที่มีการ 
ผสมผสานเคร่ืองมือหลากหลายซ่ึงใชในอุตสาหกรรมการผลิต “หลักสูตรพัฒนาแรงงานวิชาชีพใหมีทักษะพ้ืนฐานดานสะเต็มและเทคโนโลยี” 
ท่ีไดนำเสนอในขอเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับน้ีจะใชโมเดลการเรียนการสอนแบบบูรณาการซ่ึงอาจเปนเร่ืองใหมสำหรับครูผูสอนในสังกัด 
สอศ. การเรียนรูแบบบูรณาการจะไมเนนใหครูสอนนักเรียนโดยตรง แตจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น ครูที่จะ 
นำวิธีการเรียนการสอนแบบใหมไปใชจึงจำเปนตองไดรับการฝกอบรมและมีครูพี่เลี้ยงคอยใหคำแนะนำ
 
ภาคอุตสาหกรรมจะเปนแหลงทรัพยากรสำคัญสำหรับหลักสูตรใหมนี้ โดยครูผูสอนจะตองมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทตาง ๆ ในภาค 
อุตสาหกรรมซ่ึงจะเปนผูสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยบริษัทจะเขามามีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตรและการเรียน 
การสอน เปนผูใหแนวคิดสำหรับการทำโครงงานที่เกี่ยวกับการทำงาน และเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีประสบการณการทำงานตามที่ 
กำหนดไวในหลักสูตร

ขอแนะนำที่ 3 – คัดเลือกวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาเพื่อทดลองใช “ หลักสูตรพัฒนาแรงงานวิชาชีพใหมีทักษะพื้นฐาน 
ดานสะเต็มและเทคโนโลยี ” 

หลักสูตรนี้ควรนำไปใชในวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่อุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย และสถาบันที่เขา 
รวมโครงการควรคัดเลือกเฉพาะนักเรียนที่ตั้งใจจะทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตใหเขาเรียนในหลักสูตร

ขอแนะนำที่ 4 – พัฒนาศักยภาพครูผูสอนและผูฝกอบรม

ครูผูสอนในวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษามีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพรอมใหนักเรียนกาวสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 อยางไรก็ตามครู 
เหลานี้ยังตองเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ เชน ครูผูสอนเองยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตและนโยบาย 
การพัฒนาประเทศสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 นักเรียนขาดทักษะดานสะเต็ม การเรียนสายอาชีวศึกษายังมีภาพลักษณในเชิงลบ และภาค 
อุตสาหกรรมยังไมมั่นใจวาหลักสูตรฝกอบรมชางเทคนิคซึ่งมีครูผูสอนเปนผูมีบทบาทสำคัญจะเปนหลักสูตรที่ใหประสิทธิผลจริง

การแกปญหาเหลานี้และการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนในวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา ตองอาศัยความรวมมือระหวางครูผูสอน บริษัท 
ในอุตสาหกรรมการผลิต และภาครัฐบาล โดยครูจะตองหมั่นศึกษาหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและขอปฏิบัติในการ 
ทำงานอยูเสมอ เขาเยี่ยมชมบริษัทในพื้นที่เพื่อใหเขาใจทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมตองการ และเขารวมการฝกอบรมทักษะการสอน 
เพื่อเตรียมพรอมเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในขณะท่ีบริษัทผูผลิตควรใหโอกาสครูเขาไปฝกงานเพ่ือใหไดรับประสบการณการทำงานจริง 
จัดใหครูฝกในสถานประกอบการไดเขารับการฝกอบรมทักษะท่ีจำเปน ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับชางเทคนิค 
สวนภาครัฐบาลควรลงทุนกับการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพของครูเพ่ือเตรียมพรอมสำหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 สนับสนุนการศึกษา 
ดานสะเต็มพัฒนาครูใหมีความสามารถดานเทคนิคและความสามารถในการสอน ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม 
และวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา ในการน้ี รัฐบาลไทยควรเปดโอกาสใหครูผูสอนในวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาและบริษัทท่ีเตรียมเขา 
สูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไดไปศึกษาตอและทำงานในประเทศกลุมอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธอันดีกับรัฐบาลไทย เพ่ือให 
ครูเหลาน้ีไดพัฒนาความสามารถท้ังในดานเทคนิคและการสอนท่ีจำเปนสำหรับการเตรียมพรอมสูยุคอุตสาหกรรม 4.0   

