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การเช่ือมโยงระหว่าง Industry 4.0 ของเยอรมนี และ Thailand 4.0 ของไทย 

1. บทนํา 

   รัฐบาลในหลายประเทศกําลังอยู่ในช่วงปรับตัวเพ่ือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศของตนในการพัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษหน้า โดยมียุทธศาสตร์ท่ีสําคัญคือการนําเทคโนโลย่ีและ
นวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ   ไม่ว่าจะเป็น A Nation of Makers (สหรัฐอเมริกา) 
Industry 4.0 (เยอรมนี) Design of Innovation (สหราชอาณาจักร) Made in China 2025 (จีน) 
Industrial Value Chain (ญ่ีปุ่น) Manufacturing Innovation 3.0 และ Creative Economy (เกาหลีใต้) 
Made in India (อินเดีย) และ Productivity (ไต้หวัน)  รวมท้ังประเทศไทย ซ่ึงรัฐบาลได้นํา Thailand 4.0 มา
เป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ   เน่ืองจากประเทศไทยกําลังเผชิญกับกับดักสําคัญท่ี
ทําให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศไปมากกว่าน้ี ซ่ึงกับดักดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีรายได้ปาน
กลาง ไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงได้ นอกจากน้ันยังมีความเหลื่อมล้ํา และความไม่สมดุล
เกิดข้ึน  โดยโมเดลน้ีจะนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวข้ึนเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงและเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
ในอนาคต 

   สําหรับเยอรมนีก็เช่นกัน  ได้มีการพูดถึง Industry 4.0อย่างจริงจังและเป็นท่ีรู้จักมาต้ังแต่ปี 2554   
ซ่ึงต่อมารัฐบาลเยอรมันได้นํามาเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม ‘HighTech Strategy 2020’ 
เพ่ือสนับสนุนให้เยอรมันรักษษความเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมของโลกบนพ้ืนฐานของนวัตกรรม  

รายงานฉบับน้ีจะนําเสนอประวัติความเป็นมาโดยสังเขป รวมท้ังรายละเอียดโดยย่อของ Industry 4.0 
และ Thailand 4.0 เพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นภาพโดยรวม นอกจากน้ี ประเด็นหลักท่ีจะนําเสนอในรายงานน้ี คือ 
เทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญกับ Industry 4.0 รวมถึง การเช่ือมโยงระหว่าง Industry 4.0 ของเยอรมนี และ 
Thailand 4.0 ของไทย เน่ืองจากท้ังสองแนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกันอยู่ใน
หลายส่วน เพ่ือจะได้สามารถนําแนวทางการพัฒนาประเทศ Industry 4.0 ของเยอรมนีมาสนับสนุนหรือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา Thailand 4.0 ของไทยต่อไป  

2.  ประวัติความเป็นมาของการปฎิวัติอุตสาหกรรม และการเข้าสู่ Industry 4.0 ของเยอรมนี 

 2.1 ประวัติความเป็นมาของการปฎิวัติอุตสาหกรรม 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิตและระบบการผลิตจากระบบ
เดิม หลายปีน้ีมีการพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ครั้ง ดังน้ี 
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4 ครั้ง 
และความซับซ้อน/ความสามารถในการผลิต 

(1) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 1 เกิดข้ึนเม่ือมีการสร้างเครื่องจักรไอนํ้าในปี 1784 ซ่ึงถูกนํามาใช้ทดแทนจาก
พลังงานธรรมชาติในการผลิต โดย เจมส์ วัตต์ ได้ปรับปรุงเครื่องจักรกลไอนํ้าให้ใช้งานได้ดีข้ึน ซ่ึงเขาได้สร้าง
นวัตกรรมทําให้ประสิทธิภาพการผลิตสิ่งทอเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3 เท่าจากท่ีเคยทําได้ นอกจากน้ี ยังได้มีการสร้าง
รถไฟซ่ึงเป็นการพลิกโฉมด้านการคมนาคมขนส่ง และเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรม 

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 1 

(2) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 2 เกิดข้ึนช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เม่ือมีการพัฒนาเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟ้า 
และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตมาเป็นระบบโรงงงาน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าทําให้สามารถปลดปล่อยพลังการ
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ผลิตอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เกิดการผลิตสินค้าครั้งละจํานวนมาก โดยมีคุณภาพท่ีทัดเทียมกับงาน
หัตถกรรม ซ่ึงสินค้าเหล่าน้ีมีราคาไม่แพง ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าอุตสาหกรรมได้ จนเกิดเป็นกระแส
บริโภคนิยมกระจายไปท่ัวโลก โดยในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 ในปี 1913 เฮนรี่ ฟอร์ด ได้นําระบบสายพานเข้ามา
ใช้ในสายการผลิตรถยนต์ ทําให้สามารถผลิตรถยนต์ได้มากถึง 15 ล้านคัน 
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(3) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 3 เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษ 1970 เม่ือการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) ถูกนํามาใช้ในกระบวนการผลิต มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ การพัฒนาเครื่องจักรให้มีความสามารถในด้านความเร็ว 
ความเท่ียงตรง และความละเอียดแม่นยํา รวมถึงการนําเอาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต ระบบการผลิตสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 3.0 เน้นการผลิตแบบเป็นจํานวนมาก หรือ Mass 
Production เพ่ือตอบสนองการบริโภคท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าในแต่ละหน่วยของระบบการผลิต ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติ หรือซอฟท์แวร์การผลิตจะได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้า แต่ระบบ
ท้ังหมดน้ียังต้องได้รับการบริหารจัดการจากหน่วยควบคุมกลาง เราเรียกระบบน้ีว่า ระบบรวมศูนย์ หรือ 
Centralization ดังน้ัน โรงงานในยุคน้ีจะสามารถผลิตของแบบเดียวกันภายในเวลาไม่มากนัก 
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2.2   Industry 4.0  หรือ การปฎิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 

       สําหรับผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจจะให้คําจํากัดความท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย ระหว่างคําว่า “การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 (Fourth Industrial Revolution)” และคําว่า “อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 
4.0)” โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบท้ังระบบ ท่ีจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทาง สังคม โครงสร้างทางการปกครอง อัตลักษณ์ของมนุษย์ นอกจากน้ียังหมายรวมถึง เศรษฐกิจ
และการผลิต แต่ Industry 4.0 จะเน้นเฉพาะในเรื่องของการผลิต (Manufacturing) เท่าน้ัน ดังน้ัน สิ่งท่ี
แตกต่างกันสําหรับศัพท์เทคนิคของ 2 คําน้ี คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 จะมีขอบเขตรายละเอียดท่ีใหญ่
และครอบคลุมกว่าเท่าน้ัน 

“อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)” ได้ถูกนํามากล่าวถึงอย่างจริงจังเม่ือปี พ.ศ.2554 ในงาน 
Hannover Fair ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2555 คณะทํางาน Industry 4.0 Workgroups ได้เสนอแนวคิดและ
การประยุกต์ใช้ Industry 4.0 ให้กับรัฐบาลกลางของเยอรมนี คณะทํางานฯ กลุ่มน้ีจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อต้ัง ผู้อยู่
เบ้ืองหลัง และผู้ผลักดัน ให้นโยบาย Industry 4.0 เกิดข้ึนจริงในประเทศเยอรมนี 

เม่ือปี 2013 เยอรมนีได้ประกาศนโยบาย “Industrie 4.0” ให้เป็นนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของ
ประเทศ ซ่ึงมีแนวคิดว่าโลกจะก้าวเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้า ก่อนหน้าท่ี
เยอรมนีจะเริ่มขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว การริเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีสาเหตุมาจากภาคอุตสาหกรรมใน
ยุโรปประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และต้องการดึงฐานการผลิตท่ีไปลงทุนยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะจีน
กลับมายังยุโรปโดยใช้แนวทาง “Factory of the Future (FoF)” คือ ต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย รักษา
สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงเริ่มต้นข้ึนในปี 2008 โดยทาง
เยอรมนีเองก็ได้นําแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จดีในระดับหน่ึง หลังจากน้ันเยอรมนีจึงได้
ประกาศนโยบาย “Industry 4.0” ซ่ึงจะเป็นอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ “Mass 
Customization” คือ สินค้าทุกอย่างจะยังคงเข้าถึงง่าย ราคาไม่สูงเกินไปนัก แต่จะตอบสนองต่อรสนิยมและ
ความต้องการเฉพาะบุคคลได้มากข้ึน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ผลิต การเชื่อมโยงวัตถุดิบจากผู้ผลิต เชื่อมโยงการสั่งซ้ือสินค้าของลูกค้า ตลอดจนการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

Industry 4.0 หรืออาจจะนับว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิตเข้ากับการ
เชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ทุกหน่วยของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ 
เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ระบบเหล่าน้ีจะถูกติดต้ังระบบเครือข่ายเพ่ือให้
สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกันอย่างอิสระ เพ่ือการจัดการกระบวนการผลิตท้ังหมด อีกหน่ึง
เทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ท่ีจะขาดเสียมิได้ คือ Cyber-Physical Systems 
(CPS) เป็นเทคโนโลยีท่ีจะผสมผสานโลกดิจิตอลเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง และ Cyber-Physical 
Production Systems (CPPS) ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะประสานความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ระบบโลจิสติกส์ และลูกค้าสามารถติดต่อและ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตได้แบบ Real-Time เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การประมวลผล
และเก็บข้อมูลจะทําผ่านระบบออนไลน์ หรือท่ีเรียกกันว่า Cloud Computing 

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 

 

การประมวลผลและเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Cloud Computing) 

จุดเด่นของ Industry 4.0 คือ การทําให้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติเชื่อมโยงเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
เครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ตจึงสามารถแชร์ข้อมูลข่าวสารถึงกันหมด รวมท้ังสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกัน 
ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการทํางานเน่ืองจากแชร์ข้อมูลเดียวกัน การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งใหม่นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมท่ีเป็นการควบคุมโดยส่วนกลาง (Centralization) 
มาเป็นระบบท่ีไม่รวมศูนย์ (Decentralization) โดยแต่ละหน่วยของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร 
หุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ มีความสามารถในการรับรู้ (Recognition) การวิเคราะห์ (Diagnosis) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Optimization) และการกําหนดรูปแบบ (Configuration) ด้วยตัวเอง ดังน้ัน โรงงานใน
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ยุค Industry 4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่
ละรายเป็นจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว โดยใช้กระบวนการผลิตท่ีประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิตอลครบวงจรแบบ “โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” อีกหน่ึงข้อได้เปรียบของการผลิตใน Industry 4.0 
คือ สามารถผลิตได้เป็นจํานวนมาก (Mass Production) และยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีไม่จํากัด 
หรือแม้แต่การผลิตงานท่ีหน่ึงล็อตมีงานเพียงหน่ึงชิ้น (One-off Production) ก็ไม่ทําให้ประสิทธิภาพของการ
ผลิตลดลงเลย 

 3.  ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับสําคัญ 
คือ 

(1) Thailand 1.0 การพัฒนาประเทศบนฐานรายได้ภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรมเป็นหลัก ใช้จุดแข็งของ
ประเทศคือทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ประชากรมีรายได้ค่อนข้างตํ่า 

(2) Thailand 2.0 การพัฒนาประเทศโดยเน้นอุตสาหกรรมเบา เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน
ราคาถูก มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมากข้ึน สามารถเรียกได้ว่าเป็นยุคอุตสาหกรรม (Industrialization) 
ทําให้ยกระดับรายได้ประชากรมาเป็นรายได้ปานกลาง 

(3) Thailand 3.0 การพัฒนาประเทศโดยใช้อุตสาหกรรมหนักเป็นตัวขับเคลื่อน เร่งรัดการผลิตเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการส่งออก เน้นการลงทุนและการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เศรษฐกิจขยายตัวมากอย่าง
ต่อเน่ือง ยุคน้ีเป็นยุคของโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ประเทศไทยได้เผชิญกับดักและยังไม่สามารถก้าวพ้นท้ัง 
3 กับดัก คือ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา กับดักความไม่สมดุล 

(4) Thailand 4.0 เน่ืองจากการท่ีประเทศไทยเผชิญกับกับดักในช่วงการพัฒนาประเทศ Thailand 3.0 รัฐบาล
จึงได้ประกาศยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซ่ึงจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยโดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงจะนําไปสู่ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ ซ่ึงจะเป็นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทําน้อย ได้มาก”  

Thailand 4.0 สามารถทําได้โดยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ คือ 

(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 

(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 



 

☒ นโยบายภาครัฐ ☐ เศรษฐกิจการลงทุน ☐ รายงานสินค้า ☐ รายงานสินค้าและบริการ ☒ อ่ืนๆ 
 

 

