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คง
ไม่ต้องอธิบายว่า Industry 4.0 นั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร สิ่งที่

ส�าคัญคือว่า จะไปต่อได้อย่างไร เป็นของจริงหรือเป็นเพียง

ค�าพูดแฟชั่น ในญี่ปุ่นเองก็เป็นค�าที่ฮิตไม่น้อย หลายๆ แห่งได้เริ่มต้น

ไปบ้างแล้ว แม้แต่บริษัทขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ส่วนใหญ่ยังหลง

อยู่กับเคร่ืองมือ โดยยังไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ใน

หนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับ Industry 4.0 นี้ ได้มีค�าอยู่ 4 ค�าที่เป็น key-

word อยู่ ซึ่งท�าให้เกิดความเข้าใจว่า การปฏิบัติตาม Word นั้นคือ 

Industry 4.0  แต่แท้จริงแล้ว Word นั้นเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น  

สิ่งที่ส�าคัญคือต้องเขียน “ภาพที่ต้องการให้เป็น” ให้มีความชัดเจน

Word 1. Mass-customization หมายถึง การสร้างระบบการ

ผลิตสินค้าท่ีตรงกับความต้องการหรือรสนิยมของลูกค้าแต่ละคนๆ 

โดยสามารถมีต้นทุนหรือการส่งมอบ ท่ีไม่แตกต่างจากสินค้าที่ผลิต

ปรมิาณมาก (Mass production) การท�าให้เรือ่งน้ีเป็นจรงิได้นัน้ กค็อื

การใช้ IT หรือ IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

ขาดไม่ได้ในการบริหารระบบการรับออเดอร์หรือเครื่องจักรโรงงาน

อย่างมปีระสทิธิภาพ การท�า Mass-customization เพือ่เพิม่ทางเลอืก

ของสินค้า จึงเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะชื่นชอบมาก แต่อย่าเข้าใจผิดว่า นี่คือ

เป้าหมายสุดท้าย มันเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น ส่ิงที่ส�าคัญคือ “ท�ำ

ไปเพือ่อะไร” ตัวอย่างหนึง่ คือ ความส�าเรจ็ของบรษัิทขนาดกลางแห่ง

หนึ่ง เดิมเป็นโรงงานผลิตผ้า แต่ได้เปลี่ยน Business model เป็น 

ผูผ้ลติเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย ทีโ่ชว์รมู มตัีวอย่างกระโปรงชดุอยู ่30 ชดุ 

แต่เมือ่ใช้ จอมอนเิตอร์ กบั tablet ในมอืลกูค้า กจ็ะท�าให้สามารถเพิม่

จ�านวนชุดขึ้น 1.5 หมื่นเท่า เป็น 4.7 หมื่นชุดได้ เมื่อรู้รูปทรง ขนาด สี 

แล้ว ข้อมูลการออกแบบ จะท�าขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ แล้วส่งข้อมูล

ไปโรงงานเพื่อพิมพ์ผ้าที่เครื่องพิมพ์ที่ว่างอยู่ และตัดเย็บตามที่ลูกค้า

สั่ง สามารถส่งได้ใน 3 สัปดาห์ เหมือนกับสั่งตามโรงงานทั่วไป   

Word 2. Servitization ใช้ IT เชือ่มโยงโดยตรงกบัลกูค้า เปลีย่น 

Business Model จากผู้ผลิตที่จ�าหน่าย “ของ”  มาเป็นการจ�าหน่าย 

“บรกิาร” หรอืเรยีกว่า เข้าสูธ่รุกจิบรกิารบางส่วน ดงันัน้ ค�าว่า Serviti-

zation จึงมาจากค�าว่า การท�าให้ ธุรกิจการผลิตเป็นการบริการ 

(Service) บริษัทตัวอย่างนี้ ในปัจจุบันท�าธุรกิจการพัฒนา และผลิต

จ�าหน่าย Industrial Label Printer (พฒันาต่อเนือ่งมาจาก Bar code 

เริ่มขึ้นจริงหรือยังในญี่ปุ่น
ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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printer) เป็นที่หนึ่งในวงการ ถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก บริษัทนี้ 

เข้าสู่ Servitization นั้น ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะท�าก�าไรจากการบริการ 

แต่เป็นบริษัทผลิตที่ต้องการท�าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจด้วยการน�า

