
 

 

 

 

 

Digital Manufacturing : ตดิปีกภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทโีลก 

อภิยกุต์ อํานวยกาญจนสิน 
สํานกัวิจยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ท่ีแถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 

ในส่วนของนโยบายการสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้กําหนดให้มีการส่งเสริมภาค

เศรษฐกิจดิจิทลั และวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทลัของประเทศอย่างจริงจงั ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจ

ก้าวหน้าไปได้ทนัโลกและสามารถแข่งขนัในโลกสมยัใหม่ได้ ทัง้ด้านการผลิต และการค้าผลิตภณัฑ์ดิจิทลั

โดยตรง รวมทัง้การใช้ดิจิทลัให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ภาคส่ือสาร และบนัเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทลัรองรับการผลิตสินค้าอตุสาหกรรม และการพฒันา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 Digital Manufacturing คือ กระบวนการผลิตที่นําเอา “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” เข้ามามี

บทบาทในการผลิตในระดบัสูง 

 

การผลิตแบบ Digital Manufacturing ก็คือกระบวนการผลิตท่ีนําเอา “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” 

เข้ามามีบทบาทในระดบัสงู  สง่ผลให้การผลิตสินค้ามีความเท่ียงตรงแม่นยํามากขึน้ (ทัง้ในเชิงรูปแบบและ



 

 

 

 

 

จํานวน) และขยายขอบเขตความเป็นไปได้ของการผลิตให้ก้าวไปไปสู่มิติใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน  ใน

ปัจจุบนัระบบการผลิตเช่นนีอ้าจมีช่ือเรียกหลากหลาย อาทิ Direct Digital Manufacturing, Rapid 

Manufacturing, Instant Manufacturing, หรือ On-demand Manufacturing ซึ่งเทคโนโลยีและ

แอพพลิเคชัน่ตา่งๆ ท่ีนํามาใช้ในกระบวนการผลิตลกัษณะนี ้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถพฒันาสินค้าต้นแบบ 

(Prototype) และสินค้าตวัจริงได้อย่างง่ายดาย  รวมถึงสามารถวางแผนการผลิตได้เสร็จสรรพตัง้แตต้่นจน

จบ  แถมยงัมีความพร้อมท่ีปรับเปล่ียนดีไซน์หรือการผลิตส่วนไหนก็ได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ด้วย ทัง้นีมี้

การกลา่วกนัวา่เทคโนโลยีดจิิตอลท่ีกําลงัพลกิโฉมหน้าวิธีการผลติสนิค้าซึง่อาจจะเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีการ

ทํางานของเราในวนันีอ้าจจะเป็น “การปฏิวัตอุิตสาหกรรมครัง้ที่สาม” 

การปฏิวตัิอตุสาหกรรมครัง้แรกนัน้ เกิดขึน้ในประเทศองักฤษเม่ือราวศตวรรษท่ี 18 (ราวปีค.ศ.

1760) เป็นยคุสมยัท่ีมีการนําเคร่ืองจกัรไอนํา้และพลงังานถ่านหินเข้ามาใช้ในอตุสาหกรรมสิ่งทอเป็นครัง้

แรก ถือเป็นจดุเปล่ียนสําคญัทางสงัคมท่ีโยกย้าย “แรงงานฝีมือ” ตามบ้านเรือนและชนบท ให้เข้ามากระจกุ

ตวัทํางานกนัในเมือง ณ โรงทอผ้าขนาดใหญ่  ซึง่ ณ จดุนีเ้องท่ีคําว่า “โรงงาน” ได้ถือกําเนิดขึน้เป็นครัง้แรก

ในประวตัศิาสตร์ และทําลายการผลติในระดบัครัวเรือนไปจนเกือบหมดสิน้   

ส่วนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัง้ท่ีสองนัน้เกิดขึน้ตามมาในช่วงศตวรรษท่ี 20 ท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกา เม่ือครัง้ท่ีนายเฮนร่ี ฟอร์ด นําเสนอไลน์การประกอบรถยนต์ในลกัษณะแยกประกอบขึน้เป็น

