
ผลิตภาพในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงสู
อุตสาหกรรม 4.0

จากแรงขับเคลื่อนทางดานเศรษฐกิจและสังคม ไมวาจะเปนโครงสรางประชากร

ที่เปลี่ยนแปลงไป ความเปนเมืองในโลกขยายตัวหลายแหง ทําใหประชากรมีรายไดสูงขึ้น 

ตองการความเปนอยูที่ดี และเกิดความตองการสินคาบริการที่มีความซับซอน คุณภาพสูง

สิ่งเหลานี้สะทอนไปยังทั้งอุปสงคและอุปทานของสินคาในโลก ประเทศผูสงออกที่ขาดแคลน

แรงงาน จึงจําเปนตองหันไปหาเครื่องจักรอัตโนมัติเขามาแทนแรงงานคนในการผลิตสินคา 

และตองปรับตัวไปผลิตสินคาปริมาณมากเฉพาะกลุมหรือที่เรียกวา “Mass Customization”

ซึ่งเปนที่มาของ การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 หรือ Industry 4.0 (I4.0) ในปจจุบัน
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ดังที่เราทราบกันดีอยูแลววาจุดเร่ิมตนของ I4.0 มาจากประเทศอุตสาหกรรมใหญ

อยางเยอรมนี ประมาณป 2554 โดยเปนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ตเขามาใช

ในกระบวนการผลติ ทาํใหขอมลูวตัถดุบิ สนิคา และอืน่ ๆ  สามารถเชือ่มโยงถงึกนัอยางรวดเรว็ 

แนวคิดนี้เปนตนแบบไปสูประเทศอื่น ๆ  ใหขับเคล่ือนไปในทิศทางของ I4.0 ดวยเชนกัน

แตมีการเรียกชื่อแตกตางกันไป เชน Smart Manufacturing ของสหรัฐอเมริกา, Factories

of the Future (FoF) ของยุโรป, Society 5.0 ของญี่ปุน, Manufacturing Innovation 3.0

ของเกาหลีใต, Made in China 2025 ของจีน, Productivity 4.0 ของไตหวัน เปนตน

ซึ่งจะเห็นวาการใชนโยบาย I4.0 มักอยู ในประเทศพัฒนาแลวที่มีขอจํากัดดานแรงงาน

เปนสวนใหญ มีผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา I4.0 อาจจะยังไมมีประโยชนนักในประเทศ

กําลังพัฒนาหรือประเทศที่ยังมีตนทุนคาแรงที่ต่ํา เพราะการนําเคร่ืองจักรอัตโนมัติเขาไปใช

แทนคนจะกอใหเกิดตนทุนมหาศาล และยังอาจจะมีปญหาตามมาอีกใหญหลวงหากความรู

และทักษะของคนที่ใชเทคโนโลยียังพัฒนาตามไมทัน
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I4.0 ในบริบทของประเทศไทยก็ไมตางจากประเทศตาง ๆ ขางตน I4.0 ประกอบดวย 

9 เทคโนโลยีสําคัญ ไดแก หุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous Robots), การสรางแบบจําลอง 

(Simulation), การบูรณาการระบบตาง ๆ เขาดวยกัน (System Integration), การเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตของอุปกรณ (Internet of Things), การรักษาความปลอดภัยของขอมูล

(Cyber Security), การประมวลและเก็บขอมูลผานระบบออนไลน (Cloud Computing),

การขึ้นรูปช้ินงานดวยเน้ือวัสดุ (Additive Manufacturing), เทคโนโลยีเสมือนจริง

(Augmented Reality) และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยมีการคาดการณวา

เมื่อนําเทคโนโลยี I4.0 เขามาใชในภาคอุตสาหกรรมน้ันจะกอใหเกิดผลิตภาพในการผลิต

อยางมาก สงผลใหสามารถยกระดับทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโต และจะนําไปสู

ความสามารถในการแขงขันของประเทศไดในที่สุด

I4.0 ทําใหเกิดการ

เพิ่มผลิตภาพไดอยางไร?

