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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ สิงหาคม 2021

หน่ึงในเมกะเทรนด์โลกท่ีก ำลังเข้ำมำปฏิวัติภำคอุตสำหกรรม คือ เทคโนโลยี 

Industrial Internet of Things (IIoT) ด้วยคุณประโยชน์ท่ีจะช่วยยกระดับ

ประสิทธิภาพการผลิต จากการติดตามการท างานของเคร ื่องจักรแบบ Real time 

ตลอดจนการวเิคราะห์คุณภาพและการบ ารุงรักษาเชิงคาดการณ์ ซึ่งจะช่วยลด

ปัญหา Downtime และลดต้นทุนลง โดยในกรณีของไทยพบว่าค่าติดต้ัง ซ่อมแซม

และบ ารุงรกัษาเคร ื่องจกัร คิดเป็นเงนิสูงถึง 2.06 แสนล้านบาทต่อปี 

IIoT ท่ัวโลกมีแนวโน้มเติบโตเฉล่ียปีละ 12% ภำยในช่วงปี 2020-2025 ตามการ

คาดการณ์ของ McKinsey โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากท้ังฝ่ัง Demand และ Supply

เช่น ต้นทุน Sensor และ Data storage ท่ีถูกลง ระบบ Connectivity ท่ีดีขึ้นจาก

สัญญาณ 5G และการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ท่ีเผยให้เห็นว่า IIoT จะเข้ามาตอบ

โจทย์การผลิตมากย่ิงข้ึน 

Krungthai COMPASS มองว่ำภำคอุตสำหกรรมไทยควรเรง่ผนวก IIoT ในโรงงำน

มำกขึ้น หลังพบว่าปัจจุบันส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ Industry 2.0 ขณะเดียวกันก็ควร

ใช้ประโยชน์จาก 5G และชูมาตรการส่งเสรมิ Industry 4.0 จากภาครัฐให้เป็น 

Enabler ส าคัญ โดยธุรกิจท่ีอิงกับการส่งออก ซึ่งมีความพรอ้มเพราะฟื้ นตัวจาก   

โควดิ-19 ค่อนข้างเร็ว ตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ ค้า  ควรเร ิ่มน า IIoT มา

ประยุกต์ใช้ เช่น ธุรกิจผักผลไม้และไก่แปรรูป อุตสาหกรรมรถยนต์ เคร ื่องจักรกล 

ผลิตภัณฑ์ยาง อิเล็กทรอนิกส์และเคร ื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกและ

เคมีภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานรวมกันกว่า 17,290 แห่ง คิดเป็น 24.6% ของจ านวน

โรงงานท้ังหมด และมีค่าใชจ้า่ยในการดูแลเคร ื่องจกัรมากถึง 1.12 แสนล้านบาทต่อปี

ส ำหรับ SMEs ควรเริ่มจำกกำรศึกษำเทคโนโลยีและพิจำรณำ IIoT ท่ีเหมำะสม ซึ่ง

สามารถขอค าปรกึษาจากหน่วยงานภาครฐั ตลอดจนเข้ารว่มโครงการต่างๆ เช่น 

โครงการ  Industrial IoT and Data Analytics Platform (IDA) ของ ศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NETTEC) หรอืติดต่อ 

System integrator ได้โดยตรง 

Krungthai COMPASS มองว่ำเม็ดเงินเพ่ือฟื้ นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจำกวิกฤต   

โควิด-19 ควรกระจำยสู่มำตรกำรสนับสนุน SMEs เพ่ือใช้ IIoT มำกขึ้น เน่ืองจาก

ความท้าทายหลักท่ี SMEs ก าลังเผชิญ คือ เร ื่องของเงนิทุน โดยการสนับสนุนอาจ

อยู่ในรูปแบบ “โครงการเงนิทุนคนละคร ึ่ง” ด้วยเป้าหมายท่ีครอบคลุม SMEs มาก

ราย และมีเง ื่ อนไขให้ SMEs ไม่จ าเป็นต้องส ารองจ่ายเงนิไปก่อน เพ่ือเป็นการ

ชว่ยเหลือด้านเงนิทุนอย่างแท้จรงิ

พชรพจน์ นันทรามาศ ณัฐพร ศรทีอง



ท่ีมา: McKinsey & Company, ส านักงานสถิติแห่งชาติ, MOC, กรมโรงงานอตุสาหกรรม รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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ติดตามสภาพเครื่องจกัร 
แบบ Real time

การบ ารุงรกัษาเชิง
คาดการณ์

วเิคราะห์คุณภาพสินค้า
และการผลิตเชิง
คาดการณ์

• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้
ตรงจดุและทันท่วงที

• เพ่ิมความคล่องตัว 

• ลดปัญหา Downtime

• ยืดอายุการใชง้านเครื่องจกัร

• ลดต้นทนุ

• เพ่ิมรายได้จาก Speed to 
market ท่ีเรว็ขึน้

IIoT มีประโยชน์ต่อภำคอตุสำหกรรมอย่ำงไรบ้ำง?

ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตของไทย

มีค่าติดต้ัง ซ่อมแซม และ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัร

2.06 
แสนล้านบาท/ปี

IIoT ท่ัวท้ังโลกมีแนวโน้มเติบโตมำกน้อยแค่ไหน?
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• ต้นทุนถูกลง
• Connectivity ดีขึ้น
• ระบบใช้งานง่ายขึ้น

เห็นประโยชน์ชัดเจน
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โควดิ-19
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significant มาตรการส่งเสริมจากรัฐ 
เพ่ือผลักดัน Industry 4.0

Enablers ส ำคัญ

1
ความพรอ้มของ Digital 
infrastructure 
โดยเฉพาะสัญญาณ 5G
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อตุสำหกรรมท่ีองิกับกำรส่งออก ซึ่งมีควำมพรอ้มเพรำะฟื้ น
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รถยนต์ เครื่องจกัรกล ผลิตภัณฑ์ยาง 

E&Eเม็ดและผลิตภัณฑ์
พลาสติก

เคมีภัณฑ์

ค่าดูแลเครื่องจกัร

Krungthai COMPASS มองวา่
เม็ดเงนิเพ่ือฟื้ นฟูเศรษฐกิจจาก
วกิฤตโควดิ-19 ควรกระจายสู่
มาตรการสนับสนุนให้ SMEs ใช้ 
IIoT มากขึน้ เช่น อาจอยู่ในรูปแบบ
“โครงกำรเงนิทนุคนละครึง่” 

“เงนิทนุ ควำมรู ้และ
บุคลำกร” คือ 3 ความท้าทาย
หลักท่ี SMEs เผชิญในการ
เริม่น า IIoT มาใช้งาน 
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Industrial Internet of Things หรอื IIoT คือ เทคโนโลยีท่ีท ำให้อุปกรณ์และ

เครื่องจักรสำมำรถเช่ือมต่อและส่ือสำรกันได้อย่ำงเป็นเครือข่ำย ซึ่งก่อให้เกิด

ข้อมูลมหาศาลท่ีผู้ใช้งานสามารถติดตามได้แบบ Real time เก็บรวบรวม 

แลกเปล่ียน ควบคุม แสดงผลเชิงลึก และต่อยอดสู่การวเิคราะห์ข้ันสูงเพ่ือ

วางแผน ตัดสินใจ และบรหิารจัดการกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

ตลอดท้ังห่วงโซ่ได้อย่างชาญฉลาดและรวดเรว็ โดยก้าวข้ามขีดจ ากัดในเร ื่อง

ของเวลาและสถานท่ี ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีในยุค Industry 4.0 และ

โรงงานอัจฉรยิะ (Smart factory)1 อีกท้ังยังสอดคล้องกับการด าเนินงาน

ตามแนวทาง Digital Lean Manufacturing2 อีกด้วย ท้ังน้ี องค์ประกอบ

ส าคัญของ IIoT ได้แก่ 1) การเชื่อมต่อ (Connectivity) 2) การเก็บข้อมูล 

( Data Collection) 3) ก า ร บู รณ าก า รแล ะ ว ิเ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  ( Data 

Integration & Analytics) และ 4) การแสดงผลและบรหิารจัดการทาง

ธุรกิจ (Visualization & Actions) โดยมีรายละเอียดดังรูปท่ี 1

>> Industrial IoT มีกลไกกำรท ำงำนอย่ำงไร?

1 อ้างอิงข้อมูลจากกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC)
2 Digital Lean Manufacturing คือ การผลิตท่ีเน้นลดการสูญเปล่า (Waste) ในทุกข้ันตอน และให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
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รูปท่ี 1 องค์ประกอบและโครงสรา้งกระบวนการท างานท่ีส าคัญของ IIoT

ท่ีมา: Amazon Web Services (AWS), NECTEC รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ข้อมูลบางประเภท เช่น การเปิดปิดเครื่องจักร เวลาท่ีเครื่องจักรท างาน และพารามิเตอรต่์างๆ สามารถน าออกมาได้จากอุปกรณ์เฉพาะของ

เครื่องจักรโดยตรง ผ่านทางกล่องควบคุม เช่น Programmable Logic Controller (PLC) แต่ยังมีข้อมูลบางประเภทท่ีจ าเป็นต้องใช้ 
Sensor เพ่ือน าสภาวะต่างๆ มาเปล่ียนเป็นข้อมูล เช่น Sensor วดัค่าความรอ้น ความดัน และอัตราการไหลของของเหลวในท่อ เป็นต้น 

IIoT มี 4 องค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ การเช่ือมต่อเครื่องจกัร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ และการน าเสนอข้อมูล

IIoT จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้สินทรพัย์ (Optimize asset utilization) 

จำกกำรติดตำมสภำพสินทรพัย์ (Asset Condition Monitoring) สมรรถนะ

และความพรอ้มของเคร ื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือตรวจสอบปัญหาและ

ความผิดปกติแบบ Real time ก่อนน าไปสู่การควบคุมและแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที เช่น หากพบสัญญาณว่าเคร ื่องจักรเร ิม่ท างาน

ผิดปกติก็ให้มีค าส่ังหยุดการท างานของเคร ื่องจักรโดยอัตโนมัติ รวมถึงยัง

สามารถต่อยอดสู่การวางแผนเพ่ือปรบัปรุงการท างานตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน 

ช่วยเพ่ิมความคล่องตัวจากการท างานทางไกล (Remote working) ตลอดจน

เพ่ิมความปลอดภัยของแรงงาน ความแม่นย า และลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 

ทดแทนการท างานในรูปแบบเดิมๆ ท่ีอยู่ในลักษณะ Manual และ Paper-

based

>> IIoT มีประโยชน์ต่อภำคอุตสำหกรรมอย่ำงไรบ้ำง?

