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ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ  

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มหลอมรวมเข้าเป็นสิ่ง
เดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีด าริที่จะเสนอแนวคิดของสังคมยุคใหม่ ภายใต้กรอบ Society 5.0  โดยตั้งกรอบ
แนวคิด “Connected Industries”  ให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  ซ่ึงมุ่งหวังให้มนุษย์ เครื่องจักร และ
เทคโนโลยีน้ันเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และสร้างมูลค่าใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน  และด้วยภาวะที่บริษัทญี่ปุ่น
จ านวนมากในปัจจุบัน ได้ใช้ไอทีและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยท างานที่ต้องท าเหมือนเดิมซ้ าๆ 
ทดแทนการท างานที่มนุษย์ต้องท าในอดีต ยิ่งไปกว่าน้ันการใช้ IoT ยังสามารถช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การผลิต ด้วยเหตุที่มันช่วยเชื่อมโยงการบริหารขั้นตอนกระบวนการผลิตในแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน ดังน้ันแล้ว 
การใช้ไอทีในธุรกิจและอุตสาหกรรมจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านข้อจ ากัดของแรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วย
ให้ธุรกิจมีผลก าไรอย่างยั่งยืนและสุดท้ายก็คือผลบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
 

1.2 เนื้อหา/องค์ความรู้ 
ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ได้มีการบรรยายเน้ือหาองค์ความรู้ โดยวิทยากรทั้งสิ้น 4 ท่าน  
1. Professor Atsushi Sunami -  

ท่านได้เริ่มต้นเล่าให้ฟังถึงแนวคิด Abenomics (Shinso Abe’s Economic) คือตั้งแต่เกิดวิกฤต
การเงินของโลก ญี่ปุ่นลงทุนในเรื่อง R&D น้อยลงมาก และจีนกับเกาหลีได้แซงไปแล้ว ท าให้ญี่ปุ่น
จ าเป็นต้องหาทางพลิกเกมให้ได้ หลักการของ Abenomic จึงมีสามส่วน น่ันคือ การอัดฉีดเงินเข้าสู่
ระบบ การกระตุ้นเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาใหม่ จึงน ามาสู่แนวคิดของการไปสู่ Society 5.0 โดย
ท่านได้มาเล่าแนวคิด Society 5.0 ของญี่ปุ่น ว่าได้รับแนวคิดมาจาก Industries 4.0 ของเยอรมัน แต่
ต้องการให้แนวคิดของการใช้ชีวิตของมนุษย์รวมเป็นหน่ึงเดียวกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ ซ่ึงนโยบาย 
Society 5.0 ของญี่ปุ่นน่ีเป้าหมายก็เพื่อมุ่งทุ่มสรรพก าลังใน R&D ในเทคโนโลยีข้างหน้า เพื่อหวังให้
ญี่ปุ่นกลับมาเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโลกอีกครั้ง 

2. Dr. Keiju Matsushima 
เช่นเดียวกัน ท่านได้เริ่มต้นด้วย Abenomics ซ่ึงก าหนดให้ญี่ปุ่นต้องปฏิรูปตัวเองโดยมุ่งเอา Industry 
4.0 เป็นหลักส าคัญ  โดยระบุว่ามันคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ใช้พื้นฐานของ BigData, AI 
และ IoT รวมกันเพื่อให้ทุกอย่างสามรถด าเนินด้วยตัวเองได้ และน าไปสู่ Connected Industries คือ
อุตสาหกรรมต่างๆ เชื่อมโยงกันทั้งหมด นอกจากน้ียังมีแนวคิด Robot Revolution Initiative น่ันคือ
มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และเครื่องจักรอัตโนมัติส าหรับ SMEs และพยายามเชื่อมโยง SMEs 
ทั้งหลายเหล่าน้ันให้เป็นเครือข่ายเพื่อกระจายงานด้านการผลิต อันจะเป็นการสร้างความเข็มแข็ง 