ขอแนะนำที่ 5 – สรางเครือขายความรวมมือใหม ๆ เพื่อพัฒนาทักษะดานเทคนิค

แมระบบการฝกอบรมดานอาชีวศึกษาที่มีอยูในสถาบันของภาครัฐและภาคเอกชนไมอาจทำใหชางเทคนิคมีทักษะที่จำเปนสำหรับยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ครบทุกอยาง แตระบบการฝกอบรมควรชวยใหชางเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตที่สำเร็จการศึกษามีกลุมทักษะ 
พ้ืนฐานตาม “หลักสูตรพัฒนาแรงงานวิชาชีพใหมีทักษะพ้ืนฐานดานสะเต็มและเทคโนโลยี” ซ่ึงไดแก [1] ความเขาใจเก่ียวกับอุตสาหกรรม 
การผลิตยุคใหม [2] ทักษะพื้นฐานดานเมคคาทรอนิกส และเทคโนโลยี และ [3] กลุมทักษะหลักดานสะเต็มสำหรับการทำงาน 
[ดูขอแนะนำที่ 1]



การฝกอบรมรูปแบบใหมท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมและระบบการฝกอบรมในวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจะชวย
สรางทักษะท้ังหมดท่ีกลาวมาแลวได โดยระบบการฝกอบรมในวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาควรเตรียมความพรอมสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 
ใหกับชางเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิตที่สำเร็จการศึกษา สวนบริษัทตาง ๆ ควรเปดโอกาสใหชางเทคนิคที่จบใหมเหลานี้ไดรับการ 
ฝกฝนทักษะเฉพาะดานและไดพัฒนาทักษะการทำงานอยางตอเน่ือง ความรวมมือเชนน้ีจะชวยใหอุตสาหกรรมการผลิตม่ันใจไดวาชาง 
เทคนิคที่สำเร็จการศึกษามีทักษะพื้นฐานครบถวน เมื่อบริษัทตาง ๆ รับชางเทคนิคเหลานี้เขาทำงานก็สามารถฝกอบรมพัฒนาเฉพาะ 
ทักษะขั้นสูงที่ใชในงานได ซึ่งจะชวยใหใชทรัพยากรในการฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิผล  

ขอแนะนำที่ 6 – สรางความตระหนักใหคนทั่วไปรูจักอาชีพชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต

สังคมท่ัวไปมักจะมองอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยในเชิงลบ คนสวนใหญไมทราบวาตำแหนงงานในอุตสาหกรรมการผลิตตองใช 
ท้ังความคิดสรางสรรค ทักษะการทำงานข้ันสูง และความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี ภาพลักษณในเชิงลบทำใหบริษัทในอุตสาหกรรมการ 
ผลิตไมสามารถหาแรงงานมีฝมือและบุคลากรใหม ๆ ใหเขามาทำงานได การเตรียมพรอมสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำใหบริษัทเหลาน้ี 
ตองการบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะดานเทคนิคและทักษะดานสะเต็มเปนอยางดี
การประชาสัมพันธ ใหคนท่ัวไปไดรูจักอาชีพชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต และแกไขภาพลักษณในเชิงลบ ขอจำกัด หรือมุมมอง 
ท่ีลาสมัยเก่ียวกับอุตสาหกรรมน้ีจึงมีความสำคัญอยางย่ิง
 
