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บทบาทและประสบการณ์

• รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรม ดจิทิลั , สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่อตุสาหกรรม ICTI , สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ทีป่รึกษา Digital Transformation ดา้น Operational Process วางระบบ ERP มากกว่า 50 องคก์ร ท ัง้ ภาคโรงงาน

, ภาคการเงนิ , ภาคการคา้

• หวัหนา้ทมีออกแบบ พฒันาระบบ PEAR ERP ของไทย เพือ่ทดแทนการใชง้านระบบ ERP ราคาสูงจากต่างประเทศ

PEAR ERP เป็นระบบ ERP ทีอ่อกแบบมาเพือ่รองรบัภาคอตุสาหกรรม และสามารถท างานร่วมกบัระบบ PEAR

Automatic Workflow เพือ่เชือ่มโยงกบัระบบ Application ต่างๆ รวมถงึระบบ IOT ไดแ้บบไรร้อยต่อ



Total Cost in Manufacturing

• Material Cost

• Direct Labor Cost

• Indirect Labor Cost

• Overhead Cost

+ Waste

Reduce Waste  =>  Improve Productivity



7 + 1 Waste in Manufacturing



Muda – Mura – Muri



Examples of reducing cost in manufacturing

• Survey many suppliers: It is possible that long-standing employers might not currently provide the lowest

prices. Periodically evaluate sourcing and materials costs.

• Consider international sourcing: If it makes sense for your situation, consider international sourcing. Take

transportation costs into consideration when researching this option.

• Find affordable transport: Assess shipping costs and be sure to change providers if you can find a more

affordable and high-quality service. Consider whether your shipping service can handle associated tasks as well,

such as unloading stock in your warehouse.

• Assess and eliminate shrinkage: Theft, loss and wastage can increase costs. Identify and eliminate sources of

these kinds of losses.

• Evaluate staffing levels and employee duties: Be sure your staffing levels match production requirements. If

employees can reasonable handle extra duties, consider rearranging tasks and assignments.

• Take advantage of cash payment or early payment discounts: Some suppliers offer discounts for accounts paid

in cash or paid by a certain date each month. Use these discounts to your advantage when scheduling

payments.



Examples of reducing cost in manufacturing (2)

• Negotiate long-term contracts with discounts or price reductions: Suppliers might also be willing to offer a

discount for long-term, stable contracts. Try negotiating these types of cost reductions with your current

suppliers.

• Reduce utilities overhead: Try to reduce the cost of utilities by reducing energy usage. Consider efficient

equipment and facility modification.

• Carefully match employee skills with tasks: Evaluate your employees' abilities and try to align those skills with

their daily tasks. This can help them work more efficiently and reduce costs.

• Negotiate rent or mortgage payments: If you are a long-term tenant, you might be able to negotiate a rent

reduction. Consider evaluating your mortgage terms if you own your property, as well.

• Leverage JIT (Just-In-Time) ordering methodology: Waiting to order materials and supplies until you are sure

you need them can help you avoid unnecessary purchasing and potential waste.

• Train employees in efficient workflows: Try to implement employee training to ensure each member of your

team works as effectively as possible. Consider periodically evaluating and modifying your training procedures to

help reduce costs.



เทคโนโลยี / เครื่องมือที่ใช ้ส าหรบั ลดตน้ทนุในการผลติ

• กญุแจส าคญั ไม่ใช่ เครื่องมอื แต่เป็น กลยุทธขององคก์ร อย่าน าเครื่องมอืใหม่ๆ มาใชโ้ดยขาด

วสิยัทศันเ์ชงิกลยุทธ

• Digital Transformation และ Industry 4.0 Transformation คอื Framework / กลยุทธที่

จะน าองคก์รไปขา้งหนา้ ในยุคนี้ วางกลยุทธใหเ้หมาะสม แลว้จงึเลอืกเครื่องมอืมาใช ้

• หลายเทคโนโลยี ที่ เกดิขึ้นในยุคหลงั จนกลายเป็น Buzzword ถา้ยอ้นไปดูหลายเรือ่ง คอื องค์

ความรูเ้ดมิ ทฤษฎทีีม่มีานาน อยู่ในงานวจิยั บางเรื่องหลายสบิปี แต่เพิง่มาเกดิในยุคทีเ่ทคโนโลยี

ต่างๆ ดา้น Hardware, Internet Speed, Software Tool ฯลฯ มาถงึพรอ้มไม่กี่ปีนี้ จนเกิดสิ่ง

ใหม่ Business Model ใหม่ Service ใหม่ เปลีย่นชื่อใหม่ และเขา้ถงึไดง้่าย โดยคนท ัว่ไป

ดงันัน้ การพยายามเลอืกเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้นองคก์ร โดยปราศจากกลยุทธก ากบั เหมอืนการ

