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 รูสึกระยะหลังๆ มานี้ ไดยินขาวคราว

เก่ียวกับ ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ท่ีเปนหน่ึง

ในนโยบายหลักของรัฐบาลอยูบอยคร้ัง นึกสงสัย

กันไหมครับวาแนวคิดตัวเลข 4.0 น้ี มีท่ีมาท่ีไป

อยางไร? มีความหมายอะไร? และจะนำแนวคิดน้ี

มาใชประโยชนอยางไรไดบาง? มาทำความรูจัก

กันครับ

 ความจริงเรื่องการแบงยุคสมัยดวยตัว

เลขแบบน้ี ไมไดเปนเร่ืองใหมแตอยางใด ในยุค

ทศวรรษฝร่ังป 80 ก็มีการพูดถึงกันเปนเร่ืองดัง

มากๆ ผมเขาใจวาผูอานหลายทานคงยังจำกันได 

คือคำวา “คล่ืนลูกท่ี 3” ท่ีมาจากช่ือหนังสือขายดี

ติดอันดับ ช่ือ “The Third Wave” ผูเขียนคือ 

Alvin Toffler ท่ีพ่ึงเสียชีวิตไปเม่ือกลางป 2016 

ไดเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญๆ  ของ

โลกกับคลื่นที่ถาโถมเขามาในแตละครั้ง



คล่ืนลูกท่ีสอง

มาพรอมกับการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม เกิดโรงงาน
และบริษัทขนาดใหญ 
ทำให ระบบการจ  าง 
งานและการบร ิหาร
จ ั ดการสม ั ย ใหม  ได 
รับการพัฒนาตามมา

คล่ืนลูกแรก

เปนคล่ืนแหงเกษตรกรรม
เม ื ่อมน ุษย ร ู  จ ักการ
เพาะปลูก เล้ียงสัตว ทำให
สามารถตั้งหลักปกฐาน
สรางผลผลิตและเกิด
อารยธรรมสังคมทางการ
เกษตร

คล่ืนลูกท่ีสาม

เปนยุคแหงเทคโนโลยี
ขอมูลขาวสาร (IT) ท่ีเขา
มาเปลี่ยนแปลงโลกใน
ทุกดาน ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา และ
สาธารณสุข

 ตัวอยางรูปธรรมหนึ่งที่ผมพบคือ ขาว

โรงงานรองเทากีฬา  Adidas ไดกลับมาต้ังโรงงาน

ในเยอรมันอีกคร้ัง หลังจากเปนเวลา 20 ปแลว ท่ียาย

โรงงานออกไปยังประเทศในเอเชียเพ่ือหาตนทุน

ที่ถูกกวา จุดเดนของโรงงานตนแบบแหงใหมนี้

คือ การใชเทคโนโลยีลาสุด ระบบ Automation 

และหุนยนตในการผลิต โดยมีเปาหมายใหตนทุน

การผลิต สามารถสูกับโรงงานในเอเชีย ท่ีใชแรงงาน

คนเปนหลักได จะเร่ิมการผลิตเปนทางการในป

2017 น้ีครับ

 การแบงยุคสมัยดวยหมายเลข ไดกลาย

มาเปนคำที่รูจักไปทั่วโลกอีกครั้ง เมื่อรัฐบาล

เยอรมันประกาศ นโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติ

Industry 4.0 (ถาภาษาเยอรมันจะสะกดเปน 

Industrie) เม่ือป 2013 ดวยแนวคิดวา น่ีคือแนวโนม

ทิศทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหมของโลก 

โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอรเน็ต 

มาใชในกระบวนการผลิตสินคา ซ่ึงเยอรมันจะตอง

ร ักษาความเปนผ ู นำทางอุตสาหกรรมเอา

ไวใหได รวมไปถึงดึงเอาอุตสาหกรรมที่เคยยาย

ฐานการผลิตออกไปกลับเยอรมัน
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 เทคโนโลยีใหมๆ  ของยุค 4.0 ท่ีมักได

