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ใน
ยี่คน่� ไม่ว่าใครกิ็ติามกิ็สามารถึเข่้าส่่อี่ติสาหกิรรม

กิารผลิติ Hardware ได้ คน ๆ เด่ยีวกิ็สามารถึใชิ้

โรงงานภายีนอีกิ หร่อีเคร่อีข่่ายีอียี่างเติ็มท่�ในกิารสร้างกิิจกิาร เปุ่็น

ยี่คท่�ไม่ม่อี่ปุ่สรรคในกิารเข่้าส่่ธ์่รกิิจ ติลาดเปุ่็นติลาดท่�ไม่จำเปุ่็น

ผลิติภัณ์ฑ์์จำนวนมากินักิกิ็ผลิติอีอีกิมาข่ายี และอียี่่ได้ 

บริษัทผ่้ผลิติเคร่�อีงใชิ้ไฟัฟั้ายีักิษ์ใหญี่่อีย่ีางพัานาโซึ่นิค

หร่อีโซึ่น่� ล้วนแล้วแติ่ปุ่ระสบกิับปุ่ัญี่หาทางกิารบริหาร จำเปุ่็นติ้อีง

ปุ่ระกิาศมาติรกิารปุ่รับปุ่ร่งข่นาดใหญี่่ ในข่ณ์ะท่�วิศวกิรกิ็ทยีอียี

ลาอีอีกิอียี่่เร่�อียี ๆ ในข่ณ์ะเด่ยีวกิัน กิ็ม่คนท่�สร้างติัวเอีงเปุ่็นผ่้ผลิติ 

ดว้ยีกิารติดัสนิใจดว้ยีความคดิข่อีงติวัเอีงคนเดย่ีวกิม็ไ่มน่อ้ียี บรษิทั 

A ท่�ติั�งอียี่่เม่อีงจิบะ ก็ิเป็ุ่นผ่้ผลิติเคร่�อีงใช้ิไฟัฟั้าท่�ตัิ�งข่ึ�นด้วยีคน

คนเด่ยีว ค่อี ค่ณ์เอี็ม บริษัทน่�ม่พันักิงานคนเด่ยีวค่อีค่ณ์เอี็มน่�เอีง 

แติเ่ดมิเคยีทำงานอียี่เ่ปุ่น็ดไ่ซึ่นเ์นอีร์ในบรษิทัเคร่�อีงเสย่ีงข่นาดใหญี่่ 

แติ่ก็ิลาอีอีกิมาเพัราะว่า ถึึงแม้ว่าติัวเอีงจะอีอีกิแบบสินค้าใหม่

ไอีเด่ยีเปุ่น็เลิศ  แติถ่ึา้ฝี�ายีข่ายีเหน็วา่ ถึา้ไมไ่ดเ้ปุ่น็ธ์ร่กิจิระดบัหม่�น

