Smart Manufacturing ทางรอดอุตสาหกรรมยุค New Normal
ในภาวะวิถีปกติใหม่ หรือ New normal ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่เพียงแต่รูปแบบ
การดาเนินชีวิต แต่ยังส่งผลถึงการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ นับเป็นความ
ท้าทายและโอกาสที่ อุตสาหกรรมจะต้องเผชิญ รวมถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทาให้อุตสาหกรรม
ต้องเตรียมรับมือและวางแผนกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นสาหรับอนาคต
COVID-19 ถือเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเกิดจากความต้องการของ
ผู้บ ริโ ภคเปลี่ยนไปทั้ง ในด้านปริม าณและความหลากหลาย รูป แบบการทางานที่ ต้องให้ความส าคัญเรื่อง
ระยะห่างทางสังคม และข้อบังคับด้านสุขอนามัย ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบและสินค้า ทาให้กระบวนการผลิตเกิดการชะงัก โดยเฉพาะการผลิตแบบ just-in-time และเกิดการ
stockouts ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน การวางกลยุทธ์ใน
การจัดจ าหน่ายใหม่ ๆ และการนาเทคโนโลยีสาหรับ อุตสาหกรรม 4.0 มาปรับ ใช้ ซึ่ง ปัจ จัยสาคัญที่ทาให้
ประสบความสาเร็จมีดังนี้
• Supply chain resiliency สร้ า งการมองเห็น จากต้ น ทางถึ ง ปลายทางของห่ว งโซ่อุ ป ทานเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ความยื ด หยุ่ น ด้ ว ยการน าเทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ย เช่ น ระบบปฏิ บั ติ ก ารการผลิ ต
(Manufacturing Execution Systems: MES) ที่ช่วยในการเชื่อมต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และ
เก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตแบบ Real-time ตั้งแต่การวางแผนการผลิตจนได้เป็นสินค้า ทาให้มี
ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการติดสินใจ
• Reshoring กระจายห่วงโซ่อุปทานด้วยการย้ายฐานการผลิตกลับไปยังประเทศตนเอง ท าให้การ
จัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ ซึ่งการนาระบบ
อัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตจะช่วยให้ประหยัดต้นทุน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
• New Distribution Strategies วางกลยุท ธ์ก ารจ าหน่ายสินค้าใหม่ ด้วยการขายสินค้าแบบปลีก
ให้กับผู้บริโภคโดยตรง (Direct-to-Consumer: D2C) ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายของตัวเอง เช่น
เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งกลยุทธ์นี้ประสบความสาเร็จอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรค โดยจะต้อ งมี การบูร ณาการระบบเทคโนโลยี เช่น ระบบการจัดการคลัง สินค้า (Warehouse
Management Systems) และระบบปฏิบัติการการผลิต (Manufacturing Execution Systems)
• Industry 4.0 technologies นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ไม่ ว่าจะเป็น การเชื่อ มต่อ 5G, IoT sensors, ระบบอัตโนมั ติขั้นสูง (Advance automation), AIpowered analytics และ Robotics เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ผลิตจาเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าในการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพและ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้การนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาจะช่วยเร่งการฟื้นตัวของธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน โดยองค์กรควรให้ความสาคัญกับช่วงระยะเวลาและขั้นตอนในการปรับ เปลี่ยนที่เหมาะสม ดังภาพ
ด้านล่าง
แนวทางการเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัลสู่วิถีปกติใหม่

•

•
•

•

สรางร การทางานร่วมกันที่เหมา สม แล
มั่นใจ ดว่า นักงานมีความปลอด ัย สามารถ
ทางานจากที่ หนก ด (Remote work) แล ยาย
ปทางาน นดิจิทัลแ ลต อรม ด
ใ AI/advanced analytics แล ูร าการ
ร่วมกั ร อัตโนมัติเ ่อเ ิ่มความยดหยุ่นใน
การดาเนินงาน แล ปร หยัดตนทุน

•

เร่งยอด ายออน ลนที่เปนที่ตองการ อง
ู ริโ คใหเ ิ่ม นเ ่อใหสามารถแ ่ง ัน ดใน
าว วิถีปกติใหม่
ส่งเสริมใหเกิดการยอมรั การใ ริการดิจิทัล
ตังแต่ครังแรก แล สรางปร ส การ ใหม่ใหกั
ลูกคาเ ่อเปน ูนาในตลาดใหม่แล สรางความ
แตกต่าง

•

เตรียม รอมรั มอกั าว วิก ติต่าง มุ่งเนน
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีโอกาสเติ โตสูง
เ ่น การสา าร สุ ทาง กล (Telehealth) การ
ดูแลแ เสมอน (Virtual Care) แล Biotech
่งจ ่วยเ ิ่ม ีดความสามารถแล การสรางสรรค
สิ่งใหม่
ใ ปร โย นที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงในวิถีปกติใหม่
เ ่น ปร ส การ ในการใ Digital Commerce
การใ ร อัตโนมัติ Cloud Services แล
ความปลอด ัยทาง เ อร
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