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กษณ์ะพิเศษข้อีงญี�ป่่น ในเร่ิ�อีงการิผ่ลัิตที�มีความ

แข้ง็แกริ�งที�เริยีกว�า Monoduzukuri (แปลัว�า การิผ่ลัติ

ข้อีงอีย�างสริา้งสริริค)์ นั�น ในข้ณ์ะที�ค�าแริงงานในญี�ป่น่เพิ�มข้ึ�นอีย�าง

มาก ผ่่ผ้่ลัติตอ้ีงแบ�งริบัภัาริะตน้ทน่ที�สง่ ในข้ณ์ะที�ตอ้ีงแข้�งขั้นอีย�าง

ริ่นแริงกับปริะเทศที�กำลัังร่ิ�งข้ึ�นมาอีย�างปริะเทศจีน แต�เพียง

“ไคเซ็ึ้น” อีย�างเดยีว จะสามาริถริอีงริบัการิอีย่�ริอีดข้อีงโริงงานญี�ป่น่

ได้ห้ริ่อี จะสามาริถแก้ปัญห้า “ภัาวะส่ญญากาศ” ได้ห้ริ่อีไม� ในปี 

2030 ญี�ป่่นจะต้อีงเปลัี�ยนไปส่�การิสริ้างบ่คลัากริ แลัะเทคโนโลัยี

จากฐานการิผ่ลัิตต�าง ๆ ให้้ได้

ริะบบ แลัะแนวคิดการิผ่ลัิตแบบ Monodzukuri ที�เป็นฐาน

ข้อีงเศริษฐกิจข้อีงญี�ป่่นมาชิ้านาน มีกิจกริริมไคเซึ่็นอีย�าง

ข้ะมักเข้ม้น สามาริถสริ้าง “เกนบะ” ห้น้างานการิผ่ลัิตในริะดับโลัก 

แลัะเป็นฐานสำคัญข้อีงความแข็้งแกริ�งข้อีงการิผ่ลัิตข้อีงญี�ป่่น

มานาน แต�จาก globalization ข้อีงเศริษฐกิจ เง่�อีนไข้การิแข้�งข้ัน

เปลัี�ยนแปลังไป ตน้ทน่ที�สง่ ทำให้ก้าริยา้ยฐานจากภัายในญี�ป่น่ไป

ส่�ต�างปริะเทศมีมากข้ึ�นเริ่�อีย ๆ จึงน�าจะมามอีงว�าในปี 2030 การิ

ผ่ลัิตข้อีงญี�ป่่นจะเป็นอีย�างไริ

โริงงานข้อีง NEC ยักษ์ให้ญ�ผ่่้ผ่ลัิตคอีมพิวเตอีริ์ข้อีงญี�ป่่น

มีโริงงานที�เม่อีงโยเนซึ่าว�า มีปริะวัติมานานกว�า 30 ปี แต�สำห้ริับ

การิผ่ลัติคอีมพิวเตอีร์ินั�น การิที�จะเพิ�ม Productivity นั�น เป็นเริ่�อีงที�

ยากมาก เพริาะว�ามีฤด่กาลัที�ทำให้้ยอีดการิผ่ลัิตแตกต�างกันไป 

โมเดลัมมีากมาย แลัะที�สำคญัตวั CPU แต�ลัะป ีริาคาต�ำลังเริ่�อีย ๆ

ในข้ณ์ะที�ตน้ทน่การิผ่ลัติในญี�ป่น่ยงัมสีง่อีย่�  การิที�จะสริา้งกำไรินั�น

