
21TPA news

L
e
a
n
 
&
 
P
r
o
d
u
c
t
iv
it
y

Lean & Productivity

April 2020 ●  No. 280

กฤชชัย อนรรฆมณี 

Lean and Productivity Consultant

kritchai.a@gmail.com 

“การ
พััฒนาต้อังคำำานึงอัยูู่่เสมิอัว่าเป็็นไป็เพั่�อัการป็รับป็รุง 

ผลิติภูาพั (Productivity) เทัคำโนโลิยู่เีป็็นเพัยีู่งหนึ�งใน

ปั็จจัยู่ทีั�จำาเป็็นต้อังเป็ลิี�ยู่นแป็ลิงเท่ัานั�นอีักสอังปั็จจัยู่แห่งการเป็ลิี�ยู่น

แป็ลิง ทัี�ต้อังพิัจารณาคำวบคู่ำไป็ด้วยู่เสมิอั ค่ำอั กระบวนก�ร (Process) 

แลิะ คำน (People)”

ประโยคข�างต�นมาจำากงานสัมมนา Digital Lean Way: 

The Next Operation Transform to Industry 4.0 โดยผู้้�เชื้่�ยวชื้าญ 

Dr.William Lee จำากสิงคโปร์ ซึ่ึ�งผู้มคิดว่าเป้็นเน้�อหาที�ชื้วนคิดมาก

ที�สุด จำะได�ห้ยิบเนื�อห้าสำาคัญๆ มาเล่าต่อ พร�อมกับผู้สมผู้สานความ

คิดเห้็นของตัวเองเพิ�มเติมครับ

อุตสาหกรรม 4.0

Dr.Lee เริ�มบรรยายด�วย Slide แรก เป็นภัาพห้ินโม่แป้ง 

ท่ี่�ต�องใชื้�แรงงานคนมาห้ม่น แล�วตั�งคำาถามว่า คนที่ำางานต�องม่ ทักษะ 

อะไร? ห้ากอยาก ผู้ลิตให้มากขึ�น จำะที่ำาได�อย่างไร? 

คำาตอบคอื ไม่ต�องการอะไรที่กัษะอะไรมากเลย ขอให้แข็งแรัง 

ห้ม่นได�เยอะๆ อย่าอ้�งาน อยากได�แป้งเพิ�ม ก็ใชื้�แรงให้�มากข้�น ถ�า 

ต�องการยิ�งข้�นไปอ่ก ก็ต�องเพิ�มเครื�อง และเพิ�มคน 

การพัฒนาเกิดข้�น เมื�อมน่ษย์ร้�ส้กว่า ที่ำาไมต�องมาเปลือง- 

แรงที่ำาเอง ม่การประดิษฐ์เก่ยร์ใชื้�พลังนำ�ามาห้ม่นให้�แที่น จำนกระทัี่�ง 

มาถ้งการประดิษฐ์มอเตอร์ห้ลงัจำากม่ไฟัฟ้ัา ทักษะพูนักงานก็เป้ลี�ยน 

ไป้ จำากอยากได�พนักงานกล�ามโตๆ กก็ลายมาเป็นคนท่ี่�ม่ความร้�ใชื้�งาน  

เครื�องจำักรได�

ดังนั�น การนำาเที่คโนโลย่มาใชื้�ที่ดแที่นแรงงานคนเป็นสิ�ง 

ที่่�ม่มานานแล�ว แต่สิ�งที่่�ที่ำาให้�การปฏิิวัติอ่ตสาห้กรรมครั�งที่่� 4 น่� 

ม่ผู้ลกระที่บมาก เพราะเที่คโนโลย่ให้ม่ที่่�กำาลังก�าวเข�ามานั�น เป้็นไป้ 

อย่างรัวดเรั็วกว่าทุกๆ ครัั�ง

รัฐบาลปัจำจำ่บัน สื�อสารกับคนในสังคมว่า ประเที่ศไที่ย 4.0 

และ อ่ตสาห้กรรม 4.0 คือห้นที่างแห้่งการก�าวข�ามผู้่านไปส้่การเป็น 

ป้รัะเทศรัายได้ส้ง ม่โครงการรัฐออกมามากมาย รวมถ้งการส่งเสริม 

ให้�ผู้้�ประกอบการลงที่่นในเที่คโนโลย่ เพื�อปรับเปล่�ยนระบบการผู้ลิต 

ของตนเอง 

แต่คำาถามพื�นฐานท่ี่�ต�องไม่ลืมคือ เป้�ห้ม�ยข้อง อุติส่�ห้กรรม 

4.0 คำ่ออะไร? ทัำาให้เกิดผลิลิัพัธ์์อัะไรทัี�ดีขึ้ึ �น ผลิิตได้มิากขึ้ึ �น? 

