การยกระดับอุตสาหกรรมของอาเซียนภายใต้แนวคิ ด Industry 4.0
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
จากจุดเริม่ ต้นของแนวคิด Industry 4.0 จากประเทศเยอรมนี ปั จจุบนั มีการนําแนวคิดดังกล่าวไปใช้กนั
ทัวโลก
่
รวมถึงในอาเซียนและประเทศไทยทีเ่ ป็ นฐานการผลิตสําคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยในช่วงทีผ่ ่านมาแนวคิด
“Industry 4.0” หรือ “อุตสาหกรรม 4.0” ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในประเทศไทยว่าเป็ นแนวทางของอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตทีเ่ ป็ นการผสมผสานระหว่างระบบอัตโนมัตใิ นสายการผลิตกับ Internet of Things เข้าด้วยกัน ทําให้
เครื่องจักรทีท่ าํ งานอยู่ในสายการผลิตสามารถสื่อสารกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องเพื่อการจัดการและควบคุมได้ในทันที
(Real-time) ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึน้ และมีตน้ ทุนลดลง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เห็นภาพชัดเจนขึน้ ผูเ้ ขียนจึง
ขอยกกรณีศกึ ษาจากภาคอุตสาหกรรมของอาเซียน ว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการและต่อภาพรวมของประเทศอย่างไร
ภูมภิ าคอาเซียนเคยเป็ นฐานการผลิตสําคัญแห่งหนึ่งทีด่ งึ ดูดนักลงทุนจากทัวโลก
่
ก่อนทีบ่ ทบาทจะเริม่
ลดลงในยุคทีจ่ นี เปิ ดประเทศรับการลงทุนและเข้าสูร่ ะบบตลาด ทําให้จนี เริม่ กลายเป็ นโรงงานของโลกแทน โดย
อาศัยความได้เปรียบจากการมีแรงงานราคาถูก แต่หลังจากผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจ จีนได้ปรับนโยบายการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในนโยบายทีจ่ นี นํามาใช้คอื การลดการพึง่ พาการส่งออก (Export-driven)
มาเป็ นการเติบโตจากการบริโภคภายในประเทศ (Consumption-driven) แทน ขณะเดียวกันค่าจ้างแรงงานในจีน
ก็ทะยานขึน้ จนแรงงานราคาถูกไม่ใช่ขอ้ ได้เปรียบของจีนอีกต่อไป
อย่า งไรก็ต าม แม้ค่า จ้า งแรงงานของจีนปรับ ขึ้น จนสูงกว่าหลายประเทศในอาเซียนมาก แต่ไม่ได้
หมายความว่าการผลิตในภูมภิ าคอาเซียนจะพลิกกลับมาได้เปรียบจีนในทันที จากผลการศึกษาของ IHS บริษทั
วิจยั ตลาดชัน้ นํา พบว่าแม้ค่าจ้างรายวันในปี 2559 ของประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนจะตํ่ากว่าจีนเกินครึง่ แต่
ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของแรงงานในอาเซียนก็ด้อยกว่าแรงงานจีนด้วย และเมื่อคิดค่าเฉลี่ยของ
ผลผลิตทีแ่ รงงานแต่ละคนผลิตได้ในแต่ละวันเทียบกับค่าจ้างทีไ่ ด้รบั พบว่าผลผลิตทีแ่ รงงานจีนผลิตได้ยงั สูง
กว่าเกือบทุกประเทศในอาเซียน
เปรียบเทียบผลิ ตภาพการผลิ ต (Productivity) ของแรงงานแต่ละประเทศในอาเซียนและจีน ปี 2559
ค่าจ้างรายวันเฉลีย่ ของแรงงาน
มูลค่าผลผลิตทีแ่ รงงานผลิตได้ในแต่ละปี ผลผลิตทีแ่ รงงานผลิตได้ในแต่ละวันต่อ
ในภาคอุตสาหกรรม (ดอลลาร์สหรัฐ/วัน) (พันดอลลาร์สหรัฐ/คน)
ค่าจ้าง 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ดอลลาร์สหรัฐ)