จึงเป็นเริ่�อีงที�ยากมาก  

แต�อีย�างไริก็ตาม โริงงานก็ได้มีการิพยายามทำไคเซ็ึ่นมา

ตลัอีด ไม�มีการิลังท่นเคริ่�อีงจักริข้นาดให้ญ� มีเคริ่�อีงม่อีที�สำคัญค่อี

สว�านไฟฟ้าเท�านั�น การิค้นห้าจ่ดไคเซึ่็นนั�น ในห้นึ�งสายการิผ่ลัิต

สามาริถค้นห้าอีอีกมาได้ถึง 100 จ่ด การิที�โริงงานไม�ยอีมเอีา

เคริ่�อีงจักริข้นาดให้ญ�แบบไริ้คนเข้้ามาตามที�เคยวางแผ่นไว้ 

เพริาะว�าลัักษณ์ะการิผ่ลิัตเป็นแบบมากปริิมาณ์น้อีย นั�นเอีง ซึ่ึ�ง

การินำเคริ่�อีงจกัริข้นาดให้ญ�เข้า้มา ทำให้ป้ริะสทิธุภิัาพการิผ่ลัตินั�น

ตกต�ำ ทั�งยังต้อีงมีเงินลังท่นที�ส่งมากอีีกด้วย นอีกจากนี�ยังต้อีงมี

ค�าเส่�อีมริาคา ที�ทำให้้ค�าใช้ิจ�ายคงที�ส่งมากขึ้�น ยิ�งทำให้้ปริะสทิธุภิัาพ

การิผ่ลัติต�ำ แต�เพยีงมกีาริไคเซึ่น็มากเชิ�นนี� กไ็ม�สามาริถทำให้ช้ินะ

ค่�แข้�งได ้จงึมคีวามริ่ส้กึว�าโริงงานโยเนซึ่าว�าน�าจะอีย่�ไม�ริอีด เพริาะ

ไม�สามาริถชินะการิแข้�งขั้นกับค�ายอีเมริิกัน ห้ริ่อีเอีเชิีย เชิ�น จีน 

ไต้ห้วัน เกาห้ลีัได้ ดังนั�น NEC จึงได้ข้ายห้่้นส�วนให้ญ�ข้อีงธุ่ริกิจ

คอีมพิวเตอีริ์ภัายในปริะเทศให้้กับ Lenovo group ข้อีงจีน   

โริงงานโยเนซึ่าว�า นับได้ว�าเป็นโริงงานที�มีริะบบโลัจิสติกส์

ที�มีปริะสิทธุิภัาพ มีไอีเดียที�ห้น้างานมากมาย เป็นการิอีย่�ริ�วมกัน

ข้อีงคนกับเคริ่�อีงจักริ มีริะบบการิผ่ลัิตที�เป็นแบบมากปริิมาณ์น้อีย 

เริยีกไดว้�าเปน็ “โริงงานตวัเบา” ที�เปน็ตวัอีย�างข้อีงโริงงานอี่�น ๆ  มา

ชิ้านาน แต�ในที�ส่ดก็ต้อีงยอีมตกอีย่�ใต้ริ�มเงาข้อีงท่นต�างปริะเทศ

อีย�างห้ลัีกเลัี�ยงไม�ได้  
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การิฟ้�นตัวข้อีงโริงงาน NEC ที�โยเนซึ่าว�า จะทำได้อีย�างไริ 