3. Mr. Hironobu Haruta, Fujitsu Limited 
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ท่านได้น าเสนอแนวคิดของการพัฒนาเทคโนโลยีของ Fujitsu เพื่อรองรับ Industry 4.0 โดยนิยาม
ศัพท์ว่า Monozukuri ซ่ึงก็คือการปรับเปลี่ยนโรงงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วให้กลายเป็นโรงงานที่ให้
มูลค่าสูงสุดแก่ลูกค้า อีกทั้งยังได้มีการ R&D เพื่อเพิ่มสินค้าและบริการด้านสารสนเทศ AI และ IoT 

4. Dr. Shinsuke Sakakibara, Fanuc 
ท่านได้น าเสนอเทคโนโลยีเก่ียวกับหุ่นยนต์ของ Fanuc ซ่ึงเป็นรายละเอียดเดียวกับที่จะได้น าเสนอใน
รายงานในส่วนของการศึกษาดูงาน 

 
1.3 การศึกษาดูงาน  

หมายเหตุ: การศึกษาดูงานในครั้งน้ี ทุกบริษัทมีข้อก าหนดไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ จึงไม่สามรถน าภาพถ่าย
จากสถานที่จริงมาลงได้ แต่จะขอแนบภาพถ่ายจากอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้อธิบายเน้ือหาได้ 

1.3.1 บริษัท Fanuc Corporation  
คณะดูงาน ได้ไปเยี่ยมชมบริษัท Fanac Corporation ในเช้าวันที่ 7 มีนาคม 2561  โดย
คร่าวแล้ว บริษัท Funac เป็นบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมล าดับต้นๆ ของญี่ปุ่น โดย
เน้ือหาของการเยี่ยมชมโดยคร่าวมีดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑ์ของ Fanac  

 
Fanuc เป็นบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยมีจุดเด่นที่ความหลากหลาย น่ันคือมี
หุ่นยนต์ให้เลือกใช้ตามความต้องการของงานต่างๆ จ านวนมาก ตั้งแต่งานหยิบจับสิ่งของ
ที่มีขนาดเล็กและเบามากอย่างเม็ดยา ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่สามารถยกรถยนต์ทั้งคันขึ้นสูง
มากกว่า 3 เมตร พร้อมทั้งหมุนไปในอากาศได้อย่างง่ายดาย และสิ่งที่ Fanuc มีจุดเด่น
อย่างมาก คือการใช้เทคโนโลยีอ่ืน เช่น Image Processing และ AI เข้ามาเสริม ท าให้
หุ่นยนต์ของ Fanuc สามารถท างานได้อย่างแม่นย า แม้จะมีเงื่อนไขแวดล้อมแตกต่าง
ออกไป เช่น หุ่นยนต์ไม่ได้ถูกตั้งอยู่ในต าแหน่งเดิมอย่างแม่นตรง หรือชิ้นส่วนที่จะต้อง
หยิบมาใช้งานมีลักษณะกองสุม หุ่นก็จะสามารถปรับการท างานของตัวเองได้ ท าให้
ท างานได้หลากหลายและง่ายดายต่อธุรกิจขนาดกลาง ที่มักจะน าหุ่นยนต์ไปเป็นเพียงตัว
ช่วยทุ่นแรงหรือประหยัดเวลา ไม่ใช่เพิ่มก าลังการผลิต หุ่นยนต์ของ Fanuc ใช้
เทคโนโลยีของ เซอร์โว มอเตอร์ทั้งหมด ไม่มีการใช้ก าลังจากไฮดรอลิคใดๆ ท าให้พื้นที่
ปฏิบัติงานสะอาด และปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้ง่าย หุ่นยนต์บางรุ่นของ Fanuc สามารถ
เข็นมาวางในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องการได้ทันที 
 

2. การท างานของระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติของ Fanuc  
หลังจากน าเสนอตัวผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์รุ่นต่างๆ แล้ว ทางวิศวกรของ Fanuc ได้น าคณะ
เดินทางไปเยี่ยมชมสายการผลิตหุ่นยนต์ของ Fanuc ซ่ึงอาจจะสรุปโดยสั้นว่า มันคือ 