ล้านเยีน กิ็ไม่ติ้อีงมาพั่ดถึึง ไอีเด่ยีวเหล่านั�นถึ่กิทิ�งไปุ่จำนวนมากิ

ซึ่ึ�งแท้จริงแล้วถึ้าวางข่ายีกิ็น่าจะข่ายีได้ด่เหม่อีนกิัน

ค่ณ์เอี็มติัดสินใจลาอีอีกิเพัราะเห็นว่าถ้ึาอีย่ี่ในบริษัท

ใหญี่่กิ็จะม่ข่่ดจำกิัดข่อีงกิารพััฒนาสินค้าใหม่ จึงได้ติั�งบริษัทเปุ่็น

ผ่้ผลิติท่�ม่คนเพั่ยีงคนเด่ยีวเม่�อีสิบปุ่ีท่�แล้ว เจตินารมณ์์กิ็ค่อี ถึ้าทำ

คนเด่ยีวแล้ว กิ็ไม่ต้ิอีงกัิงวลกิับข่นาดข่อีงธ่์รกิิจ สามารถึคิดค้น

สร้างผลิติภัณ์ฑ์์เปุ่็นข่อีงตินเอีงได้ เข่าได้ปุ่ระดิษฐ์โปุ๊่ะไฟัท่�ว่าเม่�อี

มก่ิารสั�นสะเทอ่ีนไฟักิจ็ะติดิ หลงัจากินั�น 1 นาท ่กิจ็ะดบัไปุ่เอีง เปุ่น็

ผลิติภัณ์ฑ์์ท่�ม่ความเปุ่็นข่อีงติัวเอีง และสามารถึเข่้าส่่กิล่่มสินค้า

ท่�เปุ่็นศิลปุ่กิรรมได้อ่ีกิด้วยี กิารผลิตินั�น ไม่ได้เน้นติ้นท่นมากินักิ 

โดยีติั�งราคาโปุ่๊ะไฟัท่�ม่ลำโพัง ข่ายีราคา 2.1 แสนเยีน ซึ่ึ�งไม่ถึ่กิเลยี 

จำนวนผลิติกิ็ผลิติเพั่ยีง 80 ติัวเท่านั�น กิารผลิตินั�น ใชิ้ด้ายีเงินท่�มักิ

จะใชิก้ิบัสิ�งทอีโบราณ์ท่�เกิย่ีวโติ มาใชิเ้ป็ุ่น Lamp Shade และยีงัใชิ้

วัสด่ spruce ท่�ใชิ้กิับกิ่ติาร์ หร่อีเปุ่ียีโน โดยีมอีบให้ชิ่างทำอีอีร์แกิน 

มาปุ่ระดษิฐเ์ปุ่น็ Speaker box ผลิติภัณ์ฑ์น่์� เปุ่น็ “ผลติิภณั์ฑ์ข์่อีงยีค่

แห่งจิติใจ” ซึ่ึ�งแน่นอีน บริษัทข่นาดใหญี่่ท่�กิำลังแข่่งข่ันกิันอียี่าง

ร่นแรงไม่ม่ทางท่�จะทำอีอีกิมาข่ายี 

แนวคดิข่อีงคณ่์เอีม็คอ่ี กิารปุ่ระสานงานรว่มมอ่ีกิบัช่ิางฝีมีอ่ี

ทั�วทั�งญี่่�ปุ่่�น นำเอีาศลิปุ่กิรรมเข่า้มาในสนิคา้ ซึ่ึ�งเปุ่น็ความฝีนัท่�ไมม่่

ทางเกิิดข่ึ�นได้ในบริษัทข่นาดใหญี่่

คนท่�อีอีกิจากิบรษิทัข่นาดใหญี่ม่าสรา้งความฝีนัข่อีงตินเอีง

ในกิารสร้าง Idea product ข่อีงตินเอีง ม่เพัิ�มมากิข่ึ�นเร่�อียี ๆ

บรษิทั S ข่อีงคณ่์ไอี กิส็รา้งบรษิทัข่ึ�นท่�อีากิฮิึาบารา โติเกิย่ีว 

อีด่ติทำงานในฝี�ายีงานวางแผนสินค้าข่อีงบริษัทเคร่�อีงไฟัฟั้า

ข่นาดยีักิษ์ ค่ณ์ไอีเห็นว่า ติลาดข่อีงสินค้าเคร่�อีงไฟัฟั้าในปุ่ัจจ่บัน 

ม่แติ่กิล้อีงดิจิทัล ท่ว่คริสติัล เคร่�อีงซึ่ักิผ้า ติ่้เยี็น ซึ่ึ�งเปุ่็นผลิติภัณ์ฑ์์

