
 

 

สาํหรับประชาสัมพันธโ์ดยทันท ี

 

ฮติาชิ-ไมโครซอฟท ์ผนึกกาํลังร่วมพัฒนาโซลูชันดจิทิลัเพือ่อนาคต 

สาํหรับอุตสาหกรรมการผลิตและโลจสิตกิสใ์นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อเมริกาเหนือ และญี่ปุ่ น 

 

กรุงโตเกียว วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 - บริษัท ฮิตาชิ จาํกัด และไมโครซอฟทป์ระกาศความร่วมมือทาง    

กลยทุธร์ะยะยาว เพ่ือเรง่พฒันาการเปล่ียนผ่านทางดิจิทลัเพ่ืออตุสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกสท์ั่วภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อเมรกิาเหนือ และในญ่ีปุ่ น  โดยโซลชูนันีจ้ะสามารถใหบ้รกิารไดใ้นประเทศไทยภายใน

เดือนกรกฎาคม ปีนี ้ 

 

จากความรว่มมือกนันี ้ทัง้สองบริษัทจะทาํงานรว่มกนัเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการดา้นการคาดคะเนอตัราการ

เส่ือมของเคร่ืองจกัรและกระบวนการทาํงานอัตโนมัติในพืน้ท่ีห่างไกล และเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจในยามท่ีตอ้ง

เผชิญกับความทา้ทายจากการระบาดของเชือ้ COVID-19 ฮิตาชิจะใชโ้ซลูชนัชัน้นาํในภาคอุตสาหกรรม เช่น 

แพลตฟอร์ม Lumada(1) และตัวควบคุมท่ีรองรับระบบ IoT อย่าง HX Series(2)  ซึ่งจะทํางานร่วมกับ

แพลตฟอรม์คลาวดข์องไมโครซอฟท ์ไดแ้ก่ Azure(3) Dynamics 365 และ Microsoft 365 เพ่ือชว่ยใหภ้าคธุรกิจ

เพิ่มความสามารถในการผลิตดา้นทรพัยากรบคุคล และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานไดม้ากขึน้ อีกทัง้ 

ฮิตาชิและไมโครซอฟทจ์ะร่วมมือกันเพ่ือสนบัสนุนแนวทางเสริมทกัษะท่ีช่วยสรา้งความแข็งแกร่งใหแ้ก่ธุรกิจ 

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางดิจิทลั และเปิดประตสูู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ Lumada เป็นโซลชูนั บริการ และ

เทคโนโลยีดจิิตทลัขัน้สงูท่ีแปรขอ้มลูใหเ้ป็นองคค์วามรูข้บัเคล่ือนนวตักรรมดจิิทลั  

 

 

 



ภายใตค้วามรว่มมือครัง้นี ้ฮิตาชิจะใหก้ารสนบัสนนุโซลชูนัใน 3 สายงานตอ่ไปนี ้   

• เพิ่มความสามารถในการผลิต โดยใช้ “Hitachi Digital Supply Chain” รวมทั้ง Azure IoT ในการ

วิเคราะหข์อ้มลูแบบ 4M(4) จากโรงงาน ใหไ้ดม้าซึ่งการสรา้งภาพจาํลองและการวิเคราะหก์ระบวนการ

ผลิต เพ่ือปรบัปรุงการดาํเนินงานของโรงงานใหดี้ท่ีสดุและเพิ่มความสามารถในการผลิต    

• พฒันาระบบโลจิสติกสด์ว้ยการวิเคราะหข์อ้มลู โดยเพิ่มประสิทธิภาพทางโลจิสติกสแ์ละลดคา่ใชจ้่าย

ในการปฏิบตัิงานดว้ยการวิเคราะหส์ภาพการจราจร ท่ีตัง้คลงัสินคา้ และตาํแหน่งการจดัส่ง รวมทัง้ใช้

งานการหาเสน้ทางอจัฉริยะเพ่ือประหยัดระยะทางและทาํการจดัส่งไดร้วดเร็วย่ิงขึน้ผ่านการใชง้าน

เทคโนโลยีดิจิตลัชัน้สูง เช่น Azure Maps และ “โซลูชั่นดิจิตลัของฮิตาชิ เพ่ือบริการหาค่าท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุในสายโลจิสตกิส/์การสง่สินคา้(5) (Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery Optimization 

Service)” 

  