คำุณภูาพัดีขึ้ึ�น? ต้นทัุนถููกลิง? เสร็จเร็วขึ้ึ�น? ลิูกคำ้าพัอัใจมิากขึ้ึ�น?

เราอาจำขมวดสิ�งท่ี่�พ้ดมาที่ั�งห้มดน่�ด�วยคำาเด่ยวคือ “ผู้ลิตภาพู” ท่ี่�สง้ข้�น 

ดังนั�น อ่ตสาห้กรรม 4.0 จำ้งไม่ใชื้่เพ่ยงม่มแห้่งการนำา Tech- 

nology ให้ม่ๆ มาใชื้� แต่ต�องเป็น การัป้รัับ้ป้รัุงผู้ลิตภาพู โดยการ 

ใชื้� Technology เป็นเครื�องมือ ซึ่้�งจำะที่ำาให้� Technology นั�นม่ความ 

เห้มาะสม และเกิดประโยชื้น์กับล้กค�า องค์กรและผู้้�ม่ส่วนเก่�ยวข�อง

อื�นๆ ได�อย่างแที่�จำริง 

Digital Lean Way
วิถีีที� ไม�หลี่งทางของอ่ตสาหกรรม
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ระบบการผู้ลิตจำ้งเป็นกระบวนการ ที่่�ใชื้�ประโยชื้น์จำากที่รัพ-

ยากรได�ส้งส่ด ปรับเปล่�ยนตนเองได�อย่างรวดเร็ว เพื�อสนองความ 

ต�องการของล้กค�ารายบ่คคล ล้กค�าติดตามความคืบห้น�าของการ 

ผู้ลิตได�ตลอดเวลา ใชื้� Simulation ในการออกแบบที่ั�งผู้ลิตภััณฑ์์ และ 

กระบวนการเพื�อให้�ความส้ญเส่ยม่ค่าตำ�าส่ด

การประย่กต์ใชื้�เที่คโนโลย่ที่่�สำาคัญๆ เพื�อรองรับ Digital 

Lean เชื้่น

➣ การัใชื้้หุ่นยนต์ ห้่่นยนต์ผู้ลิตและตรวจำสอบค่ณภัาพได� 

ด�วยตัวเอง ม่ความสามารถห้ลากห้ลาย สื�อสารข�อม้ลที่่�จำำาเป็น และ 

ปัญห้าที่่�เกิดข้�น ไปยังเครื�องจำักรอื�นๆ ห้รือ ผู้้�ที่่�เก่�ยวข�องได� 

➣ รัะบ้บ้บ้ำารัุงรัักษา ที่ราบข�อม้ลที่่�เก่�ยวข�องกับเครื�อง- 

จำักรได�ที่ันที่่ เชื้่น เครื�องจำักรเส่ย เปล่�ยนแม่พิมพ์ ความเร็วตก 

เดินเครื�องตัวเปล่า นอกจำากยังสามารถวิเคราะห้์ เพื�อคาดการณ ์

เวลาที่่�จำะควรจำะบำาร่งรักษาล่วงห้น�าได�ด�วย (Predictive Mainte-

nance)