ดังนั้นจึงควรจัดแคมเปญเพื่อใหคนทั่วไปมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีกลุมเปาหมายหลัก 4 กลุม ไดแก 
นักเรียน ผูปกครองและครอบครัว ครูแนะแนว และครูผูสอน แคมเปญดังกลาวน้ีควรใหขอมูลเก่ียวกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 การทำงาน 
ของชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต ทางเลือกในการฝกอบรมของชางเทคนิคท่ีเร่ิมเขาทำงาน ตลอดจนโอกาสเติบโตในหนาท่ีการงาน 
และควรนำประสบการณจากแคมเปญท่ีประสบความสำเร็จในประเทศอ่ืน ๆ มาใชในการวางยุทธศาสตรการประชาสัมพันธเก่ียวกับอาชีพ 
ชางเทคนิคการผลิต เชน แคมเปญสรางเสริมภาพลักษณของอุตสาหกรรมการผลิต (Dream It! Do It!) ของสหรัฐอเมริกา แคมเปญ 
เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิต (Make it Great in Britain) ของสหราชอาณาจักร และแคมเปญสงเสริม 
ภาพลักษณอาชีพวิศวกร (Young Engineers Australia) ที่ออสเตรเลีย เปนตน 
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กรณีศึกษาที่ 4: เชฟรอน - สัดสวนที่เหมาะสมในการลงทุนรัฐรวมเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เชฟรอนประเทศไทยเปนผูนำในการผลิตกาซธรรมชาติและน้ำมันดิบของประเทศ โดยมีพนักงานประจำประมาณ 1,600 คนหรือรอยละ 25 
ของบุคลากรท้ังหมด อีกรอยละ 75 เปนพนักงานจากบริษัทผูรับเหมา เชฟรอนประเทศไทยมีบุคลากรสายชางเทคนิคกลุมเล็ก ๆ แตมีทักษะ 
ในการปฏิบัติงานระดับสูง บริษัทคัดเลือกบุคลากรเหลาน้ีโดยพิจารณาจากความรูความเขาใจเร่ืองสุขอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 
ที่ดีในการปฏิบัติงาน ทัศนคติเกี่ยวกับการทำงาน ความสามารถดานเทคนิค และศักยภาพในการเรียนรู โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมปโตรเลียมและกาซธรรมชาติเปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชเงินลงทุนสูงมาก ดังน้ันการลงทุนในการฝกอบรมบุคลากรจึงถือเปน 
ตนทุนคาใชจายที่ไมมากเมื่อเทียบกับตนทุนในการปฏิบัติงานทั้งหมดของบริษัท ทำใหบริษัทสามารถรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดในการ 
ฝกอบรมพัฒนาทักษะของชางเทคนิคได ท้ังน้ีเชฟรอนประเทศไทยไดต้ังคำถามวารัฐบาลควรมีสวนสนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรมชาง 
เทคนิคซ่ึงตองใชทักษะเฉพาะทางในการทำงานกับอุตสาหกรรมปโตรเลียมและกาซธรรมชาติหรือไม และรัฐบาลควรนำงบประมาณ ซ่ึงมี 
อยูจำกัดไปใชในการพัฒนาทักษะเบื้องตนสำหรับการทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตใหกับเยาวชนที่จะกาวเขาสูอาชีพชางเทคนิค 
เพื่อใหภาคเอกชนสามารถฝกอบรมตอยอดสรางทักษะเฉพาะทางเพิ่มเติมตอหรือไม
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ขอแนะนำที่ 6 – สรางความตระหนักใหคนทั่วไปรูจักอาชีพชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต

สังคมท่ัวไปมักจะมองอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยในเชิงลบ คนสวนใหญไมทราบวาตำแหนงงานในอุตสาหกรรมการผลิตตองใช 
ท้ังความคิดสรางสรรค ทักษะการทำงานข้ันสูง และความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี ภาพลักษณในเชิงลบทำใหบริษัทในอุตสาหกรรมการ 
ผลิตไมสามารถหาแรงงานมีฝมือและบุคลากรใหม ๆ ใหเขามาทำงานได การเตรียมพรอมสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำใหบริษัทเหลาน้ี 
ตองการบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะดานเทคนิคและทักษะดานสะเต็มเปนอยางดี
การประชาสัมพันธ ใหคนท่ัวไปไดรูจักอาชีพชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต และแกไขภาพลักษณในเชิงลบ ขอจำกัด หรือมุมมอง 
ท่ีลาสมัยเก่ียวกับอุตสาหกรรมน้ีจึงมีความสำคัญอยางย่ิง
 
