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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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ดังที่เราทราบกันดีอยูแลววาจุดเริ่มตนของ I4.0 มาจากประเทศอุตสาหกรรมใหญ
อยางเยอรมนี ประมาณป 2554 โดยเปนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ตเขามาใช
ในกระบวนการผลิต ทําใหขอ มูลวัตถุดบิ สินคา และอืน่ ๆ สามารถเชือ่ มโยงถึงกันอยางรวดเร็ว
แนวคิดนี้เปนตนแบบไปสูประเทศอื่น ๆ ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางของ 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 มักอยูในประเทศพัฒนาแลวที่มีขอจํากัดดานแรงงาน
เปนสวนใหญ มีผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา I4.0 อาจจะยังไมมีประโยชนนักในประเทศ
กําลังพัฒนาหรือประเทศที่ยังมีตนทุนคาแรงที่ตํ่า เพราะการนําเครื่องจักรอัตโนมัติเขาไปใช
แทนคนจะกอใหเกิดตนทุนมหาศาล และยังอาจจะมีปญหาตามมาอีกใหญหลวงหากความรู
และทักษะของคนที่ใชเทคโนโลยียังพัฒนาตามไมทัน

Factories of the Future (FoF)
ยุโรป

Industry 4.0
Smart Manufacturing
สหรัฐอเมริกา

Made in China 2025
จีน

Manufacturing Innovation 3.0
เกาหลีใต
Society 5.0
ญี่ปุน
Productivity 4.0
ไตหวัน
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I4.0 ทําใหเกิดการ
เพิ่มผลิตภาพไดอยางไร?

I4.0 ในบริบทของประเทศไทยก็ไมตางจากประเทศตาง ๆ ขางตน I4.0 ประกอบดวย
9 เทคโนโลยีสําคัญ ไดแก หุนยนตอัตโนมัติ (Autonomous Robots), การสรางแบบจําลอง
(Simulation), การบูรณาการระบบตาง ๆ เขาดวยกัน (System Integration), การเชื่อมตอ
อินเตอรเ น็ตของอุปกรณ (Internet of Things), การรักษาความปลอดภัยของขอมู ล
(Cyber Security), การประมวลและเก็บขอมูลผานระบบออนไลน (Cloud Computing),
การขึ้ น รู ป ชิ้ น งานด ว ยเนื้ อ วั ส ดุ (Additive Manufacturing), เทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง
(Augmented Reality) และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยมีการคาดการณวา
เมื่อนําเทคโนโลยี I4.0 เขามาใชในภาคอุตสาหกรรมนั้นจะกอใหเกิดผลิตภาพในการผลิต
อยางมาก สงผลใหสามารถยกระดับทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโต และจะนําไปสู
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไดในที่สุด