เวียดนาม

10.6

สิงคโปร์
ไทย
อินโดนีเ ซีย

16.5
7.8
37.2

จีน

34.4

ทีม่ า : IHS

2.5

เวีย ดนาม

104.8

สงิ คโปร์
148.5

มาเลเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์

เวีย ดนาม

7.9

ไทย
ี
อินโดนีเ ซย

16.4

ี
อินโดนีเ ซย

58.8
63.4

จีน
ฟิ ลป
ิ ปิ น ส ์

ไทย

9.8

ี
มาเลเซย

18.5

สงิ คโปร์

ี
มาเลเซย
จีน
ฟิ ลป
ิ ปิ น ส ์

0.9
2.7
3.8
4.8
6.1
7.4
9

ดังนัน้ เพื่อให้ภมู ภิ าคอาเซียนกลับมาน่าสนใจและดึงดูดการลงทุนจากผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นบริษทั ข้ามชาติได้อกี
แต่ละประเทศจะต้องเพิม่ ผลิตภาพการผลิตควบคูไ่ ปด้วย จะอาศัยเฉพาะความได้เปรียบจากค่าจ้างแรงงานถูก
แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้อกี ต่อไป ซึ่งหนทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้คอื การปรับตัวไปสู่
Industry 4.0
จากผลการศึกษาของ McKinsey บริษทั ทีป่ รึกษาทางธุรกิจชัน้ นําของโลก พบว่าการปรับตัวสู่ Industry 4.0
จะช่วยเพิม่ มูลค่าแก่เศรษฐกิจโลกโดยรวมได้ถงึ 1.2-3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568 โดยเป็ นการเพิม่ ขึน้
ในภูมภิ าคอาเซียน 2.16-6.27 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะทีผ่ ผู้ ลิตในอาเซียนทีเ่ ริม่ ปรับตัวสู่ Industry 4.0 แล้ว
ให้ขอ้ มูลว่าการปรับตัวดังกล่าวช่วยให้บริษทั ของตนมีผลิตภาพการผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10-50 และช่วยเพิม่
ประสิทธิผลโดยรวมของเครือ่ งจักร (Overall Equipment Efficiency : OEE) ได้รอ้ ยละ 10-20
Productivity และ OEE ที่เพิ่มขึน้ จากการปรับตัวสู่ Industry 4.0 ของอุตสาหกรรมต่างๆ
อิ เล็กทรอนิ กส์
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ทัง้ นี้ จากการสํารวจความคิดเห็นของผูจ้ ดั การในบริษทั ผูผ้ ลิตและบริษทั ผูจ้ ดั หาเทคโนโลยีกว่า 200 ราย
ใน 6 ประเทศสําคัญของอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม พบว่า
ผูต้ อบแบบสํารวจส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นในเชิงบวกต่อ Industry 4.0 โดยมองว่าการปรับตัวไปสู่ Industry 4.0
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ านและก่อให้เกิดรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบใหม่
โดยเฉพาะผูต้ อบแบบสํารวจในประเทศทีภ่ าคอุตสาหกรรมเป็ นสัดส่วนสําคัญใน GDP เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย
และไทย ทีต่ อ้ งการปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสู่ Industry 4.0 และคาดหวังว่าเมื่อได้ดําเนินการจริงแล้วจะช่วยเพิม่
รายได้และลดรายจ่ายของบริษทั ลงกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ ผูต้ อบแบบสํารวจจาก 3 ประเทศนี้กว่าร้อยละ 70
ยังระบุว่าตนเองมีมุมมองต่อ Industry 4.0 ดีข้นึ เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ภาครัฐ
โดยเฉพาะในไทยและเวียดนาม มีนโยบายทีจ่ ะผลักดัน Industry 4.0 ให้เกิดขึน้ ในประเทศ จึงทําให้ผปู้ ระกอบการ
เกิดการรับรูใ้ นเชิงบวกมากขึน้
ผลสํารวจความคิ ดเห็นของผู้จดั การในบริ ษทั ผู้ผลิ ตและบริ ษทั ผู้จดั หาเทคโนโลยีในประเทศสมาชิ กอาเซียน*
การปรับสู่ Industry 4.0 จะ ...
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หมายเหตุ : * สํารวจจากกลุม่ ตัวอย่างกว่า 200 รายในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ในปี 2559
ทีม่ า : McKinsey