ท่�อียี่่ในข่อีบข่่ายีท่�เราจินตินากิารได้เท่านั�น ล้วนแติ่เปุ่็นแนวคิด

ปุ่รกิติิข่อีงบริษัทข่นาดใหญี่่ แต่ิตัิวเอีงอียีากิจะสร้างผลิติภัณ์ฑ์์ท่�

คนไมเ่คยีคิดวา่มผ่ลติิภณั์ฑ์อ์ีย่ีางน่�ดว้ยีหรอ่ี ไดเ้ริ�มกิอ่ีติั�งบรษัิทเม่�อี 

13 ปุ่ีท่�แล้ว ปุ่ัจจ่บันม่พันักิงานอียี่่ปุ่ระมาณ์ 10 คน ทำกิารพััฒนา

ผลิติภัณ์ฑ์์ท่�เร่ยีกิว่า “Live Ciel” ท่�เปุ่็นเคร่�อีงท่�ส่งคล่�นสดด้วยีภาพั

ท่�มาจากิอีนิเทอีรเ์นต็ิ ดว้ยีกิลอ้ีงสะพัายีเทา่นั�น ราคาข่อีง Live Ciel 

นั�นราคาเพั่ยีง 2.68-5.49 หม่�นเยีนเท่านั�น ยีอีดข่ายีปุ่ีละไม่กิ่�พััน

เคร่�อีงเท่านั�น ซึ่ึ�งเปุ่็นข่นาดธ์่รกิิจท่�เล็กิเกิินไปุ่สำหรับบริษัทข่นาด

ใหญี่่ท่�คิดว่า กิารข่ายีปุ่ีละหลายีล้านเคร่�อีงนั�นเปุ่็นเร่�อีงธ์รรมดา
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แติ่ค่ณ์ไอีไม่เปุ่็นห่วง เพัราะคิดว่า Needs ข่อีงผ่้บริโภคนั�น 

แบง่ยีอ่ียีอีย่ีางมากิ ซึึ่�งเป็ุ่นยีค่ท่�ไมเ่หมาะกัิบโมเดลกิารผลิติจำนวน

มากิข่อีงบริษัทข่นาดใหญี่่ สินค้าท่�ผ่้ผลิติข่นาดใหญี่่ไม่ยีอีมลงม่อี

เพัราะมข่่นาดธ์ร่กิจิท่�เลก็ิเกินิไปุ่ เริ�มเป็ุ่นท่�ติอ้ีงกิารมากิข่ึ�น บริษทั A 

หร่อีบริษัท S ท่�ว่าน่� เปุ่็นบริษัทผ่้ผลิติเคร่�อีงไฟัฟั้าข่นาดเล็กิท่�กิ่อีติั�ง

