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บทนำ�/วิเคราะห์ต่างประเทศ V

บทพิสูจน์สนช.

เค้าลางความเคลือบแคลงสงสัยเริ่มปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้าชื่อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) พ.ศ. 2560 พุง่ เป้าไปทีก่ ารแก้ไข
ระบบการสรรหา “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” อันถือเป็นกลไกใหม่ที่ส�ำคัญซึ่งจะ
เข้ามาช่วยงาน กกต. ดูแลการเลือกตั้งในระดับพื้นที่ให้กับ กกต.
แม้จะเป็นสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรมของ สนช. ซึ่งจะสามา รถเข้า
ชื่อเสนอขอแก้ไขกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติความพยายามแก้ไขดังกล่าว
ถูกมองว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่หลายประการ ไล่มาตั้งแต่เรื่องความ
พยายามยื้อการเลือกตั้งออกไปจากที่ก�ำหนด ไปจนถึงต้องการ วางสเปก
ล็อกตัวผู้ที่จะมาเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งในอนาคต
ที่ผ่านมาการท�ำงานของ สนช. สะท้อนให้เห็นถึงความพ ยายามยื้อ
การเลือกตั้งออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับผลงานชิ้นโบแดง คือการ
แก้ไขร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. โดยขยาย
เวลาการให้มีผลบังคับใช้ออกไปอีก 90 วัน นับแต่กฎหมายประกาศในราช
กิจจานุเบกษา อันจะท�ำให้ก ารจัดการเลือกตั้งต้องขยับออกไปอีก 3 เดือน
ยิ่งหากพิจารณาตามมาตรา 9 ของร่างแก้ไขของ สนช. ซึ่ งระบุว่า
“บรรดาการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกและการ แต่ง ตั้งผู้ตรวจ
การเลือกตั้ง ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ พระร าชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บงั คับให้เป็นอันสิน้ ผลไป นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ” ย่อมเท่ากับล้มกระบวนการคัดเลือกที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ และต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่
ส่วนเหตุผลที่ สนช.แสดงความเป็นห่วงว่าการเร่งแต่งตั้งผู้ตรวจการ
เลือกตั้งของ กกต.ชุ ดปัจจุ บันอาจเป็นการไม่ถูกต้องเหมาะสม เพราะเป็น
ช่วงเปลี่ยนผ่านรอ กกต.ชุด ใหม่ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนรอปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
นั้น ในทางปฏิบัติก็ ไม่ใช่ ปัญหา เพราะเมื่อ กกต.ชุดใหม่มาปฏิบัติหน้าที่
ก็สามารถเข้าไปจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกได้ต่อไปในอนาคต
การจะแก้กฎหมายเพื่อ แก้ปัญ หาตรงนี้จึงอาจถูกมองว่าต้องการไป
ล้วงลูกในขั้นตอนการ แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือไม่ สอดรับกับที่นาย
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ระบุว่า ผู้ตรวจการ
เลือกตัง้ คือมือไม้ของ กกต. ไม่ใช่คนทีม่ าท�ำหน้าทีแ่ ทน กกต. เพราะอ�ำนาจ
ทั้งหมดอยู่ที่ กกต. ดังนั้น ต้องเลือกคนที่เขาไว้ ใจได้มาเป็นหู เป็นตาแทน
เขา นั่นคือเป้าหมายที่เราต้องมีไว้ แล้วท�ำไมถึงจะไปยุ่งกับคนอื่นเขา
อีกทัง้ หน้าทีอ่ อกกฎหมายของ สนช.นัน้ จ�ำเป็นจะต้องพิจารณาผลลัพธ์
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และหากจะมีปญ
ั หาต้องแก้ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการพิจารณา
ของ สนช. ไม่ใช่มาเสนอแก้ไขย้อนหลังทัง้ ทีเ่ พิง่ ประกาศใช้ได้ไม่กเี่ ดือน อัน
จะบั่นทอนความเชื่อมั่นในภาพรวมการพิจารณากฎหมายของ สนช. ซึ่งที่
ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท�ำนองเป็นสภาฝักถั่ว รวมทั้งถูกตั้งแง่ว่าการ
ท�ำงานมีใบสั่ง
ยิ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ไอลอว์ ระบุว่า ภายในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
สนช.เห็นชอบกฎหมายไปแล้วไม่ต�่ำกว่า 298 ฉบับ หาก สนช.มีพฤติกรรม
กลับไปกลับมา แก้กฎหมายโดยที่ยังไม่ได้ ใช้ ประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไร
ว่ากฎหมายที่ สนช.ออกมาเป็นไปด้วยความรอ บคอบ และเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน ประเทศชาติ อย่างแท้จริง
ขณะเดียวกันก็มรี า่ งกฎหมายอีกหลายฉบับทีถ่ กู ยือ้ ไว้นาน อย่าง พ.ร.บ.
ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง กับเวลาทีเ่ หลืออยูไ่ ม่มาก สนช.ควรจะเร่งด�ำเนินการ
ให้ส�ำเร็จอย่างที่สังคมต้องการ ดีกว่ามาท�ำเรื่องสนองผู้มีอ�ำนาจ n