ซื้อ Gadget รุ่นทีอ่อกใหม่เรื่อยๆ แต่ไม่เขา้ใจความต่าง ใชป้ระโยชนไ์ดไ้ม่เตม็ที่



Digital Transformation

• น า Digital Technology

• ปรบัใชท้กุภาคส่วนของธุรกิจ ทกุแผนกในองคก์ร ไมใ่ช่เกดิทีแ่ผนกใดแผนกหน่ึง

• มเีป้าหมายการเปลีย่นแปลงที ่3 มติหิลกัๆ

o Operation Process (กระบวนการท างานโดยรวม)

o Customer Experience (ประสบการณข์องลูกคา้)

o New Business Model (เกดิรูปแบบธุรกจิใหม)่

• เป็นการเปลีย่นแปลง ตัง้แต่ระดบักลยุทธ ์ลงไปถงึ ปฏบิตักิาร

• “Digital Transformation is a journey, not a destination”

• “Data & Analytic are key to digital transformation”



Steps to Digital Transformation

เปลีย่นขอ้มลู 

เป็น Digital 

ปรบักระบวนการ

ท างานระหว่างแผนก

ปรบักลยุทธท ัว่

ท ัง้องคก์ร



The Digital Transformation Pyramid

Digital Transformation is a journey, not a destination



Digital Transformation Area

MIT Model



Industry Revolution



Moving from Industry 3.0 to 4.0

Overall Data Integrations is foundation of moving from industry 3.0 to industry 4.0

Digital Transformation is Overall Concept of moving to Organization running with DATA



New Normal (Transformation During Covid-19)

During Lock Down

• หลายรา้นอาหาร ปกตทิานในรา้นเป็นรายไดห้ลกั  Delivery ผ่าน Rider ค่ายต่างๆ

• สุกี้ทีป่กตติอ้งทานทีร่า้น  ส ัง่สุกี้ ส่งถงึบา้น แถมหมอ้สุกี้ดว้ย

• Work From Home   บางคนบ่นว่า เหนื่อยกว่า ไปท างานทีส่  านกังานอกี 

• สลบัวนัเขา้ส  านกังานกนั   เอางานบางส่วนกลบัมาท าทีบ่า้น

• Social Distance  ลดความใกลช้ดิกนั ของทกุหน่วยงานในองคก์ร 

• เริ่มพยายามลดขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็น โดยเฉพาะกระบวนการท างานที่เป็นสว่นเกิน 



New Normal (Post Covid-19)

บทเรยีนที่ไดจ้าก Covid

• Invest in a technological update to support the home office (ลงทุนในเทคโนโลย ีที่สนบัสนุนใหก้ารท างานจากบา้นท าได )้

• Reduce bureaucracy to adopt new solutions quickly (ลดข ัน้ตอนที่ไมจ่  าเป็น เพิม่ข ัน้ตอนการท างานที่เป็น Digital ได)้

• Reinforce the sense of collaboration and community  (ลดอปุสรรค เสริมความร่วมมอืร่วมใจของทมี เปิดกวา้งรบัไอเดยีใหม่)

• Extended trust: learning to trust others (ชนะคนเดยีวไมไ่ด ้จะท างานใหญ่ การช่วยเหลอืกนั + ความไวว้างใจ ในทมีเป็นสิง่ส  าคญั)

• More active communication  (ยิ่งท  า Social Distance และมกีารเปลีย่นขอ้มลูธุรกิจกลายเป็นดจิติอล การสือ่สารใหค้รอบคลุมยิ่งส  าคญั)

• Valuing online training and online education (ใหค้วามส าคญักบัการอบรม/เรียนรู ้online)

• Show value to customers even when not present  (ใชก้ารสือ่สารทางไกลกบัลูกคา้)

From: Business is changing: the New Normal after COVID-19 , Andrea Cavallari , Red Hat



Top 7 Features of Digital Manufacturing

• The implementation of sensors distributed along the production line

and supply chain that retrieve data from all assets.

• Reducing resources to produce optimal processes while using data-

driven decisions to meet cost and quality objectives.

• Real time analytics of big data to control all phases of assembly,

distribution, and usage of a product.

• Automated numerical controlled processes that allow for improved

efficiency and preventive maintenance schedules.

• Improved efficiency, eliminated waste, and reduced failures/errors

• Integrated systems replacing data silos allowing for automated

processes.

• Operators who can proactively access, interpret, and act on data

analytics.



