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JTECS จับมือ ส.ส.ท.  ก้าวข้ามความท้าทาย 
ดัน “Smart Factory” โรงงานอจัฉริยะ ยกระดับ SME ไทย 

 
 26 มกราคม 2566: นายคุวาตะ ฮาจิเมะ ประธานสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น-ไทย หรือ 

JTECS ประเทศญ่ีปุ่ น ผูด้  าเนินโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีของไทย และประเทศใกลเ้คียง พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) หรือ 
ส.ส.ท. เขา้พบ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม และผูบ้ริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อ
รายงานความคืบหน้าและผลสัมฤทธ์ิของ “โครงการสนับสนุนการจดัตั้ง Smart Monodzukuri Support Team ใน
ประเทศไทย1” ซ่ึงเป็นการด าเนินงานภายใตก้รอบความร่วมมือ G2G ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมไทย และ
กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรมญ่ีปุ่ น ตลอดจนรายงานผลการส ารวจ “ประเด็นปัญหาต่อการมุ่งสู่ 
'Smart Factory' ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบริษทัผูผ้ลิตในประเทศไทย และร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไทย และนาย
นิชิมุระ ยาสึโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรมญ่ีปุ่ น ไดมี้การแลกเปล่ียนกรอบ
ความ ร่วมมือ  “Cooperation Framework on Human Resource Development for Realizing Industry 4.0”  โดย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่การด าเนินงานพฒันาทกัษะบุคลากรภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเม่ือ
วนัท่ี 13 มกราคม 2566 ท่ีผา่นมา รัฐมนตรีทั้งสองประเทศไดมี้การหารือร่วมกนัเก่ียวกบัการด าเนินโครงการพฒันา
ทกัษะบุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในไทยในโอกาสท่ีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเดินทางเยือนประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงผลการหารือดงักล่าว รวมทั้งความสัมพนัธ์อนัดีของรัฐมนตรีทั้งสอง
ท่านจะท าใหก้ารด าเนินโครงการความร่วมมือไทย-ญ่ีปุ่ นเป็นไปอยา่งเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

 
“โครงการสนับสนุนการจดัตั้ง Smart Monodzukuri Support Team” เร่ิมมีการด าเนินการในประเทศไทย

นบัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2562 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะบุคลากรในดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัให้สอดคลอ้ง
ต่อการเปล่ียนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation: DX) ภายใตค้วามร่วมมือระหว่างกระทรวง
เศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม ประเทศญ่ีปุ่ น  (METI) และกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย โดยกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และเป็นโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากรัฐบาลไทยและญ่ีปุ่ นภายใตก้รอบความร่วมมือ
ขา้งตน้อีกดว้ย นอกจากน้ีการด าเนินโครงการดงักล่าวยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ เช่น 
JTECS The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS)  องค์การ
ส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่ น (JETRO) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) หรือ ส.ส.ท. และสถาบนั

 
1 “โครงการสนบัสนุน Smart Monodzukuri Support Tram" เป็นโครงการเพ่ือสนบัสนุนการเปลี่ยนสู่ “Smart Factory” ในประเทศไทย โดย 
Instructor จะร่วมกบัผูบ้ริหาร เฟ้นหาประเด็นปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรมเก่ียวกบั “Monodzukuri (การผลิต)” โดยเฉพาะในบริษทัขนาดกลางท่ีมี
ความเขม้แขง็ และบริษทั SME และสนบัสนุนให้มีการน าระบบอจัฉริยะท่ี “เหมาะสม” กบัขนาดและสภาพของบริษทัเขา้มาประยกุตใ์ช ้
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เทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่ น (TNI) เป็นตน้ 
 
ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาภายใต ้“โครงการสนบัสนุนการจดัตั้ง Smart Monodzukuri Support Team” ได้

มีการพฒันาบุคลากรสู่การท่ีปรึกษาดา้น IoT จ านวนทั้งส้ิน 50 คน และมีการให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่บริษทั SME 
จ านวนทั้งส้ิน 10 แห่ง ซ่ึงการด าเนินการให้ค  าปรึกษาแนะน าภายในสถานประกอบการนั้น เป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการฯ ท่ีด าเนินการในรูปแบบ On-the-job- Training (OJP) ซ่ึงเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างชดัเจนในดา้นของการลด
เวลาส่งมอบ การลดปริมาณสินคา้คงคลงั และการเพิ่มผลิตภาพ เป็นตน้ โดยในการเขา้พบคร้ังน้ี นายคุวาตะ ฮาจิเมะ
ไดร้ายงานผลการด าเนินงานดงักล่าวให้แก่ ดร.ณฐัพล รังสิตพล ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ทราบ รวมทั้งไดมี้การ
รายงานผลการส ารวจ “ประเด็นปัญหาต่อการเปล่ียนสู่  'Smart Factory'” ซ่ึงไดแ้สดงให้เห็นขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจวา่ 
แม ้56% ของบริษทัท่ีตอบแบบสอบถามจะอยูใ่นระหวา่งการตดัสินใจท่ีจะเปลี่ยนผา่นสู่ Smart Factory แต่มากกว่า 
90% ของบริษทัเหล่าน้ีมีความสนใจท่ีจะใช้บริการท่ีปรึกษาเพื่อมุ่งสู่ "Smart Factory" เป็นตน้ หรือ กล่าวไดว้่ามี
ผูป้ระกอบการท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วม“โครงการสนับสนุนการจดัตั้ง Smart Monodzukuri Support Team” เป็น
จ านวนมากจากผลการส ารวจดงักล่าว 