Thailand 4.0 

  Thailand 4.0 จะเป็นการเปลี่ยนผ่านท้ังระบบใน 4 องค์ประกอบสําคัญ คือ 

(1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) ซ่ึงจะส่งผลให้เกษตรกรจะร่ํารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

(2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่ท่ีรัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ไปสู่การเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

(3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่าไปสู่ High Value Services 

(4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

Thailand 4.0 จึงเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยการ
แปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายในเชิงชีวภาพ และความ
หลากหลายในเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลย่ีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 จะสร้างความ่ังค่ัง 
ความม่ันคง และความย่ังยืน และจะสามารถนําให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศในโลกท่ีหน่ึงภายในปี 
2032 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยท้ัง 5 กลุ่ม ตามแนวทางการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 ซ่ึง
จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง New Startup ได้ มีดังน้ี 
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(1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) เช่น 

          - Application สําหรับเกษตรกร 
- อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ การพัฒนาพันธุ์พีชผลทางการเกษตรให้มีประโยชน์และมีคุณสมบัติท่ีดีข้ึน 

เช่น พัฒนาพันธุ์ข้าวท่ีมีวิตามินและสารท่ีมีประโยชน์กับร่างกาย พันธุ์ข้าวท่ีทนนํ้าท่วม 
- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องปลูกข้าว เครื่องควบคุมการให้น้ํา 
- เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)  
- เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เช่น เครื่องมือแปรรูป Smart Packaging สําหรับอาหาร 

(2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health Wellness & Bio-Med) เช่น 

- เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เช่น การผลิตอาหารเสริม การพัฒนาอาหารเสริมสําหรับผู้ป่วย
เฉพาะโรค 

- เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) เช่น การพัฒนาชีววัตถุ/วัคซีน 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร 
- Ageing Industry เช่น การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) Online Hospital  
- หุ่นยนต์และเครื่องมือผ่าตัดด้านการแพทย์ เช่น การผลิตหุ่นยนต์เพ่ือใช้ดูแลผู้สูงอายุ 
- การใช้วิทยาการทางคอมพิวเตอร์แทนสัตว์ในงานวิจัยในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

(3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechanotics) เช่น 

- เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) การพัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือช่วยทํางานเฉพาะอย่าง เช่น งานดูแล
ผู้สูงอายุ งานทําความสะอาด งานนวด รวมท้ังอาจมีการพัฒนาออกแบบหุ่นยนต์ให้มีรูปลักษณ์ท่ีเป็นมิตรมาก
ข้ึน 

- การพัฒนาระบบอัตโนมัติ แขนกล หุ่นยนต์ท่ีใช้ในโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ในกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงมีความเท่ียงตรง แม่นยํา และรวดเร็วมากข้ึน  

(4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ และบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology) เช่น 

- อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (Internet of Things – IoT) เข่น Device & System 
- เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) 
- เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Edtech) 
- อี-มาร์เก็ตเพลซ (E-Marketplace) 
- อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) 
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เช่น Artificial Intelligence 
- ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 
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(5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) เช่น 

- เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) 
- ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
- เทคโนโลยีการท่องเท่ียว (Traveltech) 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) 

Thailand 4.0 จึงเป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักท่ีต้นนํ้า เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
เป้าหมายท่ีอยู่กลางนํ้าและ Startup ท่ีอยู่ปลายนํ้า โดยใช้พลังประชารัฐในการขับเคลื่อนผนึกกําลังของทุกภาค
ส่วนของประเทศ ท้ังภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย โดยเน้นตามความ
ถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

4. เทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญกับ Industry 4.0  

 แนวคิด Industry 4.0 น้ี จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายใน
รูปแบบ  Internet of Things (IoT) ซ่ึงจะทําให้กระบวนการผลิตสินค้าเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิตอล หรือ
แม้กระท่ังทําให้ตัวสินค้าเองเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิตอล เช่น การมีระบบป้อนข้อมูลให้เครื่องจักรสามารถผลิต
สิ่งของตามแต่การสั่ง (ออนไลน์) จากผู้บริโภคโดยตรง การใส่ตัวส่งข้อมูลในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือประมวลสถิติการ
ใช้และแจ้ง (โดยอัตโนมัติ) กลับไปยังโรงงานเม่ือเกิดปัญหาทางเทคนิค การใช้คอมพิวเตอร์จิ๋วกินได้ (ขนาดเท่า
ยาเม็ด) ให้ผู้บริโภคกลืนเข้าไปเพ่ือเก็บข้อมูลสุขภาพในร่างกาย ฯลฯ Industry 4.0 ยังเป็นแนวคิดท่ีใหม่มาก 
หลายอย่างยังอยู่ในช่วงทดลอง วิจัยและพัฒนา แต่ก็เป็นแนวคิดท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปลี่ยนแปลงในเกือบทุก
วงการ ต้ังแต่แนวทางการบริโภคสินค้าของคนท่ัวไป ไปจนถึงแนวทางการรักษาทางการแพทย์  

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านหลักของ Industry 4.0 จะประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ  

(1) ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุม
ต่าง ๆ 

(2) ด้านซอฟท์แวร์ (Software) คือ Internet of Things (IoT) และ Cyber-Physical Production Systems 
(CPPS) จะทําให้เกิดข้อมูลในระบบการผลิตข้ึนอย่างมหาศาลซ่ึงจําเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการ (Big data 
Analytics) 

 เทคโนโลยีของ Industry 4.0 ส่วนใหญ่ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ เพียงแต่จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีอยู่
และผสมผสานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบรับกับ Industry 4.0 ได้ เทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญและมี
บทบาทกับ Industry 4.0 มีองค์ประกอบ 9 ด้าน ดังน้ี 

(1) หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robots) เพ่ือช่วยในการผลิต 
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(2) การสร้างแบบจําลอง (Simulation) เช่น การพิมพ์แบบ 3 มิติเสมือนจริง 

(3) การบูรณาการระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (System Integration) 

(4) การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของสื่งของ (Internet of Things – IoT) 

(5) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security) 

(6) การประมวลผลและเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Cloud Computing) 