ทัง้ นี้ มีขอ้ น่ าสังเกตว่า การทีภ่ าคอุตสาหกรรมในอาเซียนมีมุมมองเชิงบวกต่อ Industry 4.0 น่ าจะมี
ส่วนสําคัญจากการปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 ของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ และอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ทีไ่ ด้กอ่ ให้เกิดผลเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญให้เห็นเป็ นตัวอย่างแล้ว โดยอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิม่ ผลกําไรจากการดําเนินการผลิตได้รอ้ ยละ 3 ขณะที่
การมีเครือ่ งมือวัดเพือ่ ติดตามสภาพเครื่องจักร ทําให้สามารถคาดคะเนความเสียหายของเครื่องจักรและวางแผน
บํารุงรักษาได้ล่วงหน้า (Predictive Maintenance) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาได้รอ้ ยละ 10 และสามารถ
เพิม่ ผลผลิตได้อกี ร้อยละ 2 ส่วนการนําหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตมิ าใช้ในอุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ช่วยเพิม่
ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) ได้ถงึ ร้อยละ 40
ตัวอย่างบริษทั ในอาเซียนทีไ่ ด้เริม่ นําแนวคิดของ Industry 4.0 มาใช้ อาทิ Infineon Technologies
ผูผ้ ลิตเซมิคอนดักเตอร์ มีแผนจะลงทุน Smart Factory ในสิงคโปร์ด้วยงบลงทุนกว่า 84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยคาดหวังว่าการลงทุนในครัง้ นี้จะช่วยลดระยะเวลาในการผลิตต่อรอบลงได้ครึง่ หนึ่ง เพิม่ ผลิตภาพการผลิตได้
ร้อยละ 10 และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปี ละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Petronas บริษทั พลังงานชัน้ นํา
ของมาเลเซีย และ PT Trakindo Utama ผูผ้ ลิตอุปกรณ์สาํ หรับการทําเหมืองแร่ของอินโดนีเซีย ต่างมีความ
พยายามในการนําระบบดิจทิ ลั เข้ามาช่วยในการดําเนินงานและการให้บริการลูกค้า ขณะที่ OMRON ผูใ้ ห้บริการ
ออกแบบติดตัง้ ระบบอัตโนมัตแิ บบครบวงจร (Automation-solution Provider) ลงทุนเปิ ด Automation Center
(ATC) ในสิงคโปร์ ด้วยงบ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการนําระบบอัตโนมัตไิ ปปรับใช้ในธุรกิจ
ของตน โดยคาดหวังว่าผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นฐานการผลิตใหญ่ในอาเซียนจะหันมาใช้ระบบอัตโนมัตมิ ากขึน้
สําหรับประเทศไทยซึง่ เป็ นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 16 ของโลก และมีความสามารถ
ในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเป็ นอันดับที่ 14 ของโลกนัน้ ปั จจุบนั มีผู้ประกอบการหลายรายที่ปรับเข้าสู่
Industry 4.0 โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว โดยเฉพาะการใช้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ อาทิ เครือ SCG ทีใ่ ช้หนุ่ ยนต์ตรวจสอบท่อในเตาเผาในโรงงานปิ โตรเคมี ช่วยให้สามารถตรวจสอบท่อ
ได้อย่างละเอียดทุกจุด มีความแม่นยํา และรวดเร็วกว่าแบบเดิมทีใ่ ช้คนถึง 7 เท่า อีกทัง้ ยังปกป้ องพนักงานจาก
ความเสีย่ งในการทํางานในทีส่ งู และอับอากาศได้ดี กลุ่มบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ ยกระดับการผลิตโดยนําหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัตมิ าใช้ในโรงงานผลิต มีการจัดตัง้ บริษทั เบฟเทค จํากัด ขึน้ เพื่อพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์และ
เครือ่ งจักรป้ อนโรงงานในเครือ และตัง้ เป้ าให้โรงงานทุกแห่งมีระดับการใช้ระบบอัตโนมัตไิ ม่น้อยกว่าร้อยละ 70-90
ของกระบวนการผลิตทัง้ หมด บริ ษทั ซี พีออล จํากัด (มหาชน) ลงทุนระบบคลังสินค้าอัตโนมัต ิ (Automated
Storage and Retrieval System : AS/RS) ด้วยงบ 1 พันล้านบาท คาดว่าจะช่วยลดการใช้แรงงานลงร้อยละ 30
และสามารถคืนทุนได้ภายใน 5-8 ปี
และเพื่อสนับสนุ นการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปสู่ Industry 4.0 ให้เป็ นผลสําเร็จในวงกว้าง
รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยให้สทิ ธิ ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ในอัตราร้อยละ 50 สําหรับภาคอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการนําหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตมิ าใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตและบริการ ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ นการวิจยั หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
รวมทัง้ มีโครงการที่เปิ ดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตมาใช้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โดยมีงบสนับสนุนค่าจ้างทีป่ รึกษาสําหรับผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จึงนับเป็ นโอกาสอันดีของ
ผูป้ ระกอบการทีต่ ้องการจะนํ าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็ นก้าวแรกในการ
ปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 ต่อไป
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลที ห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที อ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนําข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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