โดยีบ่คคลคนเด่ยีว สามารถึติอีบสนอีงความติ้อีงกิารข่อีงผ่้บริโภค

ซึ่ึ�งไม่พัึงพัอีใจในสินค้าปุ่ริมาณ์มากิข่อีงบริษัทข่นาดใหญี่่ กิารท่� 

ผ่้ผลิติใหม่ ๆ จำนวนคนน้อียี ๆ เริ�มเพัิ�มข่ึ�นมาเร่�อียี ๆ นั�นเพัราะว่า

อี่ปุ่สรรคกิารเข่้าส่่ติลาดเคร่�อีงใช้ิไฟัฟ้ัาเริ�มท่�จะลดน้อียีลงนั�นเอีง 

เม่�อีอีปุ่่สรรคเหล่านั�นหายีไปุ่อีย่ีางสมบร่ณ์แ์ล้ว ผลิติภณั์ฑ์ท์่�มไ่อีเด่ยี 

และผลิติจำนวนไม่มากิ กิ็จะไหลส่่ติลาดมากิข่ึ�นเร่�อียี ๆ

ติ้นท่นกิารพััฒนาก็ิลดลงอีย่ีางมากิ ซึึ่�งทำให้กิารพััฒนา

สินค้าท่�ทำโดยีคน ๆ เด่ยีวนั�นเกิิดข่ึ�นได้จริง ท่�เม่อีงโอีดะวาระ 

บริษัท B พันักิงานม่เพั่ยีงคนเด่ยีวค่อี ค่ณ์เค ได้ทำกิารพััฒนา 

โปุ่๊ะไฟั LED ติั�งโติ๊ะ (ใชิ้หลอีดไดโอีด) จำหน่ายีทางอีินเทอีร์เน็ติ 

ในปุ่ัจจ่บัน กิำลังพััฒนาแท่นชิาร์จไฟัไร้สายีสำหรับสมาร์ทโฟัน ท่�

บ้านข่อีงติัวเอีง สิ�งท่�สนับสน่นระบบกิารพััฒนาด้วยีติัวคนเด่ยีว 

กิ็ค่อี กิารบริกิารผลิติต่ิาง ๆ โดยีใชิ้เคร่�อีงจักิรผลิติใหม่ ๆ นั�นเอีง 

แติ่เดิม ผ่้ผลิติข่นาดกิลางและย่ีอีมนั�น จะติรวจสอีบร่ปุ่ทรงใน 

ข่ั�นติอีนกิารพััฒนาผลติิภณั์ฑ์์ โดยีกิารสั�งทำรปุ่่แบบจำลอีงท่�ทำด้วยีไม้ 

จากิภายีนอีกิ ซึ่ึ�งจะใชิค้า่ใชิจ้า่ยีหลายีแสนเยีน เสย่ีเวลารอีปุ่ระมาณ์ 

1 เดอ่ีน แติปุ่่จัจบ่นั มเ่คร่�อีงจกัิรใหมท่่�เรย่ีกิวา่เคร่�อีงพัมิพั ์3 มติิหิรอ่ี 

3D imention Printer (3D Printer) เกิิดข่ึ�นแล้ว วิธ์่กิารค่อี ใส่ข่้อีม่ล 

CAD (กิารอีอีกิแบบโดยีใชิ้คอีมพัิวเติอีร์ช่ิวยี) ใชิ้เวลาเพั่ยีงครึ�ง

วัน กิ็สร้างร่ปุ่แบบจำลอีง 3 มิติิได้ทันท่ บริษัทท่�ให้กิารบริกิาร 3D 

Print กิเ็กิดิข่ึ�นแลว้ ซึ่ึ�งใหบ้รกิิารสรา้งรปุ่่แบบจำลอีงน่� ทำไดทั้�งจากิ 

อีล่มิเน่ยีมท่�จำเป็ุ่นต้ิอีงใช้ิเคร่�อีงตัิดกัิด ค่าใช้ิจ่ายีใช้ิเงินเพั่ยีงไม่ก่ิ� 