ปญัหา & ความเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัการท า Industry 4.0

ปัญหา & ความเขา้ใจผดิ

 industry 4.0 เป็นเพยีงกรอบการปรบัปรงุองคก์ร โดยการน าแนวคดิ 

Digital Transformation มาใชก้นัทัง้องคก์ร

 การปรบัปรงุองคก์รตอ้งเร ิม่ตน้จากกลยทุธ ์เป็นตวัก ากบั ไม่ใชเ่ร ิม่จาก

เทคโนโลย ีและ เป็นเร ือ่งทีต่อ้งท าใหด้ยีิง่ๆขึน้ไป ไม่ใชเ่ป็นการลงทนุใหญ่คร ัง้

เดยีวจบ แต่เป็นการท าทลีะเล็กนอ้ย แต่ต่อเน่ือง

 กรอบ ของ Industry 4.0 เบือ้งตน้ มหีลายมติ ิ ใน Platform 

ID4Connect ไดแ้ยกย่อยเป็น 6 มติ ิไดแ้ก ่Strategy & Organization ,

Technology & Innovation , Market & Customer , Workforce , 

IT System & Data Transaction , Smart Operation ซึง่เป้าหมาย คอื 

ปรบัปรงุทกุมติ ิใหด้ยีิง่ขึน้กว่าเดมิ ไม่ใชก่ารน าเคร ือ่งจกัรมาใชเ้พยีงอย่าง

เดยีว และ ในบางมติ ิมคีวามส าคญั แต่ไม่ไดล้งทนุสงูมาก เมือ่เทยีบกบัมติิ

อืน่ๆ และ ไม่จ าเป็น ตอ้งท าทกุมติพิรอ้มๆ กนั แต่ท าแบบค่อยเป็นค่อยไปใหม้ี

ความสมดลุ ในทกุมติ ิไม่หนักไปมติใิดมติหิน่ึง จนมองขา้มความส าคญัในมติิ

อืน่ๆ (เขา้ใกล ้4.0 แต่ไปแบบทลีะขัน้เร ิม่จาก 1.0 ไป 2.0 ไป 3.0 ไป 4.0 แต่

ไม่จ าเป็นทีท่กุมติ ิตอ้งไปถงึ 4.0)

ทีจ่รงิแลว้
 ทกุโรงงาน มเีป้าหมาย ตอ้งไปสู่ระดบั 4.0

 การท า Industry 4.0 เป็นการน าเคร ือ่งจกัร ระบบอตัโนมตั ิ

เพือ่ใชใ้นการผลติ เท่าน้ัน รวมถงึตอ้งทิง้เคร ือ่งจกัรเดมิไปหมด 

ท าใหไ้ม่กลา้ไปต่อ

 เขา้ใจว่า ตอ้งใชง้บประมาณสงูมากเท่าน้ัน เพือ่ใหบ้รรลผุล เมือ่

ไม่ไดต้ ัง้งบไวม้าก จงึถอดใจแต่ตน้ และ เลอืกทีจ่ะไม่ท าอะไรเลย

 ปัจจบุนั ม ีBuzzword ดา้นเทคโนโลย ีเกดิขึน้มาก จนตามไม่

ทนั เลอืกไม่ถกูว่า จะเอาอะไรกอ่นหลงั ตอ้งท าทกุเร ือ่งหรอื

เปล่า

 เลอืกใชเ้ทคโนโลยมีากมาย แต่ขอ้มูลทางธรุกจิแต่ละส่วนงาน ก็

ยงัขาดความเชือ่มโยง

 ขาดกลยทุธภ์าพรวมทีจ่ะจดัการเชือ่มโยงขอ้มูลส่วนทีจ่ าเป็น

ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั



ID4 Connect Platform : Platform เพือ่การมุ่งสู ่Industry 4.0

เคร ือ่งมอืในการประเมนิองคก์ร 

ดว้ย self-assessment อย่างรวดเรว็ เพือ่วดัระดบัตามกรอบของ Industry 

4.0 ทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย ในลกัษณะสัน้ กระชบั และเป็นไปในทศิทางทีเ่ป็น

สากล พรอ้มค าแนะน าในการยกระดบัตามกรอบมติต่ิาง ๆ

แหล่งรวบรวม ใหข้อ้มูล ทีป่รกึษา ผูเ้ช ีย่วชาญ ทีม่คีวามรู ้

ความสามารถ ไม่ใชแ่ค่ในดา้น Technology Enable เพยีงอย่างเดยีว แต่

ในดา้นอืน่ๆ ของกรอบ Industry 4.0 เพือ่ปรบัปรงุยกระดบัการท างานของ

องคก์ร

สรา้งการเขา้ถงึองคค์วามรู ้
Know-how ของการท า Industry 4.0 และ Digital Transformation 

เพือ่ใหเ้ห็น Success cases ของการยกระดบั

ตาม Industry 4.0 

แสดงขอ้มูลเชงิลกึ
แสดง Ecosystem และ Landscape ของผูป้ระกอบการในภาพรวม

ของอตุสาหกรรมตามกรอบแต่ละขัน้ของ Industry 4.0



การประเมนิ Industry 4.0 

ในลกัษณะself-assessment 

อย่างง่าย ภายใน 15 นาที



แสดงขอ้มูลเชงิเปรยีบเทยีบ

กบักจิการอืน่ในกลุม่อุตสาหกรรม

ผลการประเมนิในแต่ละองคก์ร



องคค์วามรู ้Know-how

ของ Industry 4.0



ชวนไปฟังต่อ



THANK YOU

Digital Industry Club , FTI