การนําเทคโนโลยี I4.0 มาใช สามารถทําใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพ
ไดในหลากหลายรูปแบบ คือ

1. ความรวดเร็วคลองตัวและยืดหยุนในการผลิตสินคา เชน โรงงานอัจฉริยะมีระบบ

การผลิตอัตโนมัติ สามารถใชเคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิตสินคาท่ีมีความแตกตางกัน

ทุกชิ้น โดยไมตองเสียเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรใหม ซึ่งจะทําใหสามารถผลิตสินคา

จํานวนมากที่แตกตางกันตามความตองการของลูกคาแตละคนไดอยางรวดเร็ว หรือที่เรา

เรียกวา Mass Customization 

2. การลดเวลาหรือรอบในการผลิต เชน การใชเทคโนโลยีการจําลองสถานการณ

ในกระบวนการผลิตที่สะทอนรูปแบบการผลิตจริงๆ พนักงานสามารถทดสอบและปรับตั้ง

เครื่องจักรในสายการผลิต โดยอาศัยการจําลองสถานการณ ทําใหสามารถลดเวลา

ปรับตั้งเคร่ืองจักรจริงได ตัวอยางเชน บริษัท Siemens และผูสงมอบวัตถุดิบในเยอรมัน

ไดพัฒนาเครื่องจักรเสมือนจริงที่สามารถจําลองการผลิตชิ้นสวนจากขอมูลการผลิต ซึ่งทําให

สามารถลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรในการผลิตไดถึงรอยละ 80 หรือการใชเทคโนโลยี

Internet of Things ในกระบวนการผลิต เพื่อใหสินคาระหวางผลิตสามารถติดตอระหวางกัน

ดวยการใชเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว ซึ่งอุปกรณตาง ๆ สามารถติดตอกันผานตัวควบคุม

สวนกลาง เชน บริษัท Bosch Rexroth ผูผลิตวาลวกึ่งอัตโนมัติมีชิ้นสวนอุปกรณที่ติด RFID

ซึ่งสามารถปรับขั้นตอนการผลิตในกระบวนการผลิตได นอกจากนี้ การเชื่อมโยงขอมูลดิจิทัล

ในกระบวนการผลิตทั้งระดับแนวราบและแนวดิ่ง ชวยทําใหผูที่เกี่ยวของฝายตาง ๆ สามารถ

เชื่อมโยงขอมูลกันเปนเครือขาย และเห็นขอมูลเดียวกันแบบ real-time ซึ่งจะชวยทําให

กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและสินคาถึงมือลูกคาไดอยางรวดเร็ว ความหมายของ

การเชื่อมโยงขอมูลในแนวราบคือ การเช่ือมโยงขอมูลตั้งแตผูสงมอบวัตถุดิบ ผูผลิต จนถึง

ลูกคา หรือระหวางบริษัท สวนการเช่ือมโยงขอมูลในแนวดิ่งหมายถึงการเช่ือมโยงขอมูล

ภายในบริษัทจากผูบริหารจนถึงระดับ shop floor 
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3. การพฒันาคณุภาพสนิคามาจากการใชเทคโนโลยใีหม ๆ  เชน เทคโนโลย ีAdditive 

manufacturing หรือ 3-D printing กอนหนาน้ีการนํา 3-D printing จะนํามาใช

ในการทาํตนแบบหรอืสวนประกอบบางชิน้สวนเทานัน้ ซึง่เทคโนโลยนีีจ้ะชวยใหเกดิผลติภณัฑ

ใหม ๆ ขึ้นอยางรวดเร็วและลดตนทุนของการจัดทําตนแบบ เนื่องจากสามารถผลิตสินคาใหม

ไดโดยไมตองทดลองผลิตดวยการใชวัตถุดิบจริง อยางไรก็ดี ในยุค I4.0 จะมีการใช Additive 

manufacturing กันอยางทั่วไปในการผลิตล็อตเล็กๆ หรือการผลิตสินคาท่ีมีความซับซอน

นํ้าหนักเบา ยกตัวอยางเชน การผลิตช้ินสวนอากาศยาน หรือในการบริการทางการแพทย

ที่ใชเทคโนโลยีนี้ในการพิมพชิ้นสวนอวัยวะตาง ๆ เชน กระดูก ปอด หัวใจ เปนตน 

4. การลดของเสียในกระบวนการผลติจากการวเิคราะหขอมลูขนาดใหญ ความหมาย

ของเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ คือการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ซับซอน

และจากหลากหลายแหลง ขอบเขตในการนาํไปใชคอนขางกวางมาก ไมวาจะเปนการวเิคราะห

ขอมูลของเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต ไปจนถึงการบริหารจัดการลูกคา ซึ่งสามารถนํา

ขอมลูไปชวยในการตดัสนิใจไดแบบ real-time ไดในทีส่ดุ การนาํเทคโนโลยกีารวเิคราะหขอมลู

