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กำรใช้ AI ลดระดับของเสียในกระบวนกำรผลิต 

dzone 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 หรือ Industry 
4.0 นั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจแล้ว การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาถึงเร็วกว่าการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งก่อน ๆ (พลังงานไอน้้า ไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์) ในส่วนของการจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรมมีการคาดการณ์ว่า Industry 4.0 
จะน้าไปสู่การลดปริมาณของเสียอย่างมีนัยส้าคัญ 
ผ่านการใช้ระบบวิเคราะห์ Predictive analytics 

แม้ว่าจะมีบริษัทและโรงงานจ้านวนมากท่ีลังเลต่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบด้าเนินการ
ของตน เข้าสู่ Industry 4.0 แต่ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนาเข้าสู่  Smart Ecosystem 
นั้นมีมูลค่าท่ีสูงมาก บริษัทท่ีปรึกษา PWC ได้
ท้าการศึกษา และรายงานผ่าน Global Industry 
4.0 Survey ว่าการด้าเนินการดังกล่าวสามารถท่ี
จะลดมูลค่าการด้าเนินการของภาคอุตสาหกรรม
ได้ถึงร้อยละ 3.6 เป็นมูลค่ารวมถึง 421 พันล้าน
เหรียญสหรัฐเลยทีเดียว บริษัท General Electric 

ได้ประเมินว่าการพัฒนาภาคการผลิตของตนเพียง
ร้อยละ 1 สามารถเพิ่มผลผลิตมวลรวมระดับโลก
ได้ถึง 10 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

ในปัจจุบันร้อยละ 40 ของของเสียอุตสาหกรรม
ถูกก้าจัดโดยการฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีท่ีมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นการสูญเปล่าของผู้ผลิต 
เพราะของเสียเหล่านี้ แท้จริงแล้วเป็นวัตถุดิบท่ี
สามารถน้าไปใช้ได้อีกครั้ง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีท่ี
จ้ากัดในปัจจุบัน ผู้ผลิตไม่สามารถคาดเดาปริมาณ
ของเสียได้อย่างแม่นย้า ท้าให้การจัดการระบบ 
การผลิตไม่สามารถท้าการพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 

ความสามารถคาดเดาปริมาณของเสี ยจาก
กระบวนการผลิตอย่างแม่นย้า เป็นจุดเริ่มต้นของ
การจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิต
ให้ สู งขึ้ น  ตามแนวคิ ด  Reduce waste and 
increase margins ท่ีแพร่หลายในปัจจุบัน Lean 
manufacturing เป็นเทคนิคการจัดการหนึ่งท่ีมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเช่นกัน โดยมุ่งเพิ่ม
คุณภาพของกระบวนการผลิต และลดการ
ด้าเนินการซ้้า เทคนิคและการด้าเนินการเหล่านี้
ส า ม า ร ถน้ า เ อ า ร ะ บ บ  Industrial AI หรื อ
ปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ได้ 

การน้าเอา AI มาใช้เพื่อคาดเดาปริมาณของเสีย
สามารถท้าได้โดย ระบุขอบเขตของระบบการผลิต
ท่ี AI ต้องโฟกัสในการ optimization และมีการ
ตั้งตัวแปรรวมท้ังเป้าหมายในการ optimization 
ให้ชัดเจน รวมท้ังมีการวิเคราะห์ performance 
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metrics ของระบบ ผ่านการจ้าลองขั้นตอนการ
ผลิตโดยใช้ Digital Twin หรือการจ้าลองระบบ
การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์โดย AI 
ผ่าน Machine Learning algorithm จะสามารถ
ชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างกระบวนการผลิต
จริง และระบบจ้าลอง ความแตกต่างดังกล่าว          
จะเป็นตัวระบุจุดท่ีมีความเป็นไปได้ ในการ
ยกระดับการพัฒนาได้ 

แม้การยกตัวอย่างด้านบนเป็นแนวคิดระดับ
เบ้ืองต้น แต่ก็ชี้ให้เห็นศักยภาพของ AI ในการลด
ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตได้ ปัจจุบัน
บริ ษั ทนานาชาติ  อ า ทิ  Nestle, Procter & 
Gamble, Allnex ไ ด้ เ ริ่ ม ใ ช้ ม า ต ร ก า ร 
predictive waste systems เพ่ือยกระดับความ 
ยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของภาคการผลิตแล้ว 
เพราะของเสียจากภาคการผลิตคือความเสีย
โอกาสด้านผลก้าไร ซึ่งหากลดได้ก็จะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแน่นอน 

 
UNIDO ร่วมถกบทบำทของภำคเอกชนกับ 
UN Global Compact 

UNIDO 

กรุงนิวยอร์ก, 23 กันยายน 2562 - นาย หลี่หยง 
ผู้อ้านวยการใหญ่ UNIDO เข้าร่วมการประชุม

ภาคเอกชนระดับสูง (high-level Private Sector 
Forum) จัดโดย UN Global Compact ร่วมกับ
พันธมิตรจากหลายองค์กรรวมท้ัง UNIDO 

การประชุมดังกล่าวมีนาย António Guterres 
เลขาธิการสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้          
การประชุมภาคเอกชนมีหัวข้อ ‘Commitments 
for a 1.5°C Degree Future - Making Ambition 
Loops Work’ เกี่ยวกับการด้าเนินการขับเคลื่อน
ตามสนธิสัญญาปารีส การประชุมดังกล่าวมุ่ง
อภิปรายโอกาสของภาคธุรกิจในการสร้างพันธ
สัญญา ท่ีจะมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนท่ัวโลก เพื่อน้าไปสู่การด้าเนินการและ        
การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยมีการร่ วมวิ เคราะห์ความคืบหน้ าและ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

UNIDO เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ผู้ ร่ ว ม ล ง น า ม ใ น
แคมเปญ "Business Ambition for 1.5 °C- Our 
Only Future" ท่ี เป็นการรณรงค์ เรียกร้องให้        
ภาคธุรกิจตั้งเป้าหมายการด้าเนินการ ตามผล      
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยจ้ากัดการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 ° C ก่อนระดับ 
pre-industrial เพื่อจ้ากัดผลกระทบท่ีเลวร้าย
ท่ีสุดของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
UNIDO มุ่งมั่นท่ีจะท้างานร่วมกับภาคเอกชน 
เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีทรัพยากรและพลังงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและน้าไปสู่ความยั่งยืน 

การจัดงานครั้งนี้ มีการจัด elevator pitch โดย
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  3 รายในหัวข้อการ
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แก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศซึ่ งสอดคล้องกับ
ข้อตกลงปารีสและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
รวมท้ังการลงคะแนนเลือกแนวทางการด้าเนินการ
แก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังมีการประชุม
ภาคเอกชน หรือ Private Sector Forum ระหว่าง
งานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งมีตัวแทนจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ในระดับผู้บริหาร ในระหว่างการประชุม 
Climate Action Summit ข อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร
สหประชาชาติ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า 350 คนจากภาคส่วนท่ีหลากหลาย 
ในระดับ CEOs ประมุขประเทศ ตัวแทนรัฐบาล
ต่าง ๆ หัวหน้าหน่วยงานสหประชาชาติ สถาบัน
กองทุนเงินและแผนงาน องค์กรภาคประชาสังคม 
สมาคมธุรกิจ และมูลนิธิผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
และหัวหน้ากลุ่มนักลงทุน 

 
UNIDO จัดประชุม Future of Industrial Work 

กรุงเวียนนา เมื่อวันท่ี 19-20 กันยายน 2562 ท่ี
ผ่านมา UNIDO ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในระดับนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNU-MERIT) และเครือข่ายการ
วิจัยความไม่เท่าเทียมกันระดับโลก หรือ Global 
Inequality Dynamics Research Network 

(GPiD) ภายใต้หัวข้อ “The Future of Industrial 
Work: New pathways and policies of 
structural transformation?” ณ กรงุเวียนนา 

หัวข้อหลักของการประชุมดังกล่าวคือ ผลกระทบ
ต่อภาคอุตสาหกรรม แรงงาน และการพัฒนา
อุตสาหกรรม จากระบบอัตโนมัติและโลกาภิวัตน์ 
รวมท้ังการลดถอยการพัฒนา (premature de-
industrialization) แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
โครงสร้าง โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย        
เคมบริดจ์ ฮาร์วาร์ด และโจฮันเนสเบิร์ก รวมท้ัง
ตัวแทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
สถาบันพัฒนาต่างประเทศ และองค์การการค้า
โลกและอื่น ๆ อีกมากมาย 

“การวิจัยและค้นคว้าเป็นส่วนประกอบหลักของ
การด้ าเนินการตามวาระการพัฒนา 2030 
Agenda ผ่านเป้าหมาย SDG 17 เป้าหมายและ
กลไกต่าง ๆ อาทิ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับโลก (Global Sustainable Development 
Report) ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เชื่ อมต่อระหว่ าง
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการวางนโยบาย
เพื่อน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ในวาระ
ปัจจุบันของการด้าเนินการการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2030 Agenda การประสานงานร่วมกับภาคส่วน
ก า ร วิ จั ย มี ค ว า ม ส้ า คั ญ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก                    
รองผู้อ้านวยการใหญ่ของ UNIDO นาย ฮิโรชิ              
คุนิโยะชิกล่าวต่อท่ีประชุม และย้้าถึง ความส้าคัญ
ของฐานความรู้ในการพัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม
ส้าหรับการพัฒนาในระดับนานาชาติ 
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นักวิจัยกว่า 30 คนจากท่ัวโลกท่ีเข้าประชุม ได้
อภิปรายค้าถามท่ีเร่งด่วนท่ีสุดของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่เช่นผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่และ 'อุตสาหกรรม 4.0' ในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านอุตสาหกรรม 
สังคม การมีส่วนร่วม และเศรษฐกิจ ในบริบทของ
ประเทศก้ าลั งพัฒนา และหาแนวทางการ
ด้าเนินการท่ีจะมีศักยภาพมากขึ้นในอนาคต โดย
พิจารณาน้าเอานโยบายสาธารณะ (public 
policy) ในรูปแบบต่าง ๆ มาการด้าเนินการ 

ท่ีผ่านมา UNIDO มีสัมพันธ์ท่ีดีและมีกิจกรรม
ความร่ วมมื อกั บสถาบันการศึ กษาต่ าง  ๆ 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง  UNU-MERIT แ ล ะ
สถาบัน  Institute for Manufacturing และสภา 
Academic Council of the United Nations 
System และสถาบันInternational Institute for 
Applied Systems Analysis (IIASA) 
ความสัมพันธ์เหล่านี้ เป็นพื้นฐานความร่วมมือ          
ต่าง ๆ  ระหว่าง UNIDO กับสถาบันการวิจัยเหล่านี้ 
ในปลายปี 2562 นี้จะมีการเผยแพร่รายงานใน
ด้านดังกล่าวท่ีประกอบด้วยรายละเอียดของการ
ด้าเนินการในด้านดังกล่าว การสัมภาษณ์สื่อ และ
บทสรุปนโยบายต่าง ๆ 

เรียนรู้ที่จะอยู่กับ AI บทสรุปจำก            
กำรประชุมสุดยอด Digital Tallinn 

เอสโตเนียเป็นหนึ่งในสหภาพยุโรปท่ีเป็นผู้น้าใน
ด้านกลยุทธ์ดิจิทัล รัฐบาลเอสโตเนียได้จัดท้า

โครงการด้าน machine learning มากกว่า 20 
รายการภายในภาครัฐ มีการจัดท้าสิทธิด้านข้อมูล
ของประชาชนอย่างชัดเจน และการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ จนเป็นประเทศท่ีได้รับการขนานนามว่า
เป็นสังคมดิจิทัลท่ีก้าวหน้าท่ีสุดในโลก ล่าสุดมี
การจัดงานประชุมสุดยอดประจ้าปีด้านการพัฒนา
ดิจิตอลเป็นครั้งท่ีในระหว่างวันท่ี 16-17 กันยายน
ท่ีผ่านมา 

การประชุมสุดยอด Digital Tallinn มีผู้เชี่ยวชาญ
เข้าร่วมกว่า 200 คนจาก 23 ประเทศ จากบริษัท
และกิจการด้านดิจิทัล รวมท้ังผู้น้าระดับสูงจาก
รัฐบาล ภาคเอกชน และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วม
หารือในด้านการด้าเนินการ การใช้งาน และการ
ประยุกต์ โดยมีหัวข้อหลักในชื่อ ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เพื่อคุณค่าสาธารณะ การประชุมสุดยอด
ดังกล่าวเป็นการหารือการใช้ปัญญาประดิษฐ์โดย
ภาครัฐ ในเมืองอัจฉริยะ และภาคสาธารณสุข 
รวมท้ังผลกระทบในด้านแง่มุมทางกฎหมาย สังคม
และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 

นาย Jüri Ratas นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐ
เอสโตเนียกล่าวในการเปิดงานว่ า "AI เป็น
เทคโนโลยีท่ีมาถึงแล้ว และเราจะต้องเรียนรู้ท่ีจะ
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเราให้ดีขึ้น" 

ตามค้าจ้ากัดความท่ีใช้ ในสหภาพยุโรปแล้ว 
ปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence คือ 
ระบบท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีชาญฉลาด สามารถท้า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรอบ และท้าการ



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที ่6 ฉบับที่ 9 –  2562         6 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ตัดสินใจด้วยตนเองในระดับหนึ่ ง เพื่อบรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว้" ซึ่งในเบื้องต้น AI ถูกออกแบบมา
เพื่อปฏิบัติตามกฎของมนุษย์ผู้ออกแบบ ส่วน
มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท้าลายหรือเขียนกฎ
ใหม่ ดร. Ralph-Martin Soe กล่าวในการอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการอยู่ร่วมกับ AI ดร. Soe เป็นผู้ก่อตั้ง
และผู้อ้านวยการ Smart City CoE และนักวิจัย
อาวุโสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทาลลินน์ ใน
ด้านผลกระทบทางสังคมและการเมืองของ AI 

ระหว่างการอภิปรายร่ วมกันโดยนาย Ben 
Cerveny ประธานมูลนิธิ Public Code และผู้ท้า
หน้าท่ีด้าเนินรายการ ศาสตราจารย์ Stephen 
Hsu, รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย Michigan State University 
และ นาย Nanjira Sambulini ผู้จัดการนโยบาย
อ า วุ โ ส  ข อ ง มู ล นิ ธิ  World Wide Web 
Foundation ไ ด้ ร่ ว ม เ ส ว น า ใ น หั ว ข้ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโยลีและสิ่งท่ีเราจ้ากัด
ความว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 

"ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกน้าไปใช้อย่างกว้างขวางใน
สังคม และมันก้าลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐาน" 
นาย Ben Cerveny ได้กล่าวต่อท่ีประชุม นาย 
Najira Sambulini แสดงความคิดเห็นว่า "ปัจจุบัน
มีช่องว่างระหว่างความเข้าใจในสภาวะของโลกท่ี
เป็นอยู่ ระหว่างเทคโนโลยี ในสังคมและการเมือง 
และการรวมเอาท้ังสามส่วนเป็นอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน... โดยท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการวางกรอบส้าหรับ
เทคโนโลยี ท่ี เราก้ าลั งสร้ างในวันนี้  "  ส่ วน

ศาสตราจารย์  Hsu กล่าวเกี่ยวกับ AI ว่า "เรา
คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดังกล่าวและการพึ่งพาสิ่ง
เหล่านี้ โดยไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีดังกล่าว
ด้วยซ้้า ดังนั้นการคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถ
ท่ีจะได้รับการอธิบายได้นั้นเป็นความเชื่อท่ีงมงาย 

ในระหว่างการเสวนา นาย Michel van der Bel 
ประธาน Microsoft ของ ยุโรป ตะวันออกกลาง
และอเมริกาได้กล่าวว่า การใช้ AI ในปัจจุบันนั้น
ได้แสดงมุมมองให้เห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าว
สามารถเป็นส่วนส้าคัญของเศรษฐกิจในอนาคต 
ได้อย่างไรโดยเฉพาะในยุโรป จากการวิจัยของ 
Microsoft แสดงให้ เห็นว่ าภาคการจ้ างงาน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้นมีการเติบโตในภาคส่วนท่ี
ไม่ใช้เทคโนโลยี เร็วกว่าภาคส่วนท่ีใช้เทคโนโลยีถึง 
11% และอุ ตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ ง เ ป็ น
อุตสาหกรรมส้าคัญในยุโรปก้าลังจ้างวิศวกร
ซอฟต์แวร์ในอัตราส่วนท่ีมากกว่าวิศวกรเครื่องกล
ถึงสามเท่าตัว แนวโน้มนี้ตอบสนองต่อความจริง
ท่ีว่าทุกบริษัทต้องการท่ีจะสร้างความสามารถของ
ตัวเอง ในท่ีสุดทุกบริษัทจะกลายเป็นบริษัทด้าน
เทคโนโลยี นาย Michel ยังได้ย้้าอีกว่า ในปัจจุบัน
มีการใช้ AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการท้างาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ work flows และสร้างยกระดับ
ผลงานและผลท่ีได้ของภาคธุรกิจแล้ว 

Machine learning การเรียนรู้ natural learning 
processing (NLP) และ chatbots จะน้ามาซึ่ ง
ประสิทธิภาพและความเร็วรวมถึงการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจ AI จะท้าให้ธุรกิจต่าง ๆ มีการ
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แข่งขันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจประกันภัย
ในปัจุบันมีการใช้ Machine learning NLP และ 
chatbots แล้ว AI เหล่านี้ คิดราคาค่าประกันและ
การจ่ายเงินเบ้ียประกันท่ีรวดเร็วมาก โดยใช้เวลา
ไม่กี่นาที การด้าเนินการดังกล่าวพิสูจน์ว่า AI มี
ประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงการรวมกัน
ระหว่างเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ บริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพดังกล่าวจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และจากการศึกษาแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจกว่า 2.7 
ล้านล้านภายในปีค.ศ. 2030 คิดเป็น 20% ของ
ผลผลิตทางเศรษฐกิจของยุโรป 

อีกหนึ่งหัวข้อท่ีน่าสนใจคือ การใช้ AI เพื่อช่วย
บ ร รลุ เ ป้ า ห ม าย ก า รพั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น ข อ ง
สหประชาชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีการวิจัยและการ
ริเริ่มเกี่ยวกับ AI และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) แล้ว สถานะความเชื่อมต่อระหว่าง AI 
และ SDGs นั้นได้รับการวิเคราะห์ในสองส่วนหลัก
คื อด้ านอาหารและการ เกษตร  และการ
สาธารณสุข โดยท้าความเข้าใจว่า AI ถูกน้าไปใช้
เพื่อจัดการกับ SDGs อย่างไรรวมถึงความท้าทาย
และโอกาสในการด้าเนินการดังกล่าวอย่างไร 

ในด้านการท้าความเข้าใจ AI นั้นท่ีประชุมเห็นว่า
ต้ อ ง เ ริ่ มด้ วยการศึ กษา  โดยมี นาง  Maria 
Rautavirta จากกระทรวงคมนาคมและการ
สื่อสารของฟินแลนด์ แสดงความเห็นว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในฟินแลนด์นั้นเริ่มต้นจาก
ความเข้าใจ  ฟินแลนด์เป็นท่ีรู้จักกันดีในเรื่อง

คุณภาพของระบบการศึกษาฟรี เพ่ือช่วยให้ผู้คน
เข้าใจ AI ลึกซื้ งขึ้น โดยจัดท้าเป็นหลักสูตร
ออนไลน์สาธารณะของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ          
ภายได้หัวข้อ The Elements of AI โดยมีเป้าหมาย
ท่ีจะลดความงมงายและข่าวลือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับ AI มีชาวฟินแลนด์กว่า 200,000 คน เข้าเรียน
หลักสูตร AI แล้ว หลักสูตรนี้แพร่กระจายไปท่ัวโลก
ด้วยผู้ส้าเร็จการศึกษาจากกว่า 110 ประเทศโดยมี
ผู้ เข้าร่วม 40% เป็นผู้หญิง หลักสูตรดังกล่าว
ส่งเสริมให้ผู้คนเรียนรู้ว่า AI คืออะไร และมัน
สามารถท้า (และไม่สามารถท้าอะไรได้บ้าง) วิธีเริ่ม
สร้าง AI และข้อมูลต่าง ๆ  ท้ังด้านทฤษฎีและปฏบิตั ิ

นาง Maria กล่าวสรุปต่อท่ีประชุมว่า ด้วยการเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้คนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
AI ความกลัวในสิ่งท่ีไม่รู้จะหายไป การเรียนรู้และ
การท้าความเข้าใจ AI เป็นสิ่งท่ีเราทุกคนต้องท้า
เพื่อเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับ AI  

 
นัยส ำคัญของปฏิวัติอุตสำหกรรม 4.0 ต่อ
ภูมิภำคอำเซียน ตอนที่ 1  

อำเซียนและกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม 4.0 

ในปีค.ศ. 2017 กลุ่มประเทศอาเซียน ได้ด้าเนินการ
มาครบ 50 ปี  ในกว่ าห้ าทศวรรษท่ีผ่ านมา  
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อาเซี ยนประสบความส้ า เร็ จในหลายด้ าน 
โดยเฉพาะการสร้างประชาคมเพ่ือสันติภาพ จาก
คณะสมาชิกก่อตั้ ง ในปีค.ศ. 1976 ระหว่ าง
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย 
มีประเทศเข้าร่วมอีกห้าประเทศ ได้แก่  บูรไน 
เขมร ลาว พม่า และเวียดนาม หัวใจหลักของ
อาเซียนคือการปกครองและการสร้างความ
ร่วมมือแบบอาเซียน (ASEAN Way) ท่ี เคารพ
อ้านาจอธิปไตย และไม่แทรกแซงการด้าเนินการ
ภายในของแต่ละประเทศ การตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของความเห็นพ้อง (consensus building) และ
การด้าเนินการระหว่างผู้น้าในรูปแบบไม่เป็น
ท า ง ก า ร  ( informal) แ ล ะ น โ ย บ า ย  open 
regionalism  

สันติภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนน้าไปสู่การ
เติบโตของภาคเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ มูลค่า 
GDP ของภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวใน
ช่วงเวลาเพียงสิบกว่าปี จาก $1.3 ล้านล้าน           
(ค.ศ. 2007) ไปท่ี $2.6 ล้านล้าน (ค.ศ. 2016) 
ประชากรท่ีมีรายได้ต่อปีมากกว่า $5,000 ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 300 ล้าน
ในปีค.ศ. 2015 เป็น 400 ล้านในปีค.ศ. 2020     
การเติบโตดังกล่าวท้าให้อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศ
ผู้ บริ โภคหนึ่ ง ท่ีมี ความส้ าคัญในระดับโลก 
นอกจากด้านสันติภาพแล้วอาเซียนยังประสบ
ความส้าเร็จในการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ ผ่าน
ก า ร จั ด ตั้ ง  ASEAN Economic Community 
(AEC) ในปีค.ศ. 2015 

แม้อาเซียนจะประสบความส้าเร็จในช่วงท่ีผ่านมา 
ในช่วงปีท่ีจะมาถึงอาเซียนจะพบกับความท้าทาย
ในด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและรุนแรงกว่าช่วงท่ี
ผ่ านมา อาทิ  การเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การย้ายถิ่นฐานเข้าเมือง เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมอย่าง
สิ้นเชิง อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Blockchain 
หุ่นยนต์  และ  3D-printing การเปลี่ ยนแปลง
เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองอย่างคาดไม่ถึง จึงเป็นสิ่งท่ีส้าคัญใน
การเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงท่ีจะมาถึง
ของ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 เพื่อให้ไม่
เป็นไปตามการคาดคะเนของ แจ็ก หม่า เจ้าของ 
Alibaba ท่ีคาดว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมดังกล่าว
จะสร้างความเจ็บปวดมากกว่าความสุขในสาม
ทศวรรษท่ีจะมาถึง จงึมีการพิจารณาถึงผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาดังกล่าว และหา
แนวทางท่ีอาเซียนจะประสบความส้าเร็จได้ โดย
ได้ตั้งค้าถามหลักสี่หัวข้อ  

 การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะน้าเอาโอกาส
และความท้าทายอะไรมาสู่ประเทศสมาชิก
ของอาเซียน  

 กลุ่มอาเซียนควรจะมีบทบาทอย่างไรท่ีจะ
สร้างผลประโยชน์จากโอกาสและจัดการกับ
ความท้าทายดังกล่าว 

 องค์กรความร่ วมมือระดับภูมิภาคเช่น 
อาเซียนควรจะด้าเนินการอย่างไร ภายใต้การ



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที ่6 ฉบับที่ 9 –  2562         9 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม  

 ผู้น้าของอาเซียนควรจะด้าเนินการอะไร เพื่อ
ปรับเปลี่ ยนองค์กรของตน เพื่อน้าไปสู่
ประสิทธิผลขององค์กรในยุคใหม่ท่ีจะมาถึง  

กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 คืออะไร 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 หรือ Industrial 
Revolution (IR) 4.0 เป็นหนึ่งในแนวคิดท่ีก้าลัง
เปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลกอย่างมี
นัยส้าคัญคือ หลักของ IR คือการน้าเอาระบบ
ดิ จิ ต อ ล ม า พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความเชื่อมต่อ (connected 
manufacturing) และอัตโนมัติ (autonomous) 
สร้างความเชื่อมต่อแบบ real-time ให้กับ มนุษย์ 
เครื่องจักร และวัตถุ ต่าง ๆ รวมท้ังข้อมูลและ      
การสื่อสารเพื่อให้น้าไปสู่กระบวนการผลิตและ
การจัดการท่ีซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างมี
พ ล วั ต  แ น วคิ ด ดั ง ก ล่ า ว ถู ก ผ ลั ก ดั น จ า ก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 

จุดประสงค์หลักของแนวคิด Industry 4.0 คือ 
การน้าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการก้าว
ผ่านอุปสรรคปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรม เช่น           
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเวทีและ
ตลาดระดับโลก การรับมือความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดท่ีผกผันและรวดเร็ ว  ความต้ องการ

ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ customization และวงจร 
life cycle ของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีสั้นลง 

ค้าว่าปฏิวัติ แสดงถึงนัยยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่ างรวดเร็ วและรุ นแรง หากย้ อนมองดู
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  จะเห็นได้ว่ า         
การเปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษย์เป็นผลมา
จากนวัตกรรมของเทคโนโลยี เช่นการพัฒนา
เทคโนโลยีเชิงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิตอล การปฏิวัติอุตสาหกรรม              
ครั้ ง ท่ี  4 นั้นสร้างบนพื้นฐานของเทคโนโลยี
ดิจิตอล โดยมีการสร้างความเช่ือมต่อให้ระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีสูงขึ้น ด้วยความเร็วท่ีมากขึ้น 
ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง เ ท ค โ น โ ลยี ข อ ง ก า ร ป ฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ได้แก่ การพิมพ์สามมิติ 
หุ่ น ย น ต์ ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ รู ป แ บ บ ใ ห ม่ ข อ ง           
ระบบอัตโนมัติ   AI และ machine learning                 
พาหนะขับเคลื่อนด้วยตนเอง (เช่นรถยนต์ และ 
โดรน )  Blockchain และ distributed ledgers 
ความก้าวหน้าทางพันธุกรรม bio-engineering 
แหล่งพลังงานใหม่และเทคโนโลยีในการเก็บกัก
พลังงาน วัสดุใหม่ เช่น graphene การแพทย์ท่ีมี
ความแม่นย้ า  Quantum computing ระบบ
เ ซ น เ ซ อ ร์ แ ล ะ  internet of things ร ะ บ บ
อินเตอร์เนตเคลื่อนท่ี  

เทคโนโลยีเหล่านี้จะน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทุก
ภาคส่วนของสังคมอย่างรวดเร็ว อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตและการบริโภค 
การเข้าถึงการให้บริการต่าง ๆ รูปแบบการสื่อสาร
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และการปกครอง อาชีพ รูปแบบธุรกิจ  โครงสร้าง
ของภาคอุตสาหกรรม และการปฎิสัมพันธ์ใน
สังคม ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
สูงกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง ท่ีผ่ านมา 
ตัวอย่างเช่น ในปีค.ศ. 1878 เทคโนโลยีโทรศัพท์
ใช้เวลากว่า 75 ปีเพ่ือเข้าถึงผู้ใช้ 100 ล้านคน ใน
ปีค.ศ. 1979 โทรศัพท์ไร้สายใช้เวลา 16 ปีในการ
เข้าถึงผู้ใช้ 100 ล้านคน ในปีค.ศ. 1990 ระบบ
อินเตอร์เน็ต ใช้เวลา หกปีในการเข้าถึงผู้ใช้ 100 
ล้านคน และ Apple App Store ในปีค.ศ. 2008 
ใช้เวลาเพียงสามปีในการเข้าถึงผู้ใช้ 100 ล้านคน 

มีตัวแปรหลากหลายท่ีท้าให้ความเร็วของการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น เช่น จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมท่ีเพิ่มสูงขึ้น เทคนิคการวิเคราะห์
ต่าง ๆ อาทิ Machine learning และ Big Data 
Analytic ท่ีเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลต่าง ๆ ให้สูงขึ้น น้าไปสู่การค้นพบและ
การวิเคราะห์ท่ีไม่ต้องใช้มนุษย์ รวมท้ังเครือข่าย
ด้านดิจิตอลต่าง ๆ ท่ีเชื่อมต่อการให้บริการ 
สิ่งของ ไอเดียและองค์ความรู้ต่าง ๆ ส่งผลให้ยาก
ท่ีจะคาดเดาผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงท่ี
จะมาถึงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมดังกล่าว  

โอกำสของอำเซียนในกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม
ครั้งที่ 4  

แม้ว่าระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีความหลากหลาย แต่
ก็มีโอกาสและความท้าทายท่ีอาจจะมาจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ท่ีคล้ายคลึงกัน 

 ควำมมั่ งคั่ งที่ เพิ่ มขึ้ น  - การเพิ่ มขึ้ นของ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ท่ี จ ะ ม า จ า ก  Disruptive 
technology คากว่าจะเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เป็นมูลค่าประมาณ $220 -$625 พันล้านต่อปี
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายในปีค.ศ. 2030 
นอกจากนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 คาด
ว่าจะขยายตัวเลือกท่ีมีของสินค้าอุปโภคบริโภค 
ลดราคาของสินค้าลง และเพิ่มคุณภาพของ
สินค้าให้สูงขึ้น 

 เพ่ิมควำมมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ - เทคโนโลยี
ท่ีมากับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 จะสร้าง
แนวทางใหม่ให้กับประชาชนในการเข้าขึ้นการ
ให้บริการ การสื่อสารต่อกันและกัน และการ
ค้าขายระหว่างกัน การเข้าถึงข่าวสารและข้อมูล
ท่ีรวดเร็ว แหล่งข่าวและข้อมูลใหม่ การเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม่ การให้บริการด้านสุขภาพผ่าน
ระบบดิจิตอล ผ่านสมาทโฟน รูปแบบและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ จะน้าไปสู่การเติบโต
ของเศรษฐกิจท่ีมีส่วนร่วมมากขึ้น 

 ให้ โอกำสและ empower ผู้ประกอบกำร 
SMEs - กิจการ SMEs เป็นกระดูกสันหลังด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียน จ้านวนกิจการดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 89 ถึง ร้อยละ 99 ของกิจการ
ท้ังหมดในกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างงาน
มากกว่าร้อยละ 52 ถึงร้อยละ 97 ของจ้านวน
งานท้ังหมด อีกท้ังเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมท่ี
ส้าคัญ แต่ปัจจุบันกิจการเหล่านี้ มีความสามารถ
ท่ีจ้ากัดในการเติบโตเพราะไม่สามารถเข้าถึง



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที ่6 ฉบับที่ 9 –  2562         11 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

แหล่งทุน การให้บริการเชิงเศรษฐกิจ และการ
ขยายการเข้าถึงตลาด ระบบตลาดดิจิตอลหรือ 
Digital marketplaces และระบบออนไลน์           
ต่าง ๆ จะช่วยให้กิจการขนาดกลางและเล็ก
เหล่านี้ สามารถขยายกิจการของตนได้อย่างคาด
ไม่ถึง เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Blockchain จะ
ช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการเงินและการขนส่ง 
สร้างความเชื่อมั่นระหว่างกิจการต่าง ๆ การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 คาดว่าจะน้าไปสู่
การแพร่หลายของ micro-transaction และ
การเพิ่มขึ้นของการค้า e-commerce จาก
ปัจจุบันท่ีมีมูลค่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 
ประมาณ 14 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน เศรษฐกิจ
ดังกล่าวในประเทศจีนมีมูลค่ากว่า 426 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 327 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน 

 โอกำสในกำรก้ำวกระโดด - เทคโนโลยีท่ีจะมา
กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 จะสร้าง
โอกาสให้กับประเทศก้าลังพัฒนาในการข้าม
ขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิม 
ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ก า ร แ พ ร่ ห ล า ย ข อ ง
โทรศัพท์มือถือลดความจ้าเป็นในการวาง
โครงสร้างพื้นฐานของโทรศัพท์ในหลาย ๆ 
ประเทศ การให้บริการธนาคารออนไลน์ลดความ
จ้าเป็นในการจัดตั้งธนาคารในหลาย ๆ กรณี 
หรื อการแพร่ หลายของระบบพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ก็ช่วยลดความจ้าเป็นในการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเชิงพลังงาน การใช้โดรนเพื่อ
ส่งของน้้าหนักเบาแต่มูลค่าสูง เช่น ยารักษาโรค 

สามารถท้าให้ผู้ป่วยในชนบทสามารถเข้าถึงการ
ให้บริการอุปโภคบริโภคได้ และแม้ว่าการใช้           
โดรนจะไม่ก้าจัดความจ้าเป็นในการสร้ าง
โครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนอย่างสิ้นเชิง แต่ก็เป็น
การเพิ่มทางเลือกใหม่  และโอกาสในการ
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม และลดก้าแพงใน
การกีดกันการเข้าถึง last-mile รูปแบบการ
ด้าเนินการดังกล่าวเมื่อประกอบกับนโยบายท่ี
เหมาะสมสามารถจะท้าให้อาเซียนก้าวเข้าเป็น
ผู้น้าระดับโลกในการด้าเนนิการท่ีอัจฉริยะได้ 

 กำรเชื่อมต่อและเข้ำถึง – ประเทศอาเซียนบาง
ประเทศเช่น อินโดนี เซีย ฟิลิปปินส์  และ
มาเลเซีย มีภูมิศาสตร์ท่ีเป็นเกาะกระจายตัว ท้า
ให้การเช่ือมต่อทางกายภาพนั้นยังเป็นความท้า
ท้ายอยู่ ส่งผลให้เป็นข้อกังขาในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ และอีกหลาย ๆ ประเทศสมาชิกใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ยังมีประชากรในชนบท
จ้านวนมากท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความห่างไกล 
และพื้นท่ีท่ียังไม่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกและครั้งท่ี
สอง อาทิ ประเทศกัมพูชาและพม่ามีประชากร
เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงไฟฟ้า การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่นี้จึงเป็นการน้าเสนอ
ความเป็นไปได้ ของประเทศเหล่านี้ในรูปแบบ
ใหม่ ท่ีเป็นการพัฒนาแบบกระจายโครงสร้าง 
และสร้างการให้บริการท่ีสามารถเอาชนะ
ข้อจ้ ากัดทางภูมิ ศาสตร์ ได้  อาทิพลั งงาน
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หมุนเวียนชุมชนท่ีผลิตพลังงานในแหล่งท่ีใช้ การ
พิมพ์ 3 มิติ ท่ีช่วยให้ประชาชนสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ ในขนาดเล็กตามความต้องการและ
ความพร้อมและใช้วัตถุดิบตรงกับท่ีต้องการ           
ซึ่งจะน้าไปสู่การสร้างความคิดริเริ่มในรูปแบบ
ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว โครงการใหม่ ๆ ท่ีลงทุน
ในบรอดแบนด์ความเร็วสูง เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
และฮับพลังงานจะช่วยในการเชื่อมต่อผู้คน 
มากกว่าการลงทุนบนท้องถนนอย่างเดิม   

 กำรลดปัญหำกำรจรำจรติดขัดและกำร
เสียชีวิตบนท้องถนน - ในเอเชียอาร์คเน มีคน
ตายจากอุบัติเหตุทางจราจรต่อปีถึง 316,000 
คน ซึ่ง Japanese International Cooperation 
Agency (JICA) ประเมินว่า ประเทศฟิลิปปินส์
สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า PHP 6 พันล้าน
ทุก ๆ ปี ภายในปีพ. ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) หาก
สภาพการจราจรติดขัดของประเทศไม่ได้รับการ
แก้ไข ประเทศในแถบภูมิภาคนี้ต่างมีความ
คล้ ายคลึ งกันในด้ านดั งกล่ าว การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่จะน้ามาซึ่งโอกาสในการ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ อาทิ ในระดับพื้นฐาน การ
ระดมข้อมูลด้านการสภาพการจราจรจากผู้ใช้
ท้องถนน ผ่านระบบอัตโนมัติจะช่วยให้การ
จัดการจราจรเป็นไปได้โดยง่ายขึ้น หรือการ
น้าเอารถยนต์ท่ีขับเคลื่อนตนเองมาใช้จะช่วย
ยกระดับความปลอดภัยของท้องถนนขึ้น ระบบ
การจราจรอั จฉริ ยะ ท่ี รวมเอา เทคโนโลยี
หลากหลายรูปแบบมาเป็นระบบเดียวเพื่อ