ดังนั้นจึงควรจัดแคมเปญเพื่อใหคนทั่วไปมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีกลุมเปาหมายหลัก 4 กลุม ไดแก 
นักเรียน ผูปกครองและครอบครัว ครูแนะแนว และครูผูสอน แคมเปญดังกลาวน้ีควรใหขอมูลเก่ียวกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 การทำงาน 
ของชางเทคนิคในอุตสาหกรรมการผลิต ทางเลือกในการฝกอบรมของชางเทคนิคท่ีเร่ิมเขาทำงาน ตลอดจนโอกาสเติบโตในหนาท่ีการงาน 
และควรนำประสบการณจากแคมเปญท่ีประสบความสำเร็จในประเทศอ่ืน ๆ มาใชในการวางยุทธศาสตรการประชาสัมพันธเก่ียวกับอาชีพ 
ชางเทคนิคการผลิต เชน แคมเปญสรางเสริมภาพลักษณของอุตสาหกรรมการผลิต (Dream It! Do It!) ของสหรัฐอเมริกา แคมเปญ 
เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิต (Make it Great in Britain) ของสหราชอาณาจักร และแคมเปญสงเสริม 
ภาพลักษณอาชีพวิศวกร (Young Engineers Australia) ที่ออสเตรเลีย เปนตน 
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ภาคผนวก ก – ภาพรวมหลักสูตรพัฒนาแรงงานวิชาชีพใหมีทักษะพื้นฐาน
                 ดานสะเต็มและเทคโนโลยี

ปจจัยขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง
ในภาคการผลิตของไทย

•  ยุคอุตสาหกรรม 4.0
•  คุณภาพของผลิตภัณฑ

•  ความสามารถในการแขงขัน
•  การลดจำนวนของเสีย

•  การลดตนทุน
•  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

•  หนวยวัดแบบเมตริก
•  วงจรการผลิต

•  คำเติมหนาหนวยเมตริก 
   สำหรับตัวเลขจำนวนนอยและมาก
•  ปริมาณงานที่ทำในชวงเวลาที่กำหนด

•  คาใชจายตอหนวย
•  ผลผลิตสุทธิ
•  ของเสียที่ไดจากการผลิต

•  การพัฒนาหุนยนต
•  ประเภท และ การใชหุนยนต 
   ในอุตสาหกรรม

•  เทคโนโนลี 4 มิติในหุนยนต
•  องคประกอบของหุนยนต

•  การแบงประเภทของหุนยนต
•  ขอดีของการมีหุนยนต

•  วอรเนียรคาลิเปอร  
•  ไมโครมิเตอร
•  เครื่องวัดอุณหภูมิ 

•  มัลติมิเตอร
•  เครื่องวัดอุณหภูมิแรงดัน 

•  เครื่องออสซิลโลสโคป
•  เครื่องมือวัดการไหล, ประเภทและ 
   การใช

•  แรงดันไฟฟาวัดเปนโวลต
   กระแสไฟฟา ความตานทาน    
   ในโรงงานผลิต
•  ตัวเหนี่ยวนำไฟฟา และความจุ 
   ไฟฟาในอุตสาหกรรม

•  การผลิตกระแสไฟฟา
•  การวัดโดยเทคนิคเชิงเลข
•  อิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรม

•  มอเตอรไฟฟา และเคร่ืองกำเนิดไฟฟา
•  หมอแปลงไฟฟา
•  วงจรไฟฟา
•  การขับเคลื่อนดวยไฟฟา
•  การวิเคราะหหาขอบกพรอง

•  ทอไฮดรอลิค
•  ปมไฮดรอลิก

•  วาลว ไฮดรอลิค •  การใชไฮดรอลิคในการผลิต

•  ระบบนิวแมติก
•  คอมเพรสเซอร
•  วาลวควบคุมทิศทาง

•  วาลวควบคุมแรงดัน
•  กระบอกนิวแมติก

•  การใชระบบนิวแมติคในภาค
   การผลิต

•  คำนิยามของเมคคาทรอนิกส
•  หนาที่ของระบบเมคคาทรอนิกส

•  องคประกอบของเมคคาทรอนิกส •  ตัวอยางของเมคคาทรอนิกส

เมคคาทรอนิกส [ 80 ชั่วโมง ]