ยกฟินเทคเทียบแบงก์
นรินรัตน์ พรหมพิทักษ์

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ความ
เคลื่อนไหวหนึ่งที่ไม่ได้เป็นกระแส
เปรี้ยงปร้างนัก แต่ก็สร้างความน่า
ประหลาดใจไม่น้อยได้เกิดขึ้นในสหรัฐ
จากการที่กระทรวงการคลังและ
ส�ำนักงานก�ำกับดูแลทางการเงินสหรัฐ
(โอซีซี) เปิดให้บรรดาบริษัทฟินเทค
สามารถขอรับใบอนุญาตพิเศษส�ำหรับ
ให้บริการทางการเงินได้เป็นครั้งแรก
เพื่อหวังปูทางสู่การดึงนวัตกรรมเข้ามา
ยกเครื่องภาคธนาคารสหรัฐ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้น
ขณะที่ภาคฟินเทคของสหรัฐก�ำลังขยาย
ตัวต่อเนื่อง โดยรายงานจากกระทรวง
การคลัง ระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2010
จนถึงไตรมาส 3 ของปี 2017 มีบริษัท
ฟินเทคเกิดใหม่กว่า 3,330 แห่ง โดย
40% เน้นด�ำเนินงานด้านธุรกรรมการ
เงินโดยเฉพาะ
ด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงหวังกระตุ้นการ
เติบโตของภาคฟินเทคในประเทศเพื่อ
ไล่ตามทั่วโลก โดยเฉพาะฝั่งยุโรปและ
เอเชียที่ธุรกิจฟินเทคก�ำลังคึกคัก เห็น
ได้จากการลงทุนในบรรดาฟินเทคทั่ว
โลก ก็เพิ่มขึ้นมา 3 เท่าจากปี 2010 มา
อยู่ที่ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว
7.3 แสนล้านบาท) เมื่อปี 2017
การขยับตัวล่าสุดจึงนับเป็นหนึง่ ใน
การพยายามปลดล็อกภาคธนาคารของ
สหรัฐ หลังการผลักดันแก้ไขกฎหมาย
ดอดด์-แฟรงก์ในช่วงทีผ่ า่ นมา เพือ่
ผ่อนปรนให้สถาบันการเงินสามารถ
ลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งๆ ได้มากขึน้
ส�ำหรับใบอนุญาตใหม่ของโอซีซี
นั้น จะเปิดทางให้บริษัทฟินเทคที่ให้
บริการปล่อยเงินกู้ออนไลน์แบบ P2P
สามารถให้บริการทางการเงินได้ทั่ว
ประเทศ คล้ายคลึงกับใบอนุญาตที่ออก
ให้กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการขยาย
ขอบเขตการบริการ
แต่เดิมนัน้ หากต้องการให้บริการ
แบบครอบคลุมทัง้ ประเทศ บริษทั ฟินเทค
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กรรมการสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงทิศทางการ
พัฒนาและแนวโน้มเศรษฐกิจสังคมใน
เวทีโลก ต่างประเทศ และไทย ทุกคนดู
จะใช้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
เป็นแกน ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ต่างๆ วันนี้ถูกก�ำหนดให้รับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งนี้ จึง
สมควรกล่าวถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 เป็นกิจจะลักษณะให้ผู้อ่าน
เข้าใจภาพรวมและที่มาที่ไปของค�ำแห่ง
ยุคค�ำนี้
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 มาจาก
แนวคิดของศาสตราจารย์ Klaus
Schwab นักคิด วิศวกร และนัก
เศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ก่อตั้ง
World Economic Forum ผู้เขียน
หนังสือ The 4th Industrial Revolution และ Shaping The 4th Industrial Revolution อธิบายว่า การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คืออะไร จะก่อให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ทางการเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สังคมมนุษย์อย่างไร ใครจะได้และเสีย
ประโยชน์ และรัฐควรควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างไร ข้อเสนอ
ของเขาน�ำไปสู่การสร้างแผน
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ของ
รัฐบาลเยอรมัน