(7) การทําวัตถุ 3 มิติ ซ่ึงจะใช้เทคโนโลยี 3D Printing และ Additive Manufacturing โดยเทคโนโลยีน้ีเป็น
กระบวนการทําวัตถุ 3 มิติ Additive Manufacturing เป็นการเพ่ิมวัตถุดิบทีละชั้นเพ่ือให้ได้ชิ้นงาน แทน
วิธีการผลิตเดิมท่ีใช้การสกัดวัตถุดิบจากภายนอกให้ออกมาเป็นชิ้นงาน ซ่ึงวิธีการน้ีจะทําให้ประหยัดวัตถุดิบได้
มากกว่า เน่ืองจากไม่มีวัตถุดิบท่ีเสียไป ส่วนเทคโนโลยี 3D Printing จะเป็นการผลิตตามคําสั่ง จึงไม่ต้องมีการ
เก็บสินค้าคงคลัง การทํางานของ Additive Manufacturing (AM) จะคล้ายเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser 
Printer) ใช้การเติมวัตถุดิบเข้าไปหลอมเหลว วัตถุดิบท่ีใช้เป็นวัตถุดิบแบบผง เช่น พลาสติก เซรามิกส์ โลหะ 
สแตนเลส ไทเทเนียม เป็นต้น เครื่องพิมพ์จะหลอมเหลววัตถุ และอาศัยการเชื่อมต่อกันของของเหลวแต่ละชั้น
บาง ๆ เพ่ือก่อข้ึนมาเป็นรูปตามคําสั่ง กระบวนการ 3D Printing จึงสามารถข้ึนงานท่ีมีความซับซ้อนและมี
ความถูกต้องสูง 

  

 

 

 

 

3D Printing และ Additive Manufacturing 

(8) เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยผ่านอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 3 มิติ เครื่องเล่นเกมส์ สมาร์ทโฟน 

(9) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โลกในอนาคตจะเป็นโลกของข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนท่ีเชื่อมต่อกันหมด 
ดังน้ัน การบันทึกและการจัดเก็บ การค้นหา การแบ่งปัน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือท่ีจะนําไปใช้ใน
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วัตถุประสงค์ต่าง ๆ จะมีประโยชน์และความสําคัญมหาศาล เช่น ระบบจะสามารถตรวจพบการเสื่อมสภาพของ
เครื่องจักรท่ีไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาและแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) 

5. ตัวอย่างของอุตสาหกรรมอาหารท่ีควรปรับตัวเพ่ือรองรับกับ Industry 4.0 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 (ท่ีมา: การวิเคราะห์โดย นริศร์ธร ตุลาผล ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) 
ธนาคารไทยพาณิชย์) 

Industry 4.0 เป็นหน่ึงในการเปลี่ยนแปลงท่ีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมท้ังอุตสาหกรรม
อาหารไม่ควรมองข้าม เน่ืองจากในอนาคตรูปแบบทางธุรกิจแบบน้ีท่ีสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและหลากหลายมากข้ึนของผู้บริโภค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารปลายนํ้าจะ
ได้เปรียบสูงสุด เน่ืองจากมีความใกล้ชิดและได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้บริโภค ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะห์ต่อยอด
ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ดีย่ิงข้ึน 
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ คือ หน่ึงในธุรกิจปลายนํ้าของอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่ใน
ตลาดโลกอย่าง Amazon, Tesco และ Wal-Mart หรือแม้แต่ในประเทศไทย เช่น Big-C, Central Online 
และ Tops ต่างให้ความสําคัญกับการให้บริการหน้าร้านออนไลน์มากข้ึนกว่าในอดีต เน่ืองจากการลงทุนน้ันตํ่า
กว่าการขยายสาขามาก อีกท้ังยังสามารถเก็บข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผู้บริโภค เช่น อายุ รายได้ ประเภท
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สินค้าท่ีสั่งบ่อย ซ่ึงจะสามารถนําไปใช้พัฒนาการให้บริการท่ีมีความแตกต่างหรือมีคุณภาพท่ีดีข้ึน เช่น Tesco ท่ี
เกาหลีใต้ได้สร้างร้านค้าปลีกเสมือนจริง (Virtual Shop) ท่ีมีบริการสั่งซ้ือสินค้าและส่งถึงบ้านได้โดยไม่ต้อง
เดินทางไปซ้ือท่ีร้านค้าปลีกจริง 

รูปแบบธุรกิจอาหารใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมปลายนํ้า รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป ส่งผล
ให้ธุรกิจต้นนํ้า และกลางนํ้าต้องปรับตัว ตัวอย่างเช่น การพลิกโฉมธุรกิจอาหารในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์
ในครัวอย่าง Moley Robotics ท่ีสามารถทําอาหารได้ตามท่ีผู้บริโภคต้องการผ่านทางหน้าจอประมวลผลท่ี
แสดงให้เห็นถึงหน้าตาอาหาร และโภชนาการท่ีจะได้รับผ่านการอัพโหลดสูตรอาหาร วิธีการทํา หรือแม้แต่
เรียนรู้การทําอาหารท่ีเฉพาะเจาะจงของผู้บริโภคแต่ละคนผ่านการลอกเลียนแบบพฤติกรรมการทําอาหารของ
ผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้เล่นระดับกลางนํ้า เช่น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ส่วนประกอบอาหารหรือเครื่องปรุงรสต่าง ๆ 
จําเป็นต้องปรับตัวโดยนําชิปข้อมูลท่ีสามารถสื่อสารกับปัญญาประดิษฐ์หรือกับอุปกรณ์ครัวอัจฉริยะอ่ืน ๆ ได้ 
มาวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารให้มีความทันสมัยมากข้ึน ส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองมากข้ึนด้วย 

พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ี ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมต้นนํ้าจําเป็นต้อง
มีการลงทุนเพ่ือยกระดับและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องตามไปด้วย เช่น ผู้ผลิตผักเกษตรอินทรีย์ 
(Organics) จําเป็นต้องลงทุนเพ่ือเชื่อมต่อการทํางานของระบบกําจัดสารเคมี อุปกรณ์ตรวจจับความชื้นของ
พ้ืนท่ีเพาะปลูก อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพแร่ธาตุในดิน เครี่องหยอดเมล็ดผักหลากหลายชนิดให้ได้ผลผลิตสูงสุด 
อีกท้ังยังต้องสามารถติดตามการบริหารสินค้าคงคลัง และคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคผ่านทางข้อมูล
จากธุรกิจอาหารปลายนํ้า เพ่ือให้สามารถปลูกและจัดส่งผักเกษตรอินทรีย์ท่ีสดใหม่ถึงชั้นวางสินค้าในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ได้ตลอดเวลา ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดการเน่าเสียของผักจากการสํารองสินค้าท่ีมากเกินไปแล้ว ยัง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้รักสุขภาพอีกด้วย 