ทักษะดานเทคนิคและความรู

ทักษะที่ตองใชในงานสาขาสะเต็ม

หนวย เนื้อหา

การใชหุนยนตในภาคการผลิต

•  ประเภทของเซ็นเซอร
•  การทำงานของเซ็นเซอร

•  การใชเซ็นเซอรในโรงงานระบบ 
   อัตโนมัติ 
•  ประเภทของระบบจับภาพ

•  การใชระบบจับภาพในโรงงาน  
   ระบบอัตโนมัติเซ็นเซอรและระบบจับภาพ

•  การใชตรรกะ
•  การใหเหตุผลทาง 
   คณิตศาสตร
•  ทักษะการจับภาพ
•  ทักษะการแกปญหา 
•  ความคิดสรางสรรค

•  การคิดเชิงวิพากษ
•  การทำงานเปนทีม
•  การฟงอยางมีสวนรวม
•  ทักษะการเจรจา
•  ทักษะการโนมนาว 
   ใจผูอื่น
•  ทักษะการนำเสนองาน
•  การแบงปนขอมูล
•  ทำงานรวมกับผูอื่นได

•  การตัดสินใจและ
   ใชวิจารณญาณ
•  การวิเคราะหระบบ

•  การถายเทความรอน
•  กฏของปาสคาล
•  กฎของบอยล
•  กฏของชารล
•  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับไฟฟา
•  แรง มวล น้ำหนัก
   แรงกดดัน งาน พลังงาน
•  หลักการแพรและการ
   กระจาย
•  ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา
•  ทฤษฎีสนามแมเหล็ก

•  หนวยการวัดความยาว 
   พ้ืนท่ีและปริมาณแบบเมตริก
•  การวัดจากมุมของการหมุน
•  คำเติมหนาหนวยเมตริก
•  อัตราสวนและสัดสวน
•  เปอรเซ็นต
•  เศษสวนและทศนิยม
•  สูตรเรขาคณิต
•  สูตรตรีโกณมิติ
•  สมการ

ทักษะทางปญญา ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ทักษะการคิดเชิงระบบ ความรูดานวิทยาศาสตร ความรูดานคณิตศาสตร

กำลังของไหลในภาคผลิต 

เครื่องมือวัดและเปรียบเทียบ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

หนวยที่ใชในการผลิต

ความรูเรื่องเมคคาทรอนิกส
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ซอฟตแวรประยุกตสำหรับธุรกิจ •  รายงานทางเทคนิค
•  การจัดเก็บและจัดการแฟมขอมูล

•  การนำเสนองานทางเทคนิค •  การสรางและแปลความแผนผัง 
   คุมกำหนดงาน (Gantt chart)

•  วงจรแลดเดอร
•  ระบบภาษาแลดเดอร

•   การเขียนโปรแกรม
•   ภาษาแลดเดอรพ้ืนฐาน

•  การใชแลดเดอรลอจิกในงาน
   อุตสาหกรรม

•  การทำงานของตัวจับเวลา •  การเขียนแลดเดอร ไดอะแกรม 
   ดวยคำส่ังไทมเมอร
•  วงจรหนวงเวลากอนเปด

•  วงจรหนวงเวลากอนปด
•  แอพพลิเคชั่นในงานอุตสาหกรรม

•  การทำงานวงจรนับ •  การเขียนแลดเดอร ไดอะแกรม 
   ดวยวงจรนับ
•  วงจรนับเพ่ิม

•  วงจรนับลด
•  แอพพลิเคชั่นในงานอุตสาหกรรม

•  อุปกรณจัดเก็บขอมูล
•  ไอคลาวด
•  อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

•  การวิเคราะหขอมูลดิจิทัล - 
   จอภาพจำลอง เซ็นเซอร สัญญาณ
   เตือนภัย ขอมูลการผลิต

•  การวิเคราะหขอมูลและกำหนด
   การตอบสนอง

•  ระบบตรวจสอบคุณภาพ •  เทคโนโลยีการตรวจสอบ •  การนำเสนอขอมูล
•  การทำความเขาใจขอมูลเรื่องคุณภาพ