Visualization
& Actions

Connectivity

Data Collection Data Integration 
& Analytics 



 



ติดต้ัง Sensor ท่ีเครื่องจกัร 

เพ่ือวดัค่าต่างๆ แล้วต่อกับ

อุปกรณ์ควบคุม เช่น 

Microcontroller ท่ี

สามารถเขียนโปรแกรม

ตรรกะเพ่ือรบัส่งข้อมูล 

ควบคุม และมีโมดูลเพ่ือ

เชื่อมต่อกับเครอืข่าย 

Internet และระบบ Cloud 

Storage

รวบรวมข้อมูลต่างๆ จาก

Sensor เช่น ข้อมูล Status

การท างาน ระยะเวลาในแต่ละ

ขั้นตอน สมรรถนะการท างาน

ของเครื่องจกัร และข้อมูลท่ี

ต้องแจง้เตือนส าหรบัการ

ดูแลและซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

ถูกรวบรวมหรอืบันทึกอย่าง

อัตโนมัติ และส่งไปยัง Cloud

หรอื Edge computing ท่ี

ปลอดภัย (Security) และมี

ความเป็นส่วนตัว (Privacy)

บูรณาการและวเิคราะห์ข้อมูล เช่น 

การวเิคราะห์เพ่ือให้รูว้า่มีอะไร

เกิดขึ้นในอดีต (Descriptive

Analytics) การวเิคราะห์ข้อมูล

จากตัวชี้วดัหรอืค่า Parameter 

ท่ีจ าเป็นส าหรบัการผลิต เช่น ค่า

ประสิทธิผลโดยรวมของ

เครื่องจกัร (Overall 

Equipment Effectiveness 

หรอื OEE) การวเิคราะห์เพ่ือให้รู้

วา่ท าไมเหตุการณ์น้ันจึงเกิดขึ้น 

(Diagnostic Analytics) การ

ท านายวา่อะไรอาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต (Predictive

Analytics) เช่น ศึกษา Pattern 

และสรา้งแบบจ าลอง (Model)

โดยอาศัย Machine leaning

แสดงผลข้อมูล ดัชนีชี้วดั และ

ค่า Parameter ต่างๆ ผ่าน

แอปพลิเคชันในลักษณะของ 

Dashboard แบบ Real-

time เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ

ในการบรหิารจดัการ Line การ

ผลิต สินค้าคงคลัง งานขาย 

งานบัญชี งานทรพัยากร

บุคคลได้อย่างทันท่วงที
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รูปท่ี 2 สรุปประโยชน์หลักท่ีคาดวา่จะได้รบัจากการใช้ IIoT

ท่ีมา: รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: บางอุตสาหกรรมสามารถน าหลักการของ IoT ไปต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารใหม่ๆ หรอื Consumer IoT เช่น เครื่องใช้ไฟฟา้

อัจฉรยิะ ซึ่งจะสรา้ง New revenue stream ได้

IIoT จะช่วยลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ และยกระดับประสิทธภิาพของภาคอุตสาหกรรม

นอกจำกน้ัน ยังรวมถึงกำรบ ำรุงรกัษำเชิงคำดกำรณ์ (Predictive Maintenance) 

ซึ่งเป็นการอาศัยข้อมูลจาก Parameter ต่างๆ ของเคร ื่องจักร ท่ีได้จากระบบ IIoT 

มาคาดการณ์ประสิทธิภาพและความเส่ือมถอยของเคร ื่องจักร เพ่ือลดปัญหา 

Downtime หรอืการผลิตหยุดชะงัก ท าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าไป

บ ารุงรกัษาได้ล่วงหน้าก่อนท่ีความเสียหายจะลุกลามจนส่งผลกระทบต่อการ

ผลิตในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้สูงข้ึนจาก Speed to market ท่ีเรว็ขึ้น

และก าลังการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยจากผลการศึกษาของ Deloitte พบว่ากลยุทธ์

การบ ารุงรกัษาเคร ื่องจักรท่ีไม่ดีจะลดก าลังการผลิตโดยรวมของโรงงานลงราว 

5-20%3 แต่หากมีการบ ารุงรกัษาเคร ื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีดีจะช่วยยืดอายุการ

ใช้งาน ลดเวลาและต้นทุนการบ ารุงรกัษา ซึ่งในกรณีของไทยพบว่ำค่ำติดต้ัง 

ซ่อมแซม และบ ำรุงรกัษำเครื่องจักรและเครื่องมือต่ำงๆ คิดเป็นจ ำนวนมำกถึง 

206 พันล้ำนบำทต่อปี หรือ 2% ของค่ำใช้จ่ำยรวม หรือ 8% หำกไม่นับรวม

ต้นทุนวตัถุดิบ (รูปท่ี 3) 

3 Industry 4.0 and predictive technologies for asset maintenance | Deloitte Insights (May 2017)

ติดตามสภาพสินทรพัย์ 
เครื่องจกัร (Asset 
Condition Monitoring) 
แบบ Real time

วเิคราะห์การบ ารุงรกัษาเชงิ
คาดการณ์ (Predictive 
Maintenance) 

ยกระดับการควบคมุคณุภาพ
สินค้าและประสิทธิภาพการผลิต 
เชน่ จากการวเิคราะห์คณุภาพ
เชงิคาดการณ์ (Predictive 
Quality) 

• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุ
และทันท่วงที

• เพ่ิมความปลอดภัยของแรงงาน

• เพ่ิมความคล่องตัว (Agility) 
เน่ืองจากสามารถ Remote 
working ได้

• ลดปัญหา Downtime

• ยืดอายุการใชง้านของเครื่องจกัร

• ลดต้นทนุ/ประหยัดค่าใชจ้า่ย

• เพ่ิมรายได้จาก Speed to market 
ท่ีเรว็ขึ้น และการผลิตในลักษณะ 
Customization

• ปรบัปรุงคณุภาพและลดการเรยีกคืน
ผลิตภัณฑ์

• เพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า

• ตอบโจทย์ความยั่งยืน 
(Sustainability)

IIoT

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/industry-4-0/using-predictive-technologies-for-asset-maintenance.html
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รูปท่ี 3 ค่าใช้จา่ยท้ังส้ินของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิตไทยในปี 2016

ท่ีมา: ส ามะโนอุตสาหกรรม 2017 โดยส านักงานสถิตแห่งชาติ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: ส ามะโนอุตสาหกรรมจะมีการจดัท าขึ้นทุกๆ 5 ปี ซึ่งรอบถัดไปจะเผยแพรใ่นปี 2022

ค่าติดต้ัง ซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรและเครื่องมือคิดเปน็ 206 พันล้านบาทต่อป ีหรอื 2% ของค่าใช้จา่ยรวม

IIoT ยังช่วยยกระดับกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำและประสิทธิภำพกำรผลิต จาก

การบูรณาการข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาการท างานของเคร ื่องจักรแต่ละเคร ื่องท่ี

ใช้งานจรงิเทียบกับเวลาท่ีวางแผนไว้ จ านวนชิ้นงานท่ีผลิตได้ในหน่ึงหน่วยเวลา 

จ านวนชิ้นงานท่ีดีหรอืเสีย เวลาท่ีใช้แต่ละข้ันตอนย่อยๆ เวลาสูญเปล่าหรอืเวลา

รอคอย ระดับการใช้พลังงานของแต่ละเคร ื่องจักร เพ่ือประเมินความคุ้มค่า 

คุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพของการผลิต เม่ือเกิดปัญหาผลิตสินค้าได้ไม่ทัน

หรอืมีปัญหาด้านคุณภาพ ความรูท่ี้เกิดจากการสกัดข้อมูลเหล่าน้ีอาจท าให้

ทราบถึงสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น ปัญหาท่ีตัวเคร ื่ องจักร 

กระบวนการผลิตท่ีออกแบบไม่ดี หรอืการปฏิบัติงานของพนักงาน ท าให้การ

วางแผนการผลิตและการจัดจ าหน่ายเป็นไปได้มีประสิทธิภาพและทันเวลา

ตามค าส่ังซื้อของลูกค้า นอกจำกน้ัน IIoT ยังช่วยวเิครำะห์คุณภำพเชิงคำดกำรณ์ 

(Predictive Quality) จากการน าข้อมูลต่างๆ มาสร้างโมเดลร่วมกับ

เทคโนโลยี AI เพ่ือคาดการณ์คุณภาพสินค้าท่ีจะผลิตได้ ท าให้ช่วยปรบัปรุง

คุณภาพผลผลิตของโรงงาน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงข้ึน เพ่ิมความพึงพอใจ

ของลูกค้าและลดการเรยีกคืนผลิตภัณฑ์

206 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

ค่าใช้จ่ายท้ังส้ินของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมการผลิตในปี 2016

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารและด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายส าหรบัลูกจ้างเช่า

ค่าจ้างเหมาจ่ายให้สถานประกอบการอื่นผลิตสินค้าให้

ค่าซ้ือสินค้าท่ีซ้ือมาจ าหน่ายในสภาพเดิม

ค่าติดต้ังซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องจักร เครื่องมือ

ค่าติดต้ังซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสินค้าท่ีจ าหน่ายให้ลูกค้า

ค่าไฟฟา้

ค่าเชื้อเพลิง

ค่าวตัถุดิบ

พันล้านบาท

2%
ของค่าใช้จา่ยรวม

8%
ของค่าใช้จา่ยท่ี

นอกเหนือจากวตัถุดิบ

ค่าติดต้ังซ่อมแซม
และบ ารงุรกัษา
เครื่องจกัร 
เครื่องมือ
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รูปท่ี 4 ตัวอย่าง Use case และประโยชน์ท่ีได้รบัจากการน า IIoT มาใช้งาน

ท่ีมา: IBM, AWS, WEF, McKinsey & Company, NETTEC รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

บรษัิทท้ังในและต่างประเทศท่ีน า IIoT มาใช้ ส่วนใหญ่ต้นทุนจะลดลง 7-30% และประสิทธภิาพเพ่ิมข้ึน 5-30%

หลำยตัวอย่ำงท้ังในและต่ำงประเทศบ่งช้ีควำมส ำเร็จของ IIoT ต่อผลกำร

ด ำเนินงำนท่ีชัดเจน สะท้อนถึงควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน เช่น ท าให้ต้นทุนการ

ผลิตลดลงมากถึง 30% ท้ังจากจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษา

เคร ื่องจักร และค่าใช้จ่ายด้านพลังและวัตถุดิบ นอกจากน้ัน IIoT ยังช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 5-30% เช่น จากการวนิิจฉัยปัญหาต่างๆ ท่ีท าได้เรว็ขึ้น

จากหลักเดือนเป็นหลักวัน ส ำหรับ Case ตัวอย่ำงในประเทศไทย ก็สะท้อนภำพ

เดียวกัน เช่น ในกรณีของ บจก. นิเด็ค ชิบาอุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

ผู้ผลิตมอเตอรส์ าหรบัเคร ื่องซักผ้าและเคร ื่องปรบัอากาศ หลังจากมีการน า IIoT

มาใช้งาน พบว่าช่วยลดในเร ื่องค่าใช้จ่ายลง 7.4% และสามารถคืนทุนจากการ

ลงทุนได้ภายในเวลา 6 เดือน (รูปท่ี 4) สอดคล้องกับข้อมูลท่ี Krungthai

COMPASS สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน IIoT ซึ่ งระบุว่าการลงทุนใน IIoT

สามารถเร ิม่คืนทุนได้ภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี

>> IIoT คุ้มค่ำกับกำรลงทุนหรอืไม่?