รับการกลาวถึงวา จะถูกนำมาใชในภาคการผลิต

และธุรกิจ เชน การเช่ือมทุกส่ิงเขาสูโลกของอินเทอร

เน็ต (IOT: Internet Of Things), หุนยนตอัตโนมัติ

(Autonomous Robot), Big Data และ การ

วิเคราะห, ปญญาประดิษฐ (AI : Artificial 

Intelligent),  ความจริงเสริม (AR : Augmened 

Reality), เคร่ืองพิมพ 3D (3 มิติ), Cloud Com-

puting เปนตน

 ขอพูดถึง IOT เปนตัวอยางครับ เม่ือการ

เช่ือมตอผานเครือขาย Internet ไมไดเกิดข้ึนกับ

คอมพิวเตอรหรือมือถือเทาน้ัน แตสามารถส่ือสาร

เช่ือมโยงกับอุปกรณอ่ืนๆ ไดดวย ทำใหเกิดคำวา

Smart  อะไรตอมิอะไรเต็มไปหมด เชน  Smart 

Factory, Smart Home, Smart City มีตัวอยาง

ใกลตัว ผมคิดวาผูอานนาจะไดเคยเห็นโฆษณา

ของเคร่ืองปรับอากาศย่ีหอหน่ึง ท่ีสรางจุดขายวา

สามารถส่ังเปดแอรไดจากมือถือและเม่ือมีการทำ

งานผิดปกติ เซ็นเซอรภายในตัวเคร่ือง จะสงขอมูล

เตือนเขามือถือไดเชนกัน 

 หลักการคิดของ Industry 4.0

ใช “เทคโนโลยีสำคัญท่ีเกิดข้ึน” มาแบง

เปนยุคตางๆ เร่ิมตนกับ Industry 1.0 

เมื่อเครื่องจักรไอน้ำไดถูกประดิษฐขึ้น 

ดวยพลังงานจากถานหินและโรงงานไดถูก

สรางข้ึน ทำใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ที่เราไดยินกันบอยอยูแลว 

การปฏิวัติในยุค 2.0 มีการคนพบไฟฟา

และสามารถนำมาใชในการประดิษฐ

มอเตอร เกิดสายพานการผลิตแหงแรกของ

โลกในโรงงานเชือดสัตว งานยอยๆ ถูกมอบ

หมายใหกับพนักงานแตละคนเพื่อใหมี

ความเช่ียวชาญชำนาญในงาน พระเอกของ

ยุคน้ีคือ อุตสาหกรรมรถยนต Ford พรอม

กับการเกิดของคำวา Mass Production

ท่ีทำใหราคารถยนตลดลงอยางมาก

การปฏิวัติในยุค 3.0 เกิดข้ึนเม่ือมีการ

ประดิษฐอุปกรณ Electronics และพัฒนา

ไปใชเพ่ือการควบคุมการทำงานของเคร่ือง

จักรในโรงงาน คือ PLC (Programmable 

Logic Control) ทำใหเกิดเครื่องจักร

อัตโนมัติ (Automation) หุนยนตการผลิต 

(Industry Robot) ซ่ึงเปนความกาวหนาใน

ยุคปจจุบันน้ี

     ยุคตอไปท่ีกำลังจะมาถึงคือ

การปฏิวัติในยุค 4.0 ท่ีจะมาพรอมกับ 

การบูรณาการระบบการผลิตระหวาง

การทำงานของมนุษย เคร่ืองจักรท่ีชาญฉลาด 

และโลกของข อม ูลข าวสารทั ้งโลก

จริงและโลกเสมือน (Virtual World) 

ทางเยอรมันเรียกหลักการน่ีวา Cyber-

Physical Systems 
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 แนวคิด Industry 4.0 ไดเขาไปโดนใจรัฐบาลของเรา และนำแนวคิดน้ีมาปรับใช แตขยาย

ความจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ข้ึนมาเปนทิศทางการพัฒนาประเทศ กลายเปน ประเทศไทย 4.0 

หรือ Thailand 4.0 การแบงประเทศไทยตามแตละยุคนั้น เปลี่ยนจากการใชเทคโนโลยีมาเปน

“กลไกขับเคล่ือนความม่ังค่ังของประเทศ” ท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลาดังน้ีครับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะตองผลักดัน มี ใน 3 มิติสำคัญ คือ