•  ฮารดแวรพีแอลซี
•  ซอฟตแวรพีแอลซี

•  การปอนขอมูล
•  การอานขอมูล
   

•  มาตรการความปลอดภัย

•  คอมพิวเตอร
•  แล็บท็อป
•  แท็บเลท
•  โทรศัพทมือถือ
•  เครื่องมือคนหาขอมูล
•  โซเชียลมีเดีย

•  ยูทูป
•  อีเมล
•  การสงขอความสั้น 
•  ระบบสงขอความทันที
•  ระบบสงขอความมัลติมีเดีย
•  เว็บบอรด

•  บล็อก
•  วิกิพีเดีย
•  ประชุมผานวิดีโอ
•  สภาพแวดลอมการเรียนรูเสมือนจริง

เทคโนโลยี [ 80 ชั่วโมง ]

ทักษะดานเทคนิคและความรู

ทักษะที่ตองใชในงานสาขาสะเต็ม

โครงการที่เกี่ยวกับวิชาชีพในชีวิตจริง [ 40 ชั่วโมง ]

หนวย เนื้อหา

การเขียนโปรแกรมในงาน
อุตสาหกรรม

•  แหลงพลังงานของพีแอลซี •  การเดินรางสายเขาพีแอลซี •  การเดินรางสายออกพีแอลซีการจัดองคประกอบพีแอลซี

•  การใชตรรกะ
•  การใหเหตุผลทาง
   คณิตศาสตร
•  ทักษะการจับภาพ
•  ทักษะการแกปญหา 
•  ความคิดสรางสรรค

ใหนักศึกษาทำโครงงานสุดทายกอนจบ โดยทำงานเปนทีม เพ่ือนำความรูท่ีเรียน 
มาไปประยุกตใชในการปฎิบัติงานจริง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานดังตอไปนี้ได
      •  ใชงานระบบควบคุมดวยไฮดรอลิกและนิวเมติก
      •  ใชงานอุปกรณเซ็นเซอรไดอยางนอย 3 ชนิด เพื่อปอนสัญญาณอินพุท 
       ใหเครื่องพีแอลซี
      •  เดินสายไฟฟาไปที่เครื่องพีแอลซี ทั้งดานอินพุทและเอาทพุท (มอเตอร)
      •  เขียนโปรแกรมพีแอลซี รวมทั้งการใชตัวตั้งเวลาและตัวนับสัญญาณ

      •  ใชเครื่องมือวัด เพื่อทดสอบระดับสัญญานเขา-ออก 
      •  ตอและหาขอบกพรองในระบบ 
      •  เขียนรายงานดานเทคนิคเรื่องการพัฒนาระบบและการใชระบบ
       โดยใชโปรแกรมการประมวลผล 
      •  เตรียมรายงานนำเสนอโครงการ โดยใชไฟลดิจิทัล 

•  การคิดเชิงวิพากษ
•  การทำงานเปนทีม
•  การฟงอยางมีสวนรวม
•  ทักษะการเจรจา
•  ทักษะการโนมนาวใจผูอื่น
•  ทักษะการนำเสนองาน
•  การแบงปนขอมูล
•  ทำงานรวมกับผูอื่นได

•  การตัดสินใจและใช
   วิจารณญาณ
•  การวิเคราะหระบบ

•  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
   ไฟฟา
•  วงจรไฟฟา
•  การปองกันวงจรควบคุม
•  ทฤษฎีสนามแมเหล็ก
•  เทคโนโลยีออพติค
•  เทคโนโลยีเลเซอร

•  นิพจนบูลีน
•  หนวยและการเทียบคาหนวย
•  การนำเสนอกราฟและการ    
   แปลกราฟ
•  ลำดับการดำเนินการทาง
   คณิตศาสตร
•  การพัฒนาสูตรคณิตศาสตร
•  สถิติ

ทักษะทางปญญา ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ทักษะการคิดเชิงระบบ ความรูดานวิทยาศาสตร ความรูดานคณิตศาสตร

ความรูพื้นฐานเรื่องพีแอลซี

การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล

เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพ

ประเภทอุปกรณสื่อสาร ดิจิตอล
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