ฝันไกลแต่ไปถึงยาก
มีทางเลือกอยู่ 2 แบบ คือยืน่ ขอใบ
อนุญาตจากแต่ละรัฐ เช่น SoFi บริษทั
ให้บริการสินเชือ่ ออนไลน์จากรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ทีเ่ ดินเรือ่ งขอใบอนุญาต
จากทัง้ 50 รัฐ ขณะทีร่ ะยะเวลาในการ
ออกใบอนุญาตของแต่ละรัฐก็ไม่เท่ากัน
โดยมาร์เก็ตวอชต์รายงานว่าบางรัฐอาจ
ใช้เวลาเพียงไม่กวี่ นั ขณะทีอ่ กี หลายรัฐ
เช่น รัฐแคลิฟอร์เนียอาจใช้เวลานานถึง
1 ปีครึง่
ส่วนทางเลือกที่ 2 หากไม่ต้องการ
ยื่นขอใบอนุญาตก็ ไปจับมือกับธนาคาร
ท้องถิ่นเพื่อให้บริการปล่อยเงินกู้ เช่น
กรณีของ LendingClub ฟินเทคจากรัฐ
แคลิฟอร์เนีย โดยวอลสตรีท เจอร์นัล
รายงานว่า ธนาคารชุมชนกว่า 200
แห่งลงนามสัญญาเป็นพันธมิตรกับ
บริษัทแล้วนับตั้งแต่ปี 2015
ด้วยเหตุนี้ใบอนุญาตพิเศษจาก
ทางโอซีซีจึงไม่ต่างอะไรจากการเปิด
ทางเลือกที่ 3 ขึ้นมา คือการให้บริษัท
ฟินเทคสามารถยื่นขอใบอนุญาตแค่ใบ
เดียว แล้วให้บริการทางการเงินได้ทั่ว
ประเทศ และไม่จ�ำเป็นต้องไปพึ่งพา
แบงก์ท้องถิ่นอีกต่อไป
แม้สหรัฐคาดหมายให้การออกใบ
อนุญาตใหม่นี้ ช่วยขับเคลื่อนภาค
ธนาคารและภาคฟินเทคที่ยังตาม
หลังฝั่งยุโรปและเอเชียอยู่ แต่ความ
เคลื่อนไหวล่าสุดก็อาจไม่ได้เร่งเกียร์สู่
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่หวังไว้
ความท้าทายอย่างแรกคือ
ศักยภาพในการบริหารงานของ

บริษัทฟินเทคให้เป็นไปตามระเบียบ
บังคับใหม่ โดยบริษัทฟินเทคที่ต้องการ
ขอใบอนุญาตพิเศษจะต้องถูกก�ำกับ
ดูแลอย่างเข้มงวดขึ้น คล้ายคลึงกับ
ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการ
บริหารจัดการสภาพคล่อง เงินทุน และ
สัดส่วนการกันส�ำรอง แม้ โอซีซีไม่ได้
ระบุชัดเจนว่าบริษัทฟินเทคกลุ่มดัง
กล่าวจะต้องท�ำแบบทดสอบความเสี่ยง
ภาคธนาคาร (สเตรสเทสต์) ด้วยหรือ
ไม่ แต่ก็คาดว่าจะต้องยื่นแผนการ
จัดการความเสี่ยงทางการเงิน ที่
ประกอบด้วยแนวทางการฟื้นฟูความ
แข็งแกร่งในกรณีเกิดวิกฤต รวมถึง
แนวทางการขาย ควบรวม หรือเลิก
กิจการในกรณีที่กลยุทธ์การฟื้นฟูดัง
กล่าวไม่ได้ผล
ข้อก�ำหนดดังกล่าวของโอซีซีนี้นับ
เป็นอุปสรรคส�ำคัญไม่น้อย เนื่องจาก
บริษทั ฟินเทค ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสตาร์ทอัพ
ไม่ได้มีทุนหนาเหมือนธนาคาร อีกทั้ง
ยังมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างไป การ
ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่ว่าจึงเป็น
เรื่องยาก โดยโอซีซีได้เพิ่มข้อก�ำหนดนี้
ขึ้นมา หลังถูกกลุ่มแบงก์และหลายฝ่าย
ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลความ
เสี่ยงจากบริษัทฟินเทค
“บริษทั ฟินเทคส่วนใหญ่จะไม่เลือก
ทางนี้ แม้วา่ ใบอนุญาตใหม่จะช่วยให้
กระบวนการยืน่ ขอท�ำธุรกิจง่ายขึน้ แต่ก็
เพิม่ กฎมากมายเข้ามา เช่น สัดส่วนการ
กันส�ำรอง และการถูกตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด มีเพียงบริษทั ฟินเทคที่