ให้บริการระบบคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดการเสียชีวิตและผลกระทบด้านลบของระบบ
คมนาคมลง  

 ยกระดับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม – มีการศึกษา
ท่ีแสดงให้เห็นว่า 40% ของที่ดินในหกประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนนั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
จากกิจกรรมของมนุษย์ และจากการคาดการฯ
การเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ท่ีคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นถึง 8% ต่อปีในช่วงหกปีถัดไปจากนี้  
(จากการคาดการณ์ของ IMF) การเติบโตดังกล่าว
จะส่งผลกดดันต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
AI และ  โ ด รน  ร วม ท้ั ง  Remote Sensing 
สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการตรวจสอบและ
เฝ้าดูกิจกรรมการประมงและการป่าไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการน้าเอาระบบ
อัตโนมัติและ blockchain มาใชจ้ัดการ        การ
จัดสรรน้้าระบบชลประทานเป็นต้น  

 กำรปฏิรูปกำรเกษตร - หลายประเทศใน
อาเซียน มีภาคการเกษตรขนาดใหญ่และมูลค่า
สูง การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่ มีแนวโน้มท่ี
จะส่งผลกระทบต่อการท้าฟาร์มในเชิงบวก ใน
ระยะสั้นผลกระทบจากการเชื่อมต่อระหว่าง
เกษตรกรกับอินเทอร์เน็ตได้แสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ในด้านบวก ส่งผลต่อการปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มผลผลิตเกษตรกร ความสามารถในการท้า
ก้าไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาร์ทโฟน
สามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงราคาตลาด ข้อมูล
สภาพอากาศ และความรู้เกี่ยวกับดินเมล็ดและ
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ปุ๋ย กับเกษตรกรได้ดีขึ้น สมาร์ทโฟนสามารถ
เปิดโอกาสในการด้าเนินการ "เศรษฐกิจการ
แบ่งปัน" หรือ Sharing Economy เพื่อก้าวข้าม
ข้อจ้ากัดการถือครองหรือการไม่มีเงินทุนหรือ
ความสามารถซื้ อ เครื่ อ งจั กรกลได้  การ
ด้าเนินการสามารถเช่าเป็นรายชั่วโมงจาก
เกษตรกรรายอื่น ปัจจุบันมีเว็บไซต์แบ่งปัน
ออนไลน์ ในอินเดีย บริษัทอุปกรณ์ Mahindra 
& Mahindra ได้ ท้ าการจั ดตั้ ง  platform ท่ี
อ้านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการแชร์และ
แบ่งปันอุปกรณ์ท่ีซื้อจากบริษัท ผ่าน Trringo14 
นอกจากนี้แล้ว การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่
จะยกระดับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และช่วยลด
ความเสี่ยงของอาหารท่ีปนเปื้อน ท้าให้การช้าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ง่าย ลดต้นทุนในการท้า
ธุรกรรมและการขนส่ง ท่ี ให้ บริการขนส่ ง
สินค้ าเข้ าและออกนอกพื้ น ท่ี  และการใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเอาชนะข้อจ้ากัดเดิม ๆ ท่ี
รวมไปถึ งระบบเครดิ ตการ เงิ นของภาค
การเกษตร ในระยะยาวนั้นคาดว่าจะให้สามารถ
สร้างพันธุกรรมท่ียอดเยี่ยมได้ง่ายขึ้น 

 ยกระดับสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ก่อนหน้า
นี้ได้กล่าวผลกระทบของปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง
ท่ีสี่ต่อธุรกิจด้านสุขภาพแล้ว (เช่น รูปแบบการ
ให้ บริ การใหม่  ๆ  ผ่ าน telemedicine) ใน
ระดับพื้นฐานการด้าเนินการดังกล่าวจะช่วยให้
แพทย ์สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เช่น ข้อมูล

ทางพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของ
ผู้ป่วย เพือ่ท้าความเข้าใจต่อเคสอย่างลึกซึ้ง และ
น้าไปสู่ความสามารถในการให้ค้าแนะน้า การ
ด้าเนินการ การบ้าบัด หรือการรักษาท่ีเพ่ิมมาก
ขึ้ น  ท่ี ปรั บ ให้ เหมาะกั บบุ คคล แทนการ
ด้าเนินการในรูปแบบปัจจุบันท่ี ใช้ยาขนานเดียว
ท่ี เหมาะกับทุกคนได้  การบ้าบัดท่ีปรับให้
เหมาะสมนี้ จะช่วยปรับปรุงการรักษาพยาบาล 
และลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านสุขภาพให้
น้อยลง จากการลดการจ่ายยาท่ีไม่จ้าเป็นและไม่
เหมาะสม 

 ยกระดับการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ: ประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเสี่ยงเป็น
พิเศษต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพราะประเทศในแถบนี้พึ่งพากับ
การเกษตรเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการตั้งอยู่ของ
ประชากรในแนวชายฝั่งท่ีหนาแน่นและยังมี
ปัญหาความยากจนของประชากรอยู่ อย่างไร         
ก็ตามภูมิภาคดังกล่าว มีศักยภาพอย่างมากท่ีจะ
มีส่วนร่วมป้องกันผลกระทบท่ีจะมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การน้าเอา 
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการติดตามการปล่อยสารคาร์บอน
โปร่งและการจัดตั้งตลาดคาร์บอนในประเทศจีน 
เทคโนโลย ีเหล่านี้เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ท่ีจะช่วย
ให้ประเทศในแถบนี้เตรียมความพร้อมส้าหรับ
ภัยพิบัติและช่วยเยียวยากับผู้ประสบภัย

 