ครัง้แรก (Moving assembly line)  สิ่งนีไ้ด้เปล่ียนโฉมหน้าการผลิตรถยนต์จากความเป็นสินค้า Custom-

made ไฮเอนด์ ราคาแพง ให้กลายเป็นสนิค้าเพ่ือมวลชน (Mass product) ท่ีคนชัน้กลางเข้าถึงได้ง่าย  เน้น

การผลติจํานวนมาก และลดต้นทนุการผลติตอ่หน่วยให้ต่ําท่ีสดุ นยัสําคญัของการปฏิวตัิอตุสาหกรรมครัง้ท่ี 

2 นีเ้ป็นผลมาจากท่ีโลกของเราเร่ิมปรับเปลี่ยนพลงังานทางการผลิตจากพลงังานถ่านหินมาสู่การใช้ไฟฟ้า 

ก๊าซ และนํา้มนัมากขึน้อยา่งชดัเจน 

การปฏิวตัิอตุสาหกรรมสองครัง้แรกนีส้่งผลทําให้ผู้คนในสงัคมรู้สึกรวยขึน้และเป็นคนเมืองมาก

ขึน้โดยอตัโนมตัิ ซึง่ก็เป็นผลลพัธ์ของวิถีการผลิต การจ้างงาน และการบริโภคแบบใหม่ ท่ีเข้าถึงคนหมู่มาก

ได้อย่างทัว่ถึงนัน่เอง  แตสํ่าหรับระบบการผลิตแบบ Digital Manufacturing หรืออาจจะเรียกว่าการปฏิวตัิ



 

 

 

 

 

อตุสาหกรรมครัง้ท่ีสามท่ีกําลงัดําเนินอยูข่ณะนี ้ วิถีการผลิตของเราได้ก้าวเข้าสูย่คุดิจิทลัอย่างเต็มตวั  และ

สิ่งสําคญัก็คือมนัไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแค่วิถีการทําธุรกิจเท่านัน้  แต่มนัจะส่งผลกระทบอย่างมี

นยัสําคญักบัการใช้ชีวิตของผู้คนในวนัข้างหน้า 

 Digital Manufacturing : จาก Mass Production สู่ Mass Customization 

วิถีการผลิตแบบ Digital Manufacturing นีจ้ะขจดัความผิดพลาดตา่งๆ ออกไปจากระบบการ

ผลติได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากการทํางานด้วยมือ หรือจากการออกแบบบนกระดาษ

ท่ีคาดการณ์ยากและทดสอบล่วงหน้าไม่ได้ ฯลฯ เหล่านีล้้วนส่งผลกระทบถึงการใช้ทรัพยากรคนและ

พลงังานให้หมดเปลืองไปโดยใช่เหต ุฟังก์ชัน่และแอพพลิเคชัน่หลายๆ ตวัในระบบการผลิตแบบ Digital 

Manufacturing จะเอือ้ให้ทัง้นกัออกแบบและวิศวกรในองค์กร สามารถทํางานร่วมกนัได้ดีขึน้ภายในกรอบ

ระยะเวลาท่ีสัน้ลง ยกตวัอย่างเช่น ในโครงการท่ีทีมดีไซเนอร์และวิศวกรต้องช่วยกันคิดออกแบบโรงงาน

และสายพานการผลิตใหม่ หากบางคนในทีมจําเป็นต้องแก้ไขปรับเปล่ียนรายละเอียดบางจุด ดิจิทัล

แอพพลิเคชัน่ท่ีเช่ือมโยงงานของทกุคนเข้าหากนั มนัก็จะช่วยประมวลผลภาพรวมใหม่ได้ทนัที ซึง่จะทําให้

ทุกคนได้เห็นภาพเดียวกนัอยู่ตลอดเวลาว่า สิ่งท่ีพวกเขาเลือกทํานัน้จะส่งผลกระทบกบั Suppy chain 