แข็งแกร่งและมุง่ หวังสูงเท่านัน้ ทีจ่ ะลอง
ดู” โจ แอน แบร์ฟตุ ซีอโี อของบริษทั ฟิน
เทค แบร์ฟตุ อินโนเวชัน่ กรุป๊ กล่าว
ขณะเดียวกัน บริษทั ฟินเทคยังมี
ทางเลือกอืน่ ทีง่ า่ ยกว่า คือการไปเป็น
พันธมิตรกับแบงก์อย่างทีบ่ ริษทั ฟินเทค
หลายแห่งท�ำอยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ ดูแลแค่
การเอาฟินเทคไปใช้ปรับปรุงบริการ
ทางการเงิน โดยผลส�ำรวจของบริษทั
เคปเจมิไนล่าสุด พบว่า บริษทั ฟินเทคใน
สหรัฐกว่า 70% ยังคงให้ความส�ำคัญกับ
การไปเป็นพันธมิตรกับแบงก์มากกว่า
นอกจากนี้ การหันไปเจาะตลาด
ท้องถิน่ โดยเฉพาะยังเป็นอีกทางเลือกที่
น่าสนใจกว่า โดย เจฟฟรี เกอร์รชิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านธนาคารชุมชน และ
ประธานบริษทั ทีป่ รึกษาเกอร์รชิ สมิธ
ทัก คอนซัลแทนต์ส เปิดเผยว่า บริษทั
ฟินเทคจ�ำนวนมากนิยมหาทางซือ้ กิจการ
“ไมโครแบงก์” หรือธนาคารชุมชนขนาด
เล็กในท้องถิน่ ซึง่ เกอร์รชิ ระบุวา่
ข้อเสนอเข้าซือ้ ธุรกิจดังกล่าวยังรวมถึง
ใบอนุญาตทีธ่ นาคารมีอยูแ่ ล้ว การ
ประกันเงินฝากกลาง และการสามารถ
ขยายสาขาไปได้เกือบทุกทีท่ วั่ ประเทศ
“การเสนอซือ้ กิจการดังกล่าว
รวดเร็วและมีคา่ ใช้จา่ ยน้อยกว่าการขอใบ
อนุญาตส�ำหรับฟินเทค” เกอร์รชิ กล่าว
ขณะที่ความท้าทายถัดมาคือ
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใบ
อนุญาตใหม่นั้นเปิดทางให้ไม่ต้องยื่นขอ
ใบอนุญาตจากแต่ละรัฐ หมายความว่า
บริษัทฟินเทคไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตาม
กฎบางอย่างของรัฐ รวมถึงมาตรการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ซึ่งก่อ
ความวิตกเกี่ยวกับแนวทางการชดเชย
ความเสียหายให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะ
หากเกิดกรณีการโจมตีทางไซเบอร์ขึ้น
การออกใบอนุญาตใหม่ให้บริษัท
ฟินเทคสามารถท�ำธุรกิจได้ทั่วประเทศ
เหมือนแบงก์พาณิชย์ จึงถือได้ว่าเป็น
ก้าวที่กล้าสู่การเปิดรับนวัตกรรม แต่ก็
เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นในการดึง
เทคโนโลยียกเครื่องภาคธนาคารของ
ประเทศ n

ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
พัฒนาการและแนวคิด
พัฒนาการปฏิวัติอุตสาหกรรม
Klaus แบ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการเทคโนโลยีของมนุษย์ ที่เขา
เรียกว่า “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” ว่า
จากอดีตถึงปัจจุบันมีมา 4 ครั้ง ครั้งที่
1 เริ่มเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 เมื่อมี
การประดิษฐ์เครื่องจักรไอน�้ำ เป็นครั้ง
แรกที่มนุษย์ ใช้พลังงานจากแร่ธาตุมา
ทดแทนแรงงานกล้ามเนื้อคนและสัตว์
ครั้งที่ 2 เกิดราวต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อ
มีการค้นพบเทคโนโลยีสองตัว คือการ
ผลิตไฟฟ้าแบบอุตสาหกรรม และการ
ประดิษฐ์เครื่องจักรสันดาปภายในที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรสันดาป
ภายนอก เช่น เครื่องจักรไอน�้ำที่ใช้
ถ่านหินในยุคก่อน ครั้งที่ 3 เกิดชัดเจน
ราวทศวรรษ 1980 เมื่อมีการประดิษฐ์
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ใช้แพร่หลาย
ระดับบ้านเรือน (ก่อนหน้านั้นมี
คอมพิวเตอร์ แต่มีขนาดใหญ่มากและ
ราคาแพง จึงไม่ได้ ใช้แพร่หลายระดับ
บ้านเรือน)
ส�ำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง
ที่ 4 การเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญที่สุดที่
เป็นจุดเริ่มต้นคือการเกิดขึ้นของระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม (Communication Technology : IT) ผสานกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ อันเป็นผลจากการ
จับคู่ข้ามแพลตฟอร์มระหว่างเทคโนโลยี

สองชนิดทีเ่ ดิมไม่ได้นำ� มาใช้เกีย่ วข้องกัน
และท�ำให้เล็กลงจนสามารถพกติดตัว
เป็นครัง้ แรกโดย สตีฟ จ็อบส์ กล่าวคือ
ระหว่าง “โทรศัพท์” ซึง่ เดิมใช้เพือ่ การ
สือ่ สารอย่างเดียว กับ ”คอมพิวเตอร์”
กลายเป็น “สมาร์ทโฟน”
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีข้าม
แพลตฟอร์มนี้ท�ำให้เกิดโมเดลธุรกิจ
ข้ามแพลตฟอร์ม เช่น Paypal เว็บไซต์
ช�ำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตที่ก่อตั้งโดย
อีลอน มัสก์ เชื่อมเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตกับธุรกิจบัตรเครดิต ท�ำให้
สามารถช�ำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต และพัฒนาการโอน
เงินผ่านเว็บไซต์ช�ำระเงินผ่าน
อินเทอร์เน็ตอย่าง Paypal ไปสู่ผู้รับ
โดยตรง โดยไม่ต้องโอนผ่านธนาคาร
ท�ำให้ธนาคารซึ่งอาศัยรายได้จากค่า
ธรรมเนียมหลายแห่งต้องลดขนาด
หน่วยงานลง แนวโน้มนี้เป็นไปในทาง
เดียวกับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ซึ่งท�ำให้
ตัวกลางเดิมในการกระจายสินค้าอย่าง
สาขาของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใน
สหรัฐจ�ำนวนมากต้องปิดตัวลง หรือ
เว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
ออนไลน์ที่มาแทนตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋ว
ของสายการบิน เป็นต้น ในยุค 4.0 ผู้
ให้บริการหรือผู้ค้าคนกลางแบบเดิมจึง
ถูกแทนที่ด้วยตัวกลางใหม่ในลักษณะนี้

เกิดธุรกิจและเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ที่
ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่า
เร็วกว่า และต้นทุนถูกกว่า
บางคนเรียกยุค 4.0 เป็น ยุค
เศรษฐกิจแบบดิจิทัล  (Digital
Economy) เพราะต่อไปกระบวนการ
ท�ำงาน การผลิต และการบริการ
ทั้งหมดจะถูกควบคุมสั่งการโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบที่ท�ำงานโดย
รหัสตัวเลข (Digit) 0 และ 1 (คือการ
สั่งเปิด-ปิดสวิตช์ ในวงจรไฟฟ้าใน
เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง) ในอนาคต
ระบบคอมพิวเตอร์จะไม่ได้อยู่แต่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่จะแพร่ไป
ควบคุมทุกอย่าง ทุกอุปกรณ์ และเชื่อม
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สื่อสาร
ถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกันได้
สรุป การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง
ที่ 4 เริ่มในปลายศตวรรษที่ 20 จาก
การรวมตัวระหว่างเทคโนโลยีพื้น
ฐาน 2 ประการ คือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเป็นผลพวงจาก
เทคโนโลยีนาโน (ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ท�ำให้อุปกรณ์ต่างๆ มีขนาดเล็กลงได้)
โปรดติดตามผลกระทบและข้อเสนอ
เชิงนโยบายของไทยต่อการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 4.0 ในตอนต่อไป n

