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Abstract

The production capability of the Thai mold industry at present is progressing
and developing continually. Mostly, it is small and medium enterprises. For
Thailand, it is important to focus on Industry 4.0 to drive the development process
of different kinds of products, making the country competitive in the market,
and able to cover all the demands needed. However, Thailand’s adaptation to
Industry 4.0 requires a focus on human resources, labor skills, and technology.
Although Thailand has a reputation for producing a strong industrial supply, the
result of an in-depth analysis of industrial development revealed that the country
still has a shortage of skilled workers and technicians. Therefore, Thailand’s mold
industry should focus on human resource development, investment capital,
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integration of modern technology with the production process, as well as proper
management, for its efficiency and competitiveness in the mold manufacturing
industry.
Keywords: Industry 4.0, Mold Industry, The Production Capability

บทคััดย่่อ

	ปััจจุุบันั ความสามารถในการผลิิตของอุุตสาหกรรมแม่่พิมิ พ์์ไทยมีีความก้้าวหน้้าและพััฒนา
ไปอย่่างต่่อเนื่่อ� ง สำหรัับประเทศไทยนั้้�นอุุตสาหกรรมแม่่พิมิ พ์์จะอยู่่ใ� นกลุ่่�มวิิสาหกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมเป็็นส่่วนใหญ่่ เพื่่อ� การขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาประเทศในทุุกด้้าน จึึงจำเป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะต้้อง
ให้้ความสำคััญต่่ออุุตสาหกรรม 4.0 ซึ่่�งทำให้้เกิิดการผลิิตสิินค้้าที่่�สามารถตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคที่่�มีคี วามแตกต่่างกััน กระบวนการผลิิตที่่�หลากหลายรููปแบบจะช่่วยเพิ่่�มความสามารถ
ในการแข่่งขัันและเพิ่่�มผลิิตภาพของภาคอุุตสาหกรรมไทย ทั้้�งนี้้� การปรัับตััวเข้้าสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0
จะเน้้นเรื่่�องบุุคลากร ทัักษะแรงงาน และเทคโนโลยีี ประเทศไทยมีีจุุดแข็็งในการผลิิตชิ้้�นส่่วน
อุุตสาหกรรมที่่�มีีความแข็็งแกร่่ง แต่่เมื่่�อวิิเคราะห์์ในเชิิงลึึกถึึงการพััฒนาอุุตสาหกรรมจะพบปััญหา
ที่่�สำคััญ คืือ การขาดแคลนแรงงานฝีีมืือ และช่่างเทคนิิคที่่�มีทัี กั ษะเฉพาะในแต่่ละอุุตสาหกรรม ดัังนั้้�น
ภาคอุุตสาหกรรมแม่่พิมิ พ์์ของไทยควรให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาบุุคลากร เพื่่อ� ก้้าวสู่่�อุตุ สาหกรรม
ยุุค 4.0 ซึ่่�งยัังต้้องคำนึึงถึึงเงิินทุุนควบคู่่�ไปกัับการนำเทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาบููรณาการร่่วมกัันกัับ
กระบวนการผลิิต โดยมีีการบริิหารจััดการที่่�เหมาะสม เพื่่�อสร้้างประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ในอุุตสาหกรรมการผลิิตแม่่พิมิ พ์์ และนำไปสู่่ก� ารเพิ่่�มความสามารถการแข่่งขัันในยุุคอุุตสาหกรรม
4.0
คำสำคััญ: อุุตสาหกรรมยุุค 4.0 อุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ ความสามารถในการผลิิต

บทนำ

	อุุตสาหกรรมยุุค 4.0 หรืือการปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรม ครั้้ง� ที่่� 4 เป็็นการจััดการอุุตสาหกรรมที่่�กำลััง
นิิยมในปััจจุบัุ นั โดยเป็็นการนำระบบสารสนเทศมาประยุุกต์์ผสมผสานกัับเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม โดย
อุุตสาหกรรมยุุค 4.0 มุ่่�งเน้้นรููปแบบการทำงานอย่่างชาญฉลาด (Smart) และการสร้้างนวััตกรรมใหม่่ ๆ
โดยการนำข้้อมููลที่่�หลากหลายมาผสมผสานเพื่่�อให้้เกิิดการตััดสิินใจในการทำงานได้้อย่่างรวดเร็็ว ถููกต้้อง
แม่่นยำ และทัันเวลา ทั้้�งในรููปแบบการจััดการด้้วยมนุุษย์์และการจััดการด้้วยระบบหุ่่�นยนต์์อััตโนมััติิ
ประเทศไทยจึึงต้้องปรัับตััวเข้้าสู่่� 4.0 โดยมุ่่�งเน้้นความเป็็นสากล ทัักษะแรงงาน รวมถึึงการมีีเทคโนโลยีี
ที่่�ล้้ำสมััย สำหรัับประเทศไทยนั้้�น จำเป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะต้้องให้้ความสำคััญต่่ออุุตสาหกรรม 4.0 เนื่่�องจาก
เป็็นการพััฒนาเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในด้้านการผลิิตเพื่่�อเข้้าสู่่�ความเป็็นดิิจิิทััล ลดปััญหาการขาดแคลน
แรงงาน รวมทั้้�งเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีี และการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
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ประเทศในทุุกด้้าน โดยผู้้�ผลิิตแม่่พิิมพ์์และผู้้�นำแม่่พิิมพ์์ไปใช้้จำเป็็นต้้องมีีการปรัับตััวเพื่่�อให้้สามารถ
แข่่งขัันได้้ อุุตสาหกรรม 4.0 เป็็นการผลิิตที่่�เปลี่่�ยนจากการผลิิตจำนวนมาก (Mass Production)
เป็็นการปรัับตััวไปผลิิตสิินค้้าเฉพาะกลุ่่�มจำนวนมาก (Mass Customization) นั่่�นคืือโรงงาน 4.0 หรืือ
โรงงานอััจฉริิยะ (Smart Factory) มีีกระบวนการผลิิตที่่�ประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยการใช้้ระบบ
ไซเบอร์์หรืือระบบคอมพิิวเตอร์์ครบวงจรควบคุุมการสื่่อ� สาร ทำให้้เกิิดการผลิิตสิินค้้าที่่�สามารถตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�มีีความแตกต่่างกัันในแต่่ละรายในระยะเวลาอัันสั้้�น เมื่่�อเทีียบกัับการผลิิต
ในอุุตสาหกรรม 3.0 ที่่�ผลิติ สิินค้้าได้้จำนวนมาก แต่่สินิ ค้้าเป็็นรููปแบบเดีียวกััน ในขณะที่่�กระบวนการผลิิต
ของ 4.0 เป็็นการผลิิตสิินค้้าที่่�มีีความหลากหลาย เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน และเพิ่่�มผลิิตภาพ
ของภาคอุุตสาหกรรมไทย เพราะเป็็นระบบการผลิิตที่่�ใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้ม� ค่่า คืือ ประหยััดเวลา ใช้้แรงงาน
น้้อยลง และกระบวนการผลิิตมีีความแม่่นยำน่่าเชื่่�อถืือ (Namchaisiri, 2017) โดยเฉพาะอุุตสาหกรรม
แม่่พิมิ พ์์ของไทยมีีความจำเป็็นอย่่างยิ่่ง� ในการยกระดัับความสามารถในการผลิิต เพื่่�อรองรัับการเปลี่่ย� นแปลง
ดัังกล่่าว