การนําเทคโนโลยี I4.0 มาใช สามารถทําใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพ
ไดในหลากหลายรูปแบบ คือ
1. ความรวดเร็วคลองตัวและยืดหยุนในการผลิตสินคา เชน โรงงานอัจฉริยะมีระบบ
การผลิตอัตโนมัติ สามารถใชเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตสินคาที่มีความแตกตางกัน
ทุกชิ้น โดยไมตองเสียเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรใหม ซึ่งจะทําใหสามารถผลิตสินคา
จํานวนมากที่แตกตางกันตามความตองการของลูกคาแตละคนไดอยางรวดเร็ว หรือที่เรา
เรียกวา Mass Customization
2. การลดเวลาหรือรอบในการผลิต เชน การใชเทคโนโลยีการจําลองสถานการณ
ในกระบวนการผลิตที่สะทอนรูปแบบการผลิตจริงๆ พนักงานสามารถทดสอบและปรับตั้ง
เครื่ อ งจั ก รในสายการผลิ ต โดยอาศั ย การจํ า ลองสถานการณ ทํ า ให ส ามารถลดเวลา
ปรับตั้งเครื่องจักรจริงได 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 การเชื่อมโยงขอมูลตั้งแตผูสงมอบวัตถุดิบ ผูผลิต จนถึง
ลูกคา หรือระหวางบริษัท สวนการเชื่อมโยงขอมูลในแนวดิ่งหมายถึงการเชื่อมโยงขอมูล
ภายในบริษัทจากผูบริหารจนถึงระดับ shop floor
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3. การพัฒนาคุณภาพสินคามาจากการใชเทคโนโลยีใหม ๆ เชน เทคโนโลยี Additive
manufacturing หรือ 3-D printing กอนหนานี้การนํา 3-D printing จะนํามาใช
ในการทําตนแบบหรือสวนประกอบบางชิน้ สวนเทานัน้ ซึง่ เทคโนโลยีนจี้ ะชวยใหเกิดผลิตภัณฑ
ใหม ๆ ขึ้นอยางรวดเร็วและลดตนทุนของการจัดทําตนแบบ เนื่องจากสามารถผลิตสินคาใหม
ไดโดยไมตองทดลองผลิตดวยการใชวัตถุดิบจริง อยางไรก็ดี ในยุค I4.0 จะมีการใช Additive
manufacturing กันอยางทั่วไปในการผลิตล็อตเล็กๆ หรือการผลิตสินคาที่มีความซับซอน
นํ้าหนักเบา ยกตัวอยางเชน การผลิตชิ้นสวนอากาศยาน หรือในการบริการทางการแพทย
ที่ใชเทคโนโลยีนี้ในการพิมพชิ้นสวนอวัยวะตาง ๆ เชน กระดูก ปอด หัวใจ เปนตน
4. การลดของเสียในกระบวนการผลิตจากการวิเคราะหขอ มูลขนาดใหญ ความหมาย
ของเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ คือการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ซับซอน
และจากหลากหลายแหลง ขอบเขตในการนําไปใชคอ นขางกวางมาก ไมวา จะเปนการวิเคราะห
ขอมูลของเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต ไปจนถึงการบริหารจัดการลูกคา ซึ่งสามารถนํา
ขอมูลไปชวยในการตัดสินใจไดแบบ real-time ไดในทีส่ ดุ การนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอ มูล
ขนาดใหญมาใชในการผลิตเพื่อการลดของเสียนั้นมักจะเปนการใชเซ็นเซอรรวมกับระบบผลิต
แบบดิจิทัล ทําใหสามารถตรวจสอบวัตถุดิบและงานระหวางทําไดในทุกขั้นตอน สามารถ
วิเคราะหหาสาเหตุความผิดพลาดจากขอมูลที่เก็บไวได ซึ่งจะทําใหสามารถปองกันไมใหเกิด
ของเสียขึ้นได ตัวอยางเชน บริษัทผูผลิต semiconductor สามารถลดปริมาณของเสียได
โดยนําขอมูลในกระบวนการทดสอบและกระบวนการผลิตมาพัฒนาเปนโมเดลที่สามารถ
พยากรณของเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ จากวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ สมบัตดิ อ ยบางอยาง ทําใหสามารถแยกวัตถุดบิ
ที่มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดของเสียออกจากกระบวนการผลิตกอนที่จะนําไปใชในการผลิต
5. การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร เชน การใชเทคโนโลยีเซ็นเซอรที่สามารถ
จับถึงความผิดปกติของเครื่องจักร เชน ความรอน เสียง และสงขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะห
ความนาจะเปนที่จะเกิดเครื่องจักรเสีย ทําใหองคกรสามารถบํารุงรักษาเครื่องจักรในลักษณะ
การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ (predictive maintenance) เปนการนําขอมูลจากเซ็นเซอร
