กระแสการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตอันใกล้
ค�ำว่า  ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ได้รับการเอ่ยถึงครั้งแรกใน
การประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)* และ
กลายเป็นประเด็นร้อนทั่วโลก แต่ละประเทศต่างสรรหาแผนพัฒนา 
วิทยาการ คิดใช้นโยบายหลายหลากมารับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
จากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 ตลอดจนแข่งขันกันดุเดือดสูต่ ำ� แหน่ง
ประเทศผู้กา้ วหน้ากว่าใครในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
ตามบทความของเคลาส์ ชวาบ (Klaus Schwab) ผู้ก่อตั้งและ
ประธานบริหารสภาเศรษฐกิจโลกในนิตยสาร ฟอรีนแอฟแฟร์ส (Foreign
Affairs) ซึ่งเป็นนิตยสารของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับการเมืองทั่วโลก
ฉบับเดือนธันวาคม ค.ศ. 2015 ระบุว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
เป็นการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมทีบ่ รู ณาการสหวิทยาการ ซึง่ จะทลายพรมแดน
ทางด้านกายภาพ ดิจิทัล และชีวภาพของสิ่งต่าง ๆ ลง มนุษย์ยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 จะใช้ชวี ติ ร่วมกับหุน่ ยนต์ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือรถยนต์แบบไม่ใช้คนขับ
* การประชุมของภาคเอกชนระดับนานาชาติที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสาขาต่าง ๆ ทั้งนักธุรกิจ นักวิชาการ นักการเมือง นักข่าว จัดทุกปีที่เมืองดาโวส (Davos)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  “การประชุมที่ดาโวส (Davos Forum)”
เคลาส์ ชวาบ ผู้ก่อตัง้ และประธานบริหารสภาเศรษฐกิจโลก ได้เลือกวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์
เป็นมติการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2016 จนเกิดการอภิปรายหารือกันอย่างลึกซึ้ง
ในประเด็น “โอกาสกับโจทย์ท้าทายที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งพื้นฐานเริ่มต้นจากการปฏิวัติดา้ นดิจิทัลสู่ศตวรรษที่ 21”
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ช่วยให้ไม่ต้องทรมานกับการจราจรอีกต่อไป เทคโนโลยียูบิควิตัส
(Ubiquitous) กับอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things :
IoT)* ไม่เพียงเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตไวไฟ (Wi-Fi) ได้ทุกที่ทุกเวลา แต่
จะแพร่หลายไปทั่ว เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติยังช่วยท�ำให้เราคัดลอก
ได้กระทัง่ เนือ้ เยือ่ ของร่างกาย การปฏิรปู ด้านวิทยาการไม่จำ� กัดแค่ในวงการ
วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลกระทบมหาศาลครอบคลุม
สังคมมนุษย์ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
เป็นเรื่องสมควรยิ่งที่บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก หรือกระทัง่
นักธุรกิจระดับปัจเจก จะต้องทุ่มเทหาวิธีรับมือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครัง้ ที่ 4 ให้ได้ฉบั ไวตามความถนัดของตน ยิง่ ไปกว่านัน้ รายงาน “ว่าด้วย
อนาคตของงาน (The Future of Jobs)” จากสภาเศรษฐกิจโลกยัง
คาดการณ์วา 
่ งานกว่า  7,100,000 ต�ำแหน่งในประเทศพัฒนาแล้วจะหาย
ไปภายใน ค.ศ. 2020 ท�ำให้ความวิตกเรื่องอาชีพที่ดูมืดแปดด้านอยู่แล้ว
นั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
อนึ่ง มนุษยชาติไม่ได้เพิ่งเผชิญการปฏิวัติอุตสาหกรรม** เป็น
ครั้งแรก ตามที่เห็นค�ำว่า  “ครั้งที่ 4” นั่นคือเราเคยผ่านการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ผ่านมาถึง 3 ครั้ง หากกล่าวถึงผลกระทบครั้ง
ใหญ่สุดที่มีต่อมนุษยชาติ ก็คงต้องยกให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1