1.จากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” 

2.จากการขับเคล�อนดวย “อุตสาหกรรม” ไปสูการขับเคล�อนดวย “ความคิดสราง

สรรค (Creativity)”, “นวัตกรรม (Innovation)”, และ “เทคโนโลยี (Technology)” 

3.จากการเนน “ภาคการผลิต” สินคา ไปสูการเนน “ภาคบริการ” มากขึ้น

     ประเทศไทย 1.0
เป นย ุคเกษตรกรรม
ดั้งเดิม

     ประเทศไทย 2.0
กาวเขาสูอุตสาหกรรม
เบา โดยมีจุดขายคือ
การใชแรงงานราคาถูก
ในการผลิต เพ่ือทดแทน
การนำเขา เศรษฐกิจ
เติบโตดวยการ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ในประเทศ

     ประเทศไทย 3.0
เกิดอุตสาหกรรมหนักที่
มีเครือขายซับซอนมากข้ึน 
ใชเทคโนโลยีและทุนท่ีมา
จากตางประเทศเปนหลัก 
เพื่อเนนในการสงออก 
ทำใหเศรษฐกิจประเทศ
เจริญเติบโตได 7-8% ตอป
มาไดระยะหน่ึง แตแลวก็
ลดลงมาเฉล่ียเหลือเพียง 
3-4% เปนระยะเวลามา
เกือบ 20 ปแลว โดย
ประเทศเรากำลังอยูใน
ยุคน้ี 

     ประเทศไทย 4.0
เปนเปาหมายท่ีประเทศ
จะตองมุงไปในทิศทางน้ี 
โดยการสราง เศรษฐกิจ
ฐานคุณคา (Value-
Based Economy) 
ดวยนวัตกรรม จึงจะ
ทำใหเศรษฐกิจกลับมา
เติบโตอยางแข็งแกรงได
อีกคร้ัง และสามารถกาว
ขามผานการเปนประเทศ
รายไดปานกลางท่ีเปนมา
เกือบ 30 ปแลว ใหข้ึนไป
เปนประเทศรายไดสูง
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กระทรวงอุตสาหกรรม

รับนโยบายดวยการประกาศ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

โดยแบงเปน 2 กลุม

 นโยบายประเทศไทย 4.0 ยังไดรับการ

ยกระดับเขาไปเช่ือมตอกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีจะเร่ิมใชในปน้ี

คือป 2560 จนถึงป 2564 และเปนจุดเร่ิมตน

ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยต้ังเปาหมายให

พนการเปนประเทศรายไดปานกลางในป 2579 

ซ่ึงจะวาไปแลว ถาน่ีเปนนโยบายท่ีมีความตอเน่ือง

ไดจริง ตองนับไดวาเปนวิสัยทัศนระยะกลาง

ถึงยาวเปนคร้ังแรกของประเทศเราเลยครับ

 เลามายาวหลายเรื่อง ฟงดูก็เปนภาพที่

สวยงามดีใชไหมครับ แตในทางปฏิบัติใหเกิดผล

ไดจริงนั้น ก็ตองมาจาก “คนไทย” เราเอง ใน

งานสัมมนา Opportunity Thailand ที่เปน

งานใหญจัดโดยทางรัฐบาล มีการเชิญผูบริหาร

ระดับสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน มีเสียง

สะทอนหนึ่งจากประธานกลุมบริษัท  บี.กริม 

ที่ผมคิดวามีประโยชนชวนใหฉุกคิดมากคือ 

 เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับการลงทุนตาม

อุตสาหกรรมเปาหมาย รัฐบาลไดผลักดัน พรบ.

