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 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  หรือ UAE’s 
Ministry of Industry and Advanced Technology (MoIAT)  ประกาศเดินหน้านโยบาย UAE Industry 4.0 โดยการ
ปรับใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี 5 เทคโนโลยีหลักในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  
(Fourth Industrial Revolution หรือ 4IR) ประกอบด้วย IoT (Internet of Things) , AI (Artificial Intelligence) 

ร ะ บ บ ก า ร พิ ม พ์  3 มิ ติ  (3D printing)  
เท ค โน โลยี หุ่ น ยน ต์ ขั้ น สู ง  Advanced 
Robotics) และเทคโนโลยีที่สวมใส่ติดตัวได้ 
(Wearable Tech) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต การเพาะปลูก 
ในประเทศ มี เป้ าหมายเพ่ือขยายและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคการผลิตของยูเออี
ให้เพ่ิมได้ร้อยละ 30 ภายใน 10 ปี ข้างหน้า 
 
 

 หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เมื่อศตวรรษท่ี 18 หลังจากนั้นมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (IR: Industrial 
Revolution) อีกหลายครั้ง จนถึงปัจจุบันยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution – 
4IR) มีอีกชื่อหนึ่งว่า อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0  เศรษฐกิจโลกก็มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดสูงสุดอย่างไม่
เคยปรากฏมาก่อน  เป็นยุคแห่งดิจิทัลและนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผสมกับโลกการผลิต เชื่อมโยงเครื่อง
ข่ายในรูปแบบ IoT  เป็นยุคท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดมหาศาล (Big Data) ยุคที่หุ่นยนต์ทำงานหลายอย่างแทนคน ยุค
ที่การติดต่อสื่อสารไร้ข้อจำกัด และเป็นยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ Machine Learning -ML ทำให้เกิดการผลิตระบบ
อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องจักรสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเองได้ โดยปราศจากการแทรกแซง
จากมนุษย์ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีบทบาทในทุกภาคส่วนของสังคมมนุษย์ และอีกหลายอย่างที่ทั้งภาค
สังคมและเศรษฐกิจไม่สามารถทำแบบเดิมได้อีกต่อไป 
 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 มีความเคลื่อนไหวเชิงนโยบายที่สำคัญ โดยรัฐบาลยูเออีได้ประกาศยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจใหม่เพ่ือมุ่งพัฒนาประเทศสู่อนาคตภายใต้แผน The Principles of the 50 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ 
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Projects of the 50 ยุทธศาสตร์ชาติ 50 ปี อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายนำอุตสาหกรรมการผลิตของยูเออีเข้าสู่เวที
โลก รวมถึงผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในนวัตกรรมและแรงงานทักษะทางด้านอุตสาหกรรมขั้นสูงในระดับโลก 
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสินค้านวัตกรรมแห่งอนาคตให้กลายเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง
โครงการ UAE Industry 4.0 เป็นส่วนหลักของแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิต หรือ UAE’s Operation 300Bn 
กลยุทธ์ที่จะขยายจีดีพีอุตสาหกรรมการผลิตของยูเออีให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 หรือประมาณ 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภายใน 10 ข้างหน้า 
 กระทรวง MoIAT ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoUs) กับบริษัทและหน่วยงาน 12 แห่ง เพ่ือเตรียมจัดตั้ง  
เครือข่าย Champions 4.0 Network  ซ่ึงกรมพัฒนาเศรษฐกิจของอาบูดาบี รัฐดูไบ และรัฐอัจมานได้เริ่มปฎิบัติการแล้ว  
 แผนการปฎิบัติจะร่วมดำเนินการผ่านบริษัทและหน่วยงาน 12 แห่ง ประกอบด้วยบริษัทในประเทศและบริษัท
ต่างประเทศชั้นนำระดับโลกที่ผลิตสินค้าอุปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า  รวมตัวกันเพ่ือแบ่งปันแนวทางปฏิบัติในการปรับใช้
เทคโนโลยี 4IR ในภาคอุตสาหกรรมของยูเออี หน่วยงานและบริษัทที่เข้าร่วมได้แก่ บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบี 
(ADNOC) บริษัทสินค้าสำหรับกลาโหม  - EDGE, Honeywell, Unilever, Ericsson, Schneider Electric  บริษัท
อลูมิเนียม- Emirates Global Aluminium Microsoft, CISCO, SAP, AVEVA และ บริษัท Siemens เป็นต้น 