ขนาดใหญมาใชในการผลิตเพื่อการลดของเสียนั้นมักจะเปนการใชเซ็นเซอรรวมกับระบบผลิต

แบบดิจิทัล ทําใหสามารถตรวจสอบวัตถุดิบและงานระหวางทําไดในทุกขั้นตอน สามารถ

วิเคราะหหาสาเหตุความผิดพลาดจากขอมูลที่เก็บไวได ซึ่งจะทําใหสามารถปองกันไมใหเกิด

ของเสียขึ้นได ตัวอยางเชน บริษัทผูผลิต semiconductor สามารถลดปริมาณของเสียได

โดยนําขอมูลในกระบวนการทดสอบและกระบวนการผลิตมาพัฒนาเปนโมเดลที่สามารถ

พยากรณของเสยีท่ีจะเกิดข้ึนจากวตัถุดบิทีม่คีณุสมบติัดอยบางอยาง ทําใหสามารถแยกวตัถุดบิ

ที่มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดของเสียออกจากกระบวนการผลิตกอนที่จะนําไปใชในการผลิต 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร เชน การใชเทคโนโลยีเซ็นเซอรที่สามารถ

จับถึงความผิดปกติของเคร่ืองจักร เชน ความรอน เสียง และสงขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะห

ความนาจะเปนที่จะเกิดเครื่องจักรเสีย ทําใหองคกรสามารถบํารุงรักษาเครื่องจักรในลักษณะ

การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ (predictive maintenance) เปนการนําขอมูลจากเซ็นเซอร

มาวเิคราะหหาความสมัพนัธ ทาํใหทราบถึงโอกาสทีจ่ะเกดิอะไหลเสยีหรือชํารุดได ชางสามารถ

เขาไปเปลี่ยนอุปกรณไดกอนที่เคร่ืองจักรจะหยุดผลิต ซึ่งวิธีน้ีถือวามีประสิทธิภาพกวา

การซอมบํารุงตามเวลา เพราะการซอมบํารุงตามเวลานั้น เปนการคาดการณการสึกหรอ

ของอปุกรณจากสเปคมาตรฐานหรือคูมอื แตในการใชงานจริง อปุกรณแตละช้ินจะมกีารสกึหรอ

ไมเหมือนกัน ดังน้ันอุปกรณจะถูกเปลี่ยนทันทีเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดแมวาจะยังสามารถ

ใชงานไดก็ตาม ซึ่งตางกับการบํารุงรักษาเชิงพยากรณ เพราะจะเปนการเปลี่ยนอุปกรณ

เมื่อเซ็นเซอรสามารถจับไดถึงความไมปกติเทานั้น จึงเปนวิธีการบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ

สูงกวา 
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การใชหุนยนตอัตโนมัติในการผลิตก็ถือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางหน่ึง 

เปนการเปลี่ยนจากการใชเครื่องจักรที่ควบคุมโดยมนุษยไปใชเครื่องจักรอัตโนมัติ ประเทศ

เยอรมนีใชหุนยนตอุตสาหกรรมในงานที่มีความยุงยาก เนื่องจากหุนยนตจะทํางานไดดีกวา

และยดืหยุนกวา อกีทัง้หุนยนตรุนใหมยงัสามารถทาํงานรวมกบัมนษุยไดเปนอยางด ีเชน YuMi 

หุนยนตอุตสาหกรรม 2 แขนของบริษัท ABB ที่สามารถผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสควบคู

ไปกบัมนษุย การนาํเครือ่งจกัรอตัโนมตัเิขามา ถงึแมวาจะเปนการลงทนุกอนใหญในระยะแรก

แตในการใชงานเมื่อคืนทุนก็ถือวามีความคุมคาเมื่อเทียบกับการใชแรงงานคน เพราะตนทุน

ของเทคโนโลยีท่ีมีแนวโนมวาจะตํ่าลงเร่ือย ๆ สวนทางกับคาจางที่สูงข้ึนเร่ือย ๆ หุนยนต

อัตโนมัติยังสามารถใชรวมกันในสายการผลิตได ตัวอยางเชน หุนยนตของบริษัท KUKA

ท่ีสามารถทาํงานส่ือสารกนัเองไดระหวางหุนยนต ทาํใหสนิคาระหวางผลติสามารถปรบัเปลีย่น

ไดจนถึงสินคาขั้นสุดทาย และหากโรงงานมีการใชหุนยนตหรือระบบการผลิตอัตโนมัติเขามา

แทนที่คนโดยสมบูรณ หรือที่เรียกวา dark factory ก็หมายถึง ความเปนระบบอัตโนมัติ

ในทุกระบบงานตั้งแตโครงสรางพื้นฐาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ 