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ ผานมาตรการตางๆ ทาง BOI นอกจาก

นั้นยังรวมถึงโครงการขนาดยักษคือ ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC-Eastern Eco- 

nomic Corridor) โดยวางเปาหมายเม็ดเงินลงทุน

ถึง 1.5 ลานลานบาทใน 5 ป ทั้งจากภาครัฐใน

การลงทุนสาธารณูปโภค และการลงทุนจาก

ธุรกิจเอกชน พรอมกับต้ังเปาหมายการปรับปรุง

การจัดอันดับ “Ease of Doing Business” 

ที่สำรวจโดยธนาคารโลก จากอันดับ 46 ในป 

2016 ใหดีขึ้นเปน อันดับต่ำกวา 40 ภายในป 

2017 ดวย

กลุมท่ีสองคือ  “การสราง 5 อุตสาหกรรมใหม” 

ประกอบดวย หุนยนตอุตสาหกรรม, การบิน, 

การแพทย, เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมี, และ Digital

ดานกระทรวงอ่ืนๆ ก็มีการกำหนดนโยบายไปใน

ทางทิศทางเดียวกัน เชน การจัดต้ังศูนยวิจัยอาหาร

 (Food Innopolis) ท่ีกระทรวงวิทยเปนเจาภาพ 

เพ่ือผลักดันงานดานวิจัยและพัฒนา (R&D) ใน

อุตสาหกรรมอาหาร

กลุมแรกคือ “ตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม” เพ่ือ

สราง S-Curve ใหม เพราะท้ัง 5 กลุมน้ีไดสราง 

S-Curve ไปแลวคร้ังหน่ึง (คือการเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมท่ีผานชวงการเติบโต และกำลังจะ

เขาสูชวงนิ่งไมโตตอไปแลว ลองเปรียบเทียบ

ดวยภาพตัว S เอียงๆ ครับ) อุตสาหกรรมกลุมน้ี

ประกอบดวย ยานยนตสมัยใหม, อิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ, ทองเที่ยวเชิงคุณภาพ, เกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ, และ อาหารแปรรูป
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 ดร.สุวิทย เมษินทรีย ผูซึ่งเปนหนึ่งในมันสมองหลักของนโยบายนี้ 

ไดกลาวถึงการพัฒนาคนวา ประเทศไทย 4.0 จะเกิดข้ึนไดก็จากคนไทยท่ี

ตองยกระดับตนเองเปน “คนไทย 4.0” โดยการพัฒนาตนเองใน 4 มิติ คือ

 คงปฏิเสธไมไดนะครับวา คลื่นแหงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้ กำลังสาดซัดเขามาอยาง

รวดเร็ว การปรับตัวใหเขายุคสมัย คือสิ่งที่ทั้งธุรกิจและแตละบุคคลหลีกเลี่ยงไมได เมื่อ 6-7 ปกอน 

ผมยังซื้อมือถือ Nokia ในฐานะเบอรหนึ่งของตลาดโลกอยูเลย แตตอนนี้หายสาบสูญไปจากตลาด

แลว เพราะไมสามารถปรับตัวตามยุคสมัยของ Smart Phone ที่บุกเบิกดวย iPhone เมื่อป 2007

ซึ่งใชเวลาแค 10 ปเองนะครับ

“

”

“..ประเทศไทยมีจุดแข็งคือความเปนศูนยกลางเช�อมโยงภูมิภาค

แตคนไทยตองกาวใหทันโลก..หัวใจสำคัญของการเรียนรูอยู ที ่การ

“ตั้งคำถาม” มากกวา “การคนหาคำตอบ” คนไทยยังขาด

“วัฒนธรรมการถกเถียง” ..บุคลากรที่จบมายังไมตอบโจทย

อุตสาหกรรมเปาหมาย..ที ่จริงคนไทยเกงเยอะ

แตยังขาดวิธีคิดของการเรียนรูตลอดชีวิต ภาครัฐควรสนับสนุน

การพัฒนาสิ่งแวดลอมในไทยใหเปน “สังคมแหงการเรียนรู”..”