   นาง Mariam bint Mohammed Almheiri รมว.กระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
(Ministry of Climate Change and Environment) ยูเออี กล่าวว่านอกจากกลยุทธ์ที่จะปรับใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้านวัตกรรมสร้างสรรค์ในประเทศ ด้วยเห็นว่าเป็นธุรกิจแห่ง
อนาคตสามารถเพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลยังได้นำมาใช้ในภาคการเกษตร โดยสร้างเขต
เศรษฐกิจแห่งใหม่ (Economic Zone) โครงการเรียกว่า Food Tech Valley เพ่ือเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารที่สะอาด
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในอนาคต สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยสำหรับนําไปใช้ในการแปรรูปอาหารและ
การเกษตร การใช้เทคนิคทําฟาร์มสมัยใหม่ เช่น การทําฟาร์มในแนวตั้ง  การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ (Aquaculture) 
และการปลูกพืชไร้ดิน (hydroponics) เพ่ือเร่งความพอเพียงและความมั่นคงในการผลิตอาหารพืชผักสด และลดการ
สูญเสียทรัพยากรเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาอาหารด้วยตนเอง ด้วยการใช้กลยุทธ์ 4IR ในเขตพิเศษแห่งนี้ยังจะช่วยสนับสนุน
ยุทธศาตร์ความม่ันคงด้านอาหารแห่งชาติยูเออี (National Food Security Strategy 2051) ในระยะยาวอีกด้วย   

 รัฐมนตรี ข้าราชการและผู้บริหารบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ เห็นว่ารัฐบาลยูเออีมีความชัดเจน สามารถ
กำหนดแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค 4IR อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่
ทันสมัย มีการปรับใช้เทคโนโลยี 4IR อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง วางโครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สรรหานักเขียนโค้ด 
(coders) โดยตั้งเป้าจะหาเพ่ิมให้ได้ 100,000 คน ภายใน 1 ปี  อำนวยความสะสะดวกในการออกวีซ่าประภทพักอาศัย
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และถาวรเพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ ปฎิรูปกฎหมายเพ่ือรองรับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางดิจิทัลและนโยบายที่รองรับทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต  
 ตัวแทนบริษัท Microsoft และ Siemens ที่เข้าร่วมแผนปฏิบัติการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต กล่าวว่าจะเป็น
การเพิ่มผลผลิต ขยายช่องทางรายได้อ่ืนๆ ด้วยไลน์สินค้าใหม่ๆ  และการปรับปรุงคุณภาพสินค้า  โดยทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้น
ได้หากภาคการผลิตปรับใช้เทคโนโลยี 4IR จะสามารถเร่งผลผลิตได้ร้อยละ 30 สามารถเพ่ิมรายได้ประมาณ 6,800 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เข้าไปในเศรษฐกิจยูเออีภายในปี 2574 
 บริษัท Ericsson และ Cisco ให้ความเห็นว่าการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและอัตรา
การผลิตในระยะยาว รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในระบบการขนส่งและการสื่อสาร ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 
และห่วงโซ่อุปทานในตลาดโลกมีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยลดต้นทุนการค้าระหว่างประเทศ เปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาด
ใหม่ๆ และทำให้เศรษฐกิจภาพรวมเติบโต 

 ขณะนี้รัฐบาลยูเออีเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทุกหน่วยงานรัฐบาลให้บริการในรูปแบบดิจิทัลแล้ว  ผู้บริโภค
หันมาใช้เทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายและประหยัดเวลากันมากขึ้น  ส่วนภาคธุรกิจเชื่อว่าเทคโนโลยี 4IR จะเข้ามา
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รายได้ และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ  
World Economic Forum ที่คาดว่า ในปี 2565 เครื่องจักรกลจะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ถึง 75 ล้านตำแหน่ง  การที่
ยูเออีปรับตัวพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะสามารถทำให้ประเทศพ้นจากปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบผลิตสินค้าที่ต้องอาศัยนำเข้าจากต่างประเทศ มาผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ในส่วน
ของผู้ผลิตไทยจะต้องปรับใช้แนวทางแบบรอบด้าน เตรียมความพร้อมวางแผนรับมือกับกับเทคโนโลยี 4IR กับสินค้าและ
บริการ เพราะข้อได้เปรียบจากต้นทุนต่ำของผู้ผลิตจะค่อยๆ เปลี่ยนไป เนื่องจากคู่แข่งในประเทศพัฒนาแล้วใช้เทคโนโลยี
ทีท่ันสมัยเพื่อลดต้นทุน เพ่ิมความรวดเร็ว ปรับปรุงคุณภาพ และรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี้ สคต. ณ เมืองดูไบ พิจารณาเห็นว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนนี้ 
โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เช่น Agritech และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น 
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