มาวิเคราะหหาความสัมพันธ ทําใหทราบถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดอะไหลเสียหรือชํารุดได ชางสามารถ
เขาไปเปลี่ยนอุปกรณไดกอนที่เครื่องจักรจะหยุดผลิต ซึ่งวิธีนี้ถือวามีประสิทธิภาพกวา
การซอมบํารุงตามเวลา เพราะการซอมบํารุงตามเวลานั้น เปนการคาดการณการสึกหรอ
ของอุปกรณจากสเปคมาตรฐานหรือคูม อื แตในการใชงานจริง อุปกรณแตละชิน้ จะมีการสึกหรอ
ไมเหมือนกัน ดังนั้นอุปกรณจะถูกเปลี่ยนทันทีเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดแมวาจะยังสามารถ
ใชงานไดก็ตาม ซึ่งตางกับการบํารุงรักษาเชิงพยากรณ เพราะจะเปนการเปลี่ยนอุปกรณ
เมื่อเซ็นเซอรสามารถจับไดถึงความไมปกติเทานั้น จึงเปนวิธีการบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ
สูงกวา
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การใชหุนยนตอัตโนมัติในการผลิตก็ถือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางหนึ่ง
เปนการเปลี่ยนจากการใชเครื่องจักรที่ควบคุมโดยมนุษยไปใชเครื่องจักรอัตโนมัติ ประเทศ
เยอรมนีใชหุนยนตอุตสาหกรรมในงานที่มีความยุงยาก เนื่องจากหุนยนตจะทํางานไดดีกวา
และยืดหยุน กวา อีกทัง้ หุน ยนตรนุ ใหมยงั สามารถทํางานรวมกับมนุษยไดเปนอยางดี เชน YuMi
หุนยนตอุตสาหกรรม 2 แขนของบริษัท ABB ที่สามารถผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสควบคู
ไปกับมนุษย การนําเครือ่ งจักรอัตโนมัตเิ ขามา ถึงแมวา จะเปนการลงทุนกอนใหญในระยะแรก
แตในการใชงานเมื่อคืนทุนก็ถือวามีความคุมคาเมื่อเทียบกับการใชแรงงานคน เพราะตนทุน
ของเทคโนโลยีที่มีแนวโนมวาจะตํ่าลงเรื่อย ๆ สวนทางกับคาจางที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ หุนยนต
อัตโนมัติยังสามารถใชรวมกันในสายการผลิตได ตัวอยางเชน หุนยนตของบริษัท KUKA
ทีส่ ามารถทํางานสือ่ สารกันเองไดระหวางหุน ยนต ทําใหสนิ คาระหวางผลิตสามารถปรับเปลีย่ น
ไดจนถึงสินคาขั้นสุดทาย และหากโรงงานมีการใชหุนยนตหรือระบบการผลิตอัตโนมัติเขามา
แทนที่คนโดยสมบูรณ หรือที่เรียกวา dark factory ก็หมายถึง ความเปนระบบอัตโนมัติ
ในทุกระบบงานตั้งแตโครงสรางพื้นฐาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ
6. ความยืดหยุนในกระบวนการผลิตสูงขึ้น ในบริบทของ I4.0 ความรวมมือระหวาง
ผูผ ลิตและซัพพลายเออรเองก็จะความยืดหยุน มากขึน้ เพราะสามารถทําไดบนเครือขายดิจทิ ลั
ผานเทคโนโลยีคลาวด ทําใหสามารถนําขอมูลไปใชในการจัดหาและรวมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ
กับซัพพลายเออร ผูออกแบบที่อยูคนละซีกโลกสามารถรวมมือกันในการออกแบบสินคา
ผาน CAD ตัวอยางเชน Dassault Systems และ BoostAeroSpace ไดออกแพลตฟอรม
รวมกันใหกับอุตสาหกรรมการบินในยุโรปชื่อ AirDesign ซึ่งเปนการออกแบบและผลิตรวมกัน
และสามารถใหบริการบนคลาวด ระบบนีจ้ ะชวยใหเกิดการแลกเปลีย่ นขอมูลการผลิตผลิตภัณฑ
ระหวางกิจการได นอกจากนี้ ในดานการจัดหาวัตถุดบิ ผูผ ลิตสามารถใชวตั ถุดบิ จากผูจ าํ หนาย
วัตถุดิบจากประเทศตาง ๆ ไดทั่วโลก นอกจากในแงของซัพพลายเออรดานวัตถุดิบแลว
ด า นทั ก ษะแรงงานก็ เ ช น เดี ย วกั น ผู  ผ ลิ ต ยั ง สามารถติ ด ต อ กั บ แรงงานทั ก ษะสู ง หรื อ
หาผูเชี่ยวชาญผานทางเครือขายไดทันทีผานระบบคลาวด ดังนั้น จะเห็นวาการผลิตโดยใช
เทคโนโลยี I4.0 ก็จะสงผลไปใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีของซัพพลายเออรดวยเชนกัน
ซึ่งซัพพลายเออรก็ควรจะมีการปรับตัวนําเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น โดยใชรูปแบบโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสม มีการเชื่อมโยงระบบ
เครือขาย ระบบอัตโนมัติ การใหบริการใหม ๆ มีการวิเคราะหขอมูล และมีมาตรฐาน
ดานเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
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ทีม่ า: The Boston Consulting Group , Sprinting to value Industry 4.0.