* บริการและวิทยาการอัจฉริยะที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกัน
ท�ำให้คนกับวัตถุและวัตถุกับวัตถุบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ซึ่งปรากฏในวิถีชีวิตประจ�ำวัน
ในปัจจุบันบ้างแล้ว เช่น “กุญแจอัจฉริยะ (Smart Key)” ที่เป็นระบบสั่งงานให้รถปลดล็อกและ
สตาร์ตเครื่องโดยไม่ต้องเสียบกุญแจ “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ตกริด (Smart
Grid)” ที่ดูแลจัดการพลังงานไฟฟ้า แก๊ส ประปา และการระบายน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
** ใช้เรียกการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจทีเ่ กิดตามการปฏิรปู วิทยาการ ซึง่ เริม่ ต้นช่วง
กลางศตวรรษที่ 18 ในประเทศอังกฤษ
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เมื่อปลายศตวรรษที่ 18 เพราะแรงงานคนซึ่งเคยเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
การผลิตมาตลอด ถูกแทนทีด่ ว้ ยเครือ่ งจักรเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์
นี่คือผลกระทบอย่างมหาศาลที่ตามมาจากการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน�้ำ
เหตุการณ์เด่นอย่างหนึ่งในอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศต้นก�ำเนิด
การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมก็คอื คนงานในอุตสาหกรรมสิง่ ทอคิดว่าวิทยาการ
ใหม่เช่นเครื่องจักรไอน�้ำเป็นตัวการร้ายฉกชิงทุกสิ่งในชีวิตพวกเขาไป
จนลุกลามสู่การเคลื่อนไหวลัดไดต์ (Luddite)* ที่ต่อต้านวิทยาการโดย
วิธีประท้วงรุนแรง ก่อจลาจล จุดไฟเผาท�ำลายโรงงานสิ่งทอหรือโรงงาน
ทอผ้าฝ้ายที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรไอน�้ำช่วยผลิตสินค้า  หลังจาก
การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 1 ได้แพร่หลายสูป่ ระเทศอืน่ ๆ ในทวีปยุโรป

ภาพกลุ่มเคลื่อนไหวลัดไดต์ท�ำลาย
เครื่องจักรในพื้นที่อุตสาหกรรมของ
อังกฤษเมื่อศตวรรษที่ 19

* การเคลื่อนไหวลัดไดต์ (Luddite Movement) ใช้เรียกกลุ่มผู้ต่อต้านและท�ำลายเครื่องจักร
ในพื้นที่อุตสาหกรรมสิ่งทอบริเวณกลางและเหนือของอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1811-1817 การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมท�ำให้โรงงานใช้เครื่องจักรไอน�้ำส�ำหรับทอผ้าแทนแรงงานคน เมื่อประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจตกต�่ำจากสงครามนโปเลียน จ�ำนวนผู้ว่างงานจึงเพิ่มสูง นายจ้างหลายรายค้างจ่ายค่าแรง
ซ�้ำค่าครองชีพยังสูงขึ้นทุกวัน คนงานเห็นว่าเครื่องจักรเป็นสาเหตุท�ำให้พวกตนตกงาน และมี
ความเป็นอยู่แร้นแค้น จึงรวมตัวกันท�ำลายเครื่องจักร
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และสหรัฐอเมริกา  ก็ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่ยังส่งผล
อย่างยิ่งต่อด้านอื่น ๆ ทั้งสังคมและการเมือง หากจะกล่าวว่าการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 1 คือสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างโลก
ใบใหม่ขึ้นมาเลยก็ถือว่าไม่ผิดนัก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 เกิดช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อ
มนุษย์เราประดิษฐ์เครือ่ งจักรไฟฟ้าและสายพานการผลิต วิทยาการดังกล่าว
ท�ำให้จ่ายไฟฟ้าสู่โรงงานและผลิตสินค้าได้ปริมาณมาก เช่นกรณีของ
สหรัฐอเมริกา บริษทั รถยนต์ฟอร์ดใช้ไฟฟ้าประกอบติดตัง้ รถยนต์จนผลิต
รถรุ่นใหม่ชื่อ “ฟอร์ดโมเดลที (Ford Model T)” ได้จ�ำนวนมาก ช่วย
ลดต้นทุนผลิตต่อหน่วยลงกว่าครึ่ง หลอดไส้ร้อนและการจ่ายกระแสไฟ
ยังช่วยให้ทุกบ้านเรือนมีไฟฟ้าใช้ยามค�่ำคืน หากการเปลี่ยนแปลงนี้ท�ำให้
แรงงานเกษตรกรรมหลัง่ ไหลสูเ่ มืองใหญ่ ซึง่ ส่วนใหญ่กก็ ลายเป็นแรงงาน
ในโรงงาน ต้องท�ำงานผลิตสินค้าคราวละมาก ๆ และต้องท�ำแต่งาน
ตลอดวันราวกับเป็นอะไหล่ส่วนหนึ่งในเครื่องจักร แถมต�ำแหