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กำรปฏิวตั ิอุตสำหกรรมครั้งที่ 4
เมือ่ คนได้คนเสียเป็ นคนละกลุ่มกัน
การปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 หรือการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม 4.0 เอาแนวคิดมาจากนักคิดชาว
เยอรมันท่านหนึ่ง ชื่อว่า Klaus Schwab จากข้อเสนอของเขานาไปสู่แผนการพัฒนาของเยอรมนี ชื่อว่า
German Industry 4.0 Klaus เป็ นวิศวกรและหันมาสนใจเรือ่ งเศรษฐกิจ การเมือง และจบปริญญาโท-เอก
ด้านเศรษฐศาสตร์ ถือเป็ นบุ ค คลที่มีค วามรู้ท งั ้ ทาง Soft Science และ Hard Science ที่สาคัญเป็ นผู้
ก่อตัง้ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ดังนัน้ บทบาทของเขาจึงได้รบั การยอมรับอย่างสูง
Klaus เขียนหนังสือสองเล่ม เล่มแรกคือ The 4th Industrial Revolution ส่วนเล่มทีส่ อง Shaping The 4th Industrial Revolution ซึ่ง เป็ นเล่ ม หลัก ที่เ ราคุ ย กัน ในครัง้ นี้ เนื้ อ หาส่ว นแรกมีก ารสรุป
เนื้อหาจากหนังสือเล่มแรก ส่วนทีส่ องจะเป็ นการลงรายละเอียดว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างทีจ่ ะกระทบกับ
มนุ ษย์ รวมๆ แล้วมีประมาณเกือบ 20 เทคโนโลยี แต่ในทีน่ ้ี จะขออธิบายเพียงแค่บางตัวทีส่ าคัญมากๆ
ในตอนนี้
พัฒนาการการปฏิ วตั ิ อตุ สาหกรรมของโลก
การปฏิ วตั ิ อตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 1 เกิ ด เมื่อ ปลายศตวรรษที่ 18 ที่ม ีก ารประดิ ษฐ์เครื่อ งจัก ร
ไอน้ า ทาให้เป็ นครัง้ แรกทีม่ นุ ษย์รจู้ กั ใช้พลังงานจากแร่ธาตุมาทดแทนพลังงานของกล้ามเนื้อคนและสัตว์
การ
ปฏิ วตั ิ อตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 2 เกิ ด ขึ้น ราวต้น ศตวรรษที่ 20 มีก ารประดิ ษฐ์ไฟฟ้ า ใช้ เปลี่ย น
การส่งถ่ายพลังงานในรูปของไฟฟ้ าได้ และการประดิษฐ์เครื่องจักรสันดาปภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงกว่า
สันดาปภายนอก เช่น เครื่องจักรไอน้ าที่ใช้ถ่านหิน คนที่เกิดช่วงหลังของศตวรรษที่ 20 จะเห็นความ
เปลีย่ นแปลงนี้ชดั เจน
การปฏิ วตั ิ อตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 3 เกิ ด ขึน้ ราวประมาณทศวรรษ 1980 แต่ค วามจริ งเริ่ ม มีม า
ตัง้ แต่ ท ศวรรษ 1950 มีก ารประดิษ ฐ์ ท รานซิส เตอร์ แต่ ห ากจะแบ่ ง ให้ช ัด เจนก็ คือ การประดิษ ฐ์
คอมพิวเตอร์และมีการใช้อย่างแพร่หลายมากในระดับครัวเรือน ในทศวรรษ 1980 ทีส่ าคัญ วิวฒ
ั นาการ
ของเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์มนั สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นขนาดเล็กลงอย่างรวดเร็ว เป็ นการก้าวหน้าแบบ
ทวีคณ
ู คือ ในขณะทีข่ นาดเล็กลง ความสามารถกลับมากขึน้ และราคาถูกลงด้วย เมือ่ คอมพิวเตอร์มขี นาด
เล็กลงมากๆ จึงสามารถทีจ่ ะนาเอาคอมพิวเตอร์ไปติดกับอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการอานวยความสะดวก
ในการดาเนินชีวติ ได้
การปฏิ ว ตั ิ อุต สาหกรรมครัง้ ที่ 4 เป็ นการรวมตัว กัน ระหว่ า ง เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) และเทคโนโลยีนาโนซึง่ เป็ นเทคโนโลยีทจ่ี ะทาให้
อุปกรณ์มขี นาดเล็กลง เรียกอีกอย่างว่า Digital Economy เพราะกระบวนการทางาน การผลิต และการ
บริการทัง้ หมดจะถูกควบคุมสังการโดยระบบคอมพิ
่
วเตอร์ ซึง่ เป็ นระบบทีท่ างานโดยรหัสตัวเลข (digit 0
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และ 1) มีการ computerize เข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆ ในอนาคตอุปกรณ์ทุกอย่างจะถูก computerize
แทรกซึมเข้าไป และไม่เพียงแค่ระบบคอมพิวเตอร์เท่านัน้ แต่จะผนวกเข้ากับระบบ IT สื่อสาร ทาให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์ทอ่ี ยูห่ า่ งไกลกันได้
การปฏิ วตั ิ อตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 การเปลี่ยนแพลตฟอร์มของโลก
การเปลีย่ นแปลงครัง้ สาคัญทีส่ ุด ทีผ่ มคิดว่าเป็ น จุดเริม่ ต้นของการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4
คือ การเกิด ขึ้น ของระบบสื่อ สารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ก่ อนหน้ า นี้ โทรศัพท์ก ับ
คอมพิวเตอร์ไม่เกีย่ วข้องกันเลย แต่เนื่องจากระบบ IT พัฒนาขึน้ เรื่อยๆ และมีขนาดเล็กลง ก็มคี นเห็น
ประโยชน์ นันคื
่ อ Steve Job เป็ นคนแรกทีน่ าเอากระบวนการทางานสองอย่างทีเ่ ดิมไม่เกีย่ วข้องกันมา
ทางานร่วมกัน เป็ นการรวมตัวกันข้ามแพลตฟอร์ม (Platform) นัน่ ก็คอื โทรศัพท์มอื ถือที่ใช้เพื่อการ
สือ่ สารอย่างเดียวกับคอมพิวเตอร์มารวมกัน กลายเป็ น “สมาร์ทโฟน”
เมื่อ พื้น ฐานเปลี่ย น คือ เทคโนโลยีเ ปลี่ย นในลัก ษณะข้า มแพลตฟอร์ม ก็เ กิด ธุ ร กิจ ข้า ม
แพลตฟอร์มขึน้ เริม่ แรกจากการโอนเงิน Elon Musk ผูก้ ่อตัง้ เว็บไซต์ Paypal ใช้ Paypal เป็ นตัวกลาง
การโอนเงิน ก่อนหน้านี้ บัตรเครดิตยังไม่สามารถตัดเงินผ่านอินเตอร์เน็ตได้ แต่ Paypal เป็ นตัวกลางที่
เชื่อ มบัต รเครดิต กับ อิน เตอร์เ น็ ต ท าให้ส ามารถตัด เงิน ผ่ า นอิน เตอร์เ น็ ต ได้ หลัง จากมีก ารข้า ม
แพลตฟอร์มก็มกี ารพัฒนาไปเรื่อยๆ จนถึงขัน้ สุดทีเ่ งินจากคนโอนผ่านตัวกลางของระบบอินเตอร์เน็ต
ไปสู่คนรับเงินปลายทางโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านธนาคาร มีคนมาทาหน้ าที่แทนธนาคารคือเจ้าของ
ระบบคอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็ นศูนย์รวมซอฟต์แวร์ของการสื่อสาร ดังนัน้ จะเห็นว่าในยุคนี้จะมีเจ้าของธุรกิจ
หน้าใหม่เกิดขึน้ จานวนมาก ทีใ่ ช้เทคโนโลยีใหม่ มีประสิทธิภาพมากกว่า เร็วกว่า และต้นทุนถูกกว่า
จับตา 4 เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงครัง้ สาคัญของมนุษยชาติ
ในหนั ง สื อ Shaping The 4th Industrial Revolution พู ด ถึ ง เทคโนโลยี 4 ตั ว เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยีน้ีจะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวง และจากบทเรียนทีเ่ ราเคยผ่านมา ตัง้ แต่ยุค
ปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมครัง้ ที่ 1, 2 และ 3 การเปลีย่ นแต่ละครัง้ สังคมได้รบั ผลกระทบมากเพราะมันจะมีทงั ้
คนได้และคนเสีย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ 3 ทาให้เกิดการปฏิวตั ทิ างสังคม เกิดการนอง
เลือด เกิดลัทธิการเมือง หนังสือเล่มนี้จงึ เน้นย้าว่ารัฐตามไม่ทนั กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ดังนัน้
รัฐ ควรจะต้อ งมีก รอบในการก าหนดนโยบายเรื่องดังกล่ าวให้มาก โดย Disruptive Technology ที่
เกิดขึน้ และจะมีผลต่อปั จจุบนั และอนาคต มีดงั นี้
1. ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในคอมพิว เตอร์ต้อ งมีชุ ด ค าสังที
่ ่ส งให้
ั่
ทางานผ่านภาษาต่างๆ เช่น ภาษาซี ภาษาปาสคาล จนล่าสุดมีคนคิดภาษาใหม่ โดยเริม่ จากงานทาง
สถิติ ซึง่ จะมีชุดคาสังเพื
่ ่อการคานวณหาค่าทางสถิตติ ่างๆ ซึง่ สามารถทีจ่ ะเขียนในลักษณะคาดการณ์
ได้ว่า หากเกิดขึน้ บ่อยๆ อนาคตความน่ าจะเป็ นจะเป็ นค่าอะไร และหากผิดพลาดก็เขียนโปรแกรมให้
สามารถแทนค่า ใหม่ ค านวณใหม่ไ ด้ จากนัน้ ก็นาตรงนี้ ม าพัฒ นาจนสามารถสร้า งชุ ด โปรแกรมที่
เลียนแบบการทางานคล้ายๆ มนุ ษย์ขน้ึ มาได้ แต่เป็ นอะไรก็ตามทีม่ กี ติกาชัดเจน ทาแบบซ้าซาก เช่น
การเดินหมากฮอส หมากรุก หรือเกมโกะ
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2. Machine Learning เครื่องจักรเรียนรู้ได้ เครื่องจักรสามารถจาพฤติกรรมทาซ้ าได้ เรา
สามารถฝึกเครือ่ งได้ เครือ่ งจักรสามารถเรียนรู้ จดจา และพัฒนาได้ มีหลายกรณีทม่ี กี ารนา AI กับ Machine Learning มาผสมกัน
3. Internet of Things (IoT) คือการนาเซนเซอร์ขนาดเล็กติดไปในอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ
เมื่อมีเซนเซอร์กส็ ามารถทีจ่ ะสื่อสารกับเจ้าของหรือสังการได้
่
โดยมีคลาวด์ (Clouds) เป็ นตัวสาคัญที่
เก็บข้อมูลไว้ตรงกลางทีท่ าให้ระบบ IoT เชื่อมกันได้ทงั ้ หมด เช่น ระบบวงจรกันขโมย สามารถเปิ ดดูได้
ผ่านมือถือ และหากมีการบุกรุก ถ้าไม่ปลดสัญญาณเตือนภายใน 1 นาที เครื่องจะส่งสัญญาณไปแจ้ง
เจ้าของบ้าน และยังสามารถแจ้งสถานีตารวจได้ดว้ ย
4. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงของยีน (ผูเ้ ขียนจะไม่
กล่าวรายละเอียดในทีน่ ้)ี
อาชีพที่เปลี่ยนก่อน อาชีพที่เปลี่ยนหลัง อาชีพที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อเกิด Disruptive Technology เรื่องสาคัญที่ผมสนใจมากคือเรื่องเศรษฐกิจ อาชีพหลาย
อาชีพจะหายไป หรือถูกแทนที่ บางอาชีพยังคงต้องอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบไป คนทีจ่ ะอยู่รอดได้ ต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์มากขึน้ หากไม่มคี วามคิดสร้างสรรค์กแ็ พ้ AI
กลุ่มแรก อาชีพทีเ่ กิดความเปลีย่ นแปลงก่อน Klaus มองว่า กิจกรรมใดๆ ก็ตามทีท่ าหน้าทีแ่ ค่
เป็ นตัวกลางการแลกเปลี่ยน (Transection) หมายความถึงกลุ่มทีไ่ ม่มี action อาศัยแค่ถ่ายข้อมูลแล้ว
นาไปทาอะไรสักอย่าง เช่น ธนาคาร สานักข่าวซึง่ กิจกรรมหลักคือการส่งข่าวระหว่างจุดทีม่ เี หตุการณ์
ไปสู่ประชาชน อาชีพเหล่านี้ จะถูก disrupt ก่อน และในอนาคต กลุ่มทีเ่ ป็ นล่ามแปลภาษา ก็อาจจะถูก
disrupt ด้วย
กลุ่มที่สองที่เป็ น อาชีพที่เปลี่ยนแปลงหลัง คือ อาจจะเป็ นกลุ่มที่ต้องมี Physical Movement
บ้า ง แต่ เ ป็ นแค่ กิจ กรรมสนั บ สนุ น ทีห ลัง กรณี น้ี คือ พวกคนกลางซื้อ ขายสิน ค้า ในปั จ จุ บ ัน ก็เ กิด
เทคโนโลยีมาทดแทนบ้าง เช่น Alibaba คนกลางในการซื้อขายยังอยู่แต่เปลี่ยนรูปแบบจากร้านค้าโช
ห่วย กลายเป็ นคอมพิวเตอร์ และคนกลางทีเ่ ป็ นเจ้าของตลาดคือ Alibaba กลุ่มนี้สุดท้ายแล้วจะยังอยู่
แต่จะน้อยลงไปเรือ่ ยๆ และมีราคาแพงขึน้ หรืออาจจะเหลือเป็ นการซือ้ ขายโดยตรงจากทางโรงงาน อีก
กลุ่ ม คือ หลัง จากมีก ารพัฒ นา AI ก็มีส่ว นท าให้ง านวิเ คราะห์บ างอย่า งถู ก แทนที่ แต่ ต้อ งเป็ น งาน
วิเคราะห์ทม่ี แี บบแผนมาตรฐานชัดเจน กลุ่มนี้อาจหมดอาชีพเช่นกัน
กลุ่ ม ที่ส ามเป็ น อาชีพที่ไ ม่เปลี่ยนแปลง เป็ น งานที่ต้อ งใช้ม นุ ษ ย์ส มั พัน ธ์ เช่น อาชีพ หมอ
พยาบาล ซึง่ ไม่มที างตกงาน เนื่องจากเครื่องจักรไม่สามารถมีจติ วิญญาณเหมือนคนได้ ไม่มเี มตตา ไม่
กรุณา อาชีพทีต่ อ้ งใช้มนุษย์สมั พันธ์เครือ่ งจักรจะเข้ามาแทนไม่ได้ อย่างน้อยอีก 50 ปี ขา้ งหน้าไม่มที าง
ท าได้แ น่ ดัง นั น้ การมี EQ จึง เป็ นสิ่ง ที่มีคุ ณ ค่ า มาก การฝึ ก และสร้า งคนที่มี EQ ก็ย งั ต้อ งท าอยู่
เครื่องจักรเหล่านี้เดิมทีความตัง้ ใจคือเพื่อช่วยมนุ ษย์ แต่เมื่อทาดีเกินไปมันจึงเข้ามาแทนทีม่ นุ ษย์ เรา
ต้องคิดในแง่ทว่ี า่ เราต้องทางานทีห่ นุ่ ยนต์ทาไม่ได้ ส่วนงานทีย่ ากและเสียเวลาก็ให้หนุ่ ยนต์ทา สุดท้าย
อาชีพที่ไม่มรี ูปแบบแน่ นอน มีความยืดหยุ่นสูง เช่น อาชีพนักกีฬา ซึ่งมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
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และมีความพลิกแพลง และงานที่ไม่มรี ูปแบบตายตัว ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา ต้องใช้การทางาน
ร่วมกับหลายๆ ฝ่ าย อาชีพเหล่านี้เครือ่ งจักรจะสูไ้ ม่ได้ และจะถูกแทนทีไ่ ด้ยาก
แนวโน้มอาชีพในอนาคตทีจ่ ะไม่ถูก disrupt คือ อาชีพทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพ แต่ตอ้ งมีความ
สร้างสรรค์ และสามารถที่จะเรียนรู้และใช้ Disruptive Technology สมัยใหม่ให้มาสนับสนุ นกันกับ
อาชีพของตนได้ ในอนาคต คนต้องมีความรูเ้ ฉพาะเรื่องและมีความรูด้ า้ น IT แล้วนาความรูส้ องด้านนี้
มาผนวกเข้าด้วยกัน คนกลุ่มนี้จะเป็ นคนทีม่ โี อกาสมากที่สุด ยกตัวอย่าง เภสัชกรทีม่ คี วามรูด้ า้ น IT
สามารถเปิ ดบริษทั ทาระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนอุตสาหกรรมยาได้
เมื่อคนที่เสีย (ผลประโยชน์ ) กับคนที่ได้ (ผลประโยชน์ ) เป็ นคนละกลุ่มกัน
ในสหรัฐอเมริกา มีงานวิจยั ชิ้นหนึ่งพบว่า หลังจากเกิด Disruptive Technology ก็ทาให้เกิด
อาชีพใหม่ซง่ึ มันสร้างงานใหม่กจ็ ริง แต่เป็ นงานใหม่ทต่ี อ้ งการคนทีม่ คี ุณสมบัตติ ่างจากของเดิม คนที่
จะนาความสามารถของเดิมมาใช้ในงานใหม่ได้น้ีมไี ม่ถงึ 30 เปอร์เซ็นต์ อีก 70 เปอร์เซ็นต์ เป็ นคน
แบบใหม่ เพราะฉะนัน้ สามารถสรุปได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ทาให้เกิดการสร้างงานใหม่ได้จริง แต่งานใหม่
ไม่ส ามารถใช้ค นเก่ า ท างานได้ แสดงให้เห็น ว่าการเปลี่ย นของเทคโนโลยีใ หม่นัน้ ต้อ งการความ
เชีย่ วชาญของคนแบบใหม่ดว้ ย และคนเก่าทีจ่ ากอาชีพเก่าก็คอื ผูเ้ สียผลประโยชน์เพราะถูกทดแทน
ด้วยคนกลุ่มใหม่ ในแง่ของฝ่ ายอุปทาน ได้เกิดปรากฏการณ์ขน้ึ คือบริษทั ใหญ่ต่างๆ ที่ครองตลาด
กาลังจะตกทีน่ งล
ั ่ าบาก เนื่องจากผลิตรายเล็กจะเริม่ แข่งขันได้ผา่ นการผลิตแบบโฮมเมด โฆษณาผ่าน
โซเชียลมีเดียต่างๆ แล้วผูซ้ อ้ื ก็ซอ้ื โดยตรง ทีเ่ รียกว่า C2C จึงเกิดเป็ นแนวโน้มแบบใหม่ขน้ึ มาคือ เด็ก
ที่จบมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกาไม่นิยมเรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่ออกไปทาอาชีพ ทาธุรกิจของ
ตนเอง
สิง่ ทีน่ ่ าวิตกกังวลคือ ถ้าคนอาชีพใหม่เข้ามา แล้วคนอาชีพเก่าถูกแทนทีม่ นั ก็จะเกิดความไม่
เท่าเทียมกัน อย่างแรกคือเกิดการว่างงานมากขึน้ อย่างทีส่ อง ไม่ใช่ทุกคนทีจ่ ะเป็ นเจ้าของเทคโนโลยี
ใหม่ได้ ทรัพย์สนิ ตัวนี้ ในแง่ของผูใ้ ช้มนั มีได้เฉพาะคนทีม่ ฐี านะเท่านัน้ ทีจ่ ะมีโอกาสเข้าถึงก่อน ส่วนใน
แง่การผลิตก็เช่นกัน มันจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบางอย่าง มีทงั ้ ดีและเสีย สาหรับบริษทั ขนาดใหญ่
หากปรับตัวไม่ทนั ก็อาจจะล้มไปทัง้ หมด และจะเป็ นทีม่ าของการว่างงานมหาศาล
ข้อเสนอ/ข้อตระหนัก ต่อทิ ศทางการปรับตัวของไทย
1. เทคโนโลยีควรเป็ นเพียงเครื่องมือ ต่อยอดจากต้นทุนที่ไทยมี
สาหรับประเทศไทย สิง่ ทีส่ าคัญคือต้นทุน เราต้องรูว้ ่าเรามีตน้ ทุนอะไร ข้อเด่นของเราคืออะไร
แล้วจึงนาเอาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมาสนับสนุ นต้นทุนของเรา แล้วสร้างมูลค่าเพิม่ เช่น มีชาวนารุ่น
ใหม่ทท่ี าข้าวออแกนิกส์ขาย สร้างกระบวนการโรงสี บรรจุและขายผ่านโซเชียลมีเดียด้วยตนเอง หาก
รัฐเข้ามาช่วยสร้างเครื่องมือ แอปพลิเคชันที
่ จ่ ะช่วยให้คนรูจ้ กั มากขึน้ และเปิ ดตลาดไปต่างประเทศได้
จะเป็ นการใช้ Disruptive Technology เพื่อช่วยให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยๆ สามารถแข่งขันกับบริษทั
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ค้าข้าวรายใหญ่ๆ ได้ เป็ นการทาการตลาดแบบ niche market แต่ตรงนี้เราค่อนข้างมีช่องว่างอยู่มาก
เพราะรัฐไทยไม่ได้มคี นทีร่ จู้ ริง
จุดแข็งและงานที่ไทยเด่นกว่าชาติอ่นื คือ งานเกษตรกรรม งานบริการด้านการแพทย์ ด้าน
สุขภาพ เนื่องจากเราผลิตบุคลากรทางด้านนี้มาเป็ นเวลานานและมีจานวนมากพอ ทีส่ าคัญถูกจริตกับ
คนไทยทีไ่ ม่ตอ้ งคานวณมาก ไม่ตอ้ งใช้ฟิสกิ ส์ เพราะฉะนัน้ เราจะสามารถทาบางเรื่องบางอย่างได้ดี แต่
วิธคี ดิ ของเรานัน้ ยังไม่รจู้ กั ตัวเองดี เราคอยทาตามแต่ฝรัง่ เราเห็นฝรังท
่ าอะไรก็ทาตาม อยากทาหมด
ทุก supply chain ซึง่ บางครัง้ มันอาจจะยังไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ราถนัดและชานาญ
2. ไทยจะเป็ นผูผ้ ลิ ต หรือผูใ้ ช้เทคโนโลยี
เรามักอ้างว่า เมื่อก่อนเรานาเข้าองค์ความรู้ (Know-how) อย่างเดียว เราไม่สร้าง ทาให้เราไม่
สามารถก้าวข้ามการติดกับดักรายได้ปานกลางได้ หลักแนวคิดคือเราจะต้องสร้าง Know-how ขึน้ เอง
