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ห่
ากเอ่ยัถ่้งคําว่า Monodzukuri ซึ่้�งเป็นองค์ความร้�ที�

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลัยัี (ไทยั-ญี�ปุ�น) หรือ ส.ส.ท. 

ไดื�รับัการถ่่ายัทอดืจากญี�ปุ�นแลั�ว

Monodzukuri หมายัถ่้ง วิถ่ีการผลิัตงานอย่ัางตั�งใจ โดืยั

เอาจิตวิญญาณ์ใส่เขึ้�าไป เพื�อให�ไดื�ผลัิตภัณ์ฑ์์ที�มีความปราณ์ีต 

แลัะมีคุณ์ภาพที�ดืีเลัิศึ

 การเติ์มคำว่่า Smart เข้่าไป์ กลัายัเป็น Smart 

Monodzukuri จ้งหมายัถ่้ง การเติม “ระบับัการผลิัตอัจฉริยัะ” 

เขึ้�ากับัวิถ่ีการผลัิตงานอยั่างตั�งใจ ใส่จิตวิญญาณ์ เพื�อให�ไดื�สินค�า

แลัะบัริการที�ปราณ์ีต มีคุณ์ภาพ  

Smart Monodzukuri เกิดืขึ้้�นเพื�อรองรับักับัปัญหา

ขึ้าดืแคลันแรงงานที�มศีึกัยัภาพเฉพาะทาง โดืยัเฉพาะอย่ัางยัิ�ง การ

เขึ้�าส้่สังคมผ้�ส้งอายัุ จากตัวอยั่างขึ้องประเทศึญี�ปุ�น

โครงการ Smart Monodzukuri ท่� ส.ส.ท. ได้รับการ

ถ่ายทอดองค์คว่ามรู้จากป์ระเทศญ่่�ป์่�นจ้งเกิดข่้�น เพื�อการ

Smart Monodzukuri

สร้างบ่คคลากรท่�ม่คว่ามรู้คว่ามสามารถในด้านเทคโนโลย่

อัจฉริยะ เป์็นฟั่นเฟัืองสำคัญ่ไป์สู่การพัฒนาอ่ต์สาหุ่กรรม

ในอนาคต์

โดืยัความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศึรษฐกิจ การค�า แลัะ

อุตสาหกรรม ประเทศึญี�ปุ�น (METI) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมความร่วมมือทางเศึรษฐกิจ ญี�ปุ�น-

ไทยั (JTECS) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลัยัี (ไทยั-ญี�ปุ�น) สถ่าบััน

เทคโนโลัยีัไทยั-ญี�ปุ�น องคก์ารสง่เสรมิการค�าตา่งประเทศึขึ้องญี�ปุ�น 

(JETRO Bangkok)

Smart Monodzukuri เน้นการ “แก้ป่์ญ่หุ่าหุ่น้างาน” โดย

ใชิ้เทคโนโลย่ IVI-Model (Industrial Value Chain Initiative) ท่� 

ส.ส.ท. เร่ยกว่่า Kaizen IoT เพื�อเป์็นการป์รับเป์ล่�ยนระบบ

ภายในองค์กร จาก Analog สู่ Digital โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 

เป์็นการพัฒนาบ่คลากรภายในองค์กร

“พััฒนาระบบการผลิิต”

จาก Analog สู่่� Digital ด้้วยต้นทุุนทุ่�เหมาะสู่ม
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โครงการ Smart Monodzukuri for P Q C D (Productivity-

Quality-Cost-Delivery) โดืยัฝึ�ายับัริการให�คำปร้กษาแลัะบัริหาร

เครือขึ้่ายั สายังานการศ้ึกษา ฝึึกอบัรม แลัะให�คำปร้กษาสถ่าน-

ประกอบัการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลัยีั (ไทยั-ญี�ปุ�น) ไดื�นำแนวทาง

การแก�ปญัหาหน�างานโดืยัใช� IoT (Internet of Thing) ให�เกดิื Small 

Start ในร้ปแบับั Digital Visualization นำไปส้่กระบัวนการบัริหาร

การผลัติอยัา่งเปน็ระบับัที�สามารถ่ตดิืตาม แลัะเขึ้�าถ่ง้ขึ้�อมล้ัไดื�งา่ยั

โดืยัเฉพาะอยั่างยิั�ง เป็นการพัฒนาทีมงาน “บุัคลัากร

ต�นแบับั” ให�สามารถ่ขึ้ยัายัผลัพัฒนา Kaizen IoT ไดื�ดื�วยัทีมงาน

เอง แลัะเพื�อเป็นพื�นฐานในการทำ LEAN อยั่างเป็นระบับั นำไปส้่

การบัริหาร 4 Flows ที�มีประสิทธิิภาพ

อันประกอบัไปดื�วยั Information Flow (สารสนเทศึ) 

Material and Product Flow (วัตถุ่ดิืบัแลัะผลิัตภัณ์ฑ์์) People 

Flow (บัุคลัากร) แลัะ Cash (กระแสเงินสดื)

ภายัใต�แนวคิดื Smart Monodzukuri for P Q C D 

(Productivity: ผลัิตภาพ) (Quality: คุณ์ภาพ) (Cost: ต�นทุน) 

(Delivery: การส่งมอบัสินค�าแลัะบัริการ)