ทัง้หมดอยา่งไรบ้าง 

 



 

 

 

 

 

Digital Manufacturing ทําให้คําว่า “โรงงาน” ในบริบทของยคุอดีตท่ีอาจจะผกูโยงอยู่กบัการ

ผลิตสินค้าจํานวนมากๆ  ทุกชิน้หน้าตาเหมือนกนั และทําออกมาพร้อมๆ กนัหมด (Mass Production) 

เปล่ียนแปลงไปโดยการผลิตในอนาคตนบัจากนี ้โรงงานกําลงัจะก้าวสู่ยคุของ “Mass Customization” 

อยา่งเตม็ตวั กลา่วคือสนิค้าทกุอยา่งจะยงัคงเข้าถึงได้ง่าย มีราคาเป็นมิตร แตก่ลบัจะตอบสนองตอ่รสนิยม 

และความต้องการเฉพาะบุคคลได้มากขึน้  ท่ีสําคญัรูปธรรมของสิ่งท่ีเรียกว่า “โรงงานผลิต” นัน้ก็จะ

ย้อนกลบัไปสู่ลกัษณะของ “ครัวเรือน” มากขึน้  สายการผลิตจะมีขนาดเล็กลง ผลิตกนัได้ตามบ้าน ตาม 

แตล่ะชมุชน  ซึง่วิถีเช่นนีกํ้าลงัจะเข้าแทนท่ีการผลติแบบโรงงานขนาดใหญ่ และอาจทําให้สายพานการผลติ

ขนาดใหญ่ต้องยตุิบทบาทลงในท่ีสดุ และสดุท้ายอาจจะทําให้แรงงานในอนาคตไม่จําเป็นต้องโยกย้ายถ่ิน

ฐานเพ่ือหางานทํากนัอีกตอ่ไป  งานจะเร่ิมกลบัคืนสู่บ้าน  และบ้านก็จะกลายเป็นท่ีทํางานจริงๆ ได้อีกครัง้ 

เหมือนเช่นในอดีต 

 3D printing : เทคโนโลยีแห่งโอกาส 

อา นิ ส ง ส์ ป ร ะก า ร สํ า คัญขอ ง 

Digital Manufacturing ท่ีจะทําให้

สายการผลิตในโรงงานมีขนาดเล็กลง 

สามารถผลติกนัได้ตามบ้าน ตามแตล่ะชมุชน  

ได้แก่ กระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า 

เทคโน โล ยีการพิม พ์แบบสามมิติ  ( 3D 

printing) ทัง้นีใ้นอดีตการผลิตสินค้าขึน้มา

อย่างหนึ่ งมักจะต้องอาศัยการประกอบ

ชิ น้ส่วนต่างๆ  เ ข้า ด้วยกัน  จะด้วยตะป ู

ด้วยน็อต หรือด้วยการเช่ือมไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง  

แตใ่นปัจจบุนั Digital Manufacturing จะทํา

ให้เราต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจกับกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ซึ่งนั่นก็คือการออกแบบสินค้าบน

หน้าจอคอมพิวเตอร์ และสัง่พิมพ์มนัออกมาทัง้ชิน้ด้วยเคร่ืองพิมพ์สามมิต ิ(3D Printer) 



 

 

 

 

 

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบใหม่นีไ้ด้เปิดประตใูห้เราสร้างสรรค์รูปธรรมของสินค้าขึน้ได้โดยง่ายและ

ในเวลาอนัรวดเร็ว  อาศยัเทคนิคการพิมพ์เนือ้วสัดซุ้อนทับกันลงไปเร่ือยๆ จนเกิดเป็นรูปทรงสามมิติขึน้

ตามท่ีต้องการ  สว่นการปรับเปล่ียนดีไซน์ (Design Customization) ให้ตอบโจทย์เฉพาะบคุคลนัน้ก็ทําได้

ไม่ยาก เพียงแค่ปรับเปลี่ยนในจอคอมพิวเตอร์ เราก็สามารถผลิตสินค้าชิน้ใหม่ออกมาได้แล้วในพริบตา 