แต่การสร้าง Know-how เราก็ไม่รจู้ ริงว่า Know-how ทีเ่ ราจะสร้างขึน้ มาสักอย่างนัน้ ต้องใช้คนในหลาย
สาขา ต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวนมาก ยกตัวอย่างในจีน เขาทาแค่เรือ่ งเดียวในด้านวิทยาศาสตร์ เขาต้อง
ใช้นักวิทยาศาสตร์ 300-400 คน และเงินอีกมหาศาลในการคิดเรื่องนี้เรื่องเดียว แต่เราจะทาแบบนี้ได้
หรือไม่ เราไม่ได้มคี นจานวนมากขนาดนัน้ เพราะฉะนัน้ เราไม่จาเป็ นต้องทาหมดทุกเรื่องตลอด supply
chain เราไม่จาเป็ นต้องมี final product เราเป็ นแค่ intermediate product ก็ได้ ซึง่ อิสราเอลก็ใช้วธิ แี บบ
นี้ ประเทศเขาเล็ก เขาไม่สามารถทีจ่ ะผลิตสินค้าจานวนมากได้ ทาเฉพาะสิง่ ทีต่ นเชีย่ วชาญ เช่น โดรน
(มาจากสงครามเพื่อใช้สอดแนม) โดรนทางทหารอิสราเอลเก่งที่สุดในโลก อิสราเอลก็ใช้ความรูจ้ าก
สงครามให้กลายมาเป็ นเงิน
สาหรับท่าทีของไทย เป็ นไปได้สองแนวทางคือ หนึ่ง เราเข้าไปเป็ นผูผ้ ลิตเทคโนโลยี หรือ สอง
เราเป็ นเพียงผูใ้ ช้ ผูม้ คี วามรูใ้ นเทคโนโลยี แต่ไม่ใช่ผผู้ ลิต ซึง่ ในความเห็นผม เราต้องมีกลยุทธ์ทถ่ี า้ จะ
เป็ นผูใ้ ช้ ก็ตอ้ งใช้อย่างชาญฉลาด ต้องใช้แบบรูล้ กึ รูจ้ ริง ไม่ใช่เป็ นผูใ้ ช้ขนั ้ สุดท้ายแบบไม่รอู้ ะไรเลย ต้อง
รูร้ ะดับ concept ของเครือ่ ง ถ้าเสียไม่มากก็ตอ้ งสามารถซ่อมด้วยตนเองได้ หากเรารูถ้ งึ ระดับนัน้ จะทา
ให้เรารูจ้ กั ตัวเองด้วยว่า มีบางเรื่องบางอย่างทีเ่ ราจะมีความสามารถเฉพาะด้านของเรา เพราะเราเป็ น
ผูใ้ ช้เครื่องนี้มากเป็ นพิเศษ หรืออาจมีผจู้ บด้านนี้เป็ นพิเศษ หากเป็ นกรณีเช่นนี้เราอาจสามารถพัฒนา
เป็ น Know-how เฉพาะเรือ่ งเฉพาะอย่างได้
ข้อสรุป
เรือ่ งทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ จะกลายเป็ นเรือ่ งใหญ่ของรัฐ รัฐไม่สามารถทาแค่เท่าทีท่ าตอนนี้ได้ ที่
บอกว่าจะเป็ น Thailand 4.0 แล้วมุ่งพยายามให้เด็กไปสร้างเทคโนโลยีขน้ึ มาเอง นี่เป็ นโจทย์สาคัญว่า
ถ้าเราเป็ นผูใ้ ช้เทคโนโลยี แล้วเราจะเป็ นผูใ้ ช้ทช่ี าญฉลาดได้อย่างไร เมื่อเราเป็ นผูใ้ ช้ เราควรทีจ่ ะพลิก
แพลงต่อยอดได้ หรืออย่างน้อย เราก็ควรจะเป็ นโปรแกรมเมอร์ท่รี ูภ้ าษา AI ต้องรูใ้ นระดับที่จะเขียน
แอปพลิเคชันที
่ ส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์เฉพาะงานได้ นอกจากนี้ ยังต้องรูต้ วั เองด้วยว่าเราถนัดอะไร
มีขอ้ เด่น ข้อด้อยอะไร ไม่ใช่ทาตามต่างประเทศทัง้ หมด แล้วค่อยนาความถนัดของเรามาปรับใช้กบั
เทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ ใหม่ให้เหมาะสม
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