
   
 

 

Smart Manufacturing ทางรอดอุตสาหกรรมยุค New Normal 
 

  
ในภาวะวิถีปกตใิหม่ หรือ New normal ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่เพียงแต่รูปแบบ

การด าเนินชีวิต แต่ยังส่งผลถึงการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ นับเป็นความ
ท้าทายและโอกาสที่อุตสาหกรรมจะต้องเผชิญ รวมถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ  ที่จะเกิดข้ึน ท าให้อุตสาหกรรม
ต้องเตรียมรับมือและวางแผนกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นส าหรับอนาคต 

 COVID-19 ถือเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเกิดจากความต้องการของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลาย รูปแบบการท างานที่ต้องให้ความส าคัญเรื่อง
ระยะห่างทางสังคม และข้อบังคับด้านสุขอนามัย ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานสง่ผลให้เกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบและสินค้า ท าให้กระบวนการผลิตเกิดการชะงัก โดยเฉพาะการผลิตแบบ just-in-time และเกิดการ 
stockouts ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน การวางกลยุทธ์ใน
การจัดจ าหน่ายใหม่ ๆ และการน าเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 มาปรับใช้ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ประสบความส าเร็จมีดังนี้ 

• Supply chain resiliency สร้างการมองเห็นจากต้นทางถึงปลายทางของห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
ปรับปรุงความยืดหยุ่นด้วยการน าเทคโนโลยีเ ข้ามาช่วย เ ช่น  ระบบปฏิบัติการการผลิต 
(Manufacturing Execution Systems: MES) ที่ช่วยในการเช่ือมต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และ
เก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตแบบ Real-time ตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนได้เป็นสินค้า ท าให้มี
ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการติดสินใจ 

• Reshoring กระจายห่วงโซ่อุปทานด้วยการย้ายฐานการผลิตกลับไปยังประเทศตนเอง  ท าให้การ
จัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ ซึ่งการน าระบบ
อัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตจะช่วยให้ประหยัดต้นทุน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

• New Distribution Strategies วางกลยุทธ์การจ าหน่ายสินค้าใหม่ด้วยการขายสินค้าแบบปลีก
ให้กับผู้บริโภคโดยตรง (Direct-to-Consumer: D2C) ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายของตัวเอง เช่น 
เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งกลยุทธ์นี้ประสบความส าเร็จอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรค โดยจะต้องมีการบูรณาการระบบเทคโนโลยี เช่น ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse 
Management Systems) และระบบปฏิบัติการการผลิต (Manufacturing Execution Systems) 

• Industry 4.0 technologies น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
ไม่ว่าจะเป็น การเช่ือมต่อ 5G, IoT sensors, ระบบอัตโนมัติข้ันสูง (Advance automation), AI-
powered analytics และ Robotics เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ผลิตจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าในการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่าน้ีมาใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพและ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 



   
 

นอกจากนี้การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาจะช่วยเร่งการฟื้นตัวของธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน โดยองค์กรควรให้ความส าคัญกับช่วงระยะเวลาและข้ันตอนในการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม ดังภาพ
ด้านล่าง 

แนวทางการเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัลสู่วิถีปกติใหม่ 
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• สร างร   การท างานร่วมกันที่เหมา สม แล 
ม่ันใจ ด ว่า นักงานมีความปลอด ัย สามารถ
ท างานจากที่ หนก  ด  (Remote work) แล ย าย
 ปท างาน นดิจิทัลแ ลต อร ม ด 

• ใ   AI/advanced analytics แล  ูร าการ
ร่วมกั ร   อัตโนมัติเ  ่อเ ่ิมความย ดหยุ่นใน
การด าเนินงาน แล ปร หยัดต นทุน

• เร่งยอด ายออน ลน ที่เป นที่ต องการ อง
 ู  ริโ คให เ ่ิม   นเ  ่อให สามารถแ ่ง ัน ด ใน
 าว วิถีปกติใหม่

• ส่งเสริมให เกิดการยอมรั การใ   ริการดิจิทัล
ตั งแต่ครั งแรก แล สร างปร ส การ  ใหม่ให กั 
ลูกค าเ  ่อเป น ู น าในตลาดใหม่แล สร างความ
แตกต่าง

• เตรียม ร อมรั ม อกั  าว วิก ติต่าง   มุ่งเน น
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีโอกาสเติ โตสูง 
เ ่น การสา าร สุ ทาง กล (Telehealth) การ
ดูแลแ  เสม อน (Virtual Care) แล  Biotech 
  ่งจ  ่วยเ ่ิม ีดความสามารถแล การสร างสรรค 
สิ่งใหม่  

• ใ  ปร โย น ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงในวิถีปกติใหม่ 
เ ่น ปร ส การ  ในการใ   Digital Commerce 
การใ  ร   อัตโนมัติ  Cloud Services แล 
ความปลอด ัยทาง  เ อร  
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