เป็นเทคโนโลยีท่ีจะตอบสนองตอ่เร่ืองรสนิยมและฟังก์ชัน่ท่ีหลากหลายได้อย่างไร้ขีดจํากดั  ยกตวัอย่างเช่น 

เราสามารถพิมพ์ค้อนหนึ่งอันออกมาได้ตรงตามโจทย์ของลูกค้าทุกประการ และหากมีลูกค้าคนท่ีสอง

ต้องการค้อนอีกหนึ่งอนัท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากลกูค้าคนแรก เราก็สามารถสัง่เคร่ืองพิมพ์ให้ปรับมิติต่างๆ 

ของค้อนอนัท่ีสองได้ทนัที  ซึง่กรรมวิธีนีแ้ตกต่างจากการผลิตค้อนในปัจจบุนัท่ียงัจะต้องการชิน้ส่วนหลาย

ชิน้เพ่ือนํามาประกอบกันเป็นค้อน ดงันัน้หากเราจะสัง่ทําค้อนดงักล่าวเพียงชิน้เดียวก็จะทําให้ต้นทุนต่อ

หน่วยสงูมาก และทําให้ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าเฉพาะรายได้ 

 Digital Manufacturing : จาก Economy of Scale เป็น Economy of Speed 

 

ในประเด็นด้านสภาพแวดล้อมของการทํางาน Digital Manufacturing จะเปล่ียนโฉมหน้าของ  

ท่ีทํางานไปอย่างสิน้เชิง โรงงานผลิตจะก้าวเข้าสู่กระบวนทัศน์ใหม่ หมดยุคของเคร่ืองจักรขนาดยักษ์ 

คนงานจํานวนนบัร้อย หรือคราบนํา้มนัท่ีเปรอะเปือ้นเสือ้ผ้า  ท่ีทํางานยคุใหม่จะเป็นสถานท่ีท่ีสะอาดตาขึน้ 



 

 

 

 

 

มีข้าวของเคร่ืองใช้น้อยลง แต่กลบัจะมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงขึน้และเร็วขึน้กว่าเดิมมาก ท่ีสําคัญ

ตลาดแรงงานในอนาคตจะก้าวสู่ยุคของแรงงานท่ีใช้สมอง แต่ละคนจะมีทักษะเฉพาะทาง (Skilled 

Worker) และมาทํางานร่วมกนั (Collaborate) พืน้ท่ีการผลิตสินค้าจะเต็มไปด้วยนกัออกแบบ วิศวกร 

พนกังานไอที พนกังานโลจิสติกส์ นกัการตลาด ฯลฯ  ในขณะท่ีประเภทงานท่ีต้องทําซํา้ๆ ซากๆ อย่างใน

สายพานการผลติปัจจบุนัก็จะคอ่ยๆ หายไป 

การเปล่ียนผ่านครัง้สําคญันีไ้ม่ได้สง่ผลเฉพาะแต่กบักระบวนการผลิตเท่านัน้  แตห่ลายๆ ธุรกิจท่ี

เคยย้ายฐานการผลิตไปในประเทศท่ีค่าแรงถกูก็จะได้รับผลกระทบด้วย  เพราะในอนาคตค่าแรงจะไม่ได้

ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุตอ่ความสําเร็จของธุรกิจแล้ว  เน่ืองด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต การผลิต

แบบ Offshore1 จะคอ่ยๆ ย้ายฐานกลบัมาสูต่ลาดหลกัท่ีแท้จริงของตน  แต่น่ีไม่ได้เป็นเพราะคา่แรงในจีน 

เวียดนาม ศรีลังกา ฯลฯ จะถีบตัวสูงขึน้มากแต่อย่างใด  แต่เป็นเพราะภาคการผลิตยุคใหม่นัน้จําเป็น

จะต้องอยู่ใกล้กับลูกค้าตัวจริงให้มากท่ีสุด เพราะจะทําให้สามารถปรับเปล่ียนสินค้าให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาได้ง่าย รวมถึงจะทําให้สามารถ