*ภาพแสดงเครือ่งมือการเพ่ิมขีดความสามารถทางโลจิสติกสแ์ละประสทิธิภาพการดาํเนินงานจากนวตักรรม “โซลชูั่นดิจิทลัของ

ฮิตาชิ เพ่ือบรกิารหาคา่ท่ีเหมาะสมท่ีสดุในสายโลจิสติกส/์การสง่สนิคา้ (Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery 

Optimization Service)”  

 



• การคาดคะเนอตัราการเส่ือมของเคร่ืองจกัรและการชว่ยเหลือทางไกล โดยสามารถคาดคะเนอตัราการ

เส่ือมของเคร่ืองจกัรและการชว่ยเหลือระยะไกลแบบเรียลไทม ์รวมทัง้สถานการณส์าํหรบัการฝึกอบรม

ทางไกลเพ่ือการเสรมิสรา้งทกัษะใหแ้ก่พนกังานระดบัปฎิบตัิการ ผ่าน HoloLens 2(6) และ Dynamics 

365 Remote Assist(7) และอปุกรณอ์จัฉรยิะอ่ืนๆ 

  

* ภาพจาํลองช่างซ่อมบาํรุงภาคสนามท่ีสวม HoloLens 2 และส่ือสารกับผูเ้ช่ียวชาญจากทางไกลโดยผ่าน 

Dynamics 365 Remote Assist  

 

สาํหรบัแผนในอนาคต ฮิตาชิมุ่งมั่นท่ีจะตอ่ยอดธุรกิจไปยงัภูมิภาคอเมริกาเหนือและญ่ีปุ่ น ไมโครซอฟตแ์ละ

ฮิตาชิวางแผนท่ีจะขยายขอบเขตความรว่มมือใหค้รอบคลมุภาคธุรกิจอ่ืนๆ นอกจากนัน้ ฮิตาชิและไมโครซอฟต์

จะเริ่มหารือในประเด็นการบูรณาการแพลตฟอร์ม Lumada และ Azure ให้เป็นแพลตฟอร์มทางข้อมูล

อตุสาหกรรม เพ่ือเพิ่มมลูคา่ใหแ้ก่ลกูคา้ของทัง้สองบรษัิทอีกดว้ย   

 

นายจุน อาเบะ รองประธานและกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรมและการ

กระจายประจาํ บริษัท ฮิตาชิ กล่าวว่า “เรารูส้ึกยินดีท่ีไดข้ยายความรว่มมือร่วมกับไมโครซอฟต ์และไดผ้สาน



นวตักรรม OT และ IT รวมทัง้ความเป็นเลิศดา้นผลิตภัณฑเ์พ่ือนาํเสนอโซลูชนัทางดิจิทลัใหแ้ก่บริษัทดา้นการ

ผลิตและโลจิสติกส ์เราใชแ้พลตฟอรม์ Lumada เพ่ือนาํเสนอโซลชูนัแบบบรูณาการในการตอบโจทยค์วามทา้

ทาย โดยเช่ือมไซเบอรส์เปซเขา้กบัโลกความเป็นจรงิ(Physical space)  ความรว่มมือกบัไมโครซอฟตจ์ะช่วยให้

เราสามารถเรง่การเปล่ียนผา่นไปสูค่วามเป็นดจิิทลัของลกูคา้ และสานตอ่ความทุม่เทนีเ้พ่ือเพิ่มมลูคา่ทางสงัคม 

สิ่งแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ”  

 

ในขณะท่ีนาย ชาเลอัน อารค์าน รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมของไมโครซอฟต ์กล่าวว่า “การสรา้งความ

แข็งแกรง่และซพัพลายเชนดจิิทลัท่ีมีความคล่องตวัมีความสาํคญัตอ่การเติบโตของธุรกิจและการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท่ีสิ่งแวดลอ้มเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การขยายความร่วมมือกับ

ฮิตาชิจะนาํมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ใหแ้ก่บริษัทในสายการผลิตและโลจิสติกส ์ซึ่งบริษัทเหล่านีต้่างมุ่งมั่นท่ีจะเป็น

ผู้นาํในภาคอุตสาหกรรมของตน รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มในภาคธุรกิจด้วยแนวคิดขับเคล่ือนดว้ยข้อมูลและขีด

ความสามารถทางดจิิทลั” 

 

(1) Lumada: ช่ือเรยีก สาํหรบัโซลชูนั บรกิาร และเทคโนโลยีที่ฮิตาชิไดพ้ฒันา โดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัขัน้สงู เพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิมจากขอ้มลูของลกูคา้