อุุตสาหกรรม 4.0

	จุุดเริ่่�มต้้นของอุุตสาหกรรม 4.0 มาจากประเทศอุุตสาหกรรมใหญ่่อย่่างเยอรมััน ประมาณปีี
2554 โดยเป็็นการนำเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั และอิินเทอร์์เน็็ตเข้้ามาใช้้ในกระบวนการผลิิต ทำให้้ข้้อมููลวััตถุุดิบิ
สิินค้้าสามารถเชื่่�อมโยงถึึงกัันอย่่างรวดเร็็ว (National Science and Technology Development
Agency, 2017) ในภาพรวมสำหรัับประเทศไทยมีีการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่� 4.0 นั้้�น โครงสร้้างพื้้�นฐาน
เป็็นส่่วนที่่�ถืือว่่ามีีความสำคััญที่่�สุุดในการยกระดัับประเทศให้้ไปสู่่� 4.0 โครงสร้้างพื้้�นฐานครอบคลุุม
อุุตสาหกรรม และระบบการศึึกษาทั้้�งในระบบและนอกระบบ รวมถึึงบทบาทของหน่่วยงานภาครััฐ และ
เอกชนเป็็นองคาพยพที่่�จะขัับเคลื่่อ� นให้้เทคโนโลยีีที่่จ� ะนำมาใช้้ในอนาคตเป็็นไปอย่่างกลมกลืืน การจััดการ
อุุตสาหกรรม 4.0 กำลัังเป็็นที่่�นิิยมในปััจจุุบััน ซึ่่�งเป็็นการนำสารสนเทศมาประยุุกต์์ผสมผสานกัับ
เทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม โดยการนำข้้อมููลที่่�หลากหลายมาผสมผสานเพื่่�อให้้เกิิดการตััดสิินใจในการทำงาน
ได้้อย่่างรวดเร็็ว (Thailand Productivity Institute & The Federation of Thailand Industries,
2015) ทั้้�งนี้้� ภาพรวมอุุตสาหกรรม 4.0 นโยบายของรััฐบาลมุ่่�งหวัังจะนำประเทศไทยให้้พ้้นกัับดััก
ของประเทศรายได้้ปานกลาง การประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่่�อยกระดัับทุกุ ภาคส่่วนให้้ก้้าวสู่่�
เป้้าหมาย พร้้อมข้้ามพ้้นกัับดัักรายได้้ปานกลาง โดยที่่�รััฐบาลออกมาตรการต่่าง ๆ มาสนัับสนุุนไม่่ว่่า
จะเป็็นการให้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีเพื่่�อจููงใจให้้เกิิดการลงทุุน สร้้างสภาพแวดล้้อมให้้เอื้้อ� ต่่อการลงทุุน
ผ่่านการลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐาน และการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา เป็็นต้้น ถืือเป็็นส่่วนสำคััญส่่วนหนึ่่�ง
ที่่�ทำให้้ภาพรวมของภาคอุุตสาหกรรมในประเทศก้้าวไปสู่่�การเป็็นอุุตสาหกรรม 4.0 ได้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น
(Thaweeterathum, 2019)
การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมของโลก ณ ปััจจุุบัันนัับเป็็นครั้้�งที่่� 4 หรืือที่่�เรีียกว่่า Industry 4.0 ซึ่่�งมีี
ความสำคััญของการปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรมในแต่่ละครั้้ง� ของโลก จะเปรีียบเสมืือนตััวชี้้วั� ดั การพััฒนาประเทศ
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โดยประเทศที่่�ปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมได้้ก่่อนจะเป็็นผู้้�นำด้้านอุุตสาหกรรมและยกระดัับอุุตสาหกรรมของ
ประเทศนั้้�นให้้จััดอยู่่�ในกลุ่่�มประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว (Mhaimun & Teekasub, 2016) โดยหากหยิิบยก
การเรีียกแบบเยอรมัันผสมผสานกัับยุุคปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม สามารถแบ่่งออกได้้ 4 ยุุคดัังนี้้�
การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม ครั้้�งที่่� 1 เกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีการสร้้างเครื่่�องจัักรกลไอน้้ำมาขัับเคลื่่�อน
เครื่่อ� งจัักรแทนการใช้้แรงงานคนและสััตว์์ ซึ่่ง� ถืือเป็็นจุุดเปลี่่ย� นครั้้ง� สำคััญ การเปลี่่ย� นแปลงจากการผลิิต
ในครััวเรืือนมาสู่่�การผลิิตในระบบนายทุุนและการนำเครื่่�องจัักรที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังไอน้้ำมาใช้้ ทำให้้
เกิิดผลผลิิตที่่�สููงขึ้้�น (Mhaimun & Teekasub, 2016)
การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม ครั้้�งที่่� 2 เศรษฐกิิจถููกขัับเคลื่่�อนด้้วยภาคอุุตสาหกรรมเบา โดยมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงในส่่วนที่่�สำคััญ คืือ การนำระบบสายพานมาใช้้ในสายการผลิิตทำให้้สามารถเพิ่่�มผลผลิิต
ขึ้้น� มาได้้อย่่างมาก เห็็นได้้ชััดเจนในส่่วนของการใช้้แรงงานคนร่่วมกัับการใช้้เครื่่อ� งจัักรที่่�มีต้้ี นกำลัังจาก
พลัังงานไฟฟ้้าเพื่่�อมาทดแทนการใช้้ไอน้้ำ (Mhaimun & Teekasub, 2016) มีีการพััฒนาเครื่่�องกำเนิิด
พลัังงานไฟฟ้้า ถืือเป็็นการยกระดัับอุตุ สาหกรรมการผลิิตขึ้้น� มาอีีกระดัับหนึ่่�ง ทำให้้อุุตสาหกรรมสามารถ
ผลิิตสิินค้้าที่่�เหมืือน ๆ กัันได้้เป็็นจำนวนมาก หรืือ ที่่�เรีียกว่่า Mass Product (National Science and
Technology Development Agency, 2017)
การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม ครั้้�งที่่� 3 เป็็นช่่วงเวลาที่่�ใช้้เครื่่�องจัักรควบคุุมการทำงานโดยเชิิงตััวเลข
ด้้วยคอมพิิวเตอร์์ (Computer Numerical Control: CNC) และนำระบบ PLC เพื่่�อใช้้ในการควบคุุม
การทำงานของเครื่่อ� งจัักรหรืือระบบต่่าง ๆ แทนวงจรรีีเลย์์แบบเก่่า การพััฒนาด้้านอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ถููกนำมาใช้้ในกระบวนการผลิิต (Mhaimun
& Teekasub, 2016) โดยเริ่่�มนำคอมพิิวเตอร์์ดิิจิิทััลและหุ่่�นยนต์์เข้้ามาใช้้งานในอุุตสาหกรรม และ
พััฒนาให้้สายการผลิิตที่่�เป็็นอยู่่�ในอุุตสาหกรรม 2.0 กลายเป็็นสายการผลิิตอััตโนมััติิ ทำให้้สามารถเพิ่่�ม
ผลผลิิตขึ้้�นมาได้้อีีกระดัับหนึ่่�งและที่่�สำคััญทำให้้สามารถผลิิตสิินค้้าที่่�มีีความซัับซ้้อนเพิ่่�มเติิมขึ้้�นมาได้้
(National Science and Technology Development Agency, 2017)
การปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรม ครั้้ง� ที่่� 4 การนำเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั และอิินเทอร์์เน็็ตมาใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตสิินค้้า ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง ที่่�จะก่่อให้้เกิิดผลกระทบทาง สัังคม โครงสร้้างทางการปกครอง
นอกจากนี้้�ยัังรวมถึึงเศรษฐกิิจและการผลิิตแต่่อุุตสาหกรรม 4.0 จะเน้้นเฉพาะในเรื่่�องของการผลิิต
(Manufacturing) เท่่านั้้�น เป็็นการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีบนเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต มาใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตสิินค้้า ที่่�ทำให้้เกิิดการเชื่่อ� มโยงสื่่อ� สารได้้อย่่างรวดเร็็วและกว้้างขวาง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำงาน
ให้้กัับภาคอุุตสาหกรรม (Mhaimun & Teekasub, 2016) โดยทำให้้คนกัับเครื่่อ� งจัักรรวมถึึงเครื่่อ� งจัักร
กัับเครื่่�องจัักร สามารถเชื่่�อมต่่อกัันได้้หรืือเป็็นแนวคิิดที่่�เรีียกว่่า Internet of Things และการพััฒนา
เทคโนโลยีีสื่่�อสารกัับเครื่่�องจัักร และระบบการผลิิตในลัักษณะ Industrial Automation ซึ่่�งก่่อให้้เกิิด
การเปลี่่ย� นแปลงหลายประการทั้้�งในอุุตสาหกรรม ตลอดจนรููปแบบการดำรงชีีวิติ ของบุุคคล (National
Science and Technology Development Agency, 2017)

ความสามารถในการการผลิิตของอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์
ฐานิตย์ จันทวิเศษ และคณะ
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อุุตสาหกรรมไทยแลนด์์ 4.0 เป็็นหลัักสำคััญของการดำเนิินธุุรกิิจ เนื่่�องจากอุุตสาหกรรมที่่�
ต้้องการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างเศรษฐกิิจไปสู่่�เศรษฐกิิจที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรม เช่่น การขัับเคลื่่�อน
ด้้วยเทคโนโลยีี Internet of Things การขัับเคลื่่�อนด้้วยปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence: AI)
การขัับเคลื่่�อนด้้วยหุ่่�นยนต์์ และโคบอท และการขัับเคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีี 3D Printing เป็็นต้้น โดยมีี
ลัักษณะสำคััญ (National Science and Technology Development Agency, 2017) ดัังนี้้�
1. เทคโนโลยีี Internet of Things ในการขัับเคลื่่�อนสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0
เทคโนโลยีี Internet of Things หรืือ IoT เป็็นระบบโครงข่่ายที่่�รองรัับการเชื่่อ� มต่่อกัับอุปุ กรณ์์
หลากหลายชนิิด ตั้้�งแต่่คอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� อุุปกรณ์์โครงข่่าย อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
เซนเซอร์์ ระบบวิิเคราะห์์ชั้้�นสููง และคนมาทำงานร่่วมกััน ซึ่่�ง IoT ยัังช่่วยปรัับปรุุงการเชื่่�อมต่่อ เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการสื่่อ� สาร ความยืืดหยุ่่�น ประหยััดเวลา และประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการวางแผนการทำงาน
ในโรงงานอุุตสาหกรรม โดยองค์์กรที่่�มีคี วามพร้้อมสามารถนำ IoT มาใช้้ประโยชน์์ในการลดต้้นทุุนการผลิิต
การตรวจสถานะของเครื่่�องจัักรและหลีีกเลี่่�ยงการหยุุดทำงานของระบบเพิ่่�มความปลอดภััย รวมถึึง
ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานในส่่วนอื่่�นได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ระบบเครืือข่่าย IoT สามารถเชื่่�อมต่่อ
ข้้อมููลขนาดใหญ่่ของแต่่ละหน่่วยงาน ตั้้�งแต่่สายการผลิิตไปจนถึึงระดัับออฟฟิิศและทุุกคนในองค์์กร
อย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อที่่�จะทำให้้ผู้้�บริิหารสามารถใช้้ข้้อมููลจาก IoT ได้้อย่่างครบถ้้วนและมีีประสิิทธิิภาพ
ซึ่่�งจะเป็็นตััวแปรสำคััญนำไปสู่่�การตััดสิินใจในอนาคต (Head Office and Logistics Center, 2018)
2. ปััญญาประดิิษฐ์์ในการขัับเคลื่่�อนสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0
สำหรัับอุตุ สาหกรรมการผลิิต AI เป็็นอีีกหนึ่่�งเทคโนโลยีีสำคััญที่่�ถููกกล่่าวถึึงในยุุคของการพััฒนา
อุุตสาหกรรม 4.0 โดยในอุุตสาหกรรมการผลิิตระดัับโลกที่่�มีีการนำ AI เข้้ามาใช้้ในกระบวนการผลิิต
ล้้วนมีีเป้้าหมายสำคััญเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต ลดต้้นทุุน ยืืดอายุุการใช้้งานของเครื่่�องจัักร
อย่่างไรก็็ตาม สำหรัับอุุตสาหกรรมการผลิิต โดยเฉพาะองค์์กรขนาดกลางและขนาดเล็็ก อาจยัังต้้อง
เผชิิญกัับอุุปสรรคและความท้้าทายข้้างต้้นที่่�ไม่่อาจแก้้ได้้ในระยะสั้้�น ดัังนั้้�น การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
AI เฉพาะบางส่่วนของกระบวนการผลิิตจึึงเป็็นอีีกหนึ่่�งทางเลืือกที่่�น่่าสนใจ โดยความสำเร็็จในการนำ
เทคโนโลยีี AI มาใช้้ ต้้องเริ่่�มจากการปรัับทััศนคติิของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตั้้�งแต่่ระดัับบริิหารไปจนถึึงระดัับ
ปฏิิบััติิการให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจและพร้้อมปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลง รวมทั้้�งต้้องพััฒนาการจััดเก็็บ
ข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อเสริิมศัักยภาพทางธุุรกิิจให้้สามารถแข่่งขัันและเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
ในอุุตสาหกรรม 4.0 (Phanthaweesak, 2019)
3. หุ่่�นยนต์์และโคบอทในการขัับเคลื่่�อนสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0
การเปลี่่ย� นแปลงเทคโนโลยีีไปสู่่�หุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิ ถืือเป็็นส่่วนสำคััญในการผลิิตของ
อุุตสาหกรรมหลายประเภท โดยหุ่่�นยนต์์ถููกพััฒนาให้้ทำงานร่่วมกัับคน หรืือโคบอท เป็็นหุ่่�นยนต์์ที่่ส� ามารถ
ทำงานควบคู่่�ไปกัับคน ซึ่่�งจะขัับเคลื่่�อนตลาดระบบออโตเมชั่่�นในอนาคตด้้วยคุุณสมบััติิที่่�ก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์มากมายต่่อกระบวนการผลิิต เช่่น ในอุุตสาหกรรมรถยนต์์ ไฟฟ้้า อิิเล็็คทรอนิิกส์์ และโลจิิสติิกส์์
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ซึ่่ง� ลัักษณะการปฏิิบัติั งิ าน คืือ การขัันสกรูู การจ่่าย และการเชื่่อ� มรวมถึึงการประกอบ ยก วาง การบรรจุุ
การจััดเรีียงสิินค้้า (Electricity & Industry, 2019) ซึ่่�งโคบอทแตกต่่างจากหุ่่�นยนต์์ คืือ โคบอทติิดตั้้�ง
มาพร้้อมกัับฟีีเจอร์์เพื่่�อความปลอดภััยในตััว ทำให้้สามารถผสานเข้้ากัับสายการผลิิตได้้อย่่างปลอดภััย
โดยขึ้้น� อยู่่�กัับการประเมิินความเสี่่ย� ง ทำให้้โคบอทช่่วยลดความตึึงเครีียดและการบาดเจ็็บจากอุุบัติั เิ หตุุ
ในสถานที่่�ปฏิิบััติงิ าน คนงานจึึงสามารถเลื่่�อนระดัับไปทำงานที่่�ต้้องใช้้ทัักษะสููงกว่่าและได้้ค่่าตอบแทน
มากกว่่าได้้ ถืือเป็็นการยกระดัับความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันของธุุรกิิจในภาพรวม อีีกทั้้�งโคบอทยัังช่่วย
สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันของธุุรกิิจผ่่านการเพิ่่�มกำลัังการผลิิตที่่�ได้้ชิ้้�นงานที่่�มีีคุุณภาพ
สม่่ำเสมอขึ้้น� ช่่วยลดต้้นทุุนการดำเนิินงานและบริิษัทั ยัังสามารถปรัับเปลี่่ย� นขนาดงานในธุุรกิิจได้้พร้้อม ๆ
กัับการสร้้างงาน (Mcqueen, 2019)
4. เทคโนโลยีี 3D Printing ในการขัับเคลื่่�อนสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0
ในส่่วนของกระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้เกิิดการประหยััดเวลาในการทำงาน ควรใช้้เทคโนโลยีี 3D
Printing ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีีที่่�ถููกพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกวัันและเป็็นหนึ่่�งในเทคโนโลยีีใหม่่เพื่่�อการผลิิต
ชิ้้�นงานโลหะ ที่่�เรีียกกัันว่่า การผลิิตแบบเติิม (Additive Manufacturing) ซึ่่�งเป็็นเทรนด์์ที่่�กำลัังมาแรง
ในภาคอุุตสาหกรรมการผลิิต อย่่างไรก็็ตาม หากนำมาใช้้เพีียงเพื่่�อการพิิมพ์์ชิ้้�นส่่วนที่่�สามารถผลิิตด้้วย
เครื่่อ� งจัักร (Machine Tools) ชนิิดอื่่น� ได้้แล้้ว จะพบว่่า ต้้นทุุนในการผลิิตนั้้�นสููงขึ้้น� จากเดิิมมาก จึึงไม่่มีี
ความจำเป็็นในการนำ 3D Printer มาแทนที่่�เครื่่อ� งจัักร ที่่�มีอี ยู่่� ด้้วยเหตุุนี้้ก� ารสร้้างมููลค่่าด้้วย 3D Printer
จึึงไม่่ใช่่การผลิิตชิ้้�นงานแบบดั้้�งเดิิม แต่่เป็็นการออกแบบในการผลิิตชิ้้�นงานที่่�มีีแต่่ 3D Printer เท่่านั้้�น
ที่่�ผลิติ ได้้ อีีกคุุณสมบััติเิ ด่่นของ 3D Printer คืือ ความสามารถในการผลิิตชิ้้น� งานที่่�มีเี ลเยอร์์ จึึงสามารถ
ออกแบบชิ้้�นงานได้้อย่่างมีีอิิสระมากยิ่่�งขึ้้�น มีีการผลิิตโครงสร้้างแบบ Lamellar ซึ่่�งใช้้วััสดุุต่่างชนิิด
ในแต่่ละชั้้�นคุุณสมบััติิในการปรัับมุุมของโครงสร้้างผิิวผลึึกโลหะ (Intercrystalline Interface) ซึ่่�ง
นำไปสู่่�การผลิิตวััสดุุที่่�มีีโครงสร้้างและความแข็็งแรงสููง (Nikkan Kogyo Shimbun, 2019)
	จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นแสดงให้้เห็็นว่่าอุุตสาหกรรม 4.0 มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยนำ
เทคโนโลยีีและอิินเทอร์์เน็็ต เข้้ามามีีบทบาทในกระบวนผลิิต ซึ่่�งสามารถเพิ่่�มสมรรถนะของเครื่่�องจัักร
เช่่น ฟัังก์์ชั่่�นแดชบอร์์ด เป็็นการสรุุปข้้อมููลต่่าง ๆ ให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถดููข้้อมููลในภาพรวมได้้ทัันท่่วงทีี
เช่่น ข้้อมููลการผลิิต สถานการณ์์ทำงานของอุุปกรณ์์ จำนวนผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถผลิิตได้้ นอกจากนี้้�
ยัังสามารถตรวจสอบสถานะข้้อผิิดพลาด แจ้้งเตืือนได้้ในคราวเดีียวกััน ทำให้้สามารถตรวจหาจุุดที่่�
มีีปััญหาและดููรายละเอีียดทำให้้สามารถแก้้ไขได้้ทัันท่่วงทีี ทั้้�งยัังทำงานควบคู่่�กัับฟัังก์์ชั่่�นการวิินิิจฉััย
ระยะไกลในกระบวนการตรวจสอบและการคััดแยก ให้้สามารถควบคุุมการผลิิตได้้แบบเรีียลไทม์์จาก
ภายนอกโรงงานอุุตสาหกรรมได้้ ช่่วยปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตและลดต้้นทุุนในการดำเนิินงาน
การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีทำให้้เกิิดการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ มีีระบบการผลิิตที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง
ตั้้�งแต่่การวางแผนการผลิิต ระบบการเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายข้้อมููลการผลิิต รวมถึึงการซ่่อมบำรุุงรัักษา
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Mitsubishi Electric, 2019) ดัังรููปที่่� 1 และรููปที่่� 2
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รููปที่่� 1 ฟัังก์์ชั่่�นแดชบอร์์ด				
รููปที่่� 2 ฟัังก์์ชั่่�นการวิินิิจฉััยระยะไกล
ที่่�มา: Mitsubishi Electric (2019)			ที่่�มา: Mitsubishi Electric (2019)
	จุุดเด่่นของอุุตสาหกรรม 4.0 คืือ การทำให้้เครื่่อ� งจัักรหรืือระบบอััตโนมััติเิ ชื่่อ� มโยงเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของสัังคม ผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตที่่�สามารถแชร์์ข้้อมููลข่่าวสารถึึงกัันหมด รวมทั้้�งสามารถใช้้ทรััพยากร
บางส่่วนร่่วมกััน ประกอบด้้วยองค์์ประกอบหลััก คืือ ใช้้หุ่่�นยนต์์อััตโนมััติิ (Autonomous Robots)
มาเป็็นผู้้�ช่่วยในการผลิิต การสร้้างแบบจำลอง (Simulation) เช่่น การพิิมพ์์แบบสามมิิติิเสมืือนจริิง
การบููรณาการระบบต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน (System Integration) การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตของสิ่่�งของ
(Internet of Things) ที่่�ทำให้้เป็็นอุุปกรณ์์อัจั ฉริิยะ การรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล (Cybersecurity)
การประมวลและเก็็บข้้อมููลผ่่านระบบออนไลน์์ (Cloud Computing) การขึ้้�นรููปชิ้้�นงานด้้วยเนื้้�อวััสดุุ
(Additive Manufacturing) เช่่น การขึ้้�นรููปชิ้้�นงานในเครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติิ เทคโนโลยีี Augmented
จานวนโรงงานผลิ
พ์ SMEs
จาแนกตามประเภทแม่
Reality (AR) ที่่�ผสานเอาโลกแห่่
งความเป็็ตนแม่จริิพิมงเข้้ากัั
บโลกเสมืื
อนโดยผ่่านอุุพปิมพ์กรณ์์ เช่่น ทีีวีีสามมิิติิ
แม่พมิ พ์โลหะ
เครื่่�องเล่่นเกม เป็็นต้้น และข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) คืือ ชุุมนุุมของชุุดข้้อมููลที่่�
มีีข57%
นาดใหญ่่และ
ซัับซ้้อน มีีทั้้�งการบัันทึึกและจััดเก็็บการค้้นหา การแบ่่งปััน และการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Mhaimun &
อื่นๆ 8%
Teekasub, 2016)
แม่พมิ พ์แก้ว 1%