6. ความยืดหยุนในกระบวนการผลิตสูงขึ้น ในบริบทของ I4.0 ความรวมมือระหวาง

ผูผลติและซพัพลายเออรเองกจ็ะความยดืหยุนมากขึน้ เพราะสามารถทาํไดบนเครอืขายดจิทิลั

ผานเทคโนโลยคีลาวด ทาํใหสามารถนําขอมลูไปใชในการจดัหาและรวมมอืกนัพฒันาผลติภณัฑ

กับซัพพลายเออร ผูออกแบบที่อยูคนละซีกโลกสามารถรวมมือกันในการออกแบบสินคา

ผาน CAD ตัวอยางเชน Dassault Systems และ BoostAeroSpace ไดออกแพลตฟอรม

รวมกันใหกับอุตสาหกรรมการบินในยุโรปชื่อ AirDesign ซึ่งเปนการออกแบบและผลิตรวมกัน 

และสามารถใหบรกิารบนคลาวด ระบบน้ีจะชวยใหเกดิการแลกเปลีย่นขอมลูการผลติผลติภณัฑ

ระหวางกจิการได นอกจากนี ้ในดานการจดัหาวตัถดุบิ ผูผลติสามารถใชวตัถดุบิจากผูจาํหนาย

วัตถุดิบจากประเทศตาง ๆ ไดทั่วโลก นอกจากในแงของซัพพลายเออรดานวัตถุดิบแลว

ดานทักษะแรงงานก็เชนเดียวกัน ผู ผลิตยังสามารถติดตอกับแรงงานทักษะสูง หรือ

หาผูเชี่ยวชาญผานทางเครือขายไดทันทีผานระบบคลาวด ดังน้ัน จะเห็นวาการผลิตโดยใช

เทคโนโลยี I4.0 ก็จะสงผลไปใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีของซัพพลายเออรดวยเชนกัน

ซึ่งซัพพลายเออรก็ควรจะมีการปรับตัวนําเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาที่เพิ่มมากข้ึน โดยใชรูปแบบโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสม มีการเช่ือมโยงระบบ

เครือขาย ระบบอัตโนมัติ การใหบริการใหม ๆ มีการวิเคราะหขอมูล และมีมาตรฐาน

ดานเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
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ภาพท่ี 1 ประโยชนจากการนําเทคโนโลย ีIndustry 4.0 ไปใชในการผลติ

ประโยชนจากการนําเทคโนโลยี Industry 4.0 ไปใชขางตน สามารถวัดไดอยาง

เปนรูปธรรม จากการสํารวจผูบริหารระดับสูง 380 องคกร ของ Boston Consulting Group 

หรือ BCG พบวาผูบริหารเชื่อมั่นวาองคกรตาง ๆ จะไดประโยชนจากการใชเทคโนโลยี I4.0 

ประโยชนอนัดบัแรกเปนเร่ืองการลดตนทนุ ผลการสาํรวจ มผูีบรหิารเกอืบครึง่หน่ึง (รอยละ 47) 

ที่เห็นวาเปนเรื่องการลดตนทุน รองลงมา ผูบริหารรอยละ 43 เห็นวาเปนเรื่องการเพิ่มคุณภาพ

สินคา รอยละ 42 เห็นวาเปนเร่ืองความมีประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ ผูบริหาร

เกือบทั้งหมดเห็นวาการนํา I4.0 เขามานั้นกอใหเกิดผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น ผูบริหารยังเห็นวา

ประโยชนที่จะเกิดขึ้นไมเพียงจํากัดอยูแตในองคกรของตนเองเทานั้น ยังสามารถสงผานไปยัง

หวงโซอุปทานที่เกี่ยวของ ซึ่งในเร่ืองน้ี มีผูบริหารเห็นดวยประมาณ รอยละ 30 ในเรื่อง

ชวยลดตนทุนดานหวงโซอุปทาน ชวยเพิ่มนวัตกรรมในสินคาและบริการ หรือทําใหผลิตภัณฑ

สามารถเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว (ภาพที่ 1) 

ผลการสํารวจยังพบวา ผูบริหารคาดการณวาจะมีการเพิ่มการลงทุนในเร่ืองดิจิทัล

มากขึ้นอีกเปนเทาตัวในอีกไมก่ีปขางหนา โดยเฉพาะในกลุมองคกรท่ีมีการลงทุนดานดิจิทัล

สูงอยูแลวในปจจุบัน จะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีกกวาสองเทา ซึ่งสวนใหญจะเปนการลงทุน

เกี่ยวกับการบูรณาการขอมูลภายในองคกรในแนวด่ิง (vertical integration) การพัฒนา

นวัตกรรมดานสินคาและบริการ การเพิ่มชองทางการเขาถึงตลาดของลูกคา 
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นอกจากภาคอุตสาหกรรมแลว บทบาทของการนําเทคโนโลยี I4.0 ไปใช ยังกอใหเกิด

คุณคาตอภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ดวยเชนกัน ไมวาจะเปนภาคบริการและภาคสังคม เราอาจจะ