นั�นค่อีการิม่�งส่�การิท้าทายที�ให้ม� โริงงานโยเนซึ่าว�าเปลัี�ยนตัวเอีง

เป็นศ่นย์พัฒนาเทคโนโลัยีการิผ่ลัิต แลัะพัฒนาผ่ลัิตภััณ์ฑ์์ให้ม� ซึ่ึ�ง

จะทำให้้ กริะบวนการิภัายในมีปริะสิทธิุภัาพส่งข้ึ�น ทักษะความ

สามาริถข้อีงผ่่ป้ฏิบิตังิานกจ็ะสง่ข้ึ�นดว้ย จากที�ความสามาริถในการิ

ผ่ลัิตต�อีคนต�อีวัน ค่อี 30 เคริ่�อีง ใชิ้เวลัาเพียง 2 ปี สามาริถเพิ�มข้ึ�น

เป็น 40 เคริ่�อีงได้ แลัะเป็นฐานสำคัญข้อีงการิผ่ลัิต Notebook ที�มี

น�ำห้นักเบาที�สด่ในโลัก แลัะกลัายเป็นสินค้าที�ตดิอัีนดับในปริะเทศ

ญี�ป่่นได้อีีกด้วย การิริ�วมม่อีกับค่�ค้าที�มีข้นาดให้ญ�กว�า Lenovo ก็

ทยอียเพิ�มข้ึ�น  มกีาริจดัซ่ึ่�อี จดัห้าชิิ�นส�วนริ�วมกนั ทำให้ล้ัดตน้ทน่ได้ 

จากตน้ทน่ที�ลัดลัง กน็ำมาเป็นค�าใชิจ้�ายในการิส�งเสริมิการิข้าย ทั�ง

ยังทำให้้ Lenovo ย้ายการิผ่ลัิตคอีมพิวเตอีริ์บางส�วนมาที�ญี�ป่่น 

เพิ�มมากข้ึ�นด้วย 

แน�นอีน “ไคเซึ่็น” ที�สะสมมาชิ้านาน ไม�ได้ไม�มีความห้มาย

เลัยทีเดียว ยังคงเป็นฐานสำคัญที�ริักษาความสามาริถในการิ

แข้�งข้นัดว้ย Monodzukuri จากห้นา้งาน ในสไตลัญ์ี�ป่น่ แต�ถงึแมว้�า

จะมี Monodzukuri ห้ริ่อีไคเซึ่็นก็ตาม แต�ถ้าโริงงานไม�เดินเคริ่�อีงก็

ไม�มีปริะโยชิน์อีะไริ ยิ�งห้ากว�าไม�มีสินค้าที�ข้ายดี ก็กลัายเป็นสิ�งที� 

ไร้ิค�า สิ�งที�โริงงานจะต้อีงม ีไม�เพยีงแต�การิมผี่ลัติภัาพที�ส่งเท�านั�น แต� 

ยงัจะต้อีงริวมศน่ย์บค่ลัากริ สนิคา้ แลัะเทคนิคการิผ่ลิัตซึ่ึ�งเป็นห้วัใจ

ข้อีง Monodzukuri นั�นเอีง

กริณ์ีตัวอีย�างต�อีไป ค่อี Mitsubishi Heavy Industry ซึ่ึ�งมี

โริงงานให้ญ�ที�ซึ่างามิฮาริา เป็นโริงงานผ่ลัิต Turbo charger ที�เพิ�ม

พลัังเคริ่�อีงยนต์ข้อีงริถยนต์ ซึ่ึ�งทำให้้การิใชิ้น�ำมันมีปริะสิทธุิภัาพ 

ส่งข้ึ�น เป็นที�ต้อีงการิข้อีงโลักอีย�างมากในข้ณ์ะนั�น มียอีดผ่ลัิตถึง 5 

ลั้านเคริ่�อีง แลัะในปีต�อีไปน�าจะได้ 10 ลั้านเคริ่�อีงเลัยทีเดียว 

แน�นอีนกลัย่ทธุ์ที�สำคัญ ค่อี การิสริ้าง No man  production line 

แต�นั�นไม�ไดห้้มายถงึการิเอีาห้่�นยนตร์ิป่เห้มอ่ีนคนที�เปน็เทคโนโลัยี

ที�ทันสมัยที�ส่ดเข้้ามาใช้ิ แต�เป็นการิปริะกอีบ

เคริ่�อีงจักริการิผ่ลัิตแบบทั�วไป เป็น line การิผ่ลัิตที�

เป็นข้อีงตัวเอีง โดยการิพัฒนากริะบวนการิข้นส�ง

ภัายใน แลัะใช้ิคนเพียงไม�กี�คน สำห้รัิบการิห้ยิบจับ

ชิิ�นส�วน ห้ริ่อีการิ Set up เท�านั�นเอีง

นอีกจากนี� เพ่�อีให้้การิทำงานเป็นแบบ

อีัตโนมัติ จึงได้มีการิพัฒนา Set up machine เม่�อี