เสนอบรกิาร จดุเริม่ต้นก็คอืการสร้างระบบ Online service ทีเ่ป็นการ

ผสมผสาน ระบบต่างๆ ได้แก่ Label printer แบบตอบสนอง IoT เป็น

ครั้งแรกในโลก กับระบบการ Long distance observation นั่นคือที่ 

printer นั้นจะติดตั้งเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ support center 

ท�าให้สามารถรับรู้สภาพการท�างาน (เดินเครื่อง) ของ Printer ที ่

ลูกค้า ท�าให้สามารถคาดคะเนโอกาสจะเกิดเครื่องขัดข้อง (Failure) 

ได้ล่วงหน้า และสามารถส่งทีมงานซ่อมบ�ารุงไปที่ลูกค้าก่อนที่

เครื่องจักรจะหยุดการบริการนี้ เป็นบริการฟรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

ไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งรายอื่น 

Word 3. Smart Factory เป็นการเชื่อมโยงเครื่องจักรการผลิต

ในโรงงาน ด้วย Internet ท�าให้สามารถมองเห็น (Visualization) สภาพ

การผลิตได้อย่าง Real time โรงงานสามารถลดสินค้าระหว่างผลิต

หรือท�าให้ lead time สั้นลงได้ Smart factory นี้เป็นค�าที่รู้จักกันดีใน

กลุ่มบริษัทผู้ผลิตโดยเฉพาะผู้ผลิตขนาดใหญ่ แต่มีตัวอย่างบริษัท

ขนาดเลก็สามารถท�าได้ แม้จะมเีงนิทนุทีน้่อยหลกัคดิทีส่�าคญักค็อื ถ้า

ใช้เคร่ืองจักรได้ ก็ท�าให้เป็นอัตโนมัติให้หมดที่เหลือก็ใช้สติปัญญา 

ไอเดยีของคนนัน่เอง บรษัิท Pressing แห่งหน่ึง ต้องแข่งขนัเรือ่งต้นทนุ

กับจีน โรงงานแห่งนี้ ใช้วงจร Dial up เชื่อมโยงระบบของบริษัท เมื่อ

เริม่งาน ผูป้ฏบิตังิานกจ็ะ Set แม่พมิพ์ ตามเอกสารสัง่ผลติ แล้วท�าการ

อ่าน Bar code ของแม่พิมพ์  และชื่อตัวเอง ลงไปที่เครื่อง Press เมื่อ

ส่งวัตถุดิบเข้าไป เครื่องจักรจะเริ่มท�างาน ปริมาณที่ผลิตได้นั้น 

ผู้ปฏิบัติไม่ต้อง Input ลงในคอมพิวเตอร์ เซ็นเซอร์จะตรวจจับ แล้ว

บันทึกโดยอัตโนมัติ ที่ส�านักงานใหญ่ สามารถรับรู้ว่าที่โรงงานก�าลัง

ผลิตอะไรได้อย่าง Real time นั่นคือประโยชน์สูงสุด สามารถช่วยกัน

ป้องกันการส่งมอบล่าช้าได้ และสามารถตอบค�าถามลูกค้าได้ทันที 

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อีกด้วย 

Word 4. Big Data หมายถึงกลุ่มข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล

ที่เกิดจากการสะสมของข้อมูลที่ละเอียด จากการวิเคราะห์นี้ ท�าให้

สามารถใช้ประโยชน์ในการเพิ่มคุณค่า และประเด็นปัญหาใหม่ๆ ได้ 

มีบริษัทก่อสร้าง ท�าการเก็บข้อมูลด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น GPS เก็บ

ข้อมลูเกีย่วกบั สถานทีต่ัง้ของเครือ่งจกัร สภาพการท�างาน การปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิหรือสภาพฝนตก ต่างๆ ซึ่ง Big data  

ที่ว่านี้ สามารถที่จะอ่านได้อย่าง Real time เป็นประโยชน์มากใน 

การสร้างประสิทธิภาพของการก่อสร้าง ทั้งยังใช้ประโยชน์อย่างมาก

ในการค�านวณต้นทุนที่แม่นย�า โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนที่มี

ประสบการณ์เหมือนสมัยก่อน

การน�าเอาระบบ IT เข้ามาใช้ เพื่อให้เข้ากับยุค Digital  

หรอื Industry 4.0 นัน้เป็นเรือ่งทีจ่�าเป็น แต่ก่อนทีจ่ะถกูชกัจงูไปเพราะ 

บูมหรือแฟชั่น ควรจะต้องคิดเสียก่อนว่าจะต้องท�า Industry 4.0  

ไปท�าไมกัน

      