เคยไดยินเร่ืองของ Smart Logistics หรือการใชเทคโนโลยีทําใหเกิดนวัตกรรมการใหบริการ

ขนสง เชน Amazon ใหบริการ PrimeNow, Smart Transportation ของสิงคโปร ที่อาศัย

อุปกรณอัจฉริยะตาง ๆ  ไมวาจะเปนระบบกลอง ปายจราจร สัญญาณไฟ ในการบริหารจัดการ

จราจรของทั้งประเทศผานศูนยควบคุม, Smart Buildings ซึ่งเปนการออกแบบอาคาร

ใหเกิดการอนุรักษพลังงานและนํากลับมาใชใหม โดยใชเทคโนโลยีเซ็นเซอรในการวัดแสง

กาซ ความรอนตาง ๆ หรือ Smart Cities ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีเขามาอํานวยความสะดวก

ใหประชาชนทัง้ในดานการขนสง การใชพลงังาน ทําใหมคีวามนาอยูและสะดวกสบาย เปนตน 

ผลกระทบของ I4.0

ตออุตสาหกรรมบริการ

ในประเทศตาง ๆ

นอกจากน้ี ผลการสํารวจยังช้ีใหเห็นดวยวา ในอนาคตการเติบโตของเทคโนโลยี

ดานการวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ สวนใหญจะทาํใหเกดิการพฒันาผลิตภณัฑและบริการใหม ๆ 

หรือระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ตั้งแตการวางแผนการผลิต ระบบการขนสง รวมถึง

การซอมบํารุงรักษาอยางมีประสิทธิภาพดังที่กลาวมาแลว โดยในป 2020 มีการคาดการณวา 

บริษัทตาง ๆ ท่ัวโลกจะมีรายไดจากโมเดลธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร อยละ 2.9

จากความเห็นของผูบริหารสวนใหญคาดวา สาเหตุที่ทําใหรายไดเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากผลิตภัณฑ

สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลไดเพิ่มข้ึน รองลงมาเห็นวาสามารถขยายผลิตภัณฑใหม

ที่เปนผลิตภัณฑดิจิทัล และสามารถใหบริการเสริมดวยบริการดิจิทัล นอกจากน้ียังมีกิจการ

ประมาณ 1 ใน 3 ที่วางแผนวา สามารถขยายการใหบริการเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญใหกับลูกคาไดอีกในอนาคต

SMART LOGISTICSSMART TRANSPORTATIONSMART BUILDINGSMART CITITES
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ประเทศญีปุ่น มกีารนําเทคโนโลย ีI4.0 ไปใชในดานสงัคมและบรกิารมากขึน้ เนือ่งจาก

มองวาในอนาคต ประเทศญี่ปุนจะตองเผชิญปญหาสังคมมากขึ้นและประสบภัยธรรมชาติ

บอยครัง้ ดงัน้ันจงึพยายามใชเทคโนโลยเีพือ่ชวยประชาชนและสงัคมโดยรวมใหเกดิความสะดวก

สบายเพิ่มข้ึน และเพิ่มความอยูดีกินดีของประชาชนใหมากที่สุด เกิดเปนสังคมที่เรียกวา

“Society 5.0” หรือ Super Smart Society โดยเทคโนโลยีจะถูกนําไปใชในการชวยเหลือ

ประชาชนทกุเพศทกุวยั โดยเฉพาะผูสงูอายใุหเกดิความสะดวกสบายในการใชชีวติตลอดอายขุยั 

สวนในดานสังคมจะเปนการใชเทคโนโลยีในการแกปญหาเชิงโครงสรางของประเทศ

ที่มีประชากรลดลง ประชากรสูงวัยสูงขึ้น และภัยธรรมชาติตาง ๆ 

แนวคิด Society 5.0 ของญี่ปุนเกิดจากแนวคิดที่เชื่อวา ชีวิตไมสามารถแยกออกจาก

เทคโนโลยีไดอีกตอไป ญี่ปุนมีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ  ไมวาจะเปน เซ็นเซอร, Artificial

Intelligence (AI), Big data มาใชเพื่อเชื่อมโลกจริง (Physical Space) เขากับโลกเสมือน 

(Cyber Space) โดยนําเขาไปใชในเรื่องที่เกี่ยวกับประชาชนทุก ๆ  ดาน ไมวาจะเปน

การสรางถนน การขนสง การใหบริการรักษาพยาบาล หรือการใหบริการทางการเงิน เปนตน 

ตัวอยางการใชเทคโนโลยีดังกลาว เชน การติดเซ็นเซอรไวในอุปกรณตาง ๆ เพื่อสงขอมูล

big data ไปทําการวิเคราะหดวย AI หรือการใชหุนยนตเพื่อชวยเหลือมนุษยในการดํารงชีวิต 

เปนตน 
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จากประโยชนขางตนที่เกิดข้ึนไมวากับผูประกอบการหรือกลุมหวงโซอุปทาน ก็นาจะ