พัันเยีนกิ็สามารถึทำได้ ใชิ้เวลาเพั่ยีงหนึ�งวัน กิ็เสร็จเร่ยีบร้อียี

แติ่เดิม CAD Software  แบบ 3D นั�นติ้อีง

ลงท่นถึึง 10 ล้านเยีน แติ่ปุ่ัจจ่บันน่� สามารถึหาได้

ด้วยีเงินเพั่ยีงไม่กิ่�แสนเยีน นอีกิจากิน่�ซึ่อีฟัติ์แวร์ฟัร่ 

กิ็ม่มากิมายี ติ้นท่นกิารพััฒนาลดลงอียี่างมากิเลยี

ท่เด่ยีว เปุ่็นปุ่ระโยีชิน์สำหรับบริษัทเล็กิ ๆ 

อี่ปุ่สรรคกิารเข้่าส่่อี่ติสาหกิรรมเคร่�อีงใช้ิ

ไฟัฟั้านั�น ไม่เพ่ัยีงแติ่เร่�อีงกิารพััฒนาอียี่างเด่ยีว

เท่านั�น ทางด้านกิารผลิติก็ิลดลงอีย่ีางมากิด้วยี ใน

ปุ่ัจจ่บัน กิารเกิิดข่ึ�นข่อีง EMS (Electronic device 

Manufacturing Service) กิข็่ยีายีติวัข่ึ�นอียีา่งรวดเรว็ 

ทำให้อีปุ่่สรรคกิารผลิตินั�นหายีไปุ่ทันท ่ถึา้สั�งผลิติต่ิอี 

EMS กิ็ไม่จำเปุ่็นต้ิอีงม่พันักิงานเกิ่�ยีวกิับกิารผลิติ ไม่จำเปุ่็นติ้อีง

ลงท่นเร่�อีงเคร่�อีงจักิรท่�มากิมายี ความเส่�ยีงกิ็จะไม่ม่

ติัวอียี่างข่อีง EMS ค่อี เชิ่นบริษัทท่�ม่ชิ่�อีข่อีงไติ้หวัน 

Honghai  ท่�ผลิติให้แกิ่แอีปุ่เปุ่ิ�ลในปุ่ระเทศจ่นระดับ10 ล้านชิิ�น 

แติ่จริง ๆ แล้ว ยีังม่ EMS ท่�ม่อีาว่ธ์ค่อีแรงงานติ้นท่นติ�ำท่�สามารถึ

ผลิติปุ่ริมาณ์น้อียี ๆ ได้ ในปุ่ระเทศติ่าง ๆ โดยีเฉัพัาะในปุ่ระเทศ

จ่น ท่�สามารถึรับผลิติได้แม้เพั่ยีง 1-2 หม่�นชิิ�น ในติ้นท่นผลิติท่�ติ�ำ 

รปุ่่แบบกิารผลิติท่�ผลิติปุ่ริมาณ์ติ�ำนั�น เหมาะกัิบผ่ผ้ลติิท่�เริ�มติน้ใหม่

ท่�ไม่จำเปุ่็นติ้อีงผลิติปุ่ริมาณ์มากิ ๆ บริษัท S นั�น ใชิ้บริกิาร EMS 

ในฟัิลิปุ่ปุ่ินส์ และจ่น ปุ่ริมาณ์ธ์่รกิิจข่อีง EMS ทั�วโลกินั�น จากิกิาร

สำรวจ ในปุ่ี 2011 ม่ยีอีดรวมถึึง 4.13 แสนล้านดอีลล่าร์ และใน 

ปุ่ี 2016 ม่ยีอีดถึึง 6.45 แสนล้านดอีลล่าร์ และม่แนวโน้มเติิบโติ

อียี่างรวดเร็วเร่�อียี ๆ  

นอีกิจากิน่� กิารผลิติปุ่ริมาณ์น้อียีท่�ไม่จำเปุ่็นติ้อีงพัึ�งบริกิาร

ข่อีง EMS กิ็ยีังสามารถึใช้ิฐานกิารผลิติ “โรงงานในท้อีงถึิ�น” ซึึ่�ง 

ใคร ๆ กิ็สามารถึใชิ้บริกิารได้อี่กิด้วยี ราคาข่อีงเคร่�อีงจักิรกิารผลิติ

กิ็ลดลงมากิ ทำให้สามารถึใชิ้ได้ในโรงงานข่นาดเล็กิในท้อีงถึิ�นได้

แล้ว

สถึานท่�ผลิติอียีา่งหนึ�ง เรย่ีกิวา่ Hacker Space ซึ่ึ�ง Hacker 

Space เกิิดข่ึ�นในทศวรรษ 1990 เปุ่็นสถึานท่�ผลิติท่�ม่อียี่่ในสังคม

ท้อีงถึิ�น ในปุ่ัจจ่บันน่� ทั�วโลกิรวมทั�งญี่่�ปุ่่�น ม่อียี่่เกิิดข่ึ�นในทศวรรษ 

1990 เปุ่็นสถึานท่�ผลิติท่�ม่อียี่่ในสังคมท้อีงถึิ�น ในปุ่ัจจ่บันน่� ทั�วโลกิ

รวมทั�งญี่่�ปุ่่�น ม่อียี่่ถึึง 1,100 แห่ง

ในอีนาคติ ถึา้ราคาลดติ�ำลงอีก่ิ เคร่�อีงจกัิรกิารผลติิเช่ิน 3D 

Printer นั�น อีาจจะมอ่ียี่ใ่นครวัเรอ่ีนกิไ็ด ้ซึึ่�งในวงกิารกิไ็ดค้าดกิารณ์์

ไว้ว่า ในปีุ่ 2030 Monodzukuri หร่อีระบบกิารผลิติ อีาจจะเป็ุ่น 

ผ่้ผลิติท่�อียี่่ท่�บ้านตินเอีงท่�ใคร ๆ กิ็สามารถึทำได้