และเรง่นวตักรรมดิจิทลั 

      http://www.hitachi.com/products/it/lumada/global/en/index.html 

(2) HX Series: ชดุควบคมุอตุสาหกรรมที่พรอ้มใชก้บัระบบ IoT ยคุใหม ่ซึง่สนบัสนนุการควบคมุทนัทีและการประมวลผล 

     https://www.hitachi.com.sg/ice/products/controller/hx-series/index.html 

 (3) Azure: แพลตฟอรม์คลาวดข์องไมโครซอฟท ์ซึง่มี Azure ถึง 60 ภมิูภาคทั่วโลก 

(4) 4M: huMan, Machine, Material, Method หรอืมนษุย ์เครือ่งจกัร วสัด ุแนวทาง  

(5) ข่าวประชาสมัพนัธข์องฮิตาชิเม่ือ 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2562 “ฮิตาชิเปิดตวั “โซลชูั่นดิจิทลัของฮิตาชิเพ่ือบริการเพ่ือบรกิารหาคา่ที่เหมาะสมที่สดุ

ในสายโลจิสติกส/์การสง่สินคา้” ซึง่สรา้งแผนการรบั-สง่ที่มีประสิทธิภาพสงูดว้ยการใชง้าน AI และ IoT” 

http://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/02/190228.html 

(6) HoloLens 2: แวน่ AR พรอ้มภาพโฮโลกราฟฟิกและเซ็นเซอรใ์นตวั ซึง่ชว่ยยกระดบั AI และโลกความจรงิรว่มกนั  

(7) Dynamics 365 Remote Assist: โซลชูนัสนบัสนนุระยะไกลของไมโครซอฟทส์าํหรบัพนกังานระดบัปฎิบตัิการ  

 

http://www.hitachi.com/products/it/lumada/global/en/index.html
https://www.hitachi.com.sg/ice/products/controller/hx-series/index.html
https://www.hitachi.com.sg/ice/products/controller/hx-series/index.html
http://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/02/190228.html


เกีย่วกับ บริษัท ฮติาชิ จาํกัด 

บรษัิท ฮิตาชิ จาํกดั (TSE: 6501) ซึ่งมีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น มุง่มั่นถ่ายทอดนวตักรรม

ท่ีช่วยตอบโจทยค์วามทา้ทายของสงัคม โดยผสมผสานเทคโนโลยีเชิงปฏิบตัิการ(OT) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และผลิตภัณฑ/์ระบบ เข้าดว้ยกัน รายไดต้ามบัญชีงบประมาณของบริษัทเม่ือปีงบ 2562 (สิน้สุดวันท่ี 31 

มีนาคม พ.ศ.2563) คิดเป็นจาํนวน 8,767.2 พนัลา้นเยน (80.4 พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ) กลุ่มฮิตาชิมีพนกังาน

ประมาณ 301,000 คนทั่วโลก ฮิตาชินาํเสนอธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   ลูมาดา้ 

(Lumada) ใน 5 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ระบบการขบัเคล่ือน (mobility) สมารท์ไลฟ์ อตุสาหกรรม พลงังาน และไอที 

ความมุงมั่นของฮิตาชิ คือ นาํเสนอโซชูชั่นสท่ี์เพิ่มมูลค่าทางสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และเศรษฐกิจให้แก่ลูกคา้ 

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัฮิตาชิ เขา้ไปท่ีเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี http://www.hitachi.com 

 

เกีย่วกับไมโครซอฟท ์

บริษัท ไมโครซอฟท ์(Nasdaq “MSFT” @microsoft) เป็นผูข้บัเคล่ือนการปฎิรูปดว้ยนวัตกรรมดิจิทลั ในโลก

แห่งอจัฉริยภาพของเทคโนโลยีคลาวดท่ี์ทกุอย่างลว้นเช่ือมโยงถึงกนั โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเป็นกาํลงัสาํคญัให้

ทกุคนและทกุองคก์รทั่วทกุมมุโลกไดบ้รรลผุลสาํเรจ็ท่ีดีย่ิงกว่า 

 

ช่ือบริษัทและช่ือผลิตภัณฑท์ุกอย่างท่ีปรากฏในดา้นบนคือช่ือทางการคา้หรือช่ือทางการคา้ท่ีจดทะเบียนของ

บรษัิทตามลาํดบั  