 

17IN83OSMProd4.0-KanitS11May18  หน้า 3 ของ 7  

Robot make Robot โดยที่รับการสาธิต จะเป็นการสร้าง Servo Motor โดยชิ้นส่วน
ต่างๆ จะถูกล าเลียงและจับวางโดยหุ่นยนต์ จากน้ันหุ่นยนต์จะประกอบชิ้นส่วนเหล่าน้ี 
และจะมีการส่งต่อชิ้นงานที่ก าลังประกอบต่อกันไปเรื่อยๆ จนแล้วเสร็จ 

 
 

3. การบริการหลังการขายของ Fanuc 
ในช่วงท้ายทาง Fanuc ได้น าคณะเดินทางไปชมศูนย์ซ่อมบ ารุง ซ่ึงทาง Fanac มี
นโยบายว่าสินค้าของ Fanuc ทั้งหมดตั้งแต่ผลิตมาจะยังมีการับดูแลซ่อมแซมให้ ท าให้
ศูนย์ซ่อมบ ารุงน้ี จะต้องเก็บอะไหล่ชิ้นส่วนทุกชิ้น ของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
สินค้าตัวแรกที่จ าหน่ายจนถึงปัจจุบัน   
 
หลังจากน้ันเป็นอันจบการศึกษาดูงาน ณ  Fanuc และได้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 
 

1.3.2 บริษัท Fujitsu I-Network System Limited 
ในช่วงบ่ายคณะดูงานได้ไปศึกษาดูงานที่บริษัท Fujitsu I-Network System ซ่ึงเป็นบริษัทที่
ผลิตอุปกรณ์สื่อสารอาทิ Router และ IP Phone Switch ให้กับ Fujitsu ทั้งน้ี Line การ
ผลิตหลักจะเป็นการท าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี Surface Mount  ทั้งน้ีส่วนที่
ส าคัญคือ ทางบริษัทได้พัฒนาการใช้ IoT เพื่อช่วยบริหาร Downtime ของกระบวนการ
ตา่งๆ อาทิ part หมด หรือเครื่องจักรต้องซ่อมแซม โดยบริษัทได้พัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อสื่อสาร
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กับเครื่องจักรต่างๆ หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อ โดยมีการท าฮาร์แวร์และเขียนโปรแกรม
เข้าไปควบคุม เพื่อให้อ่านค่าต่างๆ จากเครื่องจักรเหล่าน้ีได้ และส่งข้อมูลด้วย IoT เข้าสู่ 
Server ของบริษัท รวมไปถึงการใช้กล้อง ใช้มนุษย์รายงานผล จนสามารถรวบรวมข้อมูลและ
รายงาน process งานต่างๆ ภายใน Line การผลิตได้  

  
 
 

 
 

1.3.3 บริษัท DMG Mori Seiki Co, Ltd. 
ในช่วงเช้าของวันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะดูงาน ได้เดินทางไปที่บริษัท DMG Mori Seiki ซ่ึง
เป็นบริษัทสุดท้ายในการดูงานนอกสถานที่  บริษัท DMG Mori Seiki เป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่างบริษัทเยอรมันนีและบริษัทญี่ปุ่น ผลิตและจ าหน่าย Machine Tools น่ันคือ
เครื่องจักรที่สามารถโปรแกรมให้ผลิตชิ้นงานโลหะด้านอุตสาหกรรม ซ่ึง Machine Tools 
ของ DMG Mori น้ันมีความหลากหลาย สามารถรองรับงานต่างๆ ตั้งแต่ชิ้นงานทั่วๆ ไป 
จนถึงชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตระดับ 5 แกน และมีความแม่นย า
สูงถึงระดับ 0.001 mm  



 

17IN83OSMProd4.0-KanitS11May18  หน้า 5 ของ 7  

 