ใช้ IIoT & Cloud ในกระบวนการผลิต โดยเชื่อมต่อ
โรงงานกว่า 124 แห่งท่ัวโลกให้อยู่บน Platform
เดียวกัน และมีแผนท่ีจะผนวก Supplier ท่ีมีอยู่กว่า 
30,000 แห่ง เข้ากับระบบดังกล่าวด้วย

• ต้ังเป้าเพ่ิม productivity 30% ภายในปี 2025
• ลดต้นทุนโรงงาน 30% 
• ต้ังเป้าประหยัดเงนิ 1 พันล้ำน USD

น า  IIoT มา ใช้ ในร ะบบการกรองเบียร์  (Beer
Membrane Filtration: BMF)

Company Use case Impact

• เพ่ิมประสิทธิภาพ 10%
• ลดต้นทุน จากการประหยัดพลังงานและการใช้น้า

ใช้ IIoT กวา่ 200,000 sensors เพ่ือ monitor
operations ตลอด 24 ชั่วโมง และน าข้อมูลมาต่อ
ยอด เช่น  ใช้ข้อ มูลเ พ่ือสร้ างอัลกอริธึม ท่ีช่ วย
คาดการณ์และป้องกันการเกิดฟองใน Acid Gas
Removal Unit (AGRU) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของ
การผลิตท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้โดยตรง

เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเ นินงาน ท า ให้การ
วเิคราะห์ปัญหาใหม่ๆ ท าได้เรว็ขึ้นจากท่ีเคยใช้เวลา 
3-6 เดือนเหลือเพียงไม่ก่ีสัปดาห์ และบางครั้ง
อาจท าเสรจ็ได้ภำยในไม่ก่ีวนั

ใช้ เซ็นเซอร์แบบ LED เ พ่ือตรวจจับและควบคุม
ปริมาณข้าวและธัญพืชท่ีจัดเก็บไว้ใน silos ทดแทน
การให้พนักงานต้องปีนขึ้นไซโลและตรวจสอบระดับ
ข้าวด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีอันตราย และมี
ค่าใช้จา่ยสูง

• ลดต้นทุนไม่ต่ากวา่ 30% 
• ลดเวลาในการ monitor silos ลง 5% 
• ลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุของ

แรงงานควบคุมดูแล Silos

ใช้ Cloud-based IoT เชื่ อมต่อมิเตอร์ต่างๆ เพ่ือ
วิ เคร า ะ ห์ข้ อ มูลและน า ไป สู่ โซลูชั่ น ในการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัการพลังงาน

• ต้นทุนพลังงานลดลง 26% 
• ก๊าซคารบ์อนฯ ลดลง 78% 
• การใช้น้าในโรงงานลดลง 20%

บจก. นิเด็ค ชิบาอรุะ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
ใช้ IIoT ในการตรวจสอบ ควบคุม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในทุกสายการผลิต เช่น ตรวจ
อณุหภูมิน้ามันหล่อล่ืนเครื่องจกัร ตรวจอตัราการ
ไหลของน้าหล่อเย็น

• คืนทุนได้ภายในเวลา 6 เดือน
• ลดการสูญเสียวัตถุดิบจากกระบวนการผลิตได้ 

50%
• ลดต้นทุนทางอ้อมได้ 9.7% และลดค่าใช้จ่ายได้ 

7.4% 

(เยอรมนี)

(ออสเตรเลีย)

(องักฤษ-สหรฐัฯ)

(บราซิล)

(ฝรัเ่ศส)

(ไทย)
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Success Case ในการก้าวสู่ Industry 4.0 
ของบรษัิทชั้นน าระดับโลก

BOX 1 World Economic Forum และ McKinsey & Company รว่มกันศึกษำกำร

เปล่ียนผ่ำนสู่ Industry 4.0 โดยจัดต้ัง “Global Lighthouse Network” ต้ังแต่ปี 

2018 ซึ่งเป็นเสมือน Community ของบรษัิทช้ันน าระดับโลกท่ีผ่านการคัดเลือกวา่

เป็นผู้น าในการผนวกเทคโนโลยี Industry 4.0 เข้ามา Transform การด าเนินงาน 

โดยข้อมูลล่าสุด ณ มีนาคม 2021 พบวา่มีอยู่ท้ังหมด 69 ราย ครอบคลุมหลากหลาย 

Sector และอยู่ในทุกภูมิภาคท่ัวโลก ท้ังน้ี จุดประสงค์ของงานช้ินน้ี คือเพ่ือเป็นการ

แลกเปล่ียนความรู ้และสนับสนุนการเปล่ียนผ่านสู่ Industry 4.0 

ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จของ “Lighthouse” สะท้อนผ่ำน 3 มิติท่ีส ำคัญ คือ สร้ำง

กำรเติบโตของธุรกิจ ลดต้นทุน และปูทำงสู่กำรด ำเนินงำนท่ีย่ังยืน ยกตัวอย่างเช่น 

ในมิติการเติบโต พบวา่หลังจากท่ีปรบัสู่เทคโนโลยี Industry 4.0 แล้วท าให้สามารถ

ผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้น 2-140% ขณะท่ีประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (overall 

equipment effectiveness: OEE) เพ่ิมขึ้น 2-35% นอกจากน้ัน ในมิติของการลด

ต้นทุน พบวา่สามารถช่วยให้ต้นทุนการด าเนินงาน (Operating cost) ลดลง 3-92% 

ส่วนมิติความย่ังยืน พบวา่ช่วยลดลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ลง 8-97% (รูปท่ี 5)

รูปท่ี 5 ตัวอย่างประโยชน์และผลส าเรจ็ท่ี “Lighthouse” ท่ัวโลกได้รบัจากการผนวกเทคโนโลยี Industry 4.0

บรษัิทต่างๆ ท่ัวโลก ได้รบัประโยชน์อย่างชัดเจนจากการก้าวสู่ Industry 4.0 ท้ังมิติการเติบโต ลดต้นทุน และความย่ังยืน

ท่ีมา: World Economic Forum and McKinsey & Company (March 2021)
หมายเหตุ: - “Lighthouse” หมายถึงกลุ่มบรษัิทท่ีประสบความส าเรจ็ในการน าเทคโนโลยี Industry 4.0 มาใช้งาน ซึ่งคัดเลือก รวบรวมและติดตามโดย 

World Economic Forum และ McKinsey & Company โดยปัจจบัุนมีอยู่ท้ังหมด 69 ราย เรยีกรวมกันวา่ “Global Lighthouse Network”
- Factory หมายถึงการน า Industry 4.0 มาใช้เฉพาะในโรงงานการผลิต ขณะท่ี End-to-end หมายถึงการน ามาใช้ตลอดท้ัง Supply chain
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IIoT ท่ัวโลกจะเติบโตเฉล่ียปีละ 12% ภำยในปี 2025 อ้างอิงจากการคาดการณ์ของ 

McKinsey (รูปท่ี 6) หลังจากประเมินว่าผู้ประกอบการจะมุ่งปรบัตัวสู่ Industry 4.0 

และโรงงานอัจฉรยิะ (Smart Factory) มากขึ้น โดยมี 4 ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญ 

ได้แก่

1. ต้นทุนอุปกรณ์ท่ีถูกลง เชน่ ราคา Sensor ท่ีในอดีต (Early 2000s) เฉล่ียต่อ

ชิ้นมีราคาสูงกว่า 1.3 ดอลลารส์หรฐัฯ ขณะท่ีปัจจุบันลดลงมาจนต่ากว่า 0.5 

ดอลลารส์หรฐัฯ แล้ว ขณะท่ีต้นทุนของ Data storage ก็ลดลงจากท่ี 1 GB มี

ราคามากกว่า 500 ดอลลารส์หรฐัฯ เหลือแค่ 0.02 ดอลลารส์หรฐัฯ4

2. ระบบ Connectivity ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะจากสัญญาณ 5G ท่ีมีความเรว็

สูงสุดในการรบัส่งข้อมูล (Peak data rates) มากกว่า 4G ถึง 20 เท่า มี

ความหน่วงหรอืค่าการตอบสนองต่อการรบัส่งสัญญาณ (Latency) ต่ากว่า 

10 เท่า และสามารถรองรบัจ านวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่า 10 เท่า

3. การใช้งานระบบ IIoT ง่ายขึ้นมาก หลังจากผู้ให้บรกิารต่างพัฒนาแพลตฟอรม์

และแอพพลิเคชันท่ีเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น Amazon Web Services 

(AWS) ผู้ให้บรกิารระบบ IIoT ระดับโลกท่ีน าเสนอซอฟต์แวรท่ี์ท าให้ User 

ต้องเขียนโค้ดน้อยลงหรอืไม่มีความจ าเป็นต้องเขียนโค้ดเลย (No-code 

manufacturing IoT app platforms)

4. ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจาก IIoT ชัดเจนมากขึ้น ส่วนหน่ึงเน่ืองจากการมี Use case 

ตัวอย่างท่ีเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก ดังท่ีกล่าวถึงในช่วงก่อนหน้า นอกจากน้ัน การ

แพรร่ะบาดของ Covid-19 ก็เผยให้เห็นความส าคัญของใช้เทคโนโลยีเป็น

แกนหลักส าคัญในการรบัมือและพลิกฟ้ืนจากภาวะวกิฤต

>> IIoT มีแนวโน้มเติบโตมำกน้อยแค่ไหน?

4 ข้อมูลจาก McKinsey & Company (February 2021)
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รูปท่ี 6 IIoT spending ท่ัวโลก ปี 2020-2025

ท่ีมา: McKinsey & Company (February 2021) รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: Incl. construction, manufacturing, resource industries, and transportation

คาดวา่มูลค่าเงนิลงทุนใน IIoT ท่ัวโลกจะเติบโตสูงเฉล่ียปลีะ 12%

วกิฤตโควดิ-19 ท่ีน ำไปสู่ New normal และ Great Reset ตอกย้ำควำมส ำคัญ

ของ IIoT การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 สรา้งบทเรยีนและความท้าทายต่อการ

ด าเนินงานของภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของอุปสงค์โลก 

ภาวะห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก (Supply chain disruption) การขาดแคลน

วัตถุดิบ มีปัญหาด้าน Logistics มาตรการ Social distancing ภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยและฟ้ืนตัวไม่ท่ัวถึง และการหันมาให้ความส าคัญต่อการใส่ใจต่อ

ส่ิงแวดล้อม หรอื Green economy โดย World Economic Forum ให้มุมมอง

ว่าปัจจัยเหล่าน้ีจะน าไปสู่การปรบัเปล่ียนครัง้ใหญ่ หรอื “Great Reset” ใน

หลากหลายภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทิศทางการปรบัเปล่ียนน้ี

สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) เพ่ิมความคล่องตัวและยึดลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง 2) สรา้งความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน 3) เพ่ิมความเรว็และ

ประสิทธิภาพ และ 4) เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (รูปท่ี 7) ซึ่งประเด็นเหล่าน้ี

สามารถประสบความส าเรจ็ได้โดยมี IIoT เป็นเคร ื่องมือท่ีส าคัญ ดัง Use case 

ตัวอย่างท่ีได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้า
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โดยเฉพาะจากสัญญาณ
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ให้ต้องปรบัตัว
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coming 
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significant
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รูปท่ี 7 ความท้าทายจากโควดิ-19 และการปรบัเปล่ียนครัง้ใหญ่ (Great reset)

ท่ีมา: World Economic Forum and McKinsey & Company (September 2020)

วกิฤตโควดิ-19 ท าให้ภาคธุรกิจต้องเน้นความคล่องตัว ความยืดหยุ่นของ Supply chain ประสิทธภิาพ และส่ิงแวดล้อม
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Section2

ส่องทิศทาง 

IIoT
ในภาคอตุสาหกรรมไทย
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ผู้ประกอบกำรไทยยังมีควำมพรอ้มด้ำนอุตสำหกรรมสมัยใหม่ไม่มำกนัก ส่วนหน่ึง

สะท้อนจากการประเมินดัชนี Smart Industry Readiness Index (SIRI) 

โดย Singapore Economic Development Board (EDB) รว่มกับ สวทช. 