อย่างไรก็ดี การเข้าสู่ Industry 4.0 ของอุตสาหกรรมอาหารน้ันจําเป็นต้องคํานึงถึงความสมดุล
ระหว่างการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับอัตลักษณ์รสชาติอาหาร
ไทยสู่สินค้าและบริการ  เน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารน้ันมีความสลับซับซ้อนกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนในหลายๆ 
ด้าน ท้ังรูปแบบสินค้า การนําเสนอ รสชาติอาหาร หรือแม้แต่การให้บริการท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน ความคิด
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมย่อมไม่ได้หมายถึงแค่ตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงรูปแบบการนําเสนอท่ี
ทําให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการบริโภค เช่น การนําเครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติเข้ามาทดแทนแรงงานฝีมือท่ี
ทําหน้าท่ีแกะสลักอาหาร ซ่ึงต้องใช้เวลาและความประณีตบรรจงอย่างมาก เพ่ือให้ใช้เวลาในการผลิตต่อชิ้นงาน
ท่ีสั้นลง มีความสมํ่าเสมอของคุณภาพมากข้ึน ก่อนส่งต่อให้เชฟปรุงรสชาติอาหารและตกแต่งเพ่ิมเติมก่อนเสิร์ฟ
ให้กับผู้บริโภค หรือแม้แต่บรรจุภัณฑ์แบบนาโนเทคโนโลยีท่ีสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของอาหารตามสีของ
บรรจุภัณฑ์ท่ีเปลี่ยนไปได้ ซ่ึงนอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคทานอาหารท่ีเน่าเสียแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถบริหารจัดการกับวัตถุดิบหรืออาหารท่ีใกล้หมดอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงการลงทุนเพ่ือ
สร้างธุรกิจอัจฉริยะเหล่าน้ีเป็นเรื่องท่ีจําเป็น และไม่อาจมองข้ามได้ในยุค Industry 4.0 เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว 
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ตัวอย่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในแต่ละการปฏิวัติอุตสาหกรรมในไทย 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปลายนํ้ามีแนวโน้มเข้าสู่ยุค 4.0 ก่อนผู้ประกอบการในส่วนอ่ืน เน่ืองจาก
มีความใกล้ชิดกับข้อมูลของผู้บริโภค ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะห์ต่อยอดร่วมกับผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือ
ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

รูปแบบการส่ือสารของข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันเทียบกับอนาคต 
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ในอนาคตการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการทุกระดับในห่วง
โซ่อุปทานจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยเติบโตได้อย่าง
ย่ังยืน 

6. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของเยอรมนีท่ีมีความโดดเด่นสําหรับ Industry 4.0 

 หน่วยงาน หรือ สถาบันวิจัยของเยอรมนีท่ีมีบทบาทและความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ได้แก่  

- Fraunhofer เป็นสถาบันวิจัยท่ีมีความสําคัญและมีชื่อเสียงมาก รับผิดชอบในการวิจัยเทคโนโลยีประยุกต์เพ่ือ
ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ Fraunhofer มีอยู่หลายแห่งกระจายอยู่ท่ัวประเทศเยอรมนี แต่
ละแห่งจะทํางานวิจัยในหัวข้อท่ีแตกต่างกันไป และมักจะทําการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา  

- acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften หรือ The National Academy of 
Science and Engineering) เป็นหน่วยงานอิสระไม่แสวงหาผลกําไร จะสนับสนุนเรื่องการกําหนดนโยบาย  

- DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz หรือ The German Research 
Center for Artificial Intelligence) จะทํางานวิจัยเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ 

 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีเยอรมนีมีความโดดเด่น ซ่ึงอาจจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
เทคโนโลยีใหม่ของไทย อาทิเช่น 

- โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory)  

การพัฒนา Cyber-Physical Production Systems (CPPS) ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะประสานความสามารถ
ของเทคโนโลยีการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้โรงงานสามารถส่งข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและ
คุณภาพของกระบวนการผลิตแบบ Real-Time การจัดการเวลาและต้นทุนการผลิตก็สามารถทําได้จนมี
ประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการผลิตแบบเดิม รวมท้ังระบบอัตโนมัติชั้นสูงซ่ึงจะกลายเป็นเครื่องจักร
มาตรฐานในโรงงานอัจฉริยะ ระบบการผลิตท่ีมีความยืดหยุ่นสูงทําให้สามารถตอบสนองต่อเง่ือนไขและสภาพ
การผลิตแบบ Real-Time และสามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพยากรทุกด้านได้เต็มท่ีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  

ประโยชน์ของโรงงานอัจฉริยะยังรวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต (Optimization) 
ด้วยตนเอง โรงงานอัจฉริยะสามารถกําหนดและระบุกิจกรรมเง่ือนไขและกําหนดทางเลือก สภาพแวดล้อมของ
การผลิต รวมท้ังสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยอ่ืน ๆ แบบไร้สายได้อย่างอิสระ สามารถตรวจสอบและปรับปรุง
กระบวนการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เวลา ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่งและ
ค่าโลจิสติกส์ การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น จึงเป็นระบบการผลิตท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าท่ีสุด การผลิต
สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับทรัพยากรบุคคลหรือจํานวนพนักงาน โดยเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติจะมี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการทํางานให้เหมาะสมกับจํานวนคนและทักษะของคน 
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โรงงานอัจฉริยะของบริษัท Siemens ณ เมืองอัมแบร์ก (Amberg) 

บริษัท Siemens บริษัทยักษ์ใหญ่ของเยอรมนี ได้เริ่มเดินหน้าโรงงานอัจฉริยะ โดยใช้โรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของซีเมนส์ ซ่ึง ต้ังอยู่ ท่ี เ มืองอัมแบร์ก (Amberg) ในแคว้นบาวาเรียเ พ่ือผลิต Simatic 
Progrmmable Logic Controls (PLCs) ซ่ึงจะถูกใช้ในระบบอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติในโรงงานต่าง ๆ ต้ังแต่
โรงงานผลิตรถยนต์ไปจนถึงโรงงานผลิตอาหารและเครื่องด่ืม ในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเมืองอัมแบร์ก ซีเมนส์
เองก็ใช้เครื่อง PLCs ในการผลิตเครื่อง PLC นอกจากน้ีซีเมนส์ก็ยังผลิตซอฟท์แวร์เพ่ือใช้ควบคุมระบบการผลิต
ดังกล่าว และขายให้กับลูกค้าของซีเมนส์ซ่ึงเป็นผู้ผลิตรายต่าง ๆ  

มีการบันทึกสถิติว่า โรงงานในเมืองอัมแบร์กท่ีใช้ระบบอัตโนมัติและดิจิตอลสามารถลดความผิดพลาด
ในกระบวนการผลิตจากเดิมท่ีเกิดข้ึน 500 ครั้งต่อการทํางาน 1 ล้านครั้ง ให้เหลือเพียง 11 ครั้งเท่าน้ัน ซ่ึง
หมายถึงว่าโรงงานน้ีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงถึงร้อยละ 99.9988 

- เครื่องจักรกลอัจฉริยะ (Smart Machine)  

เครื่องจักรกลสําหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะมีความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ท้ังในด้านการทํางานด้วย
ตนเอง ความยืดหยุ่น และการปรับตัวให้เข้ากับเง่ือนไขการผลิต ความสามารถในการตรวจสอบตัวเองและการ
พยากรณ์จะทําให้เครื่องจักรกลอัจฉริยะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการผลิตโดยการได้รับข้อมูลจากเครื่องวัด 3 
มิติ หรือท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไปคือเครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine) เป็นเครื่องมือวัดละเอียดท่ี
สามารถวัดชิ้นงานท่ีมีรูปร่างสลับซับซ้อนด้วยเครื่องเพียงเครื่องเดียว ทําให้เครื่องจักรสามารถปรับเง่ือนไขการ
ทํางานเพ่ือป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเครื่องจักรในอนาคตจะมีโปรแกรมสําหรับตรวจสอบและ
ดูแลสภาพเครื่องจักร เพ่ือช่วยยืดอายุการทํางาน ซ่ึงข้อมูลของสภาพเครื่องจักรจะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการ
วางแผนการผลิตและประเมินศักยภาพโดยรวมของระบบการผลิต รวมท้ังทําให้ฝ่ายซ่อมบํารุงสามารถปรับ
แผนการบํารุงรักษาและกําหนดรอบของการบํารุงรักษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงส่งผลให้เวลาท่ีเครื่องจักรสามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้สูงสุดเพ่ิมมากข้ึน 
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- เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) และระบบอัตโนมัติ (Automation) 

 เน่ืองจากความต้องการสินค้าของลูกค้ามีความหลากหลายมากข้ึน ในขณะเดียวกันจํานวนการผลิตต่อ
ครั้งก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ดังน้ัน ระบบอัตโนมัติสําหรับ Industry 4.0 ควรจะต้องมีความยืดหยุ่นสูง ซ่ึง
หมายความว่าระบบอัตโนมัติจะต้องได้รับการควบคุมจากอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Sensors) เพ่ือให้มัน
สามารถรับรู้ วิเคราะห์ และกําหนดรูปแบบการทํางานได้ด้วยตนเอง 

 

หุ่นยนต์ YuMi ของบริษัท ABB ท่ีทํางานร่วมกับมนุษย์ 

 

 สําหรับหุ่นยนต์ในโรงงาน Industry 4.0  จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีประโยชน์หลากหลายมาก
กว่าเดิม โดยจะมีการทํางานเป็นเอกเทศมากข้ึน มีความยืดหยุ่นในการทํางานสูง นอกจากน้ียังจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์ด้วยกัน รวมท้ังสามารถทํางานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
เช่น หุ่นยนต์ YuMi ของบริษัท ABB ท่ีถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยน่ัง
ทํางานเคียงข้างพนักงานท่ีเป็นมนุษย์ โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับ และหน่วยควบคุมระดับไฮเอนด์ เช่น ระบบ 
Computer Vision ทําให้หุ่นยนต์สามารถจดจําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแม่นยํา และสามารถป้องกันการ
ปะทะกับคนหรือสิ่งของทําให้การทํางานมีความปลอดภัยสูง 

- เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยผ่านอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 3 มิติ เครื่องเล่นเกมส์ สมาร์ทโฟน 

- เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร  

- เทคโนโลยีอาหาร (Food Tech) การแปรรูปอาหาร Smart Packaging 

- การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  
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- เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เช่น การผลิตอาหารเสริม การพัฒนาอาหารเสริมสําหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค 

- เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) 

- อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (Internet of Things – IoT) 

- เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) 

- เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Edtech)  

7. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ ความท้าทาย และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับ Industry 4.0 และ Thailand 4.0 

 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ ความท้าทาย และความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับ Industry 4.0 และ Thailand 4.0 
ท่ีควรจะต้องตระหนัก และหาทางพัฒนาให้ดีข้ึน หรือหาทางป้องกัน มีดังน้ี 

- รูปแบบของธุรกิจและบริการจะเกิดข้ึนใหม่จํานวนมาก (New Services and Business Models) 
- ความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
- ความม่ันใจและความเสถียร (Reliability and Stability) เพราะจะเป็นการติดต่อกันเองระหว่างเครื่องจักร
ไปสู่เครื่องจักร (Machine-to-machine – M2M) 
- ความปลอดภัยในเครื่องจักร (Machine Safety) 
- การบูรณาการในกระบวนการผลิต (Integration of production processes) 
- การเชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิร์คและกระบวนการผลิตจะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองอย่างใกล้ชิด ดังน้ัน การ
พัฒนาและกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้เป็นหน่ึงเดียวกันจะเป็นเรื่องท่ีสําคัญ 
- จะต้องผลิตได้สมบูรณ์แบบ 
- จะต้องหลีกเลี่ยงปัญหาด้าน IT เพราะจะทําให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน 
- จะต้องป้องกันองค์ความรู้ทางอุตสาหกรรม (Knowhow) รั่วไหล 
- การขาดทักษะความชํานาญของแรงงานท่ีไม่สามารถเร่งผลิตให้ทัน แรงงานท่ีมีการศึกษาและมีทักษะท่ี
เหมาะสมจะเป็นท่ีต้องการของตลาด โดยเฉพาะพนักงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
- การสูญเสียตําแหน่งงานจํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานระดับล่างท่ีไม่ได้รับการศึกษามากนัก เน่ืองจากการใช้
ระบบอัตโนมัติและกระบวนการควบคุมจะกระทําผ่าน IT 
- ค่าใช้จ่ายทางด้าน IT ท่ีจะเพ่ิมข้ึนมหาศาล 
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือขององค์กรไม่เต็มใจท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
- มีบทความจํานวนมากท่ีคาดว่า Industry 4.0 อาจจะเป็นประโยชน์กับประเทศท่ีกําลังพัฒนา เช่น อินเดีย 
- การผลิตสินค้าจะให้ความสําคัญกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจของลูกค้า
และคุณค่าของลูกค้า แล้วจึงทําการจัดการองค์กรและทรัพยากรเพ่ือให้สามารถผลิตสิ่งน้ันได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และประหยัดต้นทุน 
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8. บทสรุป 