แม่พมิ พ์ยาง 2%

สถานการณ์์ปัแม่ัจพจุุมิ บัพ์เันซรามิของอุุ
กส์ 3% ตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ไทย

แม่พมิ พ์พลาสติก29%

	ปััจจุุบัันอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์มีีบทบาทด้้านการนำเข้้า-ส่่งออก โดยมีีมููลค่่าการนำเข้้า-ส่่งออก
แม่พมิ พ์โลหะ
แม่พมิ พ์พลาสติก
แม่พมิ พ์เซรามิกส์
แม่่พิิมพ์์ของประเทศไทยในปีีแม่พพ.ศ.
พิิมพ์์ในปีี พ.ศ. 2557
มิ พ์ยาง2554 - 2562
แม่พมิ พ์แมีีก้มููลค่
ว ่าการนำเข้้าของแม่่
อื่นๆ
คิิดเป็็นมููลค่่า 40,450.3 ล้้านบาท และมีีมููลค่่าการส่่งออกแม่่พิิมพ์์ คิิดเป็็นมููลค่่า 9,564.7 ล้้านบาท
โดยในปีี พ.ศ. 2557 มีีมููลค่่าการนำเข้้ามากกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2556 แต่่มีีมููลค่่าการส่่งออกลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2556 จนมาถึึงปีี พ.ศ. 2558 มีีมููลค่่าการนำเข้้าแม่่พิิมพ์์ลดลงจากปีี พ.ศ. 2557
คิิดเป็็นมููลค่่า 28,426.8 ล้้านบาท และมีีมููลค่่าการส่่งออกแม่่พิิมพ์์เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี พ.ศ. 2557 คิิดเป็็น
มููลค่่า 10,913.8 ล้้านบาท ในขณะที่่�ปีี พ.ศ. 2558 - 2562 มีีการนำเข้้าแม่่พิิมพ์์ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2557 และมููลค่่าการส่่งออกแม่่พิิมพ์์มีีความผัันผวนตามลำดัับ ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับ
สถานการณ์์ตามสภาวะเศรษฐกิิจโลก รวมถึึงการส่่งเสริิมการลงทุุนของภาครััฐ (Thai-German
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Institute, 2016) ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่�1 มููลค่่าการนำเข้้า-ส่่งออกแม่่พิิมพ์์ปีี พ.ศ. 2554 - 2562 (หน่่วย: ล้้านบาท)
ปีี พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

การนำเข้้าของแม่่พิิมพ์์
31,649.60
39,091.70
34,052.80
40,450.30
28,426.80
28,032.00
25,866.00
26,927.00
29,463.00

การส่่งออกของแม่่พิิมพ์์
13,109.30
9,686.30
10,023.30
9,564.70
10,913.80
9,451.00
10,653.00
9,293.00
8,716.00

ที่่�มา: (Thai-German Institute, 2016)

	จากตารางที่่� 1 แสดงถึึงความสััมพัันธ์์การนำเข้้า-ส่่งออกแม่่พิมิ พ์์อย่่างต่่อเนื่่�องของไทย รวมทั้้�ง
มีีความสอดคล้้องไปในทิิศทางเดีียวกัันกัับสถานการณ์์การผลิิตและการส่่งออกสิินค้้าภาคอุุตสาหกรรม
ผลิิตแม่่พิิมพ์์ ประกอบไปด้้วย การผลิิตอุุตสาหกรรมยานยนต์์ อุุปกรณ์์และส่่วนประกอบ การผลิิต
อุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ การผลิิตอุุตสาหกรรมเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า และการผลิิตอุุตสาหกรรมยาง เป็็นต้้น
(Thai-German Institute, 2016) โดยมีีแนวคิิดหรืือหลัักการอุุตสาหกรรมที่่�ได้้อธิิบายไว้้ ภาพรวม
อุุตสาหกรรมไทย เน้้นเรื่่อ� งการส่่งออกเป็็นหลััก แต่่สิ่่ง� ที่่�จะเปลี่่ย� นไปค่่อนข้้างมาก คืือ ประวััติกิ ารส่่งออก
ของประเทศไทยนั้้�น เบี่่�ยงเบนมาทางอาเซีียนมากขึ้้�น อุุตสาหกรรมที่่�เคยเติิบโตและยิ่่�งใหญ่่ในอดีีต มีี
แนวโน้้มค่่อนข้้างลดลง มีีการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างการผลิิตของอุุตสาหกรรมประเภทใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�น
ในระยะสั้้�นการขยายตััวทางเศรษฐกิิจในส่่วนของภาคอุุตสาหกรรมนั้้�นก็็คงมีีอััตราการขยายตััวสููงขึ้้�น
แต่่ไม่่มากนััก แต่่ที่่�น่่าดีีใจคืือสิินค้้ามีีการปรัับเปลี่่�ยนการใช้้เทคโนโลยีีที่่�สููงขึ้้�น แต่่อาจจะต้้องใช้้เวลา
ในภาพโครงสร้้างขนาดใหญ่่ ส่่วนอุุตสาหกรรมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างเห็็นได้้ชััด คืือ มีีการขยายตััว
อย่่างต่่อเนื่่�องมาตลอด ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมยานยนต์์และชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ (Hanhiran, 2017)
	อุุตสาหกรรมยานยนต์์และชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ของไทยเป็็นรากฐานการผลิิตยานยนต์์ระดัับ
คุุณภาพที่่�สำคััญของเอเชีียแปซิิฟิคิ สามารถผลิิตยานยนต์์คุณ
ุ ภาพสููงส่่งออกได้้ทั่่�วโลก โดยระยะสั้้น� มุ่่�งเน้้น
การยกระดัับประสิิทธิิภาพกระบวนการผลิิต ระยะกลางมุ่่�งเน้้นในการวิิจััยและพััฒนาชิ้้�นส่่วนยานยนต์์
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และระบบสำเร็็จรููปรวมถึึงตลาดอะไหล่่และชิ้้น� ส่่วนตกแต่่งเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่สินิ ค้้าไทยให้้มากที่่�สุดุ
ระยะยาวเป็็นผู้้�นำในการผลิิตการวิิจััยและพััฒนา ด้้านเมคคาโทรนิิกส์์ของเอเชีียแปซิิฟิิค มีีมาตรการ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เข้้มงวดเทีียบเท่่ามาตรฐานยุุโรป สามารถพััฒนาเครื่่�องจัักรระดัับ Semi-Automation
เพื่่�อทดแทนการนำเข้้าเครื่่�องจัักรจากต่่างประเทศและชดเชยการขาดแคลนแรงงาน (Ministry of
Industry, 2011) ดัังรููปที่่� 3

รููปที่่� 3 แนวทางการพััฒนาอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์
ตแม่พิมพ์ SMEs จาแนกตามประเภทแม่พิมพ์
ที่่�มา: Ministry of Industryจานวนโรงงานผลิ
(2011)
แม่พมิ พ์โลหะ 57%

แนวทางการพััฒนาอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ ตามรููปที่่� 3 สามารถสรุุปได้้ (Ministry of Industry,
2011) ดัังนี้้� อื่นๆ 8%
1. เน้้นการสร้้างมููลค่่
แม่พมิ พ์แก้ว 1% าเพิ่่�มในกระบวนการผลิิตแม่่พิิมพ์์ให้้ได้้คุุณภาพ ความแม่่นยำ เที่่�ยงตรง
และสามารถลดระยะเวลาการผลิิ
ต (Development Cycle Time) รวมทั้้�งเน้้นการพััฒนาบุุคลากรที่่�
แม่พมิ พ์ยาง 2%
แม่พมิ พ์พลาสติก29%
มีีทัักษะด้้านกระบวนการขัั
ดแม่่พิิมพ์์ (Polishing) โดยมีีการเปลี่่�ยนแปลงกระบวนการผลิิ
ตแม่่พิิมพ์์
แม่พมิ พ์เซรามิกดส์ผิิ3%
ในการนำเครื่่�องจัักรที่่�มีีเทคโนโลยีีชั้้�นสููงมาใช้้ ต้้องมีีทั้้�งการนำระบบซอฟต์์แวร์์ที่่�ทัันสมััย ที่่�ช่่วยในการ
แม่พDesign-CAD)
มิ พ์โลหะ
พมิ พ์พลาสติกต (Computer
แม่พมิ พ์เซรามิAided
กส์ Manufacturing:
ออกแบบ (Computer Aided
ช่่แม่
วยในการผลิิ
แม่พมิ พ์ยาง
แม่พมิ พ์แก้ว
อื่นๆ
CAM) และนำเครื่่อ� งมืืออุุปกรณ์์
มาใช้้ในกระบวนการขัั
ดผิิวแม่่พิมิ พ์์ จำเป็็
นต้้องมีีการฝึึกอบรมเพิ่่�มทัักษะ
เกี่่�ยวกัับคุุณสมบััติิของวััสดุุที่่�นำมาผลิิตแม่่พิิมพ์์ ส่่งผลให้้กระบวนการผลิิตแม่่พิิมพ์์ใช้้เวลาสั้้�น รวดเร็็ว
และผลิิตแม่่พิิมพ์์ได้้อย่่างเที่่�ยงตรง แม่่นยำ มีีคุุณภาพมากขึ้้�น
2. การวางโครงสร้้างพื้้�นฐานสนัับสนุุนเพื่่�อผลัักดัันอุุตสาหกรรมไปสู่่�การพััฒนาที่่�มีีทิิศทาง
และยั่่�งยืืน โดยวางแนวทางการพััฒนาทัักษะแรงงานเพื่่�อรองรัับเทคโนโลยีีในอนาคต ที่่�มีีการพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�อง การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างสถาบัันการศึึกษาและภาคอุุตสาหกรรม จะทำให้้
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ภาคอุุตสาหกรรมสามารถสื่่อ� สารความต้้องการทัักษะแรงงานแก่่สถาบัันการศึึกษา เพื่่�อพััฒนาหลัักสููตร
การเรีียนการสอนร่่วมกััน และร่่วมประเมิินผลคุุณภาพหลัักสููตรและผู้้จบ
� การศึึกษาเพื่่�อการพััฒนาฝีีมือื
แรงงานในอนาคต รวมทั้้�งสนัับสนุุนและอำนวยความสะดวกในด้้านเครื่่�องมืือ เครื่่�องจัักร ซอฟต์์แวร์์
ให้้กัับผู้้�ประกอบการ และเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคง และความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพแก่่แรงงาน จึึงจำเป็็น
ต้้องพััฒนาความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพของแรงงาน (Career Path) เพื่่�อแก้้ไขปััญหาด้้านทััศนคติิของ
แรงงาน รวมถึึงการสร้้างมาตรฐานการรัับรองทัักษะฝีีมือื แรงงาน (Skill Certification) โดยความร่่วมมืือ
ระหว่่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงศึึกษาธิิการ และภาคอุุตสาหกรรม ภาครััฐ
ในฐานะผู้้ก� ำหนดนโยบายและมาตรการสนัับสนุุน ภาคอุุตสาหกรรมในฐานะผู้้รั� บผล
ั ประโยชน์์โดยตรง
ดัังนั้้�น จึึงจำเป็็นต้้องมีีระบบการเชื่่�อมโยงแบบบููรณาการหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
อุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ให้้เกิิดความร่่วมมืือในการพััฒนาอุุตสาหกรรมที่่�ถููกต้้องและสอดคล้้องกัับ
สภาวการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� จึึงต้้องจััดตั้้ง� หน่่วยงานหรืือองค์์กรกลางเข้้ามารัับผิดิ ชอบและเป็็นกลไกการเชื่่อ� มโยง
การดำเนิินงานของภาครััฐและเอกชนให้้บรรลุุเป้้าหมายและนโยบายที่่�กำหนด
3. พััฒนากลุ่่�มผู้้ป� ระกอบการเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขัันโดยการส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�ม เพื่่�อ
การพััฒนาอุุตสาหกรรมอย่่างยั่่ง� ยืืน จำเป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�นโยบายอุุตสาหกรรมควรเน้้นทางด้้านการพััฒนา
และยกระดัับการรวมกลุ่่�มคลััสเตอร์์ของอุุตสาหกรรม ซึ่่�งกลุ่่�มคลััสเตอร์์อุุตสาหกรรม คืือ กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�
มีีความเกี่่�ยวข้้องกัันในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงกััน เพื่่�อจุุดประสงค์์อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งร่่วมกััน ดัังนั้้�น นโยบาย
อุุตสาหกรรมภายใต้้แนวความคิิดใหม่่ควรเน้้นการสร้้างความเข้้มแข็็งคลััสเตอร์์ ยกระดัับคลััสเตอร์์ และ
สร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับคลััสเตอร์์
3.1 สร้้างความเข้้มแข็็งคลััสเตอร์์ (Strengthen Cluster) โดยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
แข่่งขััน ด้้วยการอาศััยความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านของสมาชิิกในกลุ่่�มคลััสเตอร์์ สร้้างความเข้้มแข็็งของ
การบริิหารงานภายในกลุ่่�มคลััสเตอร์์ โดยควรมีีการจััดตั้้ง� หลาย ๆ กลุ่่�ม แยกตามความเชี่่ย� วชาญเฉพาะ
สนัับสนุุนให้้เกิิดการลงทุุนจากบริิษััทต่่างชาติิที่่�หลากหลายในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมและอุุตสาหกรรมที่่�มีี
ความเกี่่�ยวเนื่่�องกััน
3.2 ยกระดัับคลััสเตอร์์ (Upgrade Cluster) แนวทางในการยกระดัับกลุ่่�มคลััสเตอร์์ คืือ
การขจััดข้้อกีีดขวางในการพััฒนาประสิิทธิิภาพการผลิิตและการพััฒนานวััตกรรม โดยลดอุุปสรรค
กีีดขวางทางการค้้า พััฒนาประสิิทธิิภาพในการผลิิตและการบริิหาร สนัับสนุุนการอบรม การฝึึกฝน
บุุคลากร และให้้ความช่่วยเหลืือการพััฒนาเทคโนโลยีี เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
3.3 สร้้างความยั่่�งยืืนคลััสเตอร์์ (Sustainable Cluster) เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาคลััสเตอร์์
ที่่�ยั่่�งยืืน นอกจากการเชื่่�อมโยงภายในประเทศแล้้ว ควรสร้้างความร่่วมมืือกัับประเทศอื่่�นในแต่่ละขั้้�น
ของห่่วงโซ่่การผลิิต มีีการเชื่่�อมโยงแหล่่งผลิิตอื่่�น ๆ กัับผู้้�ผลิิตภายในประเทศ นอกจากนี้้�ควรส่่งเสริิมให้้
กลุ่่�มคลััสเตอร์์ไทยเป็็นที่่�รู้้�จัักในระดัับโลก โดยสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของกลุ่่�มคลััสเตอร์์ไทย และสร้้าง
พัันธมิิตรด้้านการถ่่ายโอนความรู้้�และทรััพยากรในระดัับโลก

ความสามารถในการการผลิิตของอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์
ฐานิตย์ จันทวิเศษ และคณะ
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	ปััจจุุบัันอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ในประเทศไทยมีีจำนวน 1,096 โรงงาน แบ่่งประเภทที่่�เป็็น
สถานประกอบการกลุ่่�มวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมได้้จำนวน 986 โรงงาน และขนาดใหญ่่ 110
โรงงาน (Department of Industrial Works, 2019) โดยส่่วนใหญ่่จะเป็็นแม่่พิิมพ์์พลาสติิกและ
แม่่พิิมพ์์โลหะที่่�จำแนกโดยทุุนจดทะเบีียน และจำนวนพนัักงาน ส่่วนที่่�เหลืือจะเป็็นแม่่พิิมพ์์ชนิิดอื่่�น
อาทิิ แม่่พิิมพ์์เซรามิิกซ์์ แม่่พิิมพ์์ยาง แม่่พิิมพ์์แก้้วและอื่่�น ๆ โดยพิิจารณาได้้จากรููปที่่� 4 ดัังนี้้�
จานวนโรงงานผลิตแม่พิมพ์ SMEs จาแนกตามประเภทแม่พิมพ์
แม่พมิ พ์โลหะ 57%
อื่นๆ 8%
แม่พมิ พ์แก้ว 1%
แม่พมิ พ์ยาง 2%
แม่พมิ พ์เซรามิกส์ 3%
แม่พมิ พ์โลหะ
แม่พมิ พ์ยาง

แม่พมิ พ์พลาสติก29%
แม่พมิ พ์พลาสติก
แม่พมิ พ์แก้ว

แม่พมิ พ์เซรามิกส์
อื่นๆ

รููปที่่� 4 จำนวนโรงงานผลิิตแม่่พิิมพ์์ SMEs จำแนกตามประเภทแม่่พิิมพ์์
ที่่�มา: Department of Industrial Works (2019)
	จากภาพข้้างต้้น โรงงานส่่วนใหญ่่จะเป็็นโรงงานอุุตสาหกรรมแม่่พิมิ พ์์วิสิ าหกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม SMEs ที่่�จำแนกโดยทุุนจดทะเบีียน และจำนวนพนัักงาน แต่่ในปััจจุุบัันด้้านอุุตสาหกรรม
แม่่พิิมพ์์ไทยของ SMEs ยัังเป็็นหััวใจสำคััญในการผลิิตแม่่พิิมพ์์เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
ดัังนั้้�น อุุตสาหกรรม SMEs จำเป็็นต้้องมีีความรู้้� ทัักษะ เพื่่�อที่่�จะเข้้าสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0

ความเชื่่�อมโยงของอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ไทย

สำหรัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรมของประเทศในปััจจุบัุ นั ได้้ให้้ความสำคััญกัับการ
กำหนดยุุทธศาสตร์์อุุตสาหกรรมอย่่างเป็็นขั้้�นตอนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
กติิกาการค้้าใหม่่ของโลก ดัังนั้้�น อุุตสาหกรรมเป้้าหมายที่่�ต้้องแข่่งขัันในตลาดโลก เช่่น อุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ อุุตสาหกรรมไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น จำเป็็นต้้องได้้รัับการพััฒนาให้้เกิิดความเข้้มแข็็ง
เพื่่�อรองรัับตลาดที่่�กำลัังเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งมีีกระบวนการผลิิตของอุุตสาหกรรมทั่่�วไป (ThaiGerman Institute, 2004) ดัังนี้้�

แม่พมิ พ์โลหะ
แม่พมิ พ์ยาง
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แม่พมิ พ์พลาสติก
แม่พมิ พ์แก้ว