ภาพที่ 1 ประโยชนจากการนําเทคโนโลยี Industry 4.0 ไปใชในการผลิต
ประโยชนจากการนําเทคโนโลยี Industry 4.0 ไปใชขางตน สามารถวัดไดอยาง
เปนรูปธรรม จากการสํารวจผูบริหารระดับสูง 380 องคกร ของ Boston Consulting Group
หรือ BCG พบวาผูบริหารเชื่อมั่นวาองคกรตาง ๆ จะไดประโยชนจากการใชเทคโนโลยี I4.0
ประโยชนอนั ดับแรกเปนเรือ่ งการลดตนทุน ผลการสํารวจ มีผบู ริหารเกือบครึง่ หนึง่ (รอยละ 47)
ที่เห็นวาเปนเรื่องการลดตนทุน รองลงมา ผูบริหารรอยละ 43 เห็นวาเปนเรื่องการเพิ่มคุณภาพ
สินคา รอยละ 42 เห็นวาเปนเรื่องความมีประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ ผูบริหาร
เกือบทั้งหมดเห็นวาการนํา I4.0 เขามานั้นกอใหเกิดผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น ผูบริหารยังเห็นวา
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นไมเพียงจํากัดอยูแตในองคกรของตนเองเทานั้น ยังสามารถสงผานไปยัง
หวงโซอุปทานที่เกี่ยวของ ซึ่งในเรื่องนี้ มีผูบริหารเห็นดวยประมาณ รอยละ 30 ในเรื่อง
ชวยลดตนทุนดานหวงโซอุปทาน ชวยเพิ่มนวัตกรรมในสินคาและบริการ หรือทําใหผลิตภัณฑ
สามารถเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว (ภาพที่ 1)
ผลการสํารวจยังพบวา ผูบริหารคาดการณวาจะมีการเพิ่มการลงทุนในเรื่องดิจิทัล
มากขึ้นอีกเปนเทาตัวในอีกไมกี่ปขางหนา โดยเฉพาะในกลุมองคกรที่มีการลงทุนดานดิจิทัล
สูงอยูแลวในปจจุบัน จะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีกกวาสองเทา ซึ่งสวนใหญจะเปนการลงทุน
เกี่ยวกับการบูรณาการขอมูลภายในองคกรในแนวดิ่ง (vertical integration) การพัฒนา
นวัตกรรมดานสินคาและบริการ การเพิ่มชองทางการเขาถึงตลาดของลูกคา
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นอกจากนี้ ผลการสํารวจยังชี้ใหเห็นดวยวา ในอนาคตการเติบโตของเทคโนโลยี
ดานการวิเคราะหขอ มูลขนาดใหญ สวนใหญจะทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ
หรือระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ตั้งแตการวางแผนการผลิต ระบบการขนสง รวมถึง
การซอมบํารุงรักษาอยางมีประสิทธิภาพดังที่กลาวมาแลว โดยในป 2020 มีการคาดการณวา
บริ ษั ท ต า ง ๆ ทั่ ว โลกจะมี ร ายได จ ากโมเดลธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉลี่ ย ร อ ยละ 2.9
จากความเห็นของผูบริหารสวนใหญคาดวา สาเหตุที่ทําใหรายไดเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากผลิตภัณฑ
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลไดเพิ่มขึ้น รองลงมาเห็นวาสามารถขยายผลิตภัณฑใหม
ที่เปนผลิตภัณฑดิจิทัล และสามารถใหบริการเสริมดวยบริการดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีกิจการ
ประมาณ 1 ใน 3 ที่วางแผนวา สามารถขยายการใหบริการเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล
ขนาดใหญใหกับลูกคาไดอีกในอนาคต