ซึ่งเป็นการประเมินความพรอ้มของไทยในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 เม่ือปี 

2019-2020 ในกลุ่มตัวอย่าง 17 บรษัิทน ารอ่ง ครอบคลุม 5 ประเภทอุตสาหกรรม 

ท้ังรายใหญ่ กลาง และเล็ก ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการไทยยังมีความพรอ้มไม่มากนัก 

โดยดัชนีในทุกด้านอยู่ในระดับไม่เกิน 2 จาก 5 ระดับ  (ดัชนีระดับ 0 (ไม่พรอ้ม) 

– ระดับ5 (พรอ้มท่ีสุด)) โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อภายในโรงงาน 

(Shop floor connectivity) ท่ีอยู่ต่ากว่าความพรอ้มด้านอ่ืนๆ นอกจากน้ัน เม่ือ

เทียบกับสิงคโปรก็์พบว่ามีหลายด้านท่ีไทยยังด้อยกว่ามาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ด้านเทคโนโลยี Facility automation, Shop floor connectivity, Facility 

connectivity และ Facility Intelligence (รูป ท่ี  8) ซึ่ ง ล้ วนแล้วแต่เป็น

เทคโนโลยี ท่ี เ ก่ียวโยงกับ IIoT ท้ั ง ส้ิน  ดัง น้ัน จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่ า

ผู้ประกอบการไทยยังมีความพรอ้มด้าน IIoT ไม่มากนักเชน่เดียวกัน

>> ผู้ประกอบกำรไทยมีควำมพรอ้มต่อ Industry 4.0 และ IIoT
มำกน้อยแค่ไหน?
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รูปท่ี 8 Smart Industry Readiness Index (SIRI) ส าหรบัประเทศไทย

ท่ีมา: EECi (September 2020)
หมายเหตุ: - ครอบคลุมอุตสาหกรรม General manufacturing (40%), Pharmaceutical (17%), Food (12%), Electronics (17%) และ 

Auto parts (12%)
- Small enterprise 35%, Medium enterprise 30%, large enterprise 35% 

ผู้ประกอบการไทยยังมีความพรอ้มด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ไม่มากนัก และหลายด้านยังด้อยกวา่ประเทศสิงคโปร์

ควำมพรอ้มด้ำนกำรเช่ือมต่อภำยในโรงงำน คือเรื่องเรง่ด่วนท่ีต้องรบีแก้ไข โดย

นอกจากการศึกษาถึงระดับความพรอ้มท่ีกล่าวแล้วด้านบน งานชิ้นน้ียังน าดัชนี

ข้างต้น มาผนวกกับปัจจัยอื่นๆ เช่น Revenue & cost เพ่ือต่อยอดไปสู่ “The 

Prioritisation Matrix” หรอืการแนะน าว่าประเทศหรอืบรษัิทควรมุ่งเน้นพัฒนา

ด้านไหนท่ีมี Impact สูง เป็นล าดับแรกๆ เพ่ือก้าวสู่ Industry 4.0 อย่างแท้จรงิ 

ซึ่งในกรณีของประเทศไทยน้ันพบว่า 3 อันดับท่ีควรให้ความส าคัญแต่เน่ินๆ 

คือ  1) Shop floor connectivity ซึ่งเทคโนโลยีท่ีตอบโจทย์เร ื่องน้ี คือ IIoT

2) Strategy and governance และ 3) Shop floor automation ตามล าดับ 

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังรูปท่ี 9
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รูปท่ี 9 3 Dimensions ท่ีผู้ประกอบการไทยควรให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ เพ่ือก้าวสู่ Industry 4.0

ท่ีมา: EDB และ EECi (September 2020) รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

มี 3 ด้านท่ีประเทศไทยควรให้ความส าคัญเปน็ล าดับแรกๆ

อีกข้อมูลท่ีตอกย้ำควำมไม่พรอ้มของประเทศไทย คือ ผู้ประกอบกำรไทยส่วนใหญ่

ยังอยู่ในระดับ Industry 2.0 จากผลส ารวจของสภาอุตสาหกรรมไทย พบว่า

การด าเนินงานของภาคอุตสาหกรรมไทยกว่า 61% อยู่ในข้ันของ Industry 2.0 

ขณะท่ีมีเพียง 2% เท่าน้ันท่ีสามารถไปไกลถึง Industry 4.0 นอกจากน้ัน 

ผลส ารวจยังพบว่ามีแค่ 4% ท่ีมีการใช้ระบบอัตโนมัติท้ังหมดและมีการเชื่อมโยง

ข้อมูลตลอดท้ัง Supply Chain ด้วยระบบ IT หลังจากพบว่าส่วนใหญ่กว่า 45% 

มีการน าเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในเพียงบางส่วนของกระบวนการผลิตแต่ยัง

ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล นอกจากน้ัน ท่ีน่ากังวลคือมีอีกกว่า 31% ท่ียังไม่มีการ

ใชเ้ทคโนโลยีในกระบวนการผลิต (รูปท่ี 10) 

Shop Floor 
Connectivity

การเช่ือมต่อระหวา่งอปุกรณ์ เครื่องจกัร และระบบ
คอมพิวเตอร ์ภายในโรงงาน เพ่ือให้สามารถส่ือสารและ
แลกเปล่ียนข้อมูลได้อย่างราบรื่น

การออกแบบและการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายระยะยาว ซึ่งรวมถึงการจดัล าดับความส าคัญ 
การก าหนดแผนงาน และพัฒนาระบบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ 
และกระบวนการเพ่ือแปลงวสัิยทัศน์เป็นมูลค่าทางธุรกิจ

เป็นการน าเทคโนโลยี Automation มาใช้ในการตรวจสอบ 
ควบคุม ด าเนินการผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบรกิาร

01

Strategy & 
Governance

Shop Floor 
Automation

02

03
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รูปท่ี 10 ผลการประเมินศักยภาพอตุสาหกรรมการผลิตของไทย

ท่ีมา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กันยายน 2018) รวบรวมและน าเสนอโดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: เป็นการส ารวจผู้ประกอบการ 1,500 ราย

ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังเปน็ Industry 2.0 และกวา่ 31% ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต

ท่ำมกลำง “ควำมไม่พรอ้ม” ท่ีกล่ำวมำแล้วในปัจจุบัน หำกไทยไม่เรง่เพ่ิมควำม

พร้อมสู่อุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีเข้มข้น อำจกระทบควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของประเทศในอนำคตได้ แม้ข้อมูลล่าสุดในปี 2018 ชี้ว่าภาคอุตสาหกรรม

ไทยมีความสามารถในการแข่งขันท่ีอันดับ 24 จาก 152 ประเทศท่ัวโลก และมี

ทิศทางท่ีดีขึ้นจากท่ีเคยอยู่ท่ีอันดับ 26 ในปี 2004 แต่ก็ยังด้อยกว่าประเทศ

สิงคโปรแ์ละมาเลเซีย นอกจากน้ัน ต้องจับตาประเทศเวยีดนาม ซึ่งไต่อันดับ

ความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเรว็ จากอันดับ 71 มาอยู่ท่ี

อันดับ 38 ซึ่งอาจเข้ามาเบียดหรอืแซงหน้าประเทศไทยในอนาคตอันใกล้น้ีได้

Industry 1.0 Industry 2.0 Industry 3.0 Industry 4.0

61% 28% 2%

Mechanization, 
steam power, 
weaving loom

Mass production, 
assembly line, 
electrical energy

Automation, 
computers and 
electronics

Cyber Physical 
Systems, IoT, 
networks

9%

4%

20%

45%

31%

การผลิตใช้ระบบอัตโนมัติท้ังหมด
และมีการเช่ือมโยงข้อมูลตลอด
ท้ัง Supply Chain ด้วยระบบ IT การผลิตส่วนใหญเ่ป็นระบบอตัโนมัติ 

และมีการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ IT

มีการน าเทคโนโลยีการผลิตมาใช้
ในบำงส่วนของกระบวนการผลิต
แต่ยังไม่มีการเช่ือมโยงข้อมูล

ยังไม่มีการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
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รูปท่ี 11 อันดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยเทียบประเทศเพ่ือนบ้าน

ท่ีมา: Competitive Industrial Performance Index 2020, UNIDO และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: Competitive Industrial Performance พิจารณาจากตัวชี้วดั 3 ด้าน ได้แก่ 

1) มูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมต่อหัวประชากร (Capacity) 
2) สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของสาขาอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Technology Deepening) 
3) สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมเทียบกับโลก (World Impact) 

เวยีดนามมีอันดับความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่และบรษัิทข้ำมชำติในไทย (Multinational corporation: 

MNC) ต่ำงเริม่น ำ IIoT มำใช้มำกขึ้นแล้ว เช่น SCG ท่ีได้เร ิม่น า IIoT มาใช้ในการ

ตรวจสอบปรมิาณซีเมนต์คงเหลือในไซโลแบบเรยีลไทม์ ต้ังแต่ปี 2018 ขณะท่ี 

Midea Thailand เตรยีมเปิดโรงงานผลิตอัจฉรยิะ (Smart factory) ท่ีน า 

IIoT และ Big data เข้ามาช่วยลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต (รูปท่ี 

12) ท้ังน้ี เน่ืองจากบรษัิทขนาดใหญ่เหล่าน้ีมักมีความพรอ้มโดยเฉพาะด้าน

เงนิทุนและบุคลากร นอกจากน้ัน โรงงานขนาดใหญ่มักมีการเชื่ อมต่อ

เคร ื่องจักรหรอือุปกรณ์ในโรงงานเข้ากับเครอืข่ายและสามารถรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ มา สู่ ศูนย์กลางอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ครบทุกเคร ื่ องจักร ท้ัง

สายการผลิตและมีชอ่งว่างของการบูรณาการข้อมูลระหว่างเคร ื่องจักรและการ

น าข้อมูลเหล่าน้ีมาใชอ้ย่างเต็มศักยภาพ

>> ควำมเคล่ือนไหวด้ำน IIoT ของภำคอุตสำหกรรมไทย
เป็นอย่ำงไรบ้ำง?
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รูปท่ี 12 ตัวอย่างความเคล่ือนไหวด้านการน า IIoT มาใช้ของผู้ประกอบการในไทย

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ผู้ประกอบการรายใหญ่และบรษัิทข้ามชาติในไทย (Multinational corporation: MNC) ต่างเริม่ผนวก IIoT มากขึ้นแล้ว

• SCG ใช้เทคโนโลยี IoT เพ่ือ "Real-time Cement Silo Monitoring" ซึ่งเป็นการ

อ านวยความสะดวกให้ลูกค้าองค์กรสามารถตรวจสอบปริมาณซีเมนต์คงเหลือในไซโล

ซีเมนต์ของเอสซีจีได้แบบเรียลไทม์ โดยผู้ใช้งานสามารถค านวณปริมาณความต้องการ 

รวมท้ังเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการใช้งานซีเมนต์ในแต่ละไซต์ได้อย่างรวดเรว็และแม่นย า อีก

ท้ังยังสามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวท่ีเก็บไวบ้นระบบคลาวด์ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ถือเป็นการ

เชื่อมโยงข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการขนส่งโลจิสติกส์ และท าให้การเติมผลิตภัณฑ์

ในสต็อกของลกูค้าเป็นไปได้แบบอตัโนมัติ (2018)

• ฮิตาชิกรุ๊ป และ SCG ประสานความร่วมมือ เพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงานในโรงงาน 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการด้านอื่นๆ โดยใช้ IoT (2018)

• SCG รว่มกับ Toppan Thailand และ ZiFiSense พัฒนา AIoT solution (AI+IoT) 

ส าหรบั Machine Monitoring System (2019)

• BGRIM จับมือ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง จ ากัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจ ี

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บรกิารพรอ้มโซลูชันเชิงอตุสาหกรรมด้าน IoT แก่ลูกค้า