แม่พมิ พ์เซรามิกส์
อื่นๆ
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รููปที่่� 5 ความเชื่่�อมโยงของอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ไทย
ที่่�มา: Thai-German Institute (2004)
	อุุตสาหกรรมสนัับสนุุน เป็็นส่่วนที่่�เกิิดจากอุุตสาหกรรมสาขาต่่าง ๆ ที่่�ช่่วยให้้การสนัับสนุุน
อุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ได้้สร้้างสรรค์์ผลงานที่่�ดีีสู่่�ผู้้�ใช้้แม่่พิิมพ์์ในการผลิิต ซึ่่�งประกอบด้้วยวััตถุุดิิบ
(Material) ชิ้้น� ส่่วนมาตรฐาน (Standard Parts) เครื่่อ� งมืือกล (Machine Tool) เครื่่อ� งมืือตััด (Cutting
Tool) ซอฟต์์แวร์์ (Software) เครื่่อ� งมืือวััดละเอีียด (Measuring Equipment) งานอบชุุบ (Heat Treatment)
ปััจจััยอีีกส่่วนหนึ่่�งมิิได้้เกิิดจากอุุตสาหกรรมสนัับสนุุน แต่่เป็็นส่่วนที่่�สััมพัันธ์์กัับการดำเนิินธุุรกิิจและ
การพััฒนาของอุุตสาหกรรมแม่่พิมิ พ์์ เช่่น งานวิิจัยั และพััฒนา (Research & Development) บุุคลากร
(Human) เป็็นต้้น ดัังนั้้�น อุุตสาหกรรมแม่่พิมิ พ์์ในปััจจุบัุ นั จึึงควรให้้ความสำคััญกัับความสามารถในการผลิิต
ซึ่่�งเป็็นการประหยััดเวลาและลดต้้นทุุนในด้้านอุุตสาหกรรมมีีความต้้องการด้้านแรงงานเป็็นอย่่างมาก
เนื่่�องจากมีีการเปลี่่�ยนแปลงภายนอกและต้้องมีีความพร้้อมในการปรัับตััวกัับความเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังให้้ความสำคััญกัับบุุคลากรที่่�มีีทััศนคติิที่่�เปิิดกว้้าง รู้้�จัักจุุดอ่่อนจุุดแข็็ง นอกจากนี้้�
การเกิิดผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ ในอุุตสาหกรรม เมื่่อ� ความต้้องการของผู้้บริ
� โิ ภคไม่่มีขีี ดี จำกััด ทำให้้ผู้้ผลิ
� ติ ต้้อง
แข่่งขัันกัันสร้้างนวััตกรรมอย่่างไม่่มีที่่ี สิ้้� น� สุุด เพื่่�อให้้องค์์กรมีีความสามารถในการผลิิตและมีีประสิิทธิิภาพ
ก้้าวสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป (Thai-German Institute, 2004)
การวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน โอกาส และอุุปสรรค (SWOT Analysis) ในการพััฒนา
อุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์
	ปััจจุุบัันอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ของไทย สามารถพััฒนาความสามารถในการผลิิตให้้เข็็มแข็็งได้้
และแนวทางการพััฒนาอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ โดยรััฐบาลให้้การสนัับสนุุนเพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขััน ดัังนั้้�น การวิิเคราะห์์ จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน โอกาส และอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้น� สามารถช่่วยให้้การพััฒนา
อุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ได้้อย่่างเพีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพ
1. จุุดแข็็ง ประเทศไทยมีีปริิมาณโรงงานผลิิตแม่่พิมิ พ์์ สำหรัับอุตุ สาหกรรมยานยนต์์ อุุตสาหกรรม
ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพีียงพอต่่อความต้้องการของตลาดภายในประเทศ
2. จุุดอ่่อน ที่่�สำคััญในการพััฒนาอุุตสาหกรรมแม่่พิมิ พ์์ไทย บุุคลากร อุุตสาหกรรมแม่่พิมิ พ์์ไทย
ยัังขาดแคลนบุุคลากรที่่�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญทั้้�งด้้านการผลิิตและออกแบบแม่่พิิมพ์์ การส่่งเสริิม
พััฒนาทัักษะช่่างทำแม่่พิิมพ์์และออกแบบต้้องใช้้เวลา
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	ด้้านคุุณภาพของแม่่พิิมพ์์ เกิิดจากเครื่่�องจัักรและซอฟต์์แวร์์ที่่�ไม่่ทัันสมััย วััตถุุดิิบที่่�ไม่่ได้้
ตามมาตรฐานตามข้้อกำหนด แม่่พิมิ พ์์ที่่ผลิ
� ติ ได้้ยัังมีีระดัับความแม่่นยำเที่่�ยงตรงน้้อย ไม่่สามารถตอบสนอง
ความต้้องการของตลาดอุุตสาหกรรมได้้
การบริิหารจััดการอุุตสาหกรรมแม่่พิมิ พ์์ ผู้้ป� ระกอบการส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้ป� ระกอบการขนาดเล็็ก
ปััญหาที่่�ประสบ คืือ การขาดความรู้้�ในการบริิหารจััดการโอกาสในการพััฒนาอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์
3. โอกาส ในการพััฒนาอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ ได้้แก่่ ตลาดแม่่พิิมพ์์ยัังมีีโอกาสเติิบโตได้้ถึึงแม้้
มููลค่่าโดยรวมจะลดลง เนื่่�องจากปััญหาเศรษฐกิิจทั่่�วโลก แต่่แม่่พิิมพ์์ยัังเป็็นสิ่่�งจำเป็็นพื้้�นฐานต่่อ
อุุตสาหกรรม
	ปััจจุุบัันภาครััฐได้้จััดทำแผนแม่่บทการพััฒนาอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ ที่่�มีีแนวทางการพััฒนา
อย่่างเป็็นระบบและยั่่ง� ยืืน เช่่น การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม ส่่งเสริิมและพััฒนาทัักษะแรงงาน สนัับสนุุนมาตรการ
ลดภาษีีนำเข้้าวััตถุุดิิบและเครื่่�องจัักร ส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�มและโอกาสในการแข่่งขััน
4. อุุปสรรค ในการพััฒนาอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ แนวโน้้มของอุุตสาหกรรมมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�รวดเร็็วโดยนำเทคโนโลยีีมาใช้้ในการผลิิต เช่่น โปรแกรมในการออกแบบ เครื่่�องจัักรทัันสมััย และ
ข้้อกำหนดในการใช้้วััตถุุดิบิ รวมถึึงการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุน ซึ่่ง� ทำให้้ไม่่สามารถผลิิตแม่่พิมิ พ์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพสููง
และต้้นทุุนต่่ำได้้ (Thai-German Institute, 2004; Ministry of Industry, 2011; Thai-German
Institute, 2016)
ความสามารถในการผลิิตอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ไทยยุุค 4.0
ในอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ไทยจำเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องมีีการปรัับตััวเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดทุุกด้้านโดยเฉพาะด้้านการแข่่งขััน เนื่่�องจากอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์เป็็นอุุตสาหกรรม
พื้้�นฐานที่่�มีคี วามสำคััญต่่อการพััฒนาอุุตสาหกรรมอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง สำหรัับการวิิเคราะห์์ความสามารถ
ในการผลิิตของอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ไทยยุุค 4.0 สรุุปความสำคััญในประเด็็นหลัักได้้ (Thai-German
Institute, 2004; Ministry of Industry, 2011; Thailand Productivity Institute & The Federation
of Thailand Industries, 2015) ดัังนี้้�
ประเด็็นที่่� 1 ด้้านทรััพยากรมนุุษย์์เป็็นรากฐานสำคััญของการดำเนิินธุุรกิิจ ในการเตรีียม
ความพร้้อมรัับมืือเศรษฐกิิจยุุคดิิจิิทััลเป็็นเรื่่�องที่่�สำคััญของการก้้าวสู่่�การพััฒนาเศรษฐกิิจในภาพรวม
ของประเทศ โดยเฉพาะด้้านแรงงานที่่�ต้้องพััฒนาควบคู่่�ไปกัับเทคโนโลยีีในโลกอุุตสาหกรรม 4.0 คืือ
ต้้องสามารถนำซอฟต์์แวร์์ที่่�ทัันสมััยมาใช้้ในกระบวนการผลิิตแม่่พิิมพ์์ให้้เกิิดการบููรณาการในการผลิิต
ใหม่่ ๆ และการพััฒนาในทุุกด้้านไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านเศรษฐกิิจ การจ้้างงาน การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม และ
เทคโนโลยีี ซึ่่�งรััฐบาลได้้เล็็งเห็็นความสำคััญของนโยบายทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมมืือกััน ในความ
กระตืือรืือร้้นที่่�สามารถตอบสนองความต้้องการขององค์์กรได้้เป็็นอย่่างดีีและการพััฒนาศัักยภาพ
บุุคลากรให้้มีีสมรรถนะสููงสุุด เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศและรองรัับการพััฒนา
ทัักษะในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจอุุตสาหกรรมแห่่งอนาคต สอดคล้้องกัับการเข้้าสู่่�ยุุคไทยแลนด์์ 4.0
ประกอบกัับปัจจุ
ั บัุ นั ประเทศไทยขาดแคลนกำลัังแรงงาน ในด้้านเทคโนโลยีีและอุุตสาหกรรม ทั้้�งในเชิิง
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ปริิมาณและคุุณภาพ (Ministry of Industry, 2011) การพััฒนาบุุคลากรในอุุตสาหกรรมแม่่พิมิ พ์์จำเป็็น
ต้้องทำการสำรวจความต้้องการในการพััฒนาบุุคลากรก่่อน เพื่่�อให้้ทราบระดัับสมรรถนะที่่�มีีอยู่่�และ
หาส่่วนที่่�ขาดไป เพื่่�อพััฒนาหลัักสููตรหรืือวิิเคราะห์์หลัักสููตรเดิิมที่่�มีีอยู่่�ก่่อนว่่าเนื้้�อหาส่่วนใดสอดคล้้อง
และเหมาะสมกัับความต้้องการขององค์์กรในการวางแผนกำลัังคน การวางแผนด้้วยความสามารถ
ให้้ทัันสมััยต่่อเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ (Vitchayayotin, 2012) ในส่่วนของแรงงานที่่�มีอี ยู่่�อาจจะต้้องปรัับเปลี่่ย� น
การทำงานให้้มีีความเหมาะสม นอกจากทัักษะที่่�จำเป็็นสำหรัับการใช้้เทคโนโลยีีข้้างต้้นแล้้ว ผู้้ป� ระกอบการ
ต้้องพิิจารณาแรงงานที่่�มีีทัักษะด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (IT) เพิ่่�มเติิมอีีกด้้วย เนื่่�องจากการใช้้ระบบดิิจิิทััล
ในกระบวนการผลิิตนั้้�น จำเป็็นต้้องใช้้ข้้อมููลดิิจิิทััลที่่�มีีความสอดคล้้องกัับด้้านวิิศวกรรม ซึ่่�งจะนำไปสู่่�
การใช้้ข้้อมููลดิิจิิทััลได้้ทั่่�วทุุกองค์์กร (Hostway Thailand, 2019)
ประเด็็นที่่� 2 ด้้านเงิินทุุน คืือ เงิินหรืือทุุน ที่่�ใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจทั้้�งจากเงิินทุุนภายในและ
ภายนอก ในทางธุุรกิิจเงิินทุุนถืือว่่าเป็็นปััจจััยหลัักที่่�สำคััญที่่�สุดุ เพราะการทำธุุรกิิจทุกุ ประเภทไม่่สามารถ
ดำเนิินการได้้หากไม่่มีเี งิินทุุนในการดำเนิินงาน กล่่าวได้้ว่่าการทำธุุรกิิจทุกุ อย่่างจะเกิิดขึ้้น� ได้้ต้้องอาศััย
