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กลุม่วจิยัและพฒันาเภสัชกรรม
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 หลำยปีมำนี้มีกำรพูดถึงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งถูก
เรียกว่ำ ยุคของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 
ซึง่มนัจะเป็นวธิกีำรใหม่ ๆ  ของกำรผลติทีจ่ะเข้ำมำพลกิโฉมหน้ำวงกำร
อุตสำหกรรมในปัจจุบัน และอุตสำหกรรมยำก็ต้องได้รับผลจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน
 นับตั้งแต่อดีต กระบวนกำรผลิตก็ได้มีกำรพัฒนำตำมยุคสมัย
ดังแสดงในรูปที่ 1
 ส�ำหรับกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 นั้น แนวคิดคือ กำรน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมำใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำ 
นอกจำกนี้จุดเด่นที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งคือ สำมำรถเชื่อมควำมต้องกำร 

ของผู้บริโภคแต่ละรำยเข้ำกับกระบวนกำรผลิตสินค้ำได้โดยตรง  
ซึง่แตกต่ำงจำกโรงงำนยคุ 3.0 ตรงทีจ่ะมุง่เน้นกำรผลติของแบบเดยีวกนั
จ�ำนวนมำกในเวลำที่สั้นที่สุดและมีประสิทธิภำพมำกที่สุด แต่โรงงำน
ยคุ 4.0 จะสำมำรถผลิตของหลำกหลำยรปูแบบแตกต่ำงกนั (ตำมควำม
ต้องกำรเฉพำะของผู้บริโภคแต่ละรำย) เป็นจ�ำนวนมำกในเวลำอันสั้น 
โดยใช้กระบวนกำรผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลครบวงจรแบบ “Smart Factory” ซึ่งจำกกำรศึกษำวิจัยของ 
McKinsey พบว่ำ แนวคิด internet of things มีศักยภำพที่จะสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มได้ถึง 1.2 ถึง 3.7 trillion USD ภำยในปี 2025 โดยส่วนที่
จะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในหลำย ๆ ส่วน (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 แสดงพัฒนำกำรของอุตสำหกรรมในยุคต่ำง ๆ
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 กำรหำระบบกำรท�ำงำนทีเ่หมำะสม (Operational optimization) 

จะท�ำให้กระบวนกำรท�ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นจำกกำรใช้ระบบ 

sensor เข้ำมำเก็บข้อมูลและจัดกำรกับข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่ำงมหำศำล

ทุกวันในทุกช่วงกำรผลิต ตั้งแต่กำรจัดกำรข้อมูลของ supplier ต่ำง ๆ 

ไปจนถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรผลิต เช่น ควำมเร็วของกำรหมุน 

agitator หรือ chopper ในเครื่อง high speed mixer, 

ควำมร้อนทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงกำรแร่งด้วยเครือ่ง oscillating granulator 

หรือเวลำที่เริ่มผลิตในแต่ละขั้นตอน เพ่ือลดกำรท�ำงำนของมนุษย์ 

(Work load) และกำรเกดิข้อผดิพลำดทีเ่กดิจำกมนษุย์ (Human error)

 นอกจำกนี ้ผูใ้ช้ยงัสำมำรถปรบัปรุงประสทิธภิำพของเครือ่งจกัร

ไดอ้กีด้วย เนือ่งจำกผูใ้ชง้ำนสำมำรถเกบ็ขอ้มูลไดอ้ยำ่งละเอียดมำกขึ้น

เพรำะทุกอุปกรณ์ถูกติดตั้ง sensor เอำไว้ เช่น กำรติดตั้ง sensor  

เพื่อเก็บข้อมูลแรงตอกแต่ละสำก ท�ำให้สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำสำก 

ยังอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนหรือไม่ รวมถึงเก็บข้อมูลกำรเริ่มต้นและ 

สิ้นสุดกำรท�ำงำนของเครื่องในแต่ละครั้ง ท�ำให้ผู้ใช้สำมำรถควบคุม 

และติดตำมกำรท�ำงำนได้จำกทุกที่ รวมถึงจัดกำรกับ workflow  

ภำยใน plant ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 หลังจำกผู้ใช้ปรับปรุงระบบกำรท�ำงำนเรียบร้อยแล้ว ผู ้ใช้ 

ยงัสำมำรถก�ำหนดและคำดกำรณ์กำรบ�ำรุงรกัษำเครือ่งจกัรทัง้ระยะเวลำ

และ parameter ที่เหมำะสมในกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องมือแต่ละเครื่อง 

เช่น สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำสำกแต่ละ station ยังอยู่ในสภำวะพร้อม