กลุ่มโรงงานผลิตไฟฟ้า โรงกล่ันน้ามัน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ 

หนุนการเติบโตในระยะยาว (2020)

• Midea Thailand ปักธงเปิดโรงงานผลิตอจัฉรยิะ (Smart factory) โดยมีท้ังระบบ

การผลิตอจัฉรยิะ ท่ีได้น า AI IoT และ Big data เข้ามาเพ่ือประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการ
ลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต ท่ีนิคมอตุสาหกรรมปิ่ นทอง ศรรีาชา ปลายปี

2564 โดยจะเป็นโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีก าลังผลิตสูงท่ีสุดท่ีต้ังอยู่นอกประเทศ

จนี (2021)

• ศรตีรงัโกลฟส์ หรอื STGT ลยุเปิด 5 โรงงานใหม่ ภายในปี 2567 โดยจะให้ความส าคัญกับ

การน าระบบอตัโนมัติ AI และ IoT มาใช้งาน (2021)

• น าเทคโนโลยี IoT มาลดขั้นตอนและเพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบระบบ Cathodic

Protection เพ่ือให้งานบ ารุงรกัษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จาก

เซ็นเซอร์ท่ีสามารถตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของท่อส่งก๊าซได้ตลอดเวลาและพร้อม

ส่งข้อมูลตรงจากท่อส่งก๊าซผ่าน Application ถึงมือวศิวกรท่ีดูแลได้ทันที  
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รูปท่ี 13 เงนิทุนเฉล่ียและคนงานเฉล่ียต่อโรงงาน จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ณ ส้ินปี 2020

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: - เพ่ือการน าเสนอท่ีเห็นภาพรวมชัดเจน จงึไม่น าเสนอข้อมูลของอุตสาหกรรมการท าบุหรีซ่ิกาแรต บุหรีซ่ิการ ์หรอืบุหรีอ่ื่น ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่ม

โรงงานขนาดใหญ่ (เงนิทุนเฉล่ียต่อโรงงาน = 7,709 ล้านบาท คนงานเฉล่ียต่อโรงงาน = 926 คน) และโรงงานกล่ันน้ามันปิโตรเลียม ซ่ึง
จดัอยู่ในกลุ่มโรงงานขนาดกลาง (เงนิทุนเฉล่ียต่อโรงงาน = 12,933 ล้านบาท คนงานเฉล่ียต่อโรงงาน = 143 คน) แต่ตัวเลขในการค านวณ
สัดส่วนโรงงานในแต่ละขนาดได้รวมท้ัง 2 อุตสาหกรรมน้ีแล้ว

- สัดส่วนโรงงานในแต่ละขนาดท่ีน าเสนอในรูปน้ีเป็นเพียงการค านวณเบื้องต้นโดยอาศัยเงนิทุนและจ านวนคนงานเฉล่ียในแต่ละประเภท
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจแตกต่างกับการนับขนาดโรงงานจากข้อมูลในระดับแต่ละโรงงาน

- กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการปรบัฐานข้อมูลใหม่ต้ังแต่ปี 2563 ตามนิยามโรงงานท่ีสอดคล้องกับพ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562
ซึ่งนับเฉพาะโรงงานท่ีมีขนาด 50 คน/แรงม้า ขึ้นไป

กวา่ 98% คือโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีค่ากลางของเงนิทุนท่ี 65 ล้านบาท และคนงาน 48 คนต่อโรงงาน

อย่ำงไรก็ดี กว่ำ 98% ของโรงงำนในไทยส่วนใหญ่เป็นโรงงำนขนำดกลำงและ

ขนำดเล็ก (SMEs) ซึ่งอำจมีควำมพรอ้มในกำรน ำ IIoT มำใช้งำนน้อยกว่ำโรงงำน

ขนำดใหญ่5 โดยแบ่งเป็นโรงงานขนาดกลาง 29% ของจ านวนโรงงานท้ังหมด 

ส่วนอีก 69% คือโรงงานขนาดเล็ก ขณะท่ีโดยภาพรวมแล้ว โรงงานในไทยมีค่า

กลางของเงนิลงทุนเพียง 65 ล้านบาทต่อโรงงาน และมีคนงานราว 48 คนต่อ

โรงงาน (รูปท่ี 13)

5 อ้างอิงข้อมูลจาก “White Paper: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม” 
(https://www.nectec.or.th/news/news-public-document/iotforindustrial-kullachart.html) 

ขนำดโรงงำน นิยำมตำมกฎกระทรวง

โรงงานขนาดย่อมหรอืขนาดเล็ก (S) เงินทุนไม่เกิน 50 ล้านบาท หรอืคนงานไม่เกิน 50 คน

โรงงานขนาดกลาง (M) เงินทุนมากกวา่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท หรอืคนงานมากกวา่  50 แต่ไม่เกิน 200 คน

โรงงานขนาดใหญ่ (L) เงินทุนมากกวา่  200 ล้านบาท และคนงานมากกวา่  200 คน ข้ึนไป
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รูห้รอืไม่ โรงงานในประเทศไทยอยู่ในอตุสาหกรรม
และจงัหวดัอะไรบ้างBOX 2

โรงงำนส่วนใหญ่ในไทย นอกเหนือจำกโรงงำนเพ่ือกำรผลิตอื่นๆ แล้ว คือ โรงงำน

อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร และโรงงำนอุตสำหกรรม

ผลิตภัณฑ์พลำสติก โดยครองส่วนแบ่งตลาดจ านวนโรงงานมากสุด 3 อันดับแรก

ท่ี 11% (7,524 โรงงาน) 10% (6,701 โรงงาน) และ 8% (5,816 โรงงาน) 

ตามล าดับ ขณะท่ี หากพิจารณามูลค่าเม็ดเงินลงทุนสะสม พบว่า 3 อันดับแรก 

คือ โรงงานผลิตและซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

และโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ ตามล าดับ (รูปท่ี 14)

รูปท่ี 14 จ านวนโรงงานและเงินลงทุนรวม จ าแนกตามกลุ่มอตุสาหกรรม ณ ส้ินปี 2563

อุตสาหกรรมท่ีมีจ านวนโรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
(นอกเหนือจากการผลิตอื่นๆ)

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: จ านวนโรงงานในส่วนของ “การผลิตอื่นๆ” ส่วนใหญ่กวา่ 42% คือ เก่ียวกับ หิน กรวด ทราย หรอืดิน ส าหรบัใช้ในการก่อสรา้ง 
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627,026 

299,741 

629,142 

เงนิลงทุน (ล้านบาท)

อตุสาหกรรมเครื่องด่ืม

ผลิตหนังสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์

อตุสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเวน้รองเท้า

ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

การพิมพ์

เครื่องเรอืนหรอืเครื่องตบแต่งในอาคาร

ยางและผลิตภัณฑ์ยาง

ส่ิงทอ

ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์

ผลิตเครื่องจกัร และเครื่องกล

เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

ผลิตภัณฑ์อโลหะ

ผลิตภัณฑ์จากพืช

ผลิตและซ่อมยานพาหนะและอปุกรณ์

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

อตุสาหกรรมอาหาร

ผลิตภัณฑ์โลหะ

การผลิตอื่นๆ

70,410 7,656,786
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รูปท่ี 15 จ านวนโรงงานและเงนิลงทุนรวม จ าแนกตามจงัหวดัท่ีต้ังโรงงาน ณ ส้ินปี 2563

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ครองจ านวนโรงงานสูงสด 3 อันดับแรก

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

3 จังหวดัแรกท่ีมีจ ำนวนโรงงำนมำกสุด คือ จังหวัดสมุทรปรำกำร สมุทรสำคร 

และกรุงเทพมหำนคร โดยมีจ านวนโรงงานคิดเป็น 10% (6,739 โรงงาน) 9% 

(6,094 โรงงาน) และ 8% (5,819 โรงงาน) ของจ านวนโรงงานท้ังประเทศ 

ตามล าดับ ขณะท่ีจังหวัดในพ้ืนท่ี EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) มีโรงงาน

รวมกันกว่า 9,906 โรงงาน หรือคิดเป็น 14% ของจ านวนโรงงานท้ังประเทศ 

นอกจากน้ัน หากมองในมุมของเงินลงทุนจะพบว่า 3 จังหวัดแรกท่ีมีเงินลงทุน

ในโรงงานสูงสุด ได้แก่ ระยอง ชลบุร ีและสมุทรปราการ ตามล าดับ (รูปท่ี 15)

ภำพใหญ่ในระยะยำว เรำคำดวำ่ IIoT ในไทยจะเติบโตในทิศทำงเดียวกับกระแส

โลก จากแรงส่งท้ังฝ่ัง Demand ท่ีจะเห็นความส าคัญของเร ื่องน้ีมากขึ้นเป็น

ล าดับ โดยเฉพาะในกลุ่ม Early adopter อย่างผู้ประกอบการรายใหญ่ และ

แรงส่งจากฝ่ัง Supply หรอืผู้ให้บรกิารติดต้ัง เชื่อมต่อและวางระบบ IIoT ท่ีมอบ

บรกิารท่ีสะดวก ราคาถูกลง และใช้งานง่ายข้ึน ท้ังน้ี ทิศทางดังกล่าวสอดคล้อง

กับงานวจิัยของ Frost & Sullivan และส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ี

เคยประเมินไว้ว่ า มูลค่า IoT โดยรวมในไทย ( ท้ังด้าน Consumer และ 

Business) จะเติบโตเฉล่ียปีละ 30% จากท่ีเคยอยู่ท่ี 3.6 พันล้านบาท ในปี 2018 

เป็น 188.2 พันล้านบาทภายในปี 2033 (รูปท่ี 16)

>> แนวโน้ม IIoT ในไทยในอนำคตจะเป็นอย่ำงไร?

จ ำนวนโรงงำน เงินทุน
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รูปท่ี 16 คาดการณ์มูลค่าตลาด IoT ในประเทศไทย

ท่ีมา: Thailand Digital Technology Foresight 2035 ซึ่งจดัท าโดย Frost & Sullivan และ ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทัิล (2018)
หมายเหตุ: Overall, the country’s IoT market share will be dominated by consumer segment, followed by manufacturing 

industry, and transport and logistics sector respectively.