 
นอกจากน้ี จากการหารือร่วมกันในคร้ังน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม METI JTECS ตลอดจนหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งไดเ้ห็นความส าคญัของการขบัเคล่ือน “โครงการสนบัสนุนการจดัตั้ง Smart Monodzukuri Support Team” 
ในประเทศ ซ่ึงจะไดรั้บการสนับสนุนให้สามารถด าเนินงานได้อย่างย ัง่ยืนภายใตก้รอบความร่วมมือในรูปแบบ 
G2G ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมไทย มีร่วมกนักบั METI อีกทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือใน
การด าเนินโครงการ รวมไปถึงการคดัเลือกบุคลากร และสถานประกอบการท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการดงักล่าวในประเทศไทยเป็นไปอยา่งราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงคสู์งสุด  
 
การส ารวจประเด็นปัญหาต่อการมุ่งสู่ “Smart Factory" 
กลุ่มเป้าหมาย: บริษทัผูผ้ลิตในประเทศไทย 114 แห่ง 
ระยะเวลาการส ารวจ: วนัองัคารท่ี 13 ธนัวาคม 2565 - วนัพุธท่ี 11 มกราคม 2565  
วิธีการส ารวจ: ส ารวจทางอินเทอร์เน็ต 
องคก์รส ารวจ: ส ารวจภายในองคก์รเอง 
*สามารถดาวน์โหลดผลส ารวจโดยละเอียดไดต้ั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2566 จากลิ้งคด์า้นล่าง 
https://www.jtecs.or.jp/smamono/3598/ 
 
【ข้อมูลองค์กรโดยสังเขป】 
ช่ือองคก์ร: สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญ่ีปุ่ น-ไทย  
ช่ือภาษาองักฤษ: Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS)  
ตวัแทน: ประธานอาวุโส อุจิยามาดะ ทาเคชิ 
ท่ีตั้ง: Asian Cultural Center, 2-12-13 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021 

https://www.jtecs.or.jp/smamono/3598/
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โทรศพัท:์ 03-3946-0841 (หมายเลขกลาง)  
โทรสาร: 03-3946-0896 
URL:https://www.jtecs.or.jp/ 
วตัถุประสงคอ์งคก์ร: ด าเนินโครงการท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศไทยและ 

                      ประเทศใกลเ้คียง ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลย ีและส่งเสริมความสัมพนัธ์ 
                      ฉนัมิตรระหวา่งญ่ีปุ่ นและประเทศต่าง ๆ 

 
 
 
 
[สอบถามข้อมูลเพิม่เติม] 
ช่ือสถาบนั: สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น 
ผูรั้บผิดชอบ: (ภาษาไทย) ณิชาภา (ภาษาญ่ีปุ่ น) ซูเกกาวะ/ยามาโมโตะ 
อีเมล: (ภาษาไทย) nichapa@tpa.or.th ,  
    (ภาษาญ่ีปุ่ น) ssukegawa@kokushikan.ac.jp  sozo.yamamoto@jtecs.or.jp  
โทรศพัท:์ 02-258-0320 ต่อ 1914 (ภาษาไทย)  
 
เอกสารแนบ “จุดส าคญั 4 ประเด็นของผล “การส ารวจปัญหาต่อการท าใหเ้กิด ‘Smart Factory’”   

mailto:nichapa@tpa.or.th
mailto:ssukegawa@kokushikan.ac.jp
mailto:sozo.yamamoto@jtecs.or.jp
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จุดส าคญั 4 ประเด็นของผล “การส ารวจปัญหาต่อการท าให้เกดิ ‘Smart Factory’ 
 
◆ ราว 2 ใน 3 ของบริษัทผู้ผลติมีปัญหาบางอย่างในกระบวนการผลติ (ผังท่ี 1 และ 2)  
・บริษทัไทยและบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่ นในไทยมากกว่าคร่ึงหน่ึง มีปัญหาเร่ือง “ความแตกต่างระหว่างแผนกบัยอด
ผลิตจริง”  
・อีกทั้งในบริษทัไทย ก าลังเผชิญกับปัญหาเก่ียวกับ "การควบคุมผลด้านคุณภาพ (แบ่งตามผลิตภัณฑ์/
กระบวนการ)" "การสร้างมาตรฐานการผลิต"  ส่วนในบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่ น ก าลงัเผชิญกบัปัญหาเก่ียวกับ 
“มาตรการป้องกนัการเกิดของเสีย”  