ผลกระทบของ I4.0
ตออุตสาหกรรมบริการ
ในประเทศตาง ๆ

SMART CITITES
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นอกจากภาคอุตสาหกรรมแลว บทบาทของการนําเทคโนโลยี I4.0 ไปใช ยังกอใหเกิด
คุณคาตอภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ดวยเชนกัน ไมวาจะเปนภาคบริการและภาคสังคม เราอาจจะ
เคยไดยินเรื่องของ 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
ใหประชาชนทัง้ ในดานการขนสง การใชพลังงาน ทําใหมคี วามนาอยูแ ละสะดวกสบาย เปนตน

SMART BUILDING

SMART TRANSPORTATION

SMART LOGISTICS
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ประเทศญีป่ นุ มีการนําเทคโนโลยี I4.0 ไปใชในดานสังคมและบริการมากขึน้ เนือ่ งจาก
มองวาในอนาคต ประเทศญี่ปุนจะตองเผชิญปญหาสังคมมากขึ้นและประสบภัยธรรมชาติ
บอยครัง้ ดังนัน้ จึงพยายามใชเทคโนโลยีเพือ่ ชวยประชาชนและสังคมโดยรวมใหเกิดความสะดวก
สบายเพิ่มขึ้น และเพิ่มความอยูดีกินดีของประชาชนใหมากที่สุด เกิดเปนสังคมที่เรียกวา
“Society 5.0” หรือ Super Smart Society โดยเทคโนโลยีจะถูกนําไปใชในการชวยเหลือ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผูส งู อายุใหเกิดความสะดวกสบายในการใชชวี ติ ตลอดอายุขยั
ส ว นในด า นสั ง คมจะเป น การใช เ ทคโนโลยี ใ นการแก ป  ญ หาเชิ ง โครงสร า งของประเทศ
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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การเตรียมพรอม
เพื่อเปลี่ยนผานไปสู I4.0