ทาํใหเหน็แนวโนมการเปลีย่นแปลงอตุสาหกรรมตาง ๆ  ไปในทศิทางไปสูการใชเทคโนโลย ีI4.0 

ในอนาคตอยางแนนอน ผูประกอบการตองมีการปรับตัว เพื่อเตรียมพรอมรับมือใหทันกับ

การเปลีย่นแปลงทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ เนือ่งจากในไมชาประเทศตาง ๆ  กต็องปรบัปรบัตวัไปสู I4.0 

อยางแนนอน เมื่อผูผลิตรายใหญมีการเปลี่ยนแปลง ก็ยอมจะสงผลกระทบตอซัพพลายเออร

รายยอยทีอ่ยูในหวงโซอปุทาน ทีจ่ะตองมกีารเปล่ียนแปลงตามอยางหลกีเลีย่งไมได สิง่ทีอ่งคกร

จะตองระลึกไวเสมอคอืการปรับเปลีย่นเพ่ือใชเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัความสามารถขององคกร 

ซึ่งตองสอดคลองกับความรูความสามารถของแรงงานที่มีอยู ซึ่งหากยังไมมีความรูทักษะ

เพยีงพอกต็องมกีารเตรยีมพรอม อยางไรกด็ ีถงึแมผูประกอบการทัว่โลกจะเหน็วานโยบาย I4.0 

กอใหเกิดคุณประโยชนมหาศาลแกสังคมและเศรษฐกิจ ก็ยังไมไดมีการเตรียมตัวรับ

กับการเปลี่ยนแปลงมากนัก จากการสํารวจผูบริหารของบริษัท Deloitte 1 จากทั้งในภาครัฐฯ

และเอกชน จํานวน 1,600 องคกร ใน 19 ประเทศ พบวามีผูบริหารแคเพียงรอยละ 14 เทานั้น

ที่มีการเตรียมพรอมองคกรเพื่อเปลี่ยนผานไปสู I4.0 โดยมีเพียง 1 ใน 4 ของผูบริหาร ที่มี

ความมัน่ใจวาองคกรของตนมพีนักงานทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพหรอื

มีทักษะขั้นสูงที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต

ในการวางเปาหมายกลยุทธสําหรับการนําเทคโนโลยี I4.0 มาใชในองคกร ผูประกอบ

การควรวางกลยุทธดาน I4.0 โดยตั้งเปาหมายซึ่งอาจเปนระยะปานกลางประมาณ 5 ปกอน 

โดยพิจารณา 9 เทคโนโลยีขางตนที่เหมาะสม แลววางแผนวาจะนําเทคโนโลยีใดเขามาใช

ในระบบใดบาง มีการวิเคราะหจุดที่จะปรับปรุงหลัก ๆ ที่สําคัญ อาจเร่ิมตนจากเรื่องท่ีจะ

สงผลกระทบตอองคกรสูงกอน ไมวาจะเปนเรื่องคุณภาพและผลิตภาพ การวางโครงสราง

พื้นฐานองคกร ระบบการผลิต การบริหารจัดการ หรือระบบโลจิสติกสภายใน เปนตน 

จากการสํารวจของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเก่ียวกับระดับพัฒนาการและ

ความพรอมของอุตสาหกรรมไทยในการเขาสูยุคของอุตสาหกรรมแหงอนาคต (Industry 4.0)

ในป 2560 พบวา องคกรสวนใหญมีการการบูรณาการขอมูลในแนวราบ (Horizontal

Integration) และ การบูรณาการขอมูลภายในองคกรในแนวดิ่ง (Vertical Integration)

เปนเพียงบางขั้นตอนเทาน้ัน โดยเฉพาะองคกรขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังมีการบูรณาการ

ขอมูลในแนวด่ิงหรือภายในองคกรอยู ในระดับตํ่ากวา ซึ่งหมายถึงองคกรขนาดกลาง

และขนาดเล็กของไทยอาจจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางดาน IT เพื่อสนับสนุนใหเกิด