มูลค่า IoT รวมท้ังด้าน Consumer และ Business จะโตเฉล่ียปลีะ 30% ภายในป ี2035

Krungthai COMPASS มองวำ่มี 2 Enablers ส ำคัญท่ีจะท ำให้กำรใช้ IIoT ใน

ไทยเติบโต ได้แก่ 1) ควำมพรอ้มของ Digital infrastructure โดยเฉพำะ

สัญญำณ 5G ท่ีล่าสุดเห็นพัฒนาการท่ีมากขึ้นของการวางโครงสรา้งเครอืข่าย 

5G เพ่ือภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี EEC ท่ีครอบคลุมกว่า 95% แล้ว 

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมก็รว่มมือกับพันธมิตรเพ่ือรเิร ิม่

สรา้ง Use case ด้าน IIoT ผ่านคล่ืน 5G เพ่ือตอบโจทย์โรงงานอัจฉรยิะมาก

ขึ้ น ( รูปท่ี  17) และ 2) มำตรกำรส่งเสริมจำกภำครัฐ เพ่ือผลักดันให้

ภาคอุตสาหกรรมของไทยก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเช่นล่าสุดได้มีการจัดต้ัง

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตย่ังยืน (Sustainable Manufacturing Center:

SMC) ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ด้วย

พันธกิจในการท า factory transformation แบบ One-stop service

3.6 9.5
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รูปท่ี 17 พัฒนาการด้าน 5G ในภาคอตุสาหกรรม

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

5G ครอบคลุม 95% ของพ้ืนท่ี EEC แล้ว ขณะท่ีผู้ประกอบการโทรคมนาคมก็รว่มมือกับพันธมิตรเพ่ือสรา้ง IIoT Use case

ในปี 2021-2022 คำดว่ำกำรลงทุนใน IIoT ในประเทศไทยอำจไม่คึกคักมำกนัก 

จากผลกระทบของการแพรร่ะบาดท่ียืดเยื้อและรุนแรงของโควดิ-19 ซึ่งบ่ัน

ทอนภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีอิงกับ

ตลาดในประเทศ จนท าให้การลงทุนต่างๆ ต้องซบเซาตามไปด้วยอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากน้ันโรงงานบางส่วนก็ประสบกับการระบาดของโควดิ-

19 โดยตรง  โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคชี้ว่าต้ังแต่ เม.ย.-ก.ค. 2564 มีการ

ระบาดในคลัสเตอร์โรงงาน จ านวน 518 แห่ง ครอบคลุม 49 จังหวัด 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีการระบาดมากสุดถึง 99 แห่ง6

>> โควดิ-19 จะท ำให้กำรลงทุนใน IIoT สะดุดหรอืไม่ 
ธุรกิจไหนควรเริม่ลงทุนใน IIoT?

6 สถิติต้ังแต่ 1 เม.ย. คลัสเตอรโ์รงงาน 518 แห่ง ติดเชื้อ 3.6 หม่ืนคน (thaipbs.or.th)

เครอืข่าย 5G ครอบคลุม 

>95% ของ EEC

ณ สิงหาคม 2021

จบัมือกับพันธมิตรเพ่ือสรา้ง 5G Use case ในภาคอตุสาหกรรม

• ผนึกสวนอตุสาหกรรมบางกะดี สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 
พัฒนาสวนอตุสาหกรรมอจัฉรยิะ

• รว่มกับ SNC ผู้ผลิตกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ชั้นน าของประเทศในพ้ืนท่ี EEC น าเทคโนโลยี 5G มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการผลิตภายในโรงงาน

• ผนึกก าลัง Mitsubishi Electric และ บจ. ทีเคเค คอร์
ปอเรชั่น พัฒนา e-F@ctory

• รว่มกับมิตซูบิชิ อเีล็คทรคิ แฟคทอรี ่ออโตเมชั่น และบจ. 
เลิศวลัิย แอนด์ ซันส์ เพ่ือสรา้งต้นแบบ 5G Smart 
Factory เต็มรูปแบบ ภายใต้พ้ืนท่ี EEC

• รว่มกับ WHA พัฒนาระบบบรหิารจดัการนา้อจัฉรยิะในนิคม
อตุสาหกรรม โดยใช้ประโยชน์จากการส่งข้อมูลแบบเรยีลไทม์ 
จากเซ็นเซอร ์(IoT) ท่ีมีความแม่นย า น าไปสู่การวเิคราะห์และ
บรหิารจดัการน้าท่ีมปีระสิทธิภาพ

https://news.thaipbs.or.th/content/306539
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อย่ำงไรก็ดี Krungthai COMPASS มองวำ่ธุรกิจท่ีมีควำมพรอ้ม เช่น ธุรกิจท่ี

อยู่ในอุตสำหกรรมท่ีอิงกับกำรส่งออก ควรน ำ IIoT มำประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภำพกำรผลิตและสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลก เน่ืองจาก

ธุรกิจท่ีพ่ึงพาตลาดส่งออกมีแนวโน้มท่ีจะฟื้ นตัวจากวกิฤตโควดิ-19 ได้เรว็กว่า 

Segment อื่นๆ ตามทิศทางเศรษฐกิจและการค้าโลก ท่ี IMF ประเมินว่า GDP โลก 

ปี 2021 จะฟื้ นตัว 6.0% และจะขยายตัวต่อเน่ืองท่ี 4.9% ในปี 20227 ขณะท่ี

การส่งออกบางสินค้าก็ได้รบัอานิสงส์จากมาตรการป้องกันโควดิ-19 โดยกลุ่ม

ส่งออกท่ีส่วนใหญ่ในชว่ง 6 เดือนแรกของปี 2021 ขยายตัวเกินกว่า 20% ได้แก่ 

อุสาหกรรมอาหาร เช่น ผักผลไม้แปรรูป อุตสาหกรรมรถยนต์ เคร ื่องจักรกล 

ผลิตภัณฑ์ยาง อิเล็กทรอนิกส์และเคร ื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก 

และเคมีภัณฑ์  

ธุรกิจเหล่ำน้ี ปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนรวมกันกวำ่ 17,290 แห่ง ซึ่งคิดเป็น 24.6% 

ของจ ำนวนโรงงำนท้ังหมด และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลเครื่องจักรต่อปีรวมกัน

มำกถึง 112,150 ล้ำนบำท ดังน้ันหากน า IIoT มาประยุกต์ใช้ก็จะประหยัดเงนิ

ตรงน้ีลงได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ เคร ื่องจักรกล และอิเล็กทรอนิกส์

และเคร ื่องใช้ฟ้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเคร ื่องจักรเฉล่ียมากถึง 10% 

ของค่าใช้จ่ายในการผลิต (ไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบ) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของทุก

อุตสาหกรรมท่ีอยู่ท่ีราว 8% (รูปท่ี 18) 

7 ณ กรกฎาคม 2021
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รูปท่ี 18 อุตสาหกรรมส่งออกท่ีเติบโตสูง จ านวนโรงงาน และค่าใช้จา่ยในการบ ารุงเครื่องจกัร

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหตุ: จ านวนโรงงาน ณ ส้ินปี 2020, ข้อมูลค่าใช้จา่ยในการติดต้ังซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร เป็นข้อมูลปี 2016, ข้อมูลจ านวนโรงงานไก่สดฯ 

เป็นข้อมูลจ านวนโรงงานรวบรวมและแปรรูปสัตวท้ั์งหมด 

อุตสาหกรรมท่ีมีความพรอ้ม เช่น มีการส่งออกท่ีฟื้ นตัวเรว็จากโควดิ-19 ควรน า IIoT มาประยุกต์ใช้งานเปน็กลุ่มแรกๆ

อตุสาหกรรม

Export growth
(%yoy)

จ านวนโรงงาน
(แห่ง)

ค่าใช้จา่ยในการติดต้ัง ซ่อมแซม
และบ ารงุเครื่องจกัรต่อปี

ล้านบาท

สัดส่วนต่อ
ค่าใช้จา่ยรวม 
(ไม่รวมค่า
วตัถุดิบ)

สินค้าอาหาร

ผัก ผลไม้สด แช่เย็น 
แช่แข็ง กระป๋องและ
แปรรูป

675 2,637 6%

ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง
และแปรรปู

526 1,993 6%

สินค้าท่ีองิกับการฟื้ น
ตัวของเศรษฐกิจโลก
และภาคการผลิต

รถยนต์ อปุกรณ์และ
ส่วนประกอบ

2,071 35,108 10%

เครื่องจกัรกลและ
ส่วนประกอบของ
เครื่องจกัรกล

2,593 6,898 10%

สินค้าท่ีได้อานิสงส์
จากมาตรการปอ้งกัน

โควดิ-19

ผลิตภัณฑ์ยาง 
(ไม่รวมยาง
ยานพาหนะ)

651 4,229 8%

อเิล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องใช้ไฟฟา้

2,111 37,016 10%

สินค้าเก่ียวข้องกับ
น้ามัน

เม็ดและผลิตภัณฑ์
พลาสติก

5,816 17,522 8%

เคมีภัณฑ์ 2,847 6,746 5%

รวม 17,290 112,150 

% ต่อภำพรวมท้ังหมด 24.6 54.5
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Section3

ปลดล็อค 
SMEs ไทย...
ยกระดับประสิทธิภาพ
ด้วย IIoT 
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>> SMEs ต้องรูจ้กัใครบ้ำงหำกสนใจน ำ IIoT มำผนวกในโรงงำน

มีหลำกหลำยภำคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรน ำ IIoT มำใช้ในโรงงำน ซึ่ง SMEs 

สำมำรถติดต่อขอค ำปรึกษำ ขอควำมรู้ หรือว่ำจ้ำงในกำรติดต้ังระบบ IIoT ได้

ตามแต่มิติท่ีให้ความสนใจ ประกอบไปด้วย 1) หน่วยงำนสนับสนุน ได้แก่ 

หน่วยงานสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะบุคลากร เช่น สถาบัน

เทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) 

หน่วยงานท่ีส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี เช่น BOI, กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร  Industrial Transformation Platform (iTP)8 แ ล ะ

หน่วยงานสนับสนุนและก ากับดูแล เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2) 

หน่วยงำน ท่ี เ ก่ียวข้อง กับ  Value chain ของ Smart factory & IIoT

โดยตรง ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานด้าน R&D ผู้ให้บรกิารเทคโนโลยี 

(Tech vendor) ผู้ให้บรกิารเชื่อมต่อระบบและเทคโนโลยีต่างๆ (System 

integrator) ผู้ให้บรกิารเครอืข่ายในการส่ือสาร และหน่วยงานท่ีดูแลโรงงาน

อุตสาหกรรม (รูปท่ี 19) 

8 ดิจิทัลแพลตฟอรม์ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผู้ประกอบการท่ีมีความต้องการใช้น าเทคโนโลยีมาใช้ในโรงงานการผลิต ผู้ผลิตสินค้า และ System 
Integrator ตลอดถึงการขอรบัสิทธิประโยชน์จากภาครฐั และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงิน ท้ังหมดไวใ้นจุดเดียว ภายใต้ความรว่มมือ
ของหลากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ บมจ. ปตท.
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SMEs ควรเริ่มจำกกำรศึกษำเทคโนโลยี ประเมิน และออกแบบควำมต้องกำร

เบื้องต้นว่ำ IIoT ลักษณะใดท่ีเหมำะสมกับโรงงำนของตน รวมถึงการจัดล าดับ

ความส าคัญว่าควรเลือกท่ีจะติดต้ัง IIoT หรอืเร ิม่ Prototype ท่ีส่วนไหนก่อน 

ในรูปแบบ Step by step เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยเฉพาะด้านเงนิทุนและการก้าวทันของทักษะบุคลากร ก่อนท่ีจะ 

Scale ให้ใหญ่ข้ึน ท้ังน้ี SMEs สามารถขอค าปรกึษาจากหน่วยงานภาครัฐ 

เช่น NECTEC ตลอดจนเข้ารว่มโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Industrial IoT

and Data Analytics Platform (IDA) หรอืติดต่อผู้ให้บรกิารเชื่ อมต่อ

ระบบ IIoT ซึ่งมักให้ค าปรกึษา ออกแบบ จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และติดต้ัง

ระบบอย่างครบวงจร 

SMEs อำจต้องใช้ System integrator 2 กลุ่มท่ีมีควำมช ำนำญท่ีแตกต่ำงกัน 

โดยหาก SMEs ต้องการติดต้ังระบบตรวจสอบแบบดึงข้อมูลมาแสดงผล 

(Passive Monitoring) ซึ่ ง เหมาะ กับ  SMEs ท่ี เ ร ิ่ม ต้นจะน า  IIoT มา

ประยุกต์ใช้ SMEs ควรปรกึษาและว่าจ้าง System Integrator ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในการดึงข้อมูลจาก Sensor เพ่ือเก็บข้อมูลและแสดงผลบนระบบ 

Cloud และ Application ซึ่งอาจเร ิม่จากการติดต่อ System Integrator ท่ี

อยู่ในสมาคมไทยไอโอที เช่น Microsoft, บจก.ติงส์ ออน เน็ต, บจก.ไทยทา

กาซาโก เป็นต้น นอกจากน้ัน 

ส าหรบั SMEs ท่ีต้องการติดต้ังระบบ IIoT ท่ีสามารถควบคุมเคร ื่องจักรได้

ด้วย ซึ่งเหมาะกับ SMEs ท่ีมีความพร้อมด้านเงนิทุน ควรติดต่อ System

Integrator ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านระบบ Automation เช่น บรษัิทท่ีอยู่ใน

สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) อาทิ บมจ.ยูเร

กา ออโตเมชั่น,  บจก.โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ,์ บจก.โรโบแมค ซสิเต็มส์ และ บจก. 