➣ Additive Manufacturing เครื�องพิมพ์ 3 มิติ ราคา 

ถ้กลงมามาก การสร�างชื้ิ�นงานต�นแบบ ห้รือคำาสั�งซึ่ื�อจำำานวนน�อยๆ 

จำะที่ำาได�ง่ายข้�นด�วยต�นที่่นถ้ก พร�อมกับความห้ลากห้ลายของการใชื้� 

วัสด่พิมพ์ ที่่�ห้ลากห้ลายข้�นเรื�อยๆ และเที่คโนโลย่ค้่กัน คือ 3D Scan-

ner ที่่�ที่ำาให้�ร้ปที่รง 3 มิติ กลายเป็นข�อม้ล Digital ได�ในเวลาอันสั�น 

➣ Machine as a service การถ่ายเอกสารในอด่ต องค์กร 

ต�องม่เครื�องถ่ายเอกสารเองเป็นที่รัพย์สิน แต่ปัจำจำ่บัน การให้�บริการ 

ถ่ายเอกสาร โดยคิดต�นที่่นตามปริมาณงานกลายเป็นเรื�องปกติ 

เครื�องจำกัรการผู้ลิตในอนาคต สามารถม่รป้แบบธ่รกิจำท่ี่�เปล่�ยนแปลง 

ในลักษณะเด่ยวกัน 

➣ Big Data Driven Quality ข�อม้ล Digital มห้าศาล 

จำากระบบการผู้ลิต  และเครื�องจำกัร สามารถนำามาวิเคราะห์้ประมวลผู้ล 

เพื�อนำามาใชื้�ในการพัฒนาค่ณภัาพในกระบวนการ

บทส่งท้าย

ม่คำากล่าวห้น้�งในระห้ว่างการสัมมนา ท่ี่�น่าใคร่ครวญมากคอื 

“ไม่คำวรม่ใคำรทุ่�ถููกทุิ�งไว้เบ่�องห้ลังเพร�ะ Industry 4.0”  

ประเที่ศไที่ยเรา ยังคงม่แรงงานอ่กจำำานวนมาก ที่่�ไม่ได�ม่ 

ที่ักษะความร้�ห้รือการศ้กษาส้ง จำ้งเป็นภัารกิจำที่่�ที่�าที่ายของผู้้�บริห้าร 

ที�จัะต้องบ้รัิหารัการัเป้ลี �ยนแป้ลงนี�ด้วยความเรั็วที �เหมาะสม 

พร�อมกับนำาพาบ่คลากรในองค์กร ในการฝ่�าคลื�นลมแห้่งความ 

เปล่�ยนแปลงที่่�ถาโถมเข�ามาครับ 

Digital Lean Way

แนวคิด Lean นั�น นำามาจำาก การตกผู้ล้กวิถ่การปฏิิบัติของ 

โตโยต�า ที่่�ได�รับการยอมรับว่า เป็นวิธ่การจำัดการที่่�เป็นเลิศ ด้วยการั

ขจััดความส้ญเสียที�มีในกรัะบ้วนการั 

ห้ลักการต่างๆ ที่่�ม่การพ้ดถ้ง เชื้่น กระบวนการที่่�ต่อเนื�อง 

(Flow) ระบบการผู้ลิตที่่�ยืดห้ย่่นตอบสนองความต�องการล้กค�า 

ที่่�แตกต่าง การสร�าง และตรวจำสอบค่ณภัาพในที่่กกระบวนการ ด�วย

การม่ส่วนร่วมจำากพนักงานที่่กคน เป็นต�น

การประย่กต์ใชื้�แนวคิด Lean โดยที่ั�วไปนั�น ไม่ได�เน�นการ 

ใชื้�เที่คโนโลย่เพื�อการปรบัปร่งมากนกั แต่ในย่คแห่้งอ่ตสาห้กรรม 4.0 

น่� การนำาเที่คโนโลย่มาใชื้�เพื�อการปรบัปร่งผู้ลิตภัาพ ตามแนวคิดของ 

Lean จำ้งกลายเป็น โอกาสแห่งการัป้รัับ้ป้รัุงครัั�งใหญ่ที�เกิดขึ�น

ด�วยโลกดิจำิตอลในปัจำจำ่บัน การเชื้ื�อมต่อข�อม้ล ไม่ม่ข�อจำำากัด 

ในเรื�องของสถานที่่� และเวลาอ่กต่อไป นอกจำากนั�น ต้นทุนการัใชื้้ 

เทคโนโลยี ก็ยังลดลงมาเรื�อยๆด�วย 

การสื�อสารที่่�เกิดข้�น สามารถพิจำารณาได� ที่ั�งที่่�เกิด “ภายใน”

องค์กรเอง เชื้่น ระห้ว่างคนกับคน คนกับเครื�องจำักร เครื�องจำักรกับ 

เครื�องจำักร  ส่วนในระดับถัดมาคือ “ข้าม” องค์กร ห้รือ ใน Supply 

Chain เช่ื้น ระห้ว่างองค์กรกับ Supplier ลก้ค�า และผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยอื�น 

เป็นต�น
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