การเชือ่มโยงกระบวนการหรอืระบบงานภายในกอนทีจ่ะขยายเครอืขายออกไปภายนอกองคกร 

เมื่อองคกรมีแผนการใชเทคโนโลยีตาง ๆ แลวก็ควรนํามาวางแผนกําลังคน หรือ

การวางแผนดาน competency ขององคกรในระยะยาว ในสวนของแรงงานที่มีอยูอาจจะตอง

ปรับเปลี่ยนการทํางานใหเหมาะสม หากขาดทักษะที่จําเปนก็ควรสรรหาวาจางเพิ่มเติม

หรือพัฒนาบุคลากรที่มีอยู  นอกจากทักษะที่จําเปนสําหรับการใชเทคโนโลยีขางตนแลว

ผูประกอบการยังตองพิจารณาแรงงานที่มีทักษะดาน IT เพิ่มเติมอีกดวย เน่ืองจากการใช

ระบบดิจิทัลในกระบวนการผลิตนั้น จําเปนตองใชขอมูลดิจิทัลที่มีความสอดคลองกับ

ดานวิศวกรรม ซึ่งจะนําไปสูการใชขอมูลดิจิทัลไดทั่วทั้งองคกร รวมถึงการสงขอมูลดิจิทัล

ใหกับหนวยงานภายนอกตลอดหวงโซอุปทานและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ

การเตรียมพรอม

เพื่อเปลี่ยนผานไปสู I4.0 

1  Industry 4.0 : Are you ready ? , Deloitte Review , Issue 22.
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ในภาพรวมของประเทศ การเปล่ียนผานไปสู I4.0 นั้น โครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนที่

ถือวามีความสําคัญที่สุดในการยกระดับประเทศใหไปสู I4.0 โครงสรางพื้นฐานครอบคลุม

อุตสาหกรรมสนับสนุนพื้นฐาน และระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึง

การฝกอบรมในหนวยงานรัฐบาลและเอกชนตาง ๆ เพราะเปนตัวที่จะขับเคลื่อนใหเทคโนโลยี

ที่จะนํามาใชในอนาคตมีความเปนไปได ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสนับสนุนพื้นฐาน และ

การศกึษาดงักลาวกค็งหนไีมพนภาครฐับาล สมาคม หนวยงานภาครฐัฯ และสถาบนัการศกึษา

ที่เกี่ยวของที่จะตองใหความสนใจบูรณาการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน

ตัวอยางของประเทศจีนมีนโยบาย I4.0 อยางชัดเจนในเร่ืองการสนับสนุนโครงสราง

พื้นฐานที่ครอบคลุม จีนมีการนํานโยบาย I4.0 มาใชในชื่อ Made in China 2025 ซึ่งเปน

การนาํเทคโนโลยข้ัีนสงูมาใชในการผลติ เน่ืองจากจนีตองการเปลีย่นจากประเทศทีม่ภีาพลกัษณ

การผลิตที่เนนปริมาณ หรือ การรับจางผลิตเชิงปริมาณมาเปนการผลิตจํานวนมากโดยใช

เทคโนโลยีขั้นสูงและเนนคุณภาพเปนหลัก จากการใชนโยบายดังกลาวทําใหประเทศจีน

มีการตั้งเป าหมายอุตสาหกรรมเปนตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอนาคตอยางชัดเจน

10 อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมรถยนต เครื่องใชไฟฟา การแพทย สุขภาพ การศึกษา

ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูง โดยแตละอุตสาหกรรมตางก็มีนโยบายที่ชัดเจน 

ตัวอยางเชน ในกลุมอุตสาหกรรมหุนยนต มีแผนพัฒนาหุนยนตที่ใชในอุตสาหกรรมระยะ 5 ป

เพื่อตองการจะเพิ่มสวนแบงตลาดหุนยนตอุตสาหกรรมใหถึงแสนตัวตอป, มีการกอตั้ง

หนวยงานเพือ่สงเสรมิการพฒันาและการใชหุนยนตในภาคการผลิต, มกีารกาํหนดเขตในนคิม

อุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรอัตโนมัติแทนแรงงานคน, มีโครงการนํารองดานการผลิตอัจฉริยะ, 

มีการออกมาตรการลดหยอนภาษีสําหรับการใชงานหุนยนต เปนตน 

สําหรบัการลงทุนดานการวจิยัและพัฒนา ในชวงทีผ่านมาจนีไดใหงบประมาณเกีย่วกบั

โครงการวจิยัมากกวารอยละ 2.1 ของ GDP ซึง่เปนสดัสวนสูงมาก รวมไปถึงการใหการสนบัสนนุ

ดานเงนิทนุรูปแบบตาง ๆ  ในการลงทนุผลติสนิคานวัตกรรม วัสดุชนิดใหม เคร่ืองไฟฟาอจัฉรยิะ 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชเทคโนโลยีสูง การสนับสนุนดานการเงินและสินเช่ือใหแกโครงการ