ไทย โระคุฮะ ท้ังน้ี หาก SMEs ต้องการติดต้ังท้ังสองระบบ อาจติดต่อ 

System integrator ท่ีมีความเชี่ยวชาญท้ังสองด้าน เช่น สถาบันไทย-

เยอรมัน หรอือาจจ าเป็นต้องว่าจ้าง System Integrator 2 บรษัิท ท่ีมีความ

เชีย่วชาญแตกต่างกันมาท างานรว่มกัน 
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รูปท่ี 19 IIot & Smart Factory value chain และ Stakeholder Landscape 

ท่ีมา: EECI, NECTEC, สมาคม Thai IoT, การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจาก NECTEC (ดร.พรพรหม อธตีนันท์) และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

มีหลากหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการน า IIoT มาใช้ในโรงงาน

R&D
Tech 

vendor

System 
integrator Factory

Education/
HRD Promoters Regulators

IIot & Smart Factory value chain 

Promoters Regulators

R&D Tech vendor: ผูข้ายอปุกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ IoT
นอกจากน้ัน บางรายยังเป็น partner กับ System 
Integrator อกีด้วย

System integrator: ส่วนใหญ่จะให้บรกิารซื้ออปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง พรอ้มท้ังติดต้ัง
ระบบ IoT ท้ังหมด

Factory

หำกต้องกำรติดต้ังระบบตรวจสอบแบบดึงข้อมูลมำแสดงผล (Passive Monitoring)

ควรติดต่อบรษัิท ดังน้ี 

หำกต้องกำรติดต้ังระบบควบคุมเครื่องจกัร ควรติดต่อบรษัิท ดังน้ี

Thai Takasago

ตัวอย่ำง Stakeholders

Education/HRD

Network provider

Network 
provider
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>> ควำมท้ำทำยในกำรตัดสินใจท่ีจะเริม่น ำ IIoT มำประยุกต์ใช้งำน
คืออะไร? 

“เงินทุน ควำมรู้ และบุคลำกร” คือ 3 ควำมท้ำทำยหลักท่ีผู้ประกอบกำรเผชิญ 

จากการส ารวจบรษัิทต่างๆ กว่า 400 รายท่ัวโลกของ McKinsey ในปี 2020 ต่อ

มุมมอง 3 ความท้าทายหลักในการปรบัตัวสู่ Industry 4.0 ซึ่งเทคโนโลยี IIoT ก็

เป็นหน่ึงในองค์ประกอบส าคัญน้ัน พบว่าความท้าทายอันดับหน่ึง คือ ปัญหา

ด้านเงนิทุน เน่ืองจากผลกระทบของโควดิ-19 ท่ีบ่ันทอนสถานะการเงนิของ

กิจการ ซึ่งนับเป็นปัญหาท่ีรุนแรงขึ้น จากเดิมเคยอยู่ท่ีอันดับสาม ขณะท่ีความ

ท้าทายรองลงมา คือ ข้อจ ากัดด้านความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและผู้

ให้บรกิาร IIoT (Vendor Landscape) ส่วนความท้าท้ายอันดับสาม คือ การ

ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะความรูท่ี้เหมาะสม นอกจากน้ัน ในปี 2019 ยังมีอีก

ประเด็นท้าทายท่ีผู้ประกอบการเผชิญ คือ ความกังวลต่อความปลอดภัยของ

ข้อมูลอีกด้วย

ผลส ำรวจข้ำงต้นสอดคล้องกับข้อมูลท่ี Krungthai COMPASS สัมภำษณ์

ผู้เช่ียวชำญในวงกำร IIoT ในไทย ซึ่งชี้ว่าอุปสรรคใหญ่ๆ คือ การขาดการ

ตระหนักถึงความส าคัญ รวมถึงประโยชน์ท่ีจะได้รบั และความคุ้มค่าในการน า 

IIoT มาใช้งาน ซึ่ งหมายรวมถึงความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและ

กระบวนการด าเนินการ นอกจากน้ัน ยังมีอุปสรรคด้านบุคลากร ท้ังในแง่

ทักษะและกรอบความคิด (Mind set) ในเชิงลบต่อการผนวกเทคโนโลยีข้ัน

สูงในโรงงาน เชน่ ความกังวลด้านความม่ันคงในการจา้งงาน เป็นต้น

รูปท่ี 20 ผลส ารวจความท้าทาย 3 ประการท่ีบรษัิทต่างๆ ท่ัวโลกเผชิญในการก้าวสู่ Industry 4.0

ท่ีมา: McKinsey & Company (January 2021)

“เงนิทุน ความรู ้และบุคลากร” คือ 3 ความท้าทายหลักท่ีผู้ประกอบการเผชิญ 
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>> มำตรกำรจำกภำครฐัท่ีจะชว่ยคลำยล็อกด้ำนเงินทุน

depa มีโครงกำร Digital Transformation Fund ซึ่งเป็นโครงการส่งเสรมิ

และสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส าหรบั SMEs 

ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือลดต้นทุนกระบวนการผลิตและกระบวนการภายใน

ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดย depa จะสนับสนุนเงนิทุน 60% ของ

มูลค่าโครงการลงทุน แต่สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ตัวอย่าง

โครงการท่ีผ่านมาพบว่ามูลค่าเงนิทุนท่ี depa สนับสนุนมักอยู่ท่ีประมาณ 

200,000-250,000 บาท/โครงการ9 โดย SMEs ท่ีสนใจสามารถติดตามการ

เปิดรบัสมัคร เง ื่อนไขในแต่ละรอบ และยื่น Proposal ได้ท่ีเว็ปไซต์ของ depa

BOI มีมำตรกำรส่งเสรมิกำรลงทุนเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ 5 กลุ่มย่อย ดังรูปท่ี 21 ซึ่งผู้ประกอบการท่ีต้องการน าระบบ IIoT

มายกระดับประสิทธิภาพการผลิตก็เข้าข่ายในมาตรการน้ี โดยจะได้รบัการ

ยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงนิ

ลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ี ดินและทุนหมุนเวยีน นอกจากน้ัน หากมีการ

ปรบัเปล่ียนเคร ื่องจักร เช่น การน าระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิต โดยใช้

บรกิารบรษัิทในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าเคร ื่องจักรท่ีมีการ

ปรบัเปล่ียน จะได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของ

เงนิลงทุน ท้ังน้ี กิจการท่ีจะสามารถสมัครได้น้ันต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อย

กว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน ยกเว้นโครงการลงทุน

ของ SMEs ต้องมีขนาดลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท โดยผู้ประกอบการท่ี

สนใจสามารถยื่นค าขอรับการส่งเสรมิการลงทุนได้ท่ี BOI ภายในวันท่ี 30

ธันวาคม 2565 และต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออก

บัตรส่งเสรมิ 

9 ค าสัมภาษณ์ของ ดร. ปรสีาน รกัวาทิน ส านักงานส่งเสรมิเศรษบกิจดิจิทัล (depa) ต่อสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
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รูปท่ี 21 มาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดย BOI

ท่ีมา: BOI

มาตรการ BOI ช่วยให้ต้นทุนในการน าระบบ IIoT มาใช้งานถูกลง 50%

มาตรการส่งเสรมิการลงทุนเพ่ือการประหยัด

พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรอืการลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
01

มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพด้านการปรบัเปล่ียน

เครื่องจกัร02

มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพด้านการวจิยัและ

พัฒนา หรอืออกแบบทางวศิวกรรม03

มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพด้านการยกระดับ

ไปสู่มาตรฐานเพ่ือความย่ังยืนในระดับสากล04

มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพด้านการใช้

เทคโนโลยีดิจทัิล05

มูลค่าการขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน 

ม.ค.-มิ.ย. 2564 (ล้านบาท)

12,270

6,240

5,700

250

80

1

2

3

4

5
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>> โครงกำรท่ีช่วยสนับสนุนควำมรูแ้ละเทคโนโลยี

โครงกำรแรก คือ IDA: Industrial IoT and Data Analytics Platform หรอื

แพลตฟอรม์ IoT และระบบวเิคราะห์ข้อมูลส าหรบัใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

เพ่ือปรบัปรุงประสิทธภิาพด้านการผลิต โดยความรว่มมือของ NECTEC-สวทช. 

และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พรอ้มด้วยหน่วยงานพันธมิตรรฐัและ

เอกชน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะน ารอ่ง โดยเร ิม่ท่ีโครงการ IDA พลังงาน ท่ีมุ่งเน้น

การตรวจวัดปรมิาณการใช้พลังงานในโรงงาน (Energy Monitoring) เพ่ือ

เก็บข้อมูล วเิคราะห์ และปรบัปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน ก่อนท่ีจะ

ต่อยอดไปสู่การวัดประสิทธิภาพทางการผลิตของเคร ื่องจักร (Overall Equipment 

Effectiveness : OEE) และช่วยบ ารุงรกัษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) 

โดยได้เร ิม่น ารอ่งกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลางจ านวน 15 โรงงาน

ในช่วงปี 2020 และต้ังเป้าจะขยายสู่ 500 โรงงานในระยะ 3 ปี ท้ังน้ี ส าหรบั

กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีความพรอ้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การผลิตในระดับหน่ึงแล้วและมีความต้องการเทคโนโลยีท่ี Advanced ทีมวจิัย

และวศิวกรรมของโครงการฯ ก็ยินดีรว่มปรกึษากับโรงงานเพ่ือรบัโจทย์ ศึกษา 

และออกแบบระบบรว่มกันต่อไป

รูปท่ี 22 Flow chart โครงการ Industrial IoT and Data Analytics Platform (IDA)

ท่ีมา: EECi
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โครงกำรท่ีสอง คือ NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) 

ซึ่งเป็น Cloud Platform ส าหรบัให้บรกิารเชื่อมต่อการส่ือสาร IoT โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย ภายใต้การพัฒนาขึ้นโดย NECTEC-สวทช. โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน

และผู้ประกอบการสามารถพัฒนา สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ และเชื่อมต่อระบบ IoT

ได้ด้วยตนเอง (ท้ัง IoT ด้าน Consumer และ Business) โดยไม่ต้องกังวล

เร ื่องการติดต้ังดูแลระบบส่ือสาร ระบบเซริฟ์เวอร ์หรอืฐานข้อมูลใดๆ นอกจากน้ัน 

NECTEC ได้ต่อยอด NETPIE โดยเปิดให้บรกิารเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

ในนามบรษัิท เน็กซ์พาย จ ากัด (NEXPIE Co. Ltd.) เพ่ือให้บรกิารภาคอุตสาหกรรม

ในด้านการให้ค าแนะน าในการสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ IoT การพัฒนาโปรแกรม