ตดิตั�ง 1 เคร่ิ�อีง จะทำให้ส้ามาริถลัดงานลังได้ถงึ 0.8 

คน เห้ตผ่่ลัที�ทำให้จ้ำเปน็ตอ้ีงเปน็ No man กเ็พริาะ

ว�าเพ่�อีให้้โริงงานนี�สามาริถคงอีย่�ในญี�ป่่นได้ต�อีไป 

แลัะยังสามาริถชินะการิแข้�งข้ันกับที�อี่�น ๆ ในโลัก

ได้ แลัะคาดว�าอีีก 10 ปีข้้างห้น้า ค�าแริงงานใน

ปริะเทศที�กำลัังพัฒนาก็จะต้อีงส่งข้ึ�น ดังนั�นจึงต้อีงมีการิพัฒนา 

line การิผ่ลิัตแบบอัีตโนมัติ พร้ิอีมกับสร้ิางบ่คลัากลัที�สามาริถใช้ิ

งานสิ�งเห้ลั�านี�ได้ ซึึ่�งในต�างปริะเทศนั�น กค็อ่ีปริะเทศไทยที�เป็นแห้ลั�ง

ผ่ลัิตที�สำคัญ

การิลังท่นข้อีงญี�ป่่นในจีนนั�น มีความเสี�ยงอีย�างมาก จึงได้

มีนโยบาย China plus one นั�นค่อีปริะเทศในอีาเซึ่ียนนั�นเอีง แต�

ปริะเทศเห้ลั�านี� ลั้วนแลั้วแต�ค�าจ้างแริงงานส่งข้ึ�นเริ่�อีย ๆ การิจะ

ริกัษาความสามาริถในการิแข้�งข้นักค็งเปน็สิ�งที�ยาก จงึถงึเวลัาที�จะ

ตอ้ีงมี Monodzukuri ที�ผ่สมผ่สานริะห้ว�างคนกับเคร่ิ�อีงจักริที�ญี�ป่่น

จะตอ้ีงพฒันาข้ึ�นมาเอีง แต�อีย�างไริก็ตาม ภัาวะสญ่ญากาศในการิ

ผ่ลัิตภัายในญี�ป่่นจึงยังคงเป็นเริ่�อีงที�น�าเป็นห้�วง การิที�ญี�ป่่นจะคง

ความเข้ม้แข้ง็อีย่�ต�อีไปไดนั้�น โริงงานญี�ป่น่เอีง จะตอ้ีงมกีาริพฒันา

ไปส่�ทิศทางให้ม� ๆ โริงงานที�จะผ่ลิัตสินค้าเคริ่�อีงใช้ิไฟฟ้าข้นาด 

เลั็ก ๆ นั�น อีาจจะเป็น “เจ้าข้อีงคนเดียว” ที�มีเพียงความม่�งมั�นใน

การิผ่ลิัต แลัะไอีเดยีที�แปลักให้ม�กส็ามาริถทำได้แลัว้ สายการิผ่ลัติ

ที�เน้นไปใชิ ้ห้่�นยนต์ริป่ทริงคน นั�น กอ็ีาจจะจำเป็นต้อีงนำมาใชิแ้ทน

โริงงานแบบเดิม ๆ ที�ต้อีงแข้�งขั้นส่งด้านต้นท่น เพียง “ไคเซ็ึ่น” 

ภัายในโริงงานเท�านั�น คงไม�สามาริถต�อีส่้จนถึงปี 2030 ได้ ดังนั�น

ญี�ป่น่จะต้อีงเอีาวัสด ่แลัะเทคโนโลัยีที�นำสมัยลั�าสด่เข้า้มาใช้ิให้ไ้ด้ 

เป็นต้นว�า ห้่�นยนต์ริป่ทริงคน printed electronics ต�าง ๆ เข้้ามาใช้ิ 

ซึ่ึ�งโริงงานที�ผ่ลัิตสิ�งเห้ลั�านี�เริิ�มมีให้้เห้็นมามากข้ึ�นเริ่�อีย ๆ

โริงงานญี�ป่่นเริิ�มต้นที�เข้้าส่�กริะแสให้ม� ๆ ที�ได้มาจาก

นวัตกริริมทางเทคโนโลัยี มาสริ้างเป็น Monodzukuri ริ่ปแบบให้ม�

ขึ้�น พริ้อีมทั�งสริ้างบ่คลัากริให้้ข้ยายไปทั�วโลัก นั�นค่อีบทบาทข้อีง

ญี�ป่น่ ที�จะเข้า้ส่�ป ี2030 แลัะเม่�อีเข้า้ส่�ปนีี� บทบาทข้อีงโริงงานญี�ป่น่

ในฐานะฐานการิผ่ลิัตกจ็ะห้มดไป จะเป็นสถานที�ทดลัอีงข้นาดให้ญ�

ข้อีงเทคโนโลัยีให้ม�ลั�าส่ด แต�ถ้าญี�ป่่นไม�มีการิพัฒนาก้าวห้น้า 

ต�อีไป ญี�ป่่นก็คงจะห้ายไปจากโลักนี�อีย�างแน�นอีน