(1) การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมท่ีเป็นการควบคุมโดยส่วนกลางแบบ
รวมศูนย์ (Centralization) มาเป็นระบบท่ีไม่รวมศูนย์ (Decentralization) โดยแต่ละหน่วยของระบบการ
ผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ มีความสามารถในการรับรู้ (Recognition) 
การวิเคราะห์ (Diagnosis) การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Optimization) และการกําหนดรูปแบบ (Configuration) 
ด้วยตัวเอง 

(2) จุดเด่นของ Industry 4.0 คือ การทําให้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติเชื่อมโยงเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
เครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต ทําให้สามารถส่ง แบ่งปันข่าวสารถึงกัน รวมท้ังสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกัน 

(3) รูปแบบการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ Thailand 4.0 เป็นการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ จึงสามารถนําแนวทางการพัฒนาประเทศ Industry 4.0 ของเยอรมนีมา
สนับสนุน หรือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ดังน้ันจึงนับเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกัน 

(4) Mega Trends ซ่ึงก็คือกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ัวโลกท่ีจะมีผลต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น 

 - การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในชีวิตประจําวัน  
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Big Data อันจะสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลเชิงพฤติกรรม 

 - การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เข่น ห้างสรรพสินค้าแบบเสมือนจริง 
 - Sensorization of Things เป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถรับรู้ความรู้สึกของคน เช่น ใช้ตาเลื่อน
หน้าจอ ใช้หน้ามนุษย์ในการชําระเงิน ใช้เสียงในการสั่งงาน เป็นต้น 
 - คําว่า “Green” จะถูกทดแทนด้วย “Smart” 

(5) แนวโน้มทางเทคโนโลยี (Technology Trends) 

 - การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ซ่ึงเป็นยุค Zettabyte era (1021) โลกดิจิทัล
เป็นโลกของการแข่งขันด้วยข้อมูล ซ่ึงศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะเป็นเรื่องจําเป็น 
 - การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things - IoT) 
 - การพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing & Additive Manufacturing) 
 - หุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์จะมีราคาถูกลงเหลือเพียง 1,500 – 5,000 ยูโร เช่น หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงวัย 
หุ่นยนต์ทํางานบ้าน หุ่นยนต์ช่วยสอน หุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ทําความสะอาดกระจกของตึกระฟ้า Nanobots 
ท่ีจะนํายาไปรักษาโรคเฉพาะจุด 
 - การประมวลผลและเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Cloud Computing) 
 - ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 
 - เทคโนโลยีเสมือนจริง 
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(6) โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ซ่ึงเป็นโรงงานในยุค Industry 4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลาย
รูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละรายเป็นจํานวนมากในเวลาท่ีรวดเร็ว 

(7) สําหรับยุค Thailand 4.0 การพัฒนาประเทศจะนําไปสู่ Smart Industry + Smart City + Smart 
People 

9. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

(1) การท่ีจะทําให้นโยบาย Thailand 4.0 ประสบผลสําเร็จได้น้ัน จะต้องเป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและ
จะต้องเป็นการสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหว่างหลายภาคส่วนท้ังภายในประเทศเองและระหว่างประเทศไทย
และเยอรมนีโดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท้ังภาครัฐ เอกชน ท้ังในด้านการศึกษาวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนภาคการเงินและธนาคาร  ดังน้ัน การจะพัฒนาประเทศตาม
นโยบาย Thailand 4.0 มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีภาครัฐจะต้องสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษา วิจัยเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะกับอัตลักษณ์ของประเทศ และสามารถต่อยอดเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์กับภาค
การผลิตและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน เหมาะสมกับบริบท
และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของไทย สามารถลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ไปสู่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสังคมอย่างค่อนข้างเท่าเทียม โดยอาจใช้จุดแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนีในด้าน
ท่ีเก่ียวข้องมาเป็นตัวช่วยเสริม และนํามาประยุกต์ให้เหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถขายในตลาดโลก โดยเฉพาะใน
ประเทศเพ่ือนบ้านต่อไป 

(2) อุตสาหกรรมการผลิตแบบใหม่ท่ีนํานวัตกรรมและองค์ความรู้มาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Value-Based 
Economy) ของไทยเป็นกระแสของโลกท่ีไทยไม่สามารถปฎิเสธได้ ภาครัฐจึงต้องผลักดันนโยบายดิจิตอลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิตอล และจําเป็นจะต้อง
เน้นการขยายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอล และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ ส่งเสริมพัฒนาความรู้และธุรกิจด้าน E-Commerce, E-Documents และ E-Learning เพ่ือจะเป็น
การวางรากฐานท่ีสําคัญเพ่ือให้ไทยก้าวเป็นผู้นําเศรษฐกิจดิจิตอลในภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ี กลไกภาครัฐ ใน
อดีตท่ีผ่านมาโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีความซับซ้อน และไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกท้ังข้ันตอน
การดําเนินการยังคงยึดตามกฎระเบียบและกติกาเดิมท่ีไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ภาครัฐจึงควรจะต้องเตรียมวางแผนระยะสั้นและระยะยาว ท้ังการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนพัฒนา
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในทุกภาคส่วน   

(3) แรงงานท่ีต้องการในอนาคตจะต้องเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ มีความชํานาญ และมีความรู้เชิงเทคนิค เน่ืองจาก
แรงงานไร้ฝีมือจํานวนหน่ึงจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ เป็นต้น ปัญหาหน่ึงท่ีมีความสําคัญมาก
และส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย คือ การขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล
และระบบอัตโนมัติ การพัฒนาเทคโนโลยีสร้างเครื่องจักรเพ่ือการผลิต ซ่ึงมิใช่วิศวกรรมเครื่องกลท่ีมีการเรียน
การสอนอยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังระบบการศึกษาของไทยไม่ได้ผลิตบุคลากรท่ีเชื่อมโยงกับภาคการผลิต ปัญหา
และจุดอ่อนในสองประเด็นน้ีสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ ถ้าได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนี นอกจากน้ี 
เยอรมนียังสามารถให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 เช่น การ
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พัฒนา Startup โครงการวิจัยร่วมโดยเน้นการวิจัยพ้ืนฐานและประยุกต์ การแลกเปลี่ยนอาจารย์มหาวิทยาลัย
และนักวิจัย เป็นต้น โดยเยอรมนีจะได้รับประโยชน์จากการท่ีจะสามารถใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีพัฒนาประเทศสอดคล้องกับแนวทาง Industry 4.0 ซ่ึงจะช่วยเสริมภาคการผลิตของ
เยอรมนีในอนาคต 