ตอบสนองการเปล่ียนแปลงของความต้องการในท้องถ่ินนัน้ๆ ได้อยา่งรวดเร็ว  

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการเพื่อเอสเอ็มอี ภายใต้แนวคิด

ดจิทิลัเอสเอม็อี (Digital SMEs) 

จากท่ีกล่าวไปในข้างต้น ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสําคัญของ

เศรษฐกิจดิจิทลัท่ีมุ่งเน้นการผลิตและการค้าผลิตภณัฑ์ดิจิทลั ตลอดจนการใช้ดิจิทลัรองรับการผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้สนองนโยบายรัฐบาลใน

ประเด็นดงักล่าวโดยนําดิจิทลัเข้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคลื่อนผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลุม่ SMEs ซึง่สว่นใหญ่ยงัไม่สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ ICT มาใช้ในธุรกิจได้  

เน่ืองจากขาดความรู้  ความเข้าใจ  และทกัษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT  โดยกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม 

                                                        
1 การผลิตแบบ Offshore คือ การผลิตในประเทศอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ประเทศท่ีบริษัทมีฐานหรือมีบริษัทแม่ตัง้อยู่ ท่ีมีต้นทนุคา่แรงงานท่ีต่ํากว่า 



 

 

 

 

 

หรือ กสอ. ได้มีการขบัเคลื่อนแผนปฏิบตัิการเพ่ือเอสเอ็มอี ภายใต้แนวคิดดิจิทลัเอสเอ็มอี (Digital SMEs) 

ผา่นกิจกรรม 5 ด้านหลกั  

กิจกรรม 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) ผู้ ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (New Digital 

Entrepreneurs) อาทิ กลุ่มผู้ เขียนแอพพลิเคชัน่ และเกมส์ต่างๆ บนสมาร์ทโฟน หรือ กลุ่มผู้ ทําแอนิเมชัน่

หรือกราฟฟิกดีไซน์ (Animation/ Graphic Design) ตา่งๆ 2) เอสเอ็มอีอจัฉริยะ (Intelligence SMEs) อาทิ 

ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) ท่ีใช้ใน

การบริหารด้าน ตา่ง ๆ การจดัการห่วงโซอ่ปุทาน หรือการสต็อกสินค้า และการพฒันาขีดความสามารถใน

การแข่งขนัอตุสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโอทอป 

(Digital OTOP) สง่เสริมให้กลุม่ผู้ประกอบการโอทอป ท่ีมีศกัยภาพสามารถทําการการตลาดด้วยส่ือดิจิทลั

และส่ือออนไลน์ 4) การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิทลั (Digital Knowledge Society) อาทิ การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั การอบรมสมัมนาในหลกัสตูรการตลาดแห่งอนาคต (Digital Marketing) และ

หลกัสตูรเปิดร้านค้าออนไลน์แบบเข้าใจมีชยัแน่นอน และ 5) การพฒันาท่ีปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์ (Digital 

Service Provider) เป็นการพฒันาผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรองรับการขยายตวัของการ

ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั ทัง้นีผู้้ประกอบการท่ีสนใจสามารถติดต่อและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงท่ี

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (www.dip.go.th) 

กล่าวโดยสรุป Digital Manufacturing จะช่วยให้เกิดการยกระดับความสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมใหม่ ลดการสิน้เปลืองทรัพยากร พลังงาน และเวลา  สนับสนุนการทํางานร่วมกัน

ระหว่างบุคคลากร (Team Collaboration) ลดการทาํงานบนกระดาษ ลดขยะ ลดข้อผิดพลาดของ

มนุษย์ (Human Error) และสุดท้ายช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิต 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

http://www.economist.com/node/21552901 
http://www.economist.com/node/21553017 
http://www.tcdcconnect.com/article/Know-What/6894-Digital-Manufacturing 
http://www.vcharkarn.com/varticle/57825 
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