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Industrial Evolution

4. Industrial revolution
Based on cyber-physical-
systems

3. Industrial revolution 
Through the use of electronics
and IT further progression in
autonomous production

2. Industrial revolution 
Introducing mass production 
lines powered by electric 
energy

1. Industrial revolution
Introducing mechanical 
production machines powered
by water and steam
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อุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 คือ การผลิตด้วยการน าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามา

การเช่ือมโยงข้อมูลการผลิตระหว่างเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีมีจุดเด่น 

คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักร และระบบการผลิตในลักษณะ 

industrial automation เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการท่ีหลากหลายของ

ผู้บริโภค แต่ยังรักษาประสิทธิภาพ การผลิตท่ีสูง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา

ประยุกต์ใช้ในการผลิต

ดังน้ัน Industry 4.0 หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นท่ี 4 จึงเป็นการน า

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ร่วมในกระบวนการผลิต เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของ Demand และ Supply ของโลกในอนาคต

https ://www.datexcorp.com/wp-content/uploads/1-1.png



ปัจจัยขับเคล่ือน

1. ประชากรโลกเพ่ิมขึ้น รูปแบบการผลิตท่ีใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ประชากรโลกท่ีมีก าลังซื้อสูง มีความต้องการผลิตภณั์ท่ีมี

แตกต่างและหลากหลาย ในเวลาอันรวดเร็ว



1. รูปแบบการผลิต จะเปลี่ยนจากการผลติจ านวนมากดว้ยระบบ

อัตโนมัติ (Mass Production) เป็นแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคล 

(Mass Customization)

องค์ประกอบเทคโนโลยีท่ีส าคัญ

ระบบสายการผลิตจะต้องมีความยืดหยุ่นสูง
สามารถผลิตสินค้าได้ หลายโมเดล ในการ
สายการผลิตเดียว และสามารถปรับเปลี่ยน
สายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว



2. การเช่ือมโยงข้อมูลภายในองค์กร

(Vertical Integration)

การเชื่อมโยงข้อมูลจากเคร่ืองจักรกับหุ่นยนต์ 
หุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบสายการผลิตต่าง ๆ ภายในโรงงาน 

เข้าสู่ระบบปฏิบัติการการผลิต (Manufacturing Execution System, MES)

และระบบบริหารทรัพยากรธุรกิจ (Enterprise Resource Planning, ERP) ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Cloud เพื่อท่ีจะสามารถบูรณาการข้อมูลภายในแบบ

Real-time



3. การเชื่อมโยงกับภายนอกองค์กร 

(Horizontal Integration) 

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Supply Chain จากฝ่ัง
ลูกค้า (Demand Side) ฝ่ังฝ่ายผลิต 
(Production) ฝ่ัง Supplier และฝ่ังพาร์ทเนอร์ 
รวมทั้งบริษัทในเครือ โดยมีข้อมูลที่บูรณาการ
ร่วมกัน แบบ Real-time เพ่ือช่วยในการผลิต
และตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว



4. การจ าลองการผลิตเสมือนจริง (Virtualization)

โปรแกรมที่จ าลองและวิเคราะห์จะเข้ามาช่วย เนื่องจากการผลิตจะมีต้องความยืดหยุ่น
และมีซับซ้อนมากยิ่งข้ึน จึงจ าเป็นจะต้องมีการออกแบบ กระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคล

https ://www.mreport.co.th/experts/technology/062-Industry4-Automation-IoT

โรงงานอัจฉริยะจะมีคู่แฝดแบบดิจิทัล 

(Digital Twin)  จะใช้ในการจ าลองเสมือน

จริง ของกระบวนการผลิตท้ังหมด โดย

โปรแกรมจะจ าลองล าดับการผลิต การ

ประเมินทางเลือกและศักยภาพในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพสายการผลิต



โครงการ Flexible Manufacturing Research Platform, EECi

พัฒนา Platform ระบบสายการผลิต ที่มีสายการผลิตผสม ระหว่างสายการผลิตจริงและ
สายการผลิตเสมือน (Real + Virtual) ที่รวมเอาทั้งของที่มีจ าหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ   งานวิจัย
และงานพัฒนาของทั้งเนคเทค ของมหาวิทยาลัย ของภาครัฐอื่น ๆ  และรวมทั้งงานและผลิตภัณฑ์ของเอกชน

ท้ังน้ีเพ่ือให้ระบบสายการผลิตสามารถท างานได้       

ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงชนิดของ

ผลิตภัณฑ์ (Product Customization)

ความต้องการของลูกค้า (Demand) 

กฎระเบียบ (Regulations) และเทคโนโลยีการผลิต 

(Process Technology) อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง

https ://www.res earchgate.net/figure/VFF-concepts_fig1_228791372



1. Interoperability

2. Virtualization 

3. Decentralization

4. Real-Time Capability

5. Service Orientation 

6. Modularity

ระบบสายการผลิตตัวอย่าง มีความสามารถในการตัดการท างานบางส่วนหรือบางฟังก์ชันลง 
เช่นระดับท่ี 3.5, 3.0, 2.5 หรือ 2.0 เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างในการใช้เทคโนโลยี 

https ://www.datexcorp.com/wp-content/uploads/1-1.png

คุณสมบัติของระบบสายการผลิต



เป้าหมายของการด าเนินงาน

ส่งเสริมการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วย

เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ  ในการ

ผลิต การบริหารจัดการและกิจกรรม

ต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นภายในโรงงาน

( โรงงานในที่นี้หมายถึง องค์กร หรือ
หน่วยงานซึ่งท าหน้าที่เปลี่ยนสภาพ   
จากวัสดุตั้งต้น (Raw Material) ไปเป็น
ผลิตภัณฑ์มาก (Mass Product) 
ส าหรับส่งมอบให้กับลูกค้า )

https ://blogs.saphana.com/2015/04/13/bridging-chas m-m2m-iot-part-3/



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท าให้กลุ่มคนไทยโดยเฉพาะนักวิจัย, SI, มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เข้าใจถึงประโยชน์ จุดเด่น 
ข้อแตกต่างและข้อจ ากัดของสายการผลิต แบบ Industries 2.0, 3.0 และ 4.0 โดยจุดเด่นส าคัญของ 
Industries 4.0 ที่สายการผลิตตัวอย่างจะต้องแสดงให้เห็นได้คือ การผลิตแบบ                      
Mass Customization

2. เป็นต้นแบบสายการผลิต เพื่อดงึดดูใหก้ล ุม่คนไทยไดเ้ขา้มาท าการศึกษา และพัฒนา
สายการผลิตและ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เพ่ือต่อยอดหรือทดแทน
3. การพฒันาซอฟต์แวรข์ ัน้สงู Advance or High Level of Planning, Scheduling, Tracking 
and Optimization ส  าหรบัการควบคมุ และ/หรอืเพิม่ประสทิธภิาพของสายการผลติ
4. การพฒันาฮารด์แวรท์ ีส่ามารถสบัเปล ีย่น ทดแทน และท างานดว้ยกนัได ้ซ่ึงรวมทั้ง Module, 
เซนเซอร,์ Controller หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ในสายการผลิตด้วยต้นแบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มคนไทย
5. เป ็น Platform ส  าหรบัใหก้ล ุม่คนไทย โดยเฉพาะนักวิจัย SI มหาวิทยาลัยและนักศึกษา              
ได้เขา้มาสนใจ เรยีนร ูแ้ละพฒันาตอ่ยอด การใชง้านระบบควบคมุอตัโนมตัิ