จากประโยชนขางตนที่เกิดขึ้นไมวากับผูประกอบการหรือกลุมหวงโซอุปทาน ก็นาจะ
ทําใหเห็นแนวโนมการเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมตาง ๆ ไปในทิศทางไปสูก ารใชเทคโนโลยี I4.0
ในอนาคตอยางแนนอน ผูประกอบการตองมีการปรับตัว เพื่อเตรียมพรอมรับมือใหทันกับ
การเปลีย่ นแปลงทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ เนือ่ งจากในไมชา ประเทศตาง ๆ ก็ตอ งปรับปรับตัวไปสู I4.0
อยางแนนอน เมื่อผูผลิตรายใหญมีการเปลี่ยนแปลง ก็ยอมจะสงผลกระทบตอซัพพลายเออร
รายยอยทีอ่ ยูใ นหวงโซอปุ ทาน ทีจ่ ะตองมีการเปลีย่ นแปลงตามอยางหลีกเลีย่ งไมได สิง่ ทีอ่ งคกร
จะตองระลึกไวเสมอคือการปรับเปลีย่ นเพือ่ ใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับความสามารถขององคกร
ซึ่งตองสอดคลองกับความรูความสามารถของแรงงานที่มีอยู ซึ่งหากยังไมมีความรูทักษะ
เพียงพอก็ตอ งมีการเตรียมพรอม อยางไรก็ดี ถึงแมผปู ระกอบการทัว่ โลกจะเห็นวานโยบาย I4.0
ก อ ให เ กิ ด คุ ณ ประโยชน ม หาศาลแก สั ง คมและเศรษฐกิ จ ก็ ยั ง ไม ไ ด มี ก ารเตรี ย มตั ว รั บ
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
ความมัน่ ใจวาองคกรของตนมีพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพหรือ
มีทักษะขั้นสูงที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต
ในการวางเปาหมายกลยุทธสําหรับการนําเทคโนโลยี I4.0 มาใชในองคกร ผูประกอบ
การควรวางกลยุทธดาน I4.0 โดยตั้งเปาหมายซึ่งอาจเปนระยะปานกลางประมาณ 5 ปกอน
โดยพิจารณา 9 เทคโนโลยีขางตนที่เหมาะสม แลววางแผนวาจะนําเทคโนโลยีใดเขามาใช
ในระบบใดบาง มีการวิเคราะหจุดที่จะปรับปรุงหลัก ๆ ที่สําคัญ อาจเริ่มตนจากเรื่องที่จะ
สงผลกระทบตอองคกรสูงกอน ไมวาจะเปนเรื่องคุณภาพและผลิตภาพ การวางโครงสราง
พื้นฐานองคกร ระบบการผลิต การบริหารจัดการ หรือระบบโลจิสติกสภายใน เปนตน
จากการสํ า รวจของสถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห ง ชาติ เ กี่ ย วกั บ ระดั บ พั ฒ นาการและ
ความพรอมของอุตสาหกรรมไทยในการเขาสูยุคของอุตสาหกรรมแหงอนาคต (Industry 4.0)
ในป 2560 พบวา องคกรสวนใหญมีการการบูรณาการขอมูลในแนวราบ (Horizontal
Integration) และ การบูรณาการขอมูลภายในองคกรในแนวดิ่ง (Vertical Integration)
เปนเพียงบางขั้นตอนเทานั้น โดยเฉพาะองคกรขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังมีการบูรณาการ
ข อ มู ล ในแนวดิ่ ง หรื อ ภายในองค ก รอยู  ใ นระดั บ ตํ่ า กว า ซึ่ ง หมายถึ ง องค ก รขนาดกลาง
และขนาดเล็กของไทยอาจจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางดาน IT เพื่อสนับสนุนใหเกิด
การเชือ่ มโยงกระบวนการหรือระบบงานภายในกอนทีจ่ ะขยายเครือขายออกไปภายนอกองคกร
เมื่อองคกรมีแผนการใชเทคโนโลยีตาง ๆ แลวก็ควรนํามาวางแผนกําลังคน หรือ
การวางแผนดาน competency ขององคกรในระยะยาว ในสวนของแรงงานที่มีอยูอาจจะตอง
ปรับเปลี่ยนการทํางานใหเหมาะสม หากขาดทักษะที่จําเปนก็ควรสรรหาวาจางเพิ่มเติม
หรือพัฒนาบุคลากรที่มีอยู นอกจากทักษะที่จําเปนสําหรับการใชเทคโนโลยีขางตนแลว
ผูประกอบการยังตองพิจารณาแรงงานที่มีทักษะดาน IT เพิ่มเติมอีกดวย เนื่องจากการใช
ระบบดิจิทัลในกระบวนการผลิตนั้น จําเปนตองใชขอมูลดิจิทัลที่มีความสอดคลองกับ
ดานวิศวกรรม ซึ่งจะนําไปสูการใชขอมูลดิจิทัลไดทั่วทั้งองคกร รวมถึงการสงขอมูลดิจิทัล
ใหกับหนวยงานภายนอกตลอดหวงโซอุปทานและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ

1 Industry 4.0 : Are you ready ? , Deloitte Review , Issue 22.
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โครงสรางพื้นฐาน
เปนสิ่งสําคัญที่สุด
ในการเปลี่ยนผานสู I4.0