เงิินทุุน เพราะจะเป็็นตััวขับั เคลื่่อ� นธุุรกิิจและปััจจััยต่่าง ๆ ให้้ดำเนิินการไปได้้ทั้้�งในด้้านค่่าแรงคน ค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำเนิินงาน ค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้อ� วััสดุุมาใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจ ส่่วนการลงทุุน ทางภาครััฐ ฯ ส่่งเสริิม
และทำการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีี ส่่วนในภาคอุุตสาหกรรม 4.0 แนวโน้้มของการลงทุุนจะเน้้นไปในเรื่่อ� ง
ที่่�ให้้คนและเครื่่�องจัักรทำงานร่่วมกััน ซึ่่�งจะเป็็นการเพิ่่�มผลผลิิต (Productivity) ได้้อย่่างเท่่าตััวในเรื่่�อง
การลงทุุน (Udomthanathira, 2018) ในอนาคตประเทศไทยกำลัังเปลี่่�ยนผ่่านจากเศรษฐกิิจที่่ขั� บั เคลื่่อ� น
ด้้วยประสิิทธิิภาพ ซึ่่ง� เน้้นการผลิิตให้้ได้้จำนวนมากและควบคุุมต้้นทุุนให้้อยู่่�ในระดัับต่่ำเป็็นเศรษฐกิิจที่่�
ขัับเคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรมตามนโยบาย 4.0 ซึ่่�งสำหรัับ SMEs ก็็เป็็นหนึ่่�งในกลไกสำคััญของการปฏิิรููป
โครงสร้้างทางเศรษฐกิิจในครั้้ง� นี้้�โดย SMEs ต้้องเปลี่่ย� นจาก SMEs แบบดั้้�งเดิิมที่่�ต้้องพึ่่�งพาความช่่วยเหลืือ
จากภาครััฐตลอดเวลาไปสู่่� SMEs ยุุคใหม่่ ที่่�เติิบโตโดยใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
เป็็นต้้น โครงสร้้างธุุรกิิจและการดำเนิินงานของ SMEs ยุุคใหม่่ที่่�ต้้องอาศััยองค์์ความรู้้�นวััตกรรมและ
เครืือข่่ายที่่�แตกต่่างไปจากเดิิมนี้้�ทำให้้ SMEs ต้้องการแหล่่งเงิินทุุนในรููปแบบใหม่่ที่่เ� หมาะสมกัับโมเดล
ธุุรกิิจนอกเหนืือจากการใช้้สิินเชื่่อ� จากธนาคารและภาครััฐ ดัังนั้้�น หน่่วยงานภาครััฐจึึงส่่งเสริิมให้้ SMEs
ไทยมีีทางเลืือกในการระดมทุุนผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลายและเหมาะสมกัับความต้้องการมากขึ้้�น
นอกจากนี้้�ธนาคารพาณิิชย์์และองค์์กรขนาดใหญ่่หลายแห่่งได้้จััดตั้้ง� กองทุุน Venture Capital เพื่่�อร่่วม
ลงทุุนกัับ SMEs ที่่�มีีศัักยภาพหรืือมีีแนวคิิดและเทคโนโลยีีที่่�น่่าสนใจ ซึ่่�งเป็็นสััญญาณที่่�ดีีในการขยาย
ทางเลืือกของการระดมทุุนสำหรัับ SMEs (Ketsiri & Panthong, 2016)
ประเด็็นที่่� 3 ด้้านเครื่่อ� งจัักรกล คืือ เครื่่อ� งจัักร เครื่่อ� งมืือ เครื่่อ� งใช้้หรืืออุุปกรณ์์อำนวยความสะดวก
ในการผลิิต แต่่มีข้้ี อจำกััดในเรื่่อ� งความสามารถ อาจไม่่สามารถทำการผลิิตได้้ในปริิมาณที่่�มากหากขาด
เครื่่�องมืือเครื่่�องจัักรมาช่่วย เนื่่�องจากจะเป็็นส่่วนที่่�มาช่่วยเติิมเต็็มในส่่วนที่่�ความสามารถของมนุุษย์์
ไม่่สามารถทำได้้ เช่่น ระยะเวลาทำงานที่่�ต่อ่ เนื่่�อง ความถููกต้้องแม่่นยำ ความเร็็วในการผลิิต ความสม่่ำเสมอ
ที่่�เป็็นมาตรฐาน เป็็นต้้น (Udomthanathira, 2018) สำหรัับอุุตสาหกรรม 4.0 การนำเทคโนโลยีี IoT
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มาใช้้มีีความแตกต่่างกััน โดยในกลุ่่�มขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs) มีีความต้้องการเปลี่่�ยน
การตรวจสอบเครื่่อ� งจัักรมาเป็็นแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และต้้องการให้้เครื่่อ� งจัักรเชื่่อ� มต่่อกััน เพื่่�อให้้สามารถ
นำข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์มาวิิเคราะห์์ให้้มีีความสามารถมากขึ้้น� ทั้้�งในด้้านการทำงานด้้วยตนเอง ความยืืดหยุ่่�น
และการปรัับตัวั ให้้เข้้ากัับเงื่่อ� นไขการผลิิต ความสามารถในการมอนิิเตอร์์ตัวั เอง และการพยากรณ์์ทำให้้
สมาร์์ตแมชชีีน (Smart Machine) สามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากการผลิิตโดยการได้้รัับข้้อมููลจาก
เครื่่อ� งวััด 3 มิิติิ (CMM) ทำให้้มัันสามารถปรัับเงื่่อ� นไขการทำงานเพื่่�อป้้องกัันความผิิดพลาดที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
นอกจากนี้้�เครื่่อ� งจัักรในอนาคตจะมีีโปรแกรมสำหรัับการตรวจสอบและการบำรุุงรัักษาของเครื่่อ� งจัักร
เพื่่�อช่่วยยืืดอายุุการใช้้งาน สามารถรัักษาระดัับคุุณภาพของสิินค้้าและส่่งผลให้้เกิิดความปลอดภััย
ในการทำงาน ซึ่่ง� ข้้อมููลการตรวจสอบของเครื่่อ� งจัักรจะเป็็นประโยชน์์อย่่างมากในการวางแผนการผลิิต
และการประเมิินศัักยภาพโดยรวมของระบบการผลิิต รวมทั้้�งทำให้้ฝ่่ายซ่่อมบำรุุงสามารถปรัับแผน
การบำรุุงรัักษาและกำหนดรอบของการบำรุุงรัักษาที่่�เหมาะสมเพื่่�อเพิ่่�มเวลา (Uptime) ให้้ได้้สููงสุุด
(YamYam, 2017)
ประเด็็นที่่� 4 ด้้านวััตถุุดิิบ คืือ วััสดุุสิ่่�งของ วััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วนอะไหล่่ ผลิิตภััณฑ์์ บริิการหรืือ
อุุปกรณ์์อื่่�น ๆ ซึ่่�งมีีส่่วนนำมาใช้้ในการผลิิตสิินค้้า การบริิหารจััดการวััตถุุดิิบจึึงเป็็นส่่วนสำคััญส่่วนหนึ่่�ง
ในการสร้้างประสิิทธิิภาพการผลิิตเพื่่�อให้้ได้้ต้้นทุุนที่่�ต่่ำในการผลิิต และทำให้้ธุุรกิิจได้้ผลกำไรสููงสุุด
(Udomthanathira, 2018) ยัังเป็็นการส่่งเสริิมพััฒนาเทคโนโลยีีนวััตกรรมวััตถุุดิบิ ในภาคอุุตสาหกรรม
เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับผลิิตภััณฑ์์และการแสวงหาแหล่่งวััตถุุดิิบในอนาคต ในการเลืือกวััตถุุดิิบนั้้�น
สามารถตอบโจทย์์ขององค์์กรให้้เป็็นไปตามที่่�ตั้้ง� เป้้าหมายไว้้ โดยองค์์กรส่่วนใหญ่่จะนึึกถึึงผลตอบแทน
และการดำรงจุุดยืืนในตลาดได้้ สำหรัับหลัักการพื้้�นฐานการควบคุุมต้้องครอบคลุุมทั้้�งในเรื่่�องของ
การจััดซื้้�อ การเบิิกใช้้และสิินค้้าคงเหลืือ ซึ่่ง� ถืือเป็็นสิ่่ง� สำคััญในการบริิหารจััดการวััตถุุดิบิ ให้้เป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลตามต้้องการ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการของแผนการผลิิต
บรรลุุเป้้าหมาย และการใช้้ปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�คุ้้�มค่่านั้้�นจะส่่งผลทำให้้ฝ่่ายจััดซื้้�อใช้้เงิินลงทุุนในวััตถุุดิิบ
ลดลงไปด้้วย ซึ่่�งโดยปกติิแล้้วฝ่่ายผลิิตที่่�เป็็นผู้้�ทำการเบิิกใช้้วััตถุุดิิบอาจจะไม่่ได้้คำนึึงถึึงปััจจััยในเรื่่�อง
ของเงิินทุุนที่่�ใช้้เพื่่�อการลงทุุน (Tabtieng, 2018)
ประเด็็นที่่� 5 ด้้านวิิธีีการ/กระบวนการ คืือ วิิธีีการขั้้�นตอนหรืือกระบวนการในการทำงานของ
ธุุรกิิจ โดยความสำเร็็จของการดำเนิินธุุรกิิจส่่วนใหญ่่จะมาจากองค์์กรที่่�มีีการกำหนดขั้้�นตอนแนวทาง
ในการดำเนิินงาน ซึ่่�งการมีีแนวทางการปฏิิบััติิงานและขั้้�นตอนของการดำเนิินธุุรกิิจที่่�ดีีได้้ต้้องมีีการ
กำหนดนโยบายที่่�ชัดั เจน มีีวิสัิ ยั ทััศน์์ การวางแผนจััดการ การติิดตามความก้้าวหน้้าของงาน การตรวจสอบ
คุุณภาพผลงานที่่�ได้้และการควบคุุมการทำธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Udomthanathira, 2018) สำหรัับ
อุุตสาหกรรมที่่�จะทำให้้ระบบการทำงานสามารถเป็็นระบบอััตโนมััติิ (Automation) ได้้ เช่่น การนำ
เทคโนโลยีีสารสนเทศหรืืออิินเทอร์์เน็็ตมาช่่วยในการสั่่�งงานและควบคุุมการทำงานแบบออนไลน์์
รวมถึึงบุุคลากรที่่�เป็็นส่่วนสำคััญในการควบคู่่�ไปกัับการนำเทคโนโลยีีเครื่่�องจัักรที่่�ทัันสมััยมาใช้้ความรู้้�
ในเรื่่อ� งของการออกแบบดีีไซน์์ การใช้้ซอฟต์์แวร์์ในขั้้น� ตอนกระบวนการผลิิตให้้ได้้ประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
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ใช้้ระยะเวลาน้้อยลงและลดค่่าใช้้จ่่าย (Sirithanasast, 2017) นอกจากนี้้�ภาคอุุตสาหกรรมการผลิิต
ในปััจจุบัุ นั ที่่�มีกี ารพััฒนาให้้มีีความสามารถในการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ ทั้้�งในเรื่่อ� งของกระบวนการผลิิต
ห่่วงโซ่่อุปุ สงค์์ด้้วย IoT กระบวนการผลิิตจะควบคุุมการทำงานได้้ด้้วยตััวเองจากเครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์
ที่่�มีีความชาญฉลาด สามารถดำเนิินการแก้้ไขเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการเกิิดเหตุุขััดข้้องแบบที่่�ไม่่ได้้คาดการณ์์
ล่่วงหน้้า (Klongnaivai, 2018)
ประเด็็นที่่� 6 การบริิหารจััดการ เป็็นหััวใจสำคััญของการก้้าวเข้้าสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0 ซึ่่�งต้้องมีี
กลยุุทธ์์องค์์กรในการสร้้างคุุณค่่า (Value Creation) ให้้แก่่ ลููกค้้าและการดำเนิินงานที่่�ชาญฉลาด
(Smart Operation) ตระหนัักถึึงสายโซ่่แห่่งคุุณค่่า ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยให้้สอดคล้้องกัับยุุค
แห่่งสรรพสิ่่�งในโลกของอิินเทอร์์เน็็ต (IoT) สามารถเข้้าถึึงความต้้องการของลููกค้้าและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การกำหนดวิิสัยั ทััศน์์ที่่มุ่่�� งสู่่�การสร้้างรููปแบบธุุรกิิจดิจิิ ทัิ ลั (Digital Business Model) ในภาคส่่วนธุุรกิิจ
การปรัับเปลี่่ย� นโครงสร้้าง องค์์กรแห่่งการสร้้างวััฒนธรรม ความยืืดหยุ่่�นในระบบการผลิิตและการทำงาน
การบููรณาการความสามารถของซอฟต์์แวร์์สมััยใหม่่ให้้เข้้ากัับระบบการจััดเก็็บ รวบรวมข้้อมููล ให้้เชื่่อ� มโยง
กัับแผนกต่่าง ๆ ได้้อย่่างมั่่�นคง ระบบเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต เครื่่�องจัักรและเทคโนโลยีีดิิจิิทััล รวมถึึง
การสร้้างพนัักงานอััจฉริิยะ (Smart Employee) พััฒนากลยุุทธ์์ในการดึึงดููดให้้องค์์กรมีีบุุคลากรที่่�มีี
ความรู้้�และทัักษะใหม่่ ๆ ปรัับปรุุงโปรไฟล์์งาน (Job Profiles) ให้้มีีความทัันสมััย มีีทัักษะดิิจิิทััล ที่่�เป็็น
หนึ่่�งในทัักษะพื้้�นฐาน ในการพััฒนาทัักษะที่่�สำคััญให้้กัับบุุคลากรและสร้้างแนวทางในการกำหนด
บทบาทหน้้าที่่�ใหม่่ ๆ ที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์องค์์กร (Sawetpatcharaporn & Tantawanitchakorn,
2017)
ตารางที่่� 2 การสัังเคราะห์์ประเด็็นหลัักความสามารถในการผลิิตอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ในปััจจุุบัันเข้้าสู่่�
ยุุค 4.0
ประเด็็นหลััก