 
อย่างไรก็ดี ทางบริษัทได้ วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมและเห็นว่า 
Machine Tools น้ันมีคุณลักษณะดังน้ี 
1. อัตราการเติบโตของยอดขายน้ันต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ 
2. มีคู่แข่งมากมายหลายระดับอยู่ทั่วโลกไปหมด 
3. เน่ืองจากเครื่องมีราคาสูง ท าให้บริษัทต้องให้การสนับสนุนหลังการขายอย่างน้อย 15 ปี 

ซ่ึงน่ันท าให้บริษัทมีความจ าเป็นต้องรู้ข้อมูลเก่ียวกับเครื่องที่ขายออกไปแล้วให้มากที่สุด 
เพื่อจะได้เตรียมการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 

4. จากข้อ 3 ท าให้บริษัทเชื่อว่า IT และ IoT เข้ามามีบทบาทอย่างมาก และจะเป็นตัวที่ท า
ให้สินค้าของบริษัทมีความแตกต่างและโดดเด่นได้เปรียบคู่แข่ง 

 
ทั้งน้ี DMG Mori ได้มีวิสัยทัศน์ถึงการพัฒนาการด าเนินงานของบริษัทภายใต้แนวคิด 
“Smartization” โดยแนวคิดดังน้ี 
1. Smart Company  คือการบริหารจัดการภายในบริษัทด้วยความ Smart อันประกอบ

ไปด้วย ERP และจะใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ โดยได้มีความร่วมมือกับ Microsoft  
2. Smart Factory โดยบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงซอฟท์แวร์ CELOS เพื่อฟังก์ชั่น

ต่างๆ ได้แก่ การมอนิเตอร์เครื่องจักร การจัดล าดับงาน (Scheduling) การสร้างโมเดล
ของชิ้นงานต่างๆ  

3. Smart Machine คือเครื่องมือที่ท างานได้อย่างเฉลียวฉลาดและสามารถรับรู้ถึงสภาพ
การท างานของตัวเองได้ 

 
จากน้ันจึงได้มีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 
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ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  

 
 โประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  

 ประโยชน์ต่อตนเอง  
ในการอบรมครั้งน้ี ประโยชน์ที่ได้รับคือ การได้เห็นเทคโนโลยีด้านการผลิตอัตโนมัติ ทั้งการใช้ Robot 
การใช้ Machine Tools (CNC ขนาดยักษ์) และได้เห็นแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในความพยายาม
ออกแบบให้ทุกอย่าง เชื่อมโยงและท างานร่วมกันให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังได้เครือข่ายศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีของสิงคโปร์ อันจะสามารถร่วมงานกันต่อไปได้ในอนาคต 

 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
ด้วยเหตุที่ บริษัท บีไทม์ โซลูชัน ท างานในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้กับ SMEs การที่ได้เห็นแนวคิด
ความพยายามสร้างอุปกรณ์ IoT เพื่ออ่านข้อมูลจากเครื่องจักรของบริษัท Fujitsu ท าให้ทางบริษัทได้
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จัดตั้งทีมงาน R&D เพื่อท าอุปกรณ์เช่นว่าน้ันเพื่อเก็บข้อมูล และจะได้น าเทคโนโลยี AI และ BigData 
เข้ามาเสริม เพื่อสร้างระบบ Predictive Maintenance เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เครื่องจักรจะมี
ข้อขัดข้อง 

 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้าร่วมโครงการ  
บริษัทจะท าอุปกรณ์ IoT เพื่อสื่อสารกับเครื่องจักร โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการหาพันธมิตร เพื่อร่วม
ท างานวิจัย 

ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ  
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
 ก าหนดการฉบับล่าสุด (Program) 
 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
 รายงานก่อนการเดินทางที่ท่านด าเนินการ (Country Paper-Thailand) 
 เอกสารน าเสนอผลงานหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Presentation) 

 
_______________________________________ 

 