ในภาพรวมของประเทศ การเปลี่ยนผานไปสู I4.0 นั้น โครงสรางพื้นฐานเปนสวนที่
ถือวามีความสําคัญที่สุดในการยกระดับประเทศใหไปสู I4.0 โครงสรางพื้นฐานครอบคลุม
อุตสาหกรรมสนับสนุนพื้นฐาน และระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึง
การฝกอบรมในหนวยงานรัฐบาลและเอกชนตาง ๆ เพราะเปนตัวที่จะขับเคลื่อนใหเทคโนโลยี
ที่จะนํามาใชในอนาคตมีความเปนไปได ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสนับสนุนพื้นฐาน และ
การศึกษาดังกลาวก็คงหนีไมพน ภาครัฐบาล สมาคม หนวยงานภาครัฐฯ และสถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวของที่จะตองใหความสนใจบูรณาการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวอยางของประเทศจีนมีนโยบาย I4.0 อยางชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนโครงสราง
พื้นฐานที่ครอบคลุม จีนมีการนํานโยบาย I4.0 มาใชในชื่อ Made in China 2025 ซึ่งเปน
การนําเทคโนโลยีขนั้ สูงมาใชในการผลิต เนือ่ งจากจีนตองการเปลีย่ นจากประเทศทีม่ ภี าพลักษณ
การผลิตที่เนนปริมาณ หรือ การรับจางผลิตเชิงปริมาณมาเปนการผลิตจํานวนมากโดยใช
เทคโนโลยีขั้นสูงและเนนคุณภาพเปนหลัก จากการใชนโยบายดังกลาวทําใหประเทศจีน
มี ก ารตั้ ง เป า หมายอุ ต สาหกรรมเป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมอนาคตอย า งชั ด เจน
10 อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมรถยนต เครื่องใชไฟฟา การแพทย สุขภาพ การศึกษา
ซึ่ ง เป น อุ ตสาหกรรมที่มีมูลคา เพิ่ม สูง โดยแตละอุตสาหกรรมตา งก็มีน โยบายที่ ชั ด เจน
ตัวอยางเชน ในกลุมอุตสาหกรรมหุนยนต มีแผนพัฒนาหุนยนตที่ใชในอุตสาหกรรมระยะ 5 ป
เพื่อตองการจะเพิ่มสวนแบงตลาดหุนยนตอุตสาหกรรมใหถึงแสนตัวตอป, มีการกอตั้ง
หนวยงานเพือ่ สงเสริมการพัฒนาและการใชหนุ ยนตในภาคการผลิต, มีการกําหนดเขตในนิคม
อุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรอัตโนมัติแทนแรงงานคน, มีโครงการนํารองดานการผลิตอัจฉริยะ,
มีการออกมาตรการลดหยอนภาษีสําหรับการใชงานหุนยนต เปนตน
สําหรับการลงทุนดานการวิจยั และพัฒนา ในชวงทีผ่ า นมาจีนไดใหงบประมาณเกีย่ วกับ
โครงการวิจยั มากกวารอยละ 2.1 ของ GDP ซึง่ เปนสัดสวนสูงมาก รวมไปถึงการใหการสนับสนุน
ดานเงินทุนรูปแบบตาง ๆ ในการลงทุนผลิตสินคานวัตกรรม วัสดุชนิดใหม เครือ่ งไฟฟาอัจฉริยะ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชเทคโนโลยีสูง การสนับสนุนดานการเงินและสินเชื่อใหแกโครงการ
พื้นฐาน เชน รถไฟความเร็วสูง โครงการที่ใชเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เปนตน
นอกจากนี้ ปจจัยเชิงโครงสรางที่เปนพื้นฐานสําคัญที่สุด คือระบบการศึกษาตั้งแต
หลักสูตรในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และการฝกอบรมผูประกอบการ ทักษะที่เปนที่ตองการ
สําหรับอุตสาหกรรมในอนาคตอยางมาก เปนทักษะแรงงานที่ตองใชทักษะและความสามารถ
สูงโดยเฉพาะในดานวิศวกรรมและดาน IT งานที่มีความซํ้า ๆ หรืองานที่ไมไดใชทักษะ
จะถู ก ทํ า แทนด ว ยหุ  น ยนต แ ละระบบอั ต โนมั ติ ใ นที่ สุ ด ทั ก ษะอี ก อย า งที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ในเกือบทุกอุตสาหกรรม คือการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง เนื่องจากการเก็บขอมูลของระบบ
ที่มีอยางตอเนื่องจํานวนมาก จึงตองอาศัยการวิเคราะหและการคาดการณขั้นสูง เพื่อใหเกิด
ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน กั บ ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง จะเห็ น ว า ด า นการศึ ก ษา ประเทศจี น
มีการเตรียมความพรอมในดานระบบการศึกษาเพือ่ รองรับแนวโนมอุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ในชวง 5 ปที่ผานมา ประเทศจีนมีการศึกษาเติบโตเกือบสองเทา มีรูปแบบการศึกษา
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ไมวา จะเปนการปรับปรุงหลักสูตรในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย หรือการขยาย
หลักสูตรการฝกอบรมมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบการศึกษายังเสริมความเปนผูประกอบการ
ที่ครอบคลุมความสามารถดาน IT และความคิดสรางสรรคใหกับแรงงาน ซึ่งจะเห็นวา
ประเทศจี น ค อ นข า งมี น โยบายและเป า หมายเพื่ อ ให เ กิ ด ความพร อ มด า นระบบนิ เ วศ
ในการเปลี่ยนผานสู I4.0 คอนขางดี
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นอกจากนโยบาย I4.0 ที่มีความชัดเจน และระบบการศึกษาที่มีความพรอมดังที่
ประเทศจีนไดมกี ารลงทุนรองรับขางตนแลว อุตสาหกรรมพืน้ ฐานสนับสนุนอีกประการทีส่ าํ คัญ
มากก็คือ ระบบเทคโนโลยีสื่อสารที่ตองมีความพรอมเพื่อการพัฒนาไปสู I4.0 ซึ่งครอบคลุม
ตั้งแตโครงสรางพื้นฐานอินเตอรเน็ตทั้งที่เปน fixed และ mobile ซึ่งจะตองมีความรวดเร็ว
ปลอดภัยและเชื่อถือไดสําหรับใชในการผลิตแบบ real-time สําหรับประเทศไทย มีระบบ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสื่อสารที่คอนขางจะมีความพรอม อยางไรก็ดี ความพรอม
ในดานเทคโนโลยีสื่อสารจําเปนตองมีระบบปองกันการโจมตีจากภายนอก หรือ cybersecurity
ในเรื่องนี้มีงานวิจัยเปดเผยวาองคกรตาง ๆ ก็ยังไมตระหนักหรือเห็นความสําคัญในเรื่องนี้
มากนัก ซึ่งก็จะเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองคกรที่จะไดรับการโจมตีจากภายนอกโดยไมรูตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบมีความซับซอนและมีการเชี่อมตอขอมูลภายนอกมากขึ้น ไมวาจะเปน
ลูกคาหรือองคกรอื่น ๆ
ประเทศไทยเองก็มีแผนการการพัฒนาในดานโครงสรางพื้นฐานที่คอนขางชัดเจน
เพื่อเตรียมพรอมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู I4.0 โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก เชน มีการลงทุนดานการขนสงหลายรูปแบบ ทั้งทางถนน ทาอากาศยาน รถไฟ
ซึ่งหากบรรลุตามแผนที่วางไว ก็จะทําใหเกิดการขนสงเชื่อมโยงกันตลอดหวงโซอุปทาน

เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
ทีม่ า: 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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ในสวนของกฎระเบียบมีการราง พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ซึ่งพยายามทําใหเขตเศรษฐกิจนี้มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดการลดตนทุน
ทั้งดานเงิน และเวลาในการดําเนินการ นอกจากนี้นักลงทุนยังไดสิทธิที่เปนตัวเงิน เชน
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีและไมใชภาษี
ในการสงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ดวยการสนับสนุนในดานโครงสรางพื้นฐานดังกลาว
ทําใหอตุ สาหกรรมเหลานีเ้ ริม่ เติบโต เชน ผูป ระกอบการทีเ่ ปนผูผ ลิตหุน ยนตในไทยเพิม่ ขึน้ มาก
ผูประกอบการในกลุมยานยนตและอิเล็กทรอนิกสก็มีแนวโนมนําระบบหุนยนตเขามาใช
เพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้น การเปลี่ยนผานสูการเปน I4.0 จึงไมใชเรื่องงาย เปนเรื่องที่ใชเวลานาน
ในการเตรียมโครงสรางพืน้ ฐานสนับสนุนทีแ่ ข็งแรง ผูป ระกอบการทีอ่ ยูใ นอุตสาหกรรมการผลิต
หรื อ แม ก ระทั่ ง บริ ก าร ก็ จ ะได รั บ ผลกระทบไม ม ากก็ น  อ ย ซึ่ ง ก็ ต  อ งมี ก ารเตรี ย มตั ว รั บ
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ควรมีการวางทิศทางเรื่องเทคโนโลยีที่จะนําเขามาใช
วางแผนกําลังคนและขีดความสามารถของพนักงานใหสามารถจัดการกับเทคโนโลยีที่นํามาใช
ในระยะยาวก็ จ ะทํ า ให ผู  ป ระกอบการที่ ส ามารถนํ า เทคโนโลยี ม าใช แ ล ว เกิ ด การผลิ ต
อยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และเกิดนวัตกรรมในสินคาและบริการ ที่จะทําใหประเทศไทย
สามารถกาวผานกับดักรายไดปานกลางไดในที่สุด
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