สถานการณ์์ปััจจุุบััน

เข้้าสู่่�ยุุค 4.0

คน

บุุคลากรด้้านแม่่พิมิ พ์์ มีีทักั ษะในการทำแม่่พิมิ พ์์ บุุคลากรด้้านแม่่พิิมพ์์ต้้องมีีทัักษะเรื่่�อง
จากประสบการณ์์ ขาดแคลนแรงงานในด้้าน เทคโนโลยีีที่่�สอดคล้้องกัับด้้านอุุตสาหกรรม
เทคโนโลยีีและอุุตสาหกรรม
และการจััดการ

เงิินทุุน

ขาดแคลนเงิินทุุนและการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนใน แหล่่งเงิินทุุนมีีหลายรููปแบบ เช่่น สิินเชื่่�อจาก
การพััฒนาการผลิิตแม่่พิิมพ์์
สถาบัันการเงิิน ธนาคารและภาครััฐ หรืือ
กองทุุนสำหรัับ SME
ใช้้เครื่่�องจัักรแบบเดิิม ไม่่มีีการนำเทคโนโลยีี เครื่่�องจัักรสมััยใหม่่ที่่�มีีการนำเทคโนโลยีีและ
สมััยใหม่่เข้้ามาใช้้อำนวยความสะดวกในการ ซอฟต์์แวร์์มาประยุุกต์์เข้้าด้้วยกััน ทำให้้เกิิด
ผลิิตแม่่พิิมพ์์ทำให้้มีีข้้อจำกััดความสามารถ
ความเที่่�ยงตรงสููงสามารถทำงานที่่�ซัับซ้้อนได้้
ทางการผลิิต
แม่่นยำ

เครื่่�องจัักร
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ตารางที่่� 2 (ต่่อ)
ประเด็็นหลััก
วััตถุุดิิบ

สถานการณ์์ปััจจุุบััน

เข้้าสู่่�ยุุค 4.0

การบริิหารจััดการวััตถุุดิิบยัังไม่่มีีระบบการ
จััดซื้้�อการใช้้และการควบคุุมสิินค้้าคงคลััง

มีีการบริิหารจััดการวััตถุุดิิบ การจััดซื้้�อ การใช้้
และการควบคุุมสิินค้้าคงเหลืือเพื่่�อลดต้้นทุุนใน
การผลิิต มีีการพััฒนาเทคโนโลยีีนวััตกรรม
วััตถุุดิิบ
วิิธีีการทำงาน การวางแผน ติิดตามความคืืบหน้้าและคุุณภาพ การวางแผนและควบคุุมติิดตามความคืืบหน้้า
ของงานโดยพนัักงาน
ของงานโดยใช้้โปรแกรมประยุุกต์์
การจััดการ การบริิหารมีีการกำหนดวิิสััยทััศน์์ นโยบายและ การบริิหารมีีการกำหนด วิิสััยทััศน์์ ที่่�มุ่่�งการ
เป้้าหมายตามโครงสร้้างองค์์กรขาดการ
สร้้างรููปแบบธุุรกิิจดิิจิิทััลเชื่่�อมโยงเครืือข่่าย
บููรณาการอย่่างเป็็นระบบ
และแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลแต่่ละหน่่วยงาน
ที่่�มา: Ministry of Industry (2011); Vitchayayotin (2012); Ketsiri and Panthong (2016); Sirithanasast
(2017); Sawetpatcharaporn and Tantawanitchakorn (2017); YamYam (2017); Klongnaivai (2018);
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