 
(ผังท่ี 1) จุดท่ีเกดิปัญหาท่ีก าลงัเผชิญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผังท่ี 2) ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในกระบวนการผลติ (ตอบได้หลายข้อ) 
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◆ 56% ไม่มีประสบการณ์ในการน าอุปกรณ์ IoT และระบบท่ีเกีย่วเน่ือง (เพ่ือมุ่งสู่ Smart Factory) มาใช้เลย  

(ผังท่ี 3 และ 4)  
・"คร่ึงหน่ึง" ของบริษทัไทย และ "มากกว่า 60%" ของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่ น ไม่มีประสบการณ์ในการน าระบบ

ดงักล่าวมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของบริษทั SME มีสัดส่วนสูงถึง 60% ส าหรับบริษทัไทย และเกือบ 
70% ส าหรับบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่ น  
・ประเด็นปัญหาในการน ามาใช้ ส าหรับบริษทัไทย คือ “ขาดแคลนบุคลากรในบริษทั” และ “การเช่ือมต่อกบั

ระบบท่ีมีอยู่เดิม” "ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา/ดูแล", ส าหรับบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่ น คือ  “ไม่ชดัเจนเร่ืองความคุม้
ทุน” จึงลงัเลท่ีจะน ามาใช ้ 

 
(ผังท่ี 3) มีประสบการณ์ในการน าอุปกรณ์และระบบ IoT มาใช้หรือไม่ 



 
 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์  
 

 

(ผังท่ี 4) ปัญหาในการน าอุปกรณ์และระบบ IoT มาใช้ 



 

◆ บริษัทผู้ผลติมากกว่า 90% สนใจท่ีจะใช้บริการท่ีปรึกษาเพ่ือมุ่งสู่ “Smart Factory” (ผังท่ี 5)  
・เก่ียวกบัความสนใจในการใช้บริการท่ีปรึกษา บริษทัท่ีตอบว่า "ไม่สนใจ" มีน้อยกว่า 10% กล่าวคือ บริษทั

มากกว่า 90% สนใจ "การไคเซ็น", "ระบบอัตโนมัติและการประหยดัแรงงาน" และ "การน า IoT มาใช้" 
มากกว่าหน่ึงรายการ ในจ านวนนั้น มีบริษทัมากกว่า 70% ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น สนใจรับค าปรึกษาเร่ือง “ระบบ 
อตัโนมติัและการประหยดัแรงงาน"  

 
(ผังท่ี 5) มีความสนใจท่ีจะใช้บริการท่ีปรึกษาเพ่ือมุ่งสู่ "Smart Factory" หรือไม่ และสาขาท่ีสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

◆ ความต้องการ "ให้การปรึกษาในแต่ละหน้างาน" น่าจะคาดหวังต่อบทบาทของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่นได้ 
(ผังท่ี 6)  
・ความตอ้งการ "ให้การปรึกษาในแต่ละหนา้งาน" มีสูงกว่าการ "ให้การปรึกษาแบบกลุ่ม" ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายถูกกวา่

อยา่งมาก แนวโนม้น้ีเห็นไดช้ดัเจนในบริษทัไทยโดยเฉพาะบริษทั SME  
・นอกเหนือจากการไคเซ็นท่ีหนา้งานการผลิตแลว้ การอบรมบุคลากรภายในบริษทัเพื่อมุ่งสู่ Smart Factory ยงัมี

ความตอ้งการทั้งทาง "ออนไลน์" และ "การเปิดคอร์สสอนท่ีสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น (TNI)" ทั้งบริษทั 
SME ในกลุ่มบริษทัไทย และบริษทัขนาดใหญ่ในกลุ่มบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่ น ต่างมีความสนใจในการเปิดคอร์ส
น้ีสูง น่าจะคาดหวงับทบาทน้ีจาก TNI  

 
(ผังท่ี 6) ความต้องการต่อวิธีการ การสนับสนุน ในการให้ค าปรึกษาสู่การเป็น Smart Factory 

 



 

สรุป: มีความต้องการท่ีปรึกษาอย่างมาก เพ่ือมุ่งสู่ Smart Factory ในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลติ  
・บริษทัผูผ้ลิตในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบริษทัไทยหรือบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่ น มีความตอ้งการสูงในการไคเซ็น

กระบวนการผลิต และมุ่งสู่ Smart Factory โดยผ่านการน า IoT และระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผ่านการใช้ท่ี
ปรึกษา  
・โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "โครงการ Smart Monodzukuri Support Team" มีประสิทธิผลในการสนับสนุนเพื่อมุ่งสู่ 

Smart Factory ท่ี "เหมาะสม" กบัขนาดและสภาพของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นบริษทั SME ซ่ึงมีเงินทุนจ ากดั และ
บริษทัท่ียงัลงัเลเน่ืองจากไม่ชดัเจนใน "ความคุม้ทุน"  

 