เพ่ือเชื่อมต่อแอปพลิเคชันหรอืฮารด์แวรต่์างๆ เข้ากับระบบ IoT และให้บรกิาร

ระบบบรหิารจัดการ IoT แบบส าเรจ็รูป เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาค

อุตสาหกรรมอย่างเต็มประสิทธภิาพ

รูปท่ี 23 ตัวอย่าง Success Case บรษัิทท่ีรว่มโครงการ NETPIE

ท่ีมา: NECTEC

NETPIE สนับสนุนให้ นิเด็ค ชิบาอุระ อิเล็กทรอนิกส์ประสบความส าเรจ็ในการน า IIoT มาใช้ ในต้นทุนรวมท่ีต่าลง

บจก. นิเด็ค ชิบำอรุะ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

• เน่ืองจากการแข่งขันในตลาดท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา 
และมีคู่แข่งส าคัญจากประเทศจนี ส่งผลให้บรษัิทต้องด าเนินการภายในเพ่ือลดต้นทุน 
ท้ังการปรบัปรุงประสิทธิภาพของแรงงานและเครื่องจักร รวมถึงการบริหารจัดการ
เรื่ องพนักงานภายใน อีกท้ังอุตสาหกรรมท่ัวโลกต่างก าลังปรับไปสู่การเป็น
อตุสาหกรรม 4.0 หรอืSmart factory แล้ว

• บริษัทจึงมี Vission ท่ีจะพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเข้าสู่ยุค Industry 4.0
เป้าหมายหลักคือ การลดก าลังคนและความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย์ภายใต้
งบประมาณท่ีจ ากัด (Low-cost Automation) บรษัิทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาวธิีการ
ขึ้นมาใช้เองภายใน โดยไม่พ่ึงพา Solution ส าเรจ็รูปราคาแพงจากต่างประเทศ 

• ทีมไอทีและวิศวกรของบรษัิทได้เริม่ด าเนินการมาต้ังแต่ต้นปี 2559 โดยใช้เทคโนโลยี 
IoT บนแพลตฟอร์ม NETPIE และ RFID ในการตรวจสอบ ควบคุม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในทุกสายการผลิต เช่น การตรวจอณุหภูมิน้ามันหล่อล่ืนเครื่องจกัร การ
ตรวจอัตราการไหลของน้าหล่อเย็น การบันทึกการท างานของเครื่องจักร การบันทึก
การใช้พลังงานไฟฟ้า และการติดตามสินค้าในคลัง เป็นต้น

ผู้ผลิตมอเตอรส์ าหรบัเครื่องซักผ้าและเครื่องปรบัอากาศ 

NETPIE ช่วยประหยัดต้นทุน 
ท าให้บรษัิทสามารถคืนทุนได้ ภายในเวลา 6 เดือน 
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>> ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยต่อภำครฐั

เม็ดเงินเพ่ือฟื้ นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจำกวิกฤตโควิด-19 ควรกระจำยสู่

มำตรกำรสนับสนุนให้ SMEs ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IIoT มากขึ้นและในวงกว้าง

ขึ้น เน่ืองจากหน่ึงในอุปสรรคและความท้าทายท่ี SMEs ก าลังเผชิญ คือ เร ื่อง

ของเงนิทุน ประกอบกับภาครฐัจ าเป็นต้องอัดฉีดเม็ดเงนิเพ่ือฟื้ นฟูและกระตุ้น

เศรษฐกิจ พรอ้มท้ังจุติการลงทุนภาคเอกชนให้กลับมาคึกคักมากข้ึน รวมถึง

เตรยีมความพรอ้มประเทศปรบัตัวสู่ New normal และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ หลังจากหลายๆ ประเทศเร ิม่กลับมาฟ้ืนตัวจากโค

วดิ-19 อย่างชดัเจนแล้ว ดังน้ัน จงึอาจกล่าวได้ว่าแนวทางการสนับสนุนเงนิทุน

แก่ SMEs ในเร ื่องเทคโนโลยี เป็นเสมือน Win-Win Solution ท่ีกระตุ้น

เศรษฐกิจและ Upgrade ธุรกิจ SMEs ไปในคราวเดียวกัน

มำตรกำรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือให้ SMEs น ำเทคโนโลยี IIoT มำใช้งำนมำกขึ้น มี

หลำกหลำยรูปแบบ ดังเช่นงานวจิัยของ World Economic Forum10 ท่ีได้

แนะน าแนวทางการสนับสนุนเงนิทุนแก่ SMEs ด้าน IIoT ไว้ 4 กลุ่ม ซึ่งมี

วัตถุประสงค์และขนาดของการใช้เงนิทุนแตกต่างกัน ท าให้รูปแบบการ

สนับสนุนเงนิทุนจึงต่างกัน ได้แก่ 1) สนับสนุนเงนิทุนเพ่ือเร ิม่ศึกษา ประเมิน 

และทดลองน า IIoT มาประยุกต์ใช้  (Proof-of-concept or Pilots) 2) 

สนับสนุนเงนิทุนส าหรับการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรอืท่ีปรกึษาด้าน IIoT 3) 

สนับสนุนเงนิทุนเพ่ือฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งท้ังสามประเด็นน้ีมักใช้เงนิทุนไม่

มากนัก ดังน้ันการสนับสนุนจากภาครฐัจึงควรอยู่ในลักษณะเงนิทุนให้เปล่า

หรอื Voucher เข้าร่วมโครงการต่างๆ และ 4) สนับสนุนเงนิทุนในการ 

implement หรอืขยายระบบ IIoT ให้ครอบคลุมการด าเนินงานมากขึ้น ซึ่ง

ต้องอาศัยเงนิทุนในจ านวนท่ีสูงกว่าข้ันตอนอ่ืนๆ โดยการสนับสนุนจากภาครฐั

ควรอยู่ในรูปแบบสินเชื่อดอกเบ้ียต่าพิเศษ (รูปท่ี 24)

10 Accelerating the Impact of Industrial IoT in Small and Medium-Sized Enterprises: A Protocol for Action, WEF, 
January 2020 
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รูปท่ี 24 ตัวอย่างรูปแบบการสนับสนุนเงนิทุนแก่ SMEs ในการน า IIoT มาใช้งาน

ท่ีมา: วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS ซึ่งประยุกต์จาก WEF

การสนับสนุนเงนิทุนแบ่งเปน็ 4 กลุ่ม ตามวตัถุประสงค์และขนาดของการใช้เงนิทุน

Grants       Vouchers       Soft Loan 
เม็ดเงนิลงทุน

Step ในการ
ลงทุน IIoT

น้อย

มาก

Prototype

เงนิทุนเพ่ือเริม่ศึกษา ประเมิน และทดลองน า IIoT
มาประยุกต์ใช้ (Proof-of-concept or Pilots) 

Develop Implement

เงนิทุนส าหรบัการวา่จา้งผู้เชี่ยวชาญหรอืท่ีปรกึษาด้าน IIoT

เงนิทุนเพ่ือฝกึอบรมบุคลากร

เงนิทุนในการ implement 

หรอืขยายระบบ IIoT ให้

ครอบคลุมมากขึ้น

รูปแบบการสนับสนุนเงนิทุน
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ตัวอย่ำง: มำตรกำรเงินทุนคนละครึง่ (Co-financing) เพ่ือให้ SMEs กล้าท่ีจะเร ิม่

ศึกษาและทดลองน า IIoT มาประยุกต์ใช้งาน โดยภาครฐัอาจสนับสนุนเงนิทุน

คร ึ่งหน่ึงแต่รายละไม่เกิน 150,000 บาท และให้ SMEs รว่มสมทบเงนิลงทุน

อีกคร ึ่งหน่ึง โดยสามารถเลือกใช้บรกิารท่ีปรกึษาหรอืบรษัิท System 

Integrator ท่ีลงทะเบียนกับภาครฐั เพ่ือหวังสรา้งตัวคูณทางเศรษฐกิจให้

เพ่ิมข้ึน พรอ้มท้ังสรา้ง Supply ด้านบรกิารเทคโนโลยีในประเทศให้แข็งแกรง่

มากข้ึน ท้ังน้ีภาครัฐควรใช้ รูปแบบของ Platform ในการกระจายเงนิ 

ตรวจสอบข้อมูลและเพ่ิมความโปรง่ใส อีกท้ังต้องมีเง ื่อนไขส าคัญคือในส่วน

ของเงนิสนับสนุนจากภาครฐัน้ัน SMEs ไม่จ าเป็นต้องส ารองจ่ายเงนิก่อนแล้ว

น ามาเบิกกับภาครัฐ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือด้านเงนิทุนอย่างแท้จรงิ ซึ่ง

แตกต่างจากมาตรการช่วยเหลือของภาครฐัในปัจจุบัน โดยในระยะแรกอาจ

เร ิม่ท่ี SMEs ท่ีเป็นนิติบุคคลในภาคการผลิตจ านวน 30,000 รายก่อน (30% 

ของ SMEs ท่ีเป็นนิติบุคคลในภาคการผลิต และ 6% ของ SMEs ท้ังหมดใน

ภาคการผลิต) คิดเป็นวงเงนิสนับสนุนรวม 4.5 พันล้านบาท

ตัวอย่ำงในต่ำงประเทศท่ีมีกำรสนับสนุนในลักษณะน้ี เช่น Go Digital Program 

ของประเทศเยอรมัน ท่ีสนับสนุนเงนิทุน 50% ของเงนิลงทุนรวม สูงสุด 16,500 

ยูโรต่อรายแก่ผู้ประกอบการในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจ ขณะท่ีในประเทศเกำหลีใต้ก็มีมำตรกำร “Korea Smart Factory” เพ่ือหวัง 

Transform ธุรกิจ SMEs จ านวน 30,000 ราย สู่โรงงานอัจฉรยิะภายในปี 

2022 โดยให้เงนิทุน 100,000 - 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อราย และ

ผู้ประกอบการต้องลงทุนเองข้ันต่า 20%11

นอกจำกน้ัน ภำครัฐควรสนับสนุนเงินทุนส ำหรับกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ของ

บุคลำกรควบคู่กันไปด้วย  เช่น การให้ Voucher เพ่ือให้ SMEs น าเงนิไปใช้ใน

การ Up & Re-skill แรงงานอย่างต่อเน่ืองและในวงกว้าง เน่ืองจากการ

พัฒนาทักษะต่างๆ ต้องอาศัยความต่อเน่ืองและใช้เวลาในการฝึกฝน ดังเช่น

ในกรณีของประเทศอังกฤษท่ีมีโครงการ “Data Analytics Innovation 

Vouchers” ส าหรบัให้ SMEs น าไปใช้การเรยีนรูแ้ละ Up-skill พนักงานด้าน 

Data analytics11 ท้ังน้ี การสนับสนุนเงนิทุน ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ

สรา้งความพรอ้มบุคลากรด้าน IIoT จะช่วยปลดล็อก SMEs ไทย ให้ก้าวไกลใน

ยุค Industry 4.0 ได้อย่างย่ังยืน

11 ข้อมูลจาก WEF, January 2020
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การวเิคราะห์ความเส่ียงด้านเครดิตในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธนาคาร

พาณิชย์ ค้าปลีก อสังหารมิทรพัย์ ท่ี บลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดารด์ชาร์

เตอรด์ (ไทย) และธนาคาร ยูโอบ ีจ ากัด (มหาชน)   

พงษ์ประภา จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาสถิติ

ประยุกต์ จากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีและปรญิญาโท สาขา 
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