(4)  ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกข้ึน เน่ืองจากระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการทําธุรกิจจะต้องมี
หลักทรัพย์ในการคํ้าประกัน และยังมีกําหนดระยะเวลาในการชําระคืนท่ีชัดเจน นอกจากน้ี SMEs ได้มีการแบ่ง
ขนาดโดยใช้ทุนจดทะเบียนและจํานวนพนักงานในองค์กร เงินทุนในการดําเนินธุรกิจจึงถูกจํากัดด้วยเง่ือนไข
ตามข้อกําหนดของธนาคาร  ปัญหาน้ีควรจะต้องได้รับการแก้ไข ไม่เช่นน้ันอาจจะส่งผลให้การพัฒนาไม่ก้าวหน้า
เท่าท่ีควร 

(5) ไทยควรจะปรับหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีกําลังพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย ซ่ึงจะส่งผลให้มีส่วนแบ่งตลาดในสินค้าหลักของไทยท่ีมีคุณภาพ หรือสินค้าท่ีเป็น Niche Market โดย
สามารถรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนของเยอรมันเพ่ือใช้พิจารณาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

(7) สําหรับผู้ท่ีประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารท้ังห่วงโซ่อุปทาน ควรร่วมมือกันสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพร้อม และสร้างความแข็งแกร่งสําหรับการแข่งขันในยุค 4.0 โดยผู้ประกอบการใน
ธุรกิจอาหารปลายนํ้าควรเริ่มมีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมถึงต้องเรียนรู้การ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ันร่วมกันกับผู้เล่นอ่ืนๆ ในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคท่ีได้รับ
แบบ Real-Time จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ช่วยให้บริษัทผู้ผลิตอาหารสามารถวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน ย่ิงไปกว่าน้ัน กระบวนการผลิตอาหารท่ีมีประสิทธิภาพดังกล่าวยังช่วยเอ้ือให้
การบริหารร้านค้าปลีกซ่ึงต้องการความต่อเน่ืองของจัดส่งสินค้าได้รับประโยชน์ตามไปด้วย ดังน้ัน การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการทุกระดับในห่วงโซ่อุปทานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถเติบโตได้
อย่างย่ังยืนในอนาคต 

(8) Bricks and Clicks (ต้ังแต่ปี 2015) การค้าปลีกสําหรับยุคใหม่ เช่น ร้านเสมือนจริง (Vitual Stores) ร้านท่ี
มีการโต้ตอบอัตโนมัติ (Interactive Stores) Hypermarket Online เช่น Alibaba การค้าปลีกออนไลน์ท่ัว
โลกจะเพ่ิมสูงข้ึน ประเทศไทยจึงควรปรับตัวเพ่ือรองรับกับแนวโน้มของการค้าของโลกในอนาคต เช่น Tesco ท่ี
เกาหลีใต้ได้สร้างร้านค้าปลีกเสมือนจริง (Virtual Shop) ท่ีมีบริการสั่งซ้ือสินค้าและส่งถึงบ้านได้โดยไม่ต้อง
เดินทางไปซ้ือท่ีร้านค้าปลีกจริง 

(9) ในอนาคตอาจเห็นการต่อยอดของธุรกิจใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการให้บริการท่ีดีข้ึน เช่น Hologram หรือ 
Augmented Reality (AR) ผ่านทางหน้าจออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน หรือ Vitualized Screen ท่ี
สามารถแสดงให้เห็นข้อมูลของสินค้าแบบ 3 มิติ เริ่มต้ังแต่การเพาะปลูก หรือการจัดหาวัตถุดิบ สู่กระบวนการ
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ผลิต ก่อนจะจัดส่งถึงมือผู้บริโภค หรือแม้แต่การสร้างระบบข้อมูลอัจฉริยะท่ีสามารถแนะนําเมนูอาหาร และ
โภชนาการผ่านความต้องการของผู้บริโภคท่ีเฉพาะเจาะจงได้โดยผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ 

(10) นวัตกรรมสู่ความเป็นศูนย์ เช่น อาคารท่ีไม่ปล่อยของเสียออกมาเลย รถยนต์ท่ีไม่ปล่อยก๊าซพิษ โรงงานท่ี
ไม่ปล่อยมลภาวะ 

(11) การปฏิวัติพลิกโฉมของอุตสาหกรรมของโลกครั้งน้ีนับเป็นโอกาสท่ีดีของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน 
เน่ืองจากประเทศไทยมีนักพัฒนาซอฟท์แวร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ไม่น้อย ดังน้ันหากเรา
มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมไว้แต่เน่ิน ๆ เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งท่ี 4 และรักษาสถานะการเป็นประเทศผู้ผลิตท่ีสําคัญของภูมิภาคของโลกไว้ได้ รวมท้ังนําประเทศขับเคลื่อน
สู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนในท่ีสุด 

(12) การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจและการผลิตของโลกและประเทศไทยในอนาคตอันใกล้น้ี ซ่ึงจะใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยควรจะต้องดําเนินการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควรจะทําเพ่ือให้รายได้ รวมท้ัง
มาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และควรจะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของความ
พอเพียง มิใช่เป็นการนํามาใช้เพ่ือส่งเสริมความละโมบของมนุษย์ให้มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีการจะนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในสังคมไทยก็ควรจะต้องนําเทคโนโลยีมาประยุกต์เพ่ือให้ประเทศไทยยังคงสามารถรักษา
เอกลักษณ์ รวมท้ังอัตลักษณ์ท่ีดีหลายอย่างในสังคมไทยเอาไว้ โดยไม่ควรละท้ิงสิ่งเหล่าน้ี เช่น ความมีนํ้าใจ 
ความโอบอ้อมอารี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซ่ึงจะแสดงออกผ่านการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงคง
เป็นไปได้ยากหรือไม่สามารถทดแทนได้โดยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หรือเครื่องจักรท่ีถูกผลิตด้วยเทคโนโลยี
ชั้นสูง เทคโนโลยีสมัยใหม่อาจจะนํามาซ่ึงความสะดวกสบายของมวลมนุษยชาติมากย่ิงข้ึน แต่ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่าน้ีก็สามารถทําลายรากเหง้าบางอย่างท่ีสําคัญในสังคมไปโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกัน  
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