เหตผุลัหลักัที�ควรนำ Smart Monodzukuri มาใช�กค็อื ระบับั

การผลัิตในปัจจุบััน ต�องเป็นการพัฒนาการผลัิตให�ทันสมัยัเพื�อ 

สอดืรับักับัยัุคอุตสาหกรรม 4.0 โดืยัหลัายับัริษัทหลัายัโรงงานไดื�มี

ความพยัายัามลังทุนเปลีั�ยันจากการผลิัตดื�วยัมือ หรืออาศัึยัคนเป็น

ผ้�ผลัิต มาเป็นระบับัอัตโนมัติ
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อยั่างไรก็ดืี โรงงานหลัายัแห่งมีการเปลัี�ยันจาก Analog 

มาเป็น Digital โดืยัไม่ไดื�ทำการ “กำจัดืความส้ญเปลั่า” ให�เป็น 

“กระบัวนการที�มีม้ลัค่า” ทำให�การลังทุนนำระบับัอัตโนมัติหรือ 

Digital มาใช�ในองค์กรเกิดืประโยัชน์น�อยั

ทว่า Smart Monodzukuri เป็นแนวทางกระบัวนการ IVI 

Model (Industrial Value Chain Initiative Model) ขึ้องญี�ปุ�น เพื�อ

สร�างให�เกิดืการลังทุนอยั่างเป็นขึ้ั�นตอนในการนำ IoT มาปรับัปรุง 

แลัะประยัุกต์ใช�อยั่างมีประสิทธิิภาพ มีต�นทุนที�เหมาะสม 

Smart Monodzukuri จ้งเป็นโครงการเหมาะสำหรับั

โรงงาน โดืยัเฉพาะอยั่างยัิ�งโรงงานขึ้นาดืเลั็ก แลัะขึ้นาดืกลัาง 

ทกุประเภทอุตสาหกรรม ที�ต�องการยักระดัืบัการเปลัี�ยันแปลังให�ทัน

ยัุคอุตสาหกรรม 4.0 ให�เกิดืความคุ�มค่าจากการปรับัปรุง

นอกจากนี� Smart Monodzukuri ยัังเป็นการพัฒนา

บัุคลัากรผ้�เชี�ยัวชาญในภาคอุตสาหกรรม กับัการนำ IoT มาใช�

ในลัักษณ์ะที�สามารถ่พ้�งพาตนเองไดื� ส่งเสริมการพัฒนาระบับั

อตัโนมัต ิแลัะต่อยัอดืไปส้ก่ารใช�หุน่ยันตใ์นอุตสาหกรรมให�ดืำเนิน

ไปอยัา่งราบัรื�น สง่ผลัให�อุตสาหกรรมขึ้องไทยัก�าวรุดืหน�าในระดัืบั

ส้ง

เนื�องจากหลัักการสำคัญขึ้อง Smart Monodzukuri 

หรือ Smart Manufacturing คือ การฝึึกฝึนบัุคลัากรให�สามารถ่

วเิคราะหป์ญัหา เพื�อทำการปรบััปรงุ แลัะมองหาโอกาสการพฒันา

กระบัวนการผลัิตในโรงงานดื�วยั IoT

เช่น การควบัคุมสถ่านะกระบัวนการผลัิตผ่าน Raspberry 

Pi แลัะสร�างหน�าจอแสดืงผลัที�เชื�อมกับัเครือขึ้่ายั Internet 

(สญัญาณ์ Wifi) ซ้ึ่�งเป็นการลังทุนที�ไมส่ง้ แต่สามารถ่ช่วยัให�ควบัคุม

การผลิัตไดื�ตลัอดืเวลัา หรือ Real Time ทำให�ฝึ�ายัผลิัตเห็นภาพ

ขึ้�อม้ลั แลัะมีการแจ�งเตือนเมื�อเกิดืปัญหาในสายัการผลัิตผ่านไป

ยัังช่องทางการสื�อสารต่าง ๆ เช่น LINE กลัุ่มในโทรศึัพท์มือถ่ือไดื�

ดืังนั�น การเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยัะ ภายัใต�เป้าหมายั

สำคัญส่้การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดืยัใช� Smart Monodzukuri 

จง้เปน็การเพิ�มศึกัยัภาพ แลัะเสรมิขึ้ดีืความสามารถ่ในการแขึ้ง่ขึ้นั

ขึ้องภาคการผลัิต 

การนำ Smart Monodzukuri มาใช�ในภาคการผลัิตขึ้อง

อุตสาหกรรม ไม่ใช่การลังทุนเพื�อการเปลีั�ยันแปลังทั�งระบับัที�ต�อง

ใช�เงนิลังทุนจำนวนมาก เพราะหัวใจสำคัญขึ้องการนำ IoT มาใช�ใน

โรงงานไดื�อย่ัางมีประสิทธิภิาพ คอืการที�บัคุลัากรสามารถ่วิเคราะห์

ประเดืน็ปญัหาเปน็สว่น ๆ  ภายัในโรงงานไดื�อยัา่งตรงจดุื แลัะเลัอืก

ใช�เทคนิคที�เหมาะสมในการพัฒนากระบัวนงาน

เนื�องจากการสร้างบ่คลากร 4.0 เป์็นกำลังสำคัญ่ใน

การข่ับเคลื�อนองคาพยพไป์สู่อ่ต์สาหุ่กรรม 4.0 อย่างเป์็น 

รูป์ธิรรมนั�นเอง