จากคนไทยท่ีมี 
“ความรูความสามารถจำกัด” 
เปนคนไทยท่ีมี“ความรูความ

สามารถสูง” ในโลกศตวรรษท่ี 21

จากคนไทยท่ีเนน 
“ประโยชนสวนตน” 

เปนคนไทยท่ี 
“รับผิดชอบตอสังคม”

จาก “Thai-Thai” เปน
“Global-Thai” เปนคนไทยท่ีมี

อัตลักษณความเปนไทยและ
มีศักด์ิศรีในเวทีสากล

เปล่ียนจาก “Analog Thai”
เปน “Digital Thai”

เพ่ือสอดรับกับการเขาสูยุคแหง Digital
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สวนของบานเราเองจุดขายของผลิตภัณฑ OTOP

คงไมใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย แตคือผลิตภัณฑ

ท่ีมีลักษณะเฉพาะ เช่ือมโยงกับความเปนมาของ

ชุมชน มีเร่ืองราวของวัตถุดิบ กระบวนการ ที่ไม

เหมือนใคร ผสมผสานกับทักษะฝมือที่โดดเดน

แตกตางจากชุมชนอ่ืนๆ ครับ

 มาถึงบทสงทาย ไมวาจะเปนการมอง

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมใน Industry 4.0 

จนมาเปน ประเทศไทย 4.0 ทำใหเรามองเห็น

เปาหมายในอนาคต โดยการทบทวน เรียนรู 

เสนทางจากอดีตท่ีสงผลใหไดมายืนอยูในตำแหนง

ปจจุบัน แตละธุรกิจท่ีเจริญเติบโตมา ผมคิดวา 

ถาลองมองยอนกลับไปอาจจะพบองคกรของเรา 

สามารถแบงเปนยุคตางๆ ไดบางเหมือนกัน เพ่ือ

ทำใหเขาใจเสนทางท่ีไดเดินมา และท่ีกำลังจะเดิน

ไปมากขึ้น

 อยางไรก็ตาม การเรียนรูความเปนมา

เปนไปและแนวโนมอนาคตที่กำลังจะเขามาถึง 

จะมีประโยชนก็ตอเมื่อ ไดนำไปคิดกันตอวา 

จะวางแผนรับมือและใชประโยชน เพ่ือการพัฒนา

ตนเองรวมไปถึงองคกรธุรกิจอยางไร อันจะทำให

แนวความคิดประเทศไทย 4.0 สามารถเกิดข้ึนได

จริง ไมใชเร่ืองโลกสวย เล่ือนลอยไมไดเกิดข้ึนจริง

ในทางปฏิบัติครับ

 พนักงานหรือคนทำงาน ตองปรับเปล่ียน

ตัวเองจากงานท่ีใชแตกำลังกาย ไมตองมีความรู

ความสามารถอะไรมากมาย มาเปนการทำงาน

ดวย ความรู และ ทักษะความชำนาญท่ีสูงข้ึน 

เพราะงานทักษะต่ำ จะถูกทดแทนดวยแรงงาน

เพ่ือนบานท่ีกำลังพัฒนาตามเราข้ึนมา หรือไมก็

ถูกแทนดวยเคร่ืองจักร หุนยนต  เทคโนโลยีสมัย

ใหมตางๆ อยางท่ีเราคุยกันไปแลว

 สวนเร่ือง การพัฒนาของเทคโนโลยี ท่ี

เก่ียวของในธุรกิจตนเอง เปนส่ิงท่ีทุกองคกรตอง

ใหความสำคัญ ท้ังการติดตามขอมูล ขาวสารทาง

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของ

องคกรใหรูเทาทัน และเลือกนำมาใชใหเกิดประโยชน

ในบานเรามีงานแสดง Exhibition ที่เกี่ยวกับ 

เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ปละหลายๆ คร้ัง พรอม

กับมีงานสัมมนาควบคูไปดวย เปนวิธีการเรียนรู

ใหกับพนักงานในองคกร โดยไมตองใชตนทุน

อะไรมากมายเลย ไดอยางงายๆ วิธีหน่ึง  

 แตไมวาเทคโนโลยีจะพัฒนาไปขนาด

ไหน ผมเช่ือวาในอีกมุมหน่ึง ก็ยังคงมีชองวางทาง

ธุรกิจเสมอ สำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช

ทักษะและจิตวิญญาณของมนุษย ท่ีเคร่ืองจักร

หรือหุนยนตไมสามารถทำได ในญ่ีปุนท่ีเทคโนโลยี

การผลิตกาวหนามาก อุตสาหกรรมหัตถกรรมทำมือ

ก็ย ังคงอยู รอดในตลาดดวยราคาที ่ส ูงมาก
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