ใช้งำนหรือไม่ โดยตรวจสอบจำก parameter เช่น แรงตอกที่เกิดขึ้น

ในแต่ละครั้ง หรือลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงของสำกส่วนที่สัมผัสกับยำ 

เพื่อก�ำหนดกำรสั่งซื้อสำกใหม่ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ หรือเครื่องจักร

ทุกชนิดและทุกเครื่องจะมี performance และกำรเสื่อมสภำพ 

ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งถ้ำเรำก�ำหนด parameter กำรตรวจวัดให้เหมำะสม 

ผู้ใช้จะสำมำรถประมำณกำรณ์ได้ว่ำควร maintenance อุปกรณ์และ

เครือ่งจกัรนัน้เมือ่ไหร่ ซึง่จะแตกต่ำงจำกกำร maintenance แบบเดมิ

ที่จะก�ำหนดวันแน่นอนพร้อมกันทุกเครื่อง

 นอกจำกนี้ ยังสำมำรถช่วยในกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังได้ด้วย

โดยกำรติดตั้ง sensor ไว้ที่ชั้นวำงสินค้ำ ถ้ำสินค้ำน�้ำหนักลดลงจนถึง

ระดับที่ก�ำหนดไว้ ระบบจะส่ังกำรให้เกิดกำรส�ำรองสินค้ำเข้ำมำใหม่

โดยอัตโนมัติ

 จำกประโยชน์ของแนวคิดเรื่อง internet of things ข้ำงต้น 

จะเห็นว่ำสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพเครื่องมือและวิธีกำรท�ำงำน

ได้อย่ำงมำก ในขณะที่ผู้ใช้งำนไม่ต้องเพิ่มภำระในกำรท�ำงำนที่มำกขึ้น 

แนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดที่น่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต ดังนั้น ทุกโรงงำน

ต้องปรับตัวเพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่เว้นแม้แต่

ในอุตสำหกรรมยำเองก็ตำม ซ่ึงกำรที่โรงงำนจะปรับปรุงระบบ 

เพื่อรองรับแนวคิดน้ีจ�ำเป ็นต้องเตรียมบุคลำกร ปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงเครื่องมือในหลำย ๆ อย่ำง ดังนี้

  กำรติดตั้ง sensor ซึ่งมีคุณสมบัติในกำรรับแรงกระตุ้น

จำกสิ่งแวดล้อม และ actuator ซึ่งสำมำรถตอบสนองและปรับเปลี่ยน

รูปร่ำงต่อกำรเปล่ียนแปลงอุณหภูมิหรือสนำมไฟฟ้ำ สนำมแม่เหล็ก 

ตำมควำมจ�ำเป็นของแต่ละเคร่ือง และต้องปรับปรุงควำมสำมำรถ 

ในกำรเชื่อมต่อและกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งระหว่ำงเครื่องจักร 

(Machine-to-machine) และสถำนที่ผลิต (Production site)

  กำรตดิตัง้ระบบท่ีเกีย่วข้องกบักำรจดัเกบ็และวเิครำะห์ข้อมลู

ที่เกิดจำกระบบ sensor, micro-electromechanical systems 

(MEMs) - โครงสร้ำงทำงกล และ electronics ในระดับ 1 µm ถึง 

1 mm รวมไปถึงระบบ cloud storage อีกด้วย

  นอกจำกนี้ ส่ิงที่ส�ำคัญที่สุดในกำรปรับปรุงคือ ระบบกำร

รกัษำควำมปลอดภยัของข้อมลู (Cyber-security) ซึง่ต้องมกีำรก�ำหนด

ตัวบุคคลและสิทธิกำรเข้ำถึงท่ีแน่นอน และต้องมีควำมปลอดภัยสูง 

เพื่อป้องกำรข้อมูลรั่วไหล หรือถูกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องบิดเบือนข้อมูล 

  รวมถงึผูใ้ช้งำนต้องมคีวำมเข้ำใจในอปุกรณ์และเครือ่งมอืนัน้ 
เป็นอย่ำงดี ทั้งกำรปฏิบัติกำร และ parameter ที่จ�ำเพำะแต่ละเครื่อง

รูปที่ 2 แสดงแนวคิดในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละส่วนของ 
 อุตสำหกรรม
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 อุปสรรคและข้อจ�ากัด

 จำกแนวทำงในกำรปรับปรุงระบบกำรผลิตข้ำงต้น จะเห็นว่ำ
ต้องปรับเปลีย่นหลำยส่วนมำก และโดยธรรมชำตขิองโรงงำนนัน้ต้องใช้
เงินลงทุนสูง รวมถึงอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีอำยุกำรใช้งำนนำน ท�ำให้กำร
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเป็นไปอย่ำงช้ำ ๆ นอกจำกเรื่องกำร
เปลีย่นเพือ่ทดแทนเครือ่งมอืเก่ำแล้ว กำรวำงระบบ network และกำร 
จัดเก็บข้อมูลให้เหมำะสมและเพียงพอ ก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งเช่นกัน 
เนื่องจำกแนวคิด internet of things น้ันต้องอำศัยกำรสื่อสำร 
ผ่ำนระบบ network ทีมี่ high-bandwidth และสำมำรถสือ่สำรได้จำก
ระยะไกล (Long distance communications) ซึ่งในโรงงำนมักจะมี
กำรรบกวนจำกแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic inference) 
เป็นจ�ำนวนมำกอยู่แล้ว ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำดังกล่ำว 
นอกจำกนี้ หลำย ๆ โรงงำนมักต้ังอยู่นอกเมือง ซ่ึงระบบโครงข่ำย
ไม่ครอบคลุมก็เป็นอีกอุปสรรคเช่นกัน
 กำรพัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูล (Data analytics) ให้มี
ประสิทธิภำพก็เป็นอุปสรรคเช่นกัน เนื่องจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อตอบสนองกำรท�ำงำนแบบ real-time นั้นต้องอำศัยส่วนประกอบ 

2 ส่วน คือ data input ท่ีผู้ใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรนั้นสร้ำง และ 
algorithm ในกำรแปลผลข้อมลู ในช่วงแรกของกำรปรบัปรงุ จะพบว่ำ
ข้อมูลที่ได้รับยังมีปริมำณไม่เพียงพอที่จะประมวลผลและตอบสนอง
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ (Decision making process for optimization 
and prediction) 
 อีกอุปสรรคที่เป็นปัญหำอย่ำงมำกคือ กำรพัฒนำบุคลำกรให้
พร้อมรับควำมเปล่ียนแปลงน้ี เน่ืองจำกองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
แนวคดินีน้ัน้ต้องอำศยัควำมรูท่ี้มำกกว่ำทีม่อียูใ่นปัจจบุนัทีผู่ป้ฏิบตังิำน
มีหน้ำที่แค่ใช้งำนเครื่อง เช่น ผู้ใช้เครื่องตอกจะมีหน้ำที่แค่เอำยำ
ใส่เครื่องแล้วตั้งค่ำตำมที่เคยก�ำหนดไว้ แต่ในอนำคต ผู้ปฏิบัติงำน
ต้องเข้ำใจในเครื่องมือแต่ละชนิดที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ ว่ำอะไรเป็น 
parameter ที่ส�ำคัญส�ำหรับเครื่องนั้น รวมไปถึงมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนและดูแลรักษำเครื่องมือได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพมำกที่สุด นอกจำกนี้ กำรจัดกำรโครงสร้ำงองค์กร 
รวมไปถึงระบบภำยในองค์กรให้สำมำรถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพสูงสุด เช่น จำกแนวคิดนี ้ ต้องอำศยัระบบกำร
จัดกำรข้อมูลจำกหลำย ๆ ส่วน ตั้งแต่กำรวิจัยและพัฒนำ กำรผลิต  
กำรควบคุมคุณภำพ ไปจนถึงระบบกำรจัดเก็บ ซึ่งถ้ำโครงสร้ำงองค์กร
ไม่เอือ้ต่อกำรแชร์ข้อมลูเหล่ำนีใ้นแต่ละส่วนให้กบัส่วนอืน่ ๆ  โรงงำนนัน้
ก็จะไม่สำมำรถพัฒนำแนวคิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทนั้น 

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น โดยสรุปนั้นจะเห็นว่ำในอนำคตอีก 10 
ถึง 20 ปีข้ำงหน้ำ นอกเหนือจำกระบบกำรน�ำส่งยำแบบใหม่ที่พัฒนำ
ไปทุกวัน เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตจะเข้ำมำมีบทบำทใน  
อุตสำหกรรมมำกขึ้น และแน่นอนว่ำอุตสำหกรรมยำย่อมต้องได้รับผล
เช่นเดียวกัน ผู ้ที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 
ทั้งกำรวำงโครงสร้ำงองค์กรให้สอดรับกับระบบที่จะเปลี่ยนไปจำก 
ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่ำงมำก รวมถึงเตรียมบุคลำกรให้พร้อมรับควำม
เปลี่ยนแปลงนี้