พื้นฐาน เชน รถไฟความเร็วสูง โครงการที่ใชเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เปนตน 

นอกจากนี้ ปจจัยเชิงโครงสรางที่เปนพื้นฐานสําคัญท่ีสุด คือระบบการศึกษาตั้งแต

หลักสูตรในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และการฝกอบรมผูประกอบการ ทักษะที่เปนที่ตองการ

สําหรับอุตสาหกรรมในอนาคตอยางมาก เปนทักษะแรงงานที่ตองใชทักษะและความสามารถ

สูงโดยเฉพาะในดานวิศวกรรมและดาน IT งานที่มีความซํ้า ๆ หรืองานที่ไมไดใชทักษะ

จะถูกทําแทนดวยหุ นยนตและระบบอัตโนมัติในที่สุด ทักษะอีกอยางที่มีความสําคัญ

ในเกือบทุกอุตสาหกรรม คือการวิเคราะหขอมูลข้ันสูง เน่ืองจากการเก็บขอมูลของระบบ

ที่มีอยางตอเนื่องจํานวนมาก จึงตองอาศัยการวิเคราะหและการคาดการณข้ันสูง เพื่อใหเกิด

ขอมูลที่เปนประโยชนกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเห็นวาดานการศึกษา ประเทศจีน

มกีารเตรยีมความพรอมในดานระบบการศกึษาเพือ่รองรบัแนวโนมอตุสาหกรรมท่ีเปลีย่นแปลงไป 

ในชวง 5 ปที่ผานมา ประเทศจีนมีการศึกษาเติบโตเกือบสองเทา มีรูปแบบการศึกษา

ทีเ่ปล่ียนแปลงไป ไมวาจะเปนการปรบัปรงุหลักสตูรในโรงเรยีนและมหาวิทยาลยั หรอืการขยาย

หลักสูตรการฝกอบรมมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบการศึกษายังเสริมความเปนผูประกอบการ

ที่ครอบคลุมความสามารถดาน IT และความคิดสรางสรรคใหกับแรงงาน ซึ่งจะเห็นวา

ประเทศจีนคอนขางมีนโยบายและเปาหมายเพื่อใหเกิดความพรอมดานระบบนิเวศ

ในการเปลี่ยนผานสู I4.0 คอนขางดี

โครงสรางพื้นฐาน

เปนสิ่งสําคัญที่สุด

ในการเปลี่ยนผานสู I4.0
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นอกจากนโยบาย I4.0 ที่มีความชัดเจน และระบบการศึกษาท่ีมีความพรอมดังที่

ประเทศจนีไดมกีารลงทนุรองรบัขางตนแลว อตุสาหกรรมพืน้ฐานสนบัสนนุอีกประการทีสํ่าคญั

มากก็คือ ระบบเทคโนโลยีสื่อสารที่ตองมีความพรอมเพื่อการพัฒนาไปสู I4.0 ซึ่งครอบคลุม

ตั้งแตโครงสรางพื้นฐานอินเตอรเน็ตทั้งที่เปน fixed และ mobile ซึ่งจะตองมีความรวดเร็ว 

ปลอดภัยและเชื่อถือไดสําหรับใชในการผลิตแบบ real-time สําหรับประเทศไทย มีระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสื่อสารที่คอนขางจะมีความพรอม อยางไรก็ดี ความพรอม

ในดานเทคโนโลยีสื่อสารจําเปนตองมรีะบบปองกนัการโจมตีจากภายนอก หรือ cybersecurity 

ในเรื่องน้ีมีงานวิจัยเปดเผยวาองคกรตาง ๆ ก็ยังไมตระหนักหรือเห็นความสําคัญในเรื่องน้ี

มากนัก ซึ่งก็จะเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองคกรที่จะไดรับการโจมตีจากภายนอกโดยไมรูตัว

เพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบมีความซับซอนและมีการเชี่อมตอขอมูลภายนอกมากขึ้น ไมวาจะเปน

ลูกคาหรือองคกรอื่น ๆ 

ประเทศไทยเองก็มีแผนการการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานที่คอนขางชัดเจน

เพ่ือเตรียมพรอมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู I4.0 โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก เชน มีการลงทุนดานการขนสงหลายรูปแบบ ทั้งทางถนน ทาอากาศยาน รถไฟ 

ซึ่งหากบรรลุตามแผนที่วางไว ก็จะทําใหเกิดการขนสงเชื่อมโยงกันตลอดหวงโซอุปทาน

เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

ทีม่า: https://www.eeco.or.th/sites/default/files/Investor%20Book%20_Thai%20version%20%20%2818-08-18%29_0.pdf
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ผลิตภาพในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงสูอุตสาหกรรม 4.0

12


