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     ประโยคขางตนมาจากงานสัมมนา Digital 

Lean Ways: The Next Operation Transform

to Industry 4.0 จัดโดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ

โดยผูเชี่ยวชาญ Dr.William Lee จากสิงคโปร ซึ่ง

ผมคิดวาเปนเนื้อหาที่ชวนคิดมากที่สุด บทความนี้

ผมจะหยิบเนื ้อหาสำคัญๆ มาเลาตอพรอมกับ

ผสมผสานความคิดเห็นของตัวเองเพิ ่มเติมครับ

การพัฒนาตองคำนึงอยู  เสมอวาเปนไปเพ�อการ

ปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) เทคโนโลยีเปนเพียง

หนึ่งในปจจัยที่จำเปนตองเปลี่ยนแปลงเทานั้น อีกสอง

ปจจัยแหงการเปล่ียนแปลงท่ีตองพิจารณาควบคูไปดวย

เสมอ คือ กระบวนการ (Process) และ คน (People)
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อุตสาหกรรม 4.0

       รัฐบาลปจจุบัน สื่อสารกับคนในสังคมวา ประเทศไทย 4.0 และ 

อุตสาหกรรม 4.0 คือหนทางแหงการกาวขามผานไปสูการเปนประเทศรายไดสูง

มีโครงการภาครัฐออกมามากมาย รวมถึงการสงเสริมใหผูประกอบการลงทุนใน

เทคโนโลยี เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของตนเอง

 แตคำถามพื้นฐานที่ตองไมลืมคือ เปาหมายของ อุตสาหกรรม 4.0 

คืออะไร? ทำใหเกิดผลลัพธอะไรที่ดีขึ ้น ผลิตไดมากขึ้น? คุณภาพดีขึ ้น? 

ตนทุนถูกลง? เสร็จเร็วขึ้น? ลูกคาพอใจมากขึ้น? เราอาจขมวดสิ่งที่พูดมา

ทั้งหมดนี้ดวยคำเดียวคือ “Productivity”หรือ “ผลิตภาพ” ที่สูงขึ้น

 ดังนั้น เราจะตองไมมองอุตสาหกรรม 4.0 แตเพียงมุมแหงการนำ 

Technology ใหมๆ มาใช แตตองเปน การปรับปรุงผลิตภาพโดยการใช 

Technology เปนเครื่องมือ ซึ่งจะทำใหการใช Technology นั้น มีความ

เหมาะสมและเกิดประโยชนกับ ลูกคา องคกร และ ผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ

ไดอยางแทจริง 

       วิทยากรเริ่มการบรรยาย ดวย Slide แรก เปนภาพหินโมแปง ที่ตองใชแรงงานคนมาหมุน 

แลวต้ังคำถามวา คนท่ีจะโมแปงตองมีทักษะอะไร? รวมถึงหากอยากผลิตใหมากข้ึน จะทำไดอยางไร?

คำตอบงายๆ ในเรื่องทักษะคือ ไมตองการอะไรมากเลย ขอใหแข็งแรงหมุนไดเยอะๆ อยาอูงาน 

อยากผลิตเพิ่ม ก็ใชแรงใหมากขึ้น ถาอยากไดยิ่งขึ้นไปอีก ก็ตองเพิ่มเครื่องและเพิ่มคน 

      การพัฒนาเกิดขึ้น เมื่อมนุษยรูสึกวา ทำไมตองมาเปลืองแรงทำเอง

มีการประดิษฐเกียรโดย ใชแรงพลังน้ำมาหมุนใหแทน จนกระทั่งมาถึง

การประดิษฐมอเตอรหลังจากมีไฟฟา ทักษะของพนักงานผลิต

ก็เปลี่ยนไป จากที่เคย อยากไดกลามโตๆ ก็กลายมาเปน

คนที่มีความรูในการใชงานเครื่องจักรได

       ดังน้ัน การนำเทคโนโลยีมาใชทดแทนแรงงานคนเปนสิ่งที่

มีมานานแลว แตสิ่งที่ทำใหการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 น้ี มีผลกระทบมาก 

เพราะเทคโนโลยีใหมท่ีกำลังกาวเขามาน้ัน เปนไปอยางรวดเร็วกวาทุกๆ ครั้ง
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 การส่ือสารท่ีเกิดข้ึน สามารถพิจารณาได

ท้ังระดับท่ีเกิด “ภายใน” องคกรเอง เชน ระหวาง

คนกับคน คนกับเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรกับเคร่ืองจักร

สวนในระดับถัดมาคือ “ขาม” องคกร หรือ

ใน Supply Chain เชน ระหวางองคกรกับ

Supplier และ ระหวางองคกรกับลูกคา เปนตน

 ดวยโลกดิจิทัลในปจจุบัน ทำใหการ

เชื่อมตอขอมูล ไมมีขอจำกัดในเรื่องของสถานที่

และเวลาอีกตอไป นอกจากน้ัน ตนทุนก็ยังลดลง

มาเรื่อยๆ ทำใหเปนโอกาสแหงการพัฒนาใน

ปจจุบันใหกับธุรกิจและองคกรไดอยางมาก

       แนวคิด Lean น้ัน นำมาจาก การตกผลึกวิถีการปฏิบัติของโตโยตา ท่ีไดรับการยอมรับวา เปน

วิธีการจัดการที่เปนเลิศ ดวยการขจัดความสูญเสียที่มีอยูในกระบวนการ ผานความคิดสรางสรรค

ของพนักงานทุกๆ คน หลักการตางๆท่ีมีการพูดถึง เชน กระบวนการท่ีตอเน่ือง (Flow) ระบบการผลิต

ท่ียืดหยุนตอบสนองความตองการลูกคาท่ีแตกตาง การสรางและตรวจสอบคุณภาพในทุกกระบวนการ

ดวยการมีสวนรวมจากพนักงานทุกคน เปนตน

       อยางไรก็ตาม การประยุกตใชแนวคิด Lean โดยทั่วไปนั้น ไมไดเนนการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การปรับปรุงมากนัก แตในยุคแหงอุตสาหกรรม 4.0 นี้ การนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อการปรับปรุง

ผลิตภาพ ตามแนวคิดของ Lean จึงกลายเปนโอกาสแหงการปรับปรุงครั้งใหญที่เกิดขึ้น

ระบบการผลิตที่เกิดขึ้น จึงเปนกระบวนการ ที่ใชประโยชนจากทรัพยากรการผลิต

ไดสูงสุด สามารถปรับเปล่ียนตนเองไดอยางรวดเร็ว เพ่ือสนองความตองการของลูกคา

รายบุคคล ลูกคาสามารถติดตามความคืบหนาในกระบวนการผลิตไดตลอดเวลา 

สามารถใช Simulation ในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ เพ่ือใหความสูญเสีย

มีคาต่ำสุด ตามแนวคิดของ Lean

วิถีแหง Lean

Digital Lean Way
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การประยุกตใชเทคโนโลยีที่สำคัญๆ
เพื่อรองรับ Digital Lean

หุนยนตอัตโนมัติสามารถผลิตและตรวจสอบคุณภาพได

ดวยตัวเอง มีความสามารถท่ีหลากหลาย พรอมท้ังสามารถ

ส่ือสารขอมูลท่ีจำเปน ปญหาท่ีเกิดข้ึน ไปยังเคร่ืองจักรอ่ืนๆ

หรือ ผูที่เกี่ยวของได 

การใชหุนยนต

ระบบบำรุงรักษา

สามารถทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับเครื่องจักร ณ ขณะใด

ขณะหนึ่ง และสถิติยอนหลังไดทันที เชน เครื่องจักรเสีย 

เปล่ียนแมพิมพ ความเร็วตก การเดินเคร่ืองเปลา นอกจากน้ัน

ดวยขอมูลท่ีมี ยังทำใหสามารถนำมาวิเคราะห เพ่ือคาดการณ

เวลาที่จะควรจะบำรุงรักษาลวงหนาไดดวย (Predictive

Maintenance)

Additive Manufacturing

พึ่งไมกี่ปนี้เอง ที่เราไดเห็นเครื่องพิมพ 3 มิติ (3D Printer) 

ในราคาที่ถูกลงมามาก ดังนั้นการสรางชิ้นงานตนแบบ 

หรือกรณีคำส่ังซ้ือจำนวนนอยๆ สำหรับตลาดเฉพาะ จะผลิต

ไดงายข้ึน ดวยตนทุนท่ีถูกลงมาก พรอมกับความหลากหลาย

ของการใชวัสดุพิมพ ที่มีแนวโนมที่หลากหลายขึ้นเรื่อยๆ 

และขณะนี้ เทคโนโลยีคูกัน ที่กำลังตามมาติดๆ คือ 3D 

Scanner ที่ทำใหรูปทรง 3 มิติ กลายเปนขอมูล Digital 

ไดในเวลาอันสั้น
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มีคำกลาวหนึ่งในระหวางการสัมมนา

ที่นาใครครวญมากคือ “No one should

be left behind because of Industry 4.0” 

ไมควรมีใครท่ีถูกท้ิงไวเบ้ืองหลังเพราะ Industry 4.0

ประเทศไทยเรา ยังคงมีแรงงานอีกจำนวนมาก 

ที่ไมไดมีทักษะความรูหรือการศึกษาสูง 

การปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีใหม 

อาจทำไดยากหรือตองใชเวลา 

จึงเปนภารกิจที่ทาทายของผูบริหาร 

ที่จะตองบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้

ดวยความเร็วที่เหมาะสม พรอมกับ

นำพาบุคลากรในองคกรฝาคลื่นลม

แหงความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเขามาครับ 

Machine as a Service

การถายเอกสารในอดีต องคกรตองมีเคร่ืองถายเอกสารเอง

เปนทรัพยสิน แตปจจุบัน การใหบริการถายเอกสาร 

โดยคิดตนทุนตามปริมาณงานกลายเปนเร่ืองปกติ เคร่ืองจักร

การผลิตในอนาคต สามารถมีรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

ในลักษณะเดียวกัน

Big Data Driven Quality

ขอมูล Digital ที ่เกิดขึ ้นในจำนวนมหาศาล จากระบบ

การผลิตและเคร่ืองจักร สามารถนำมาวิเคราะหประมวลผล

เพื่อนำมาใชในการพัฒนาคุณภาพในกระบวนการ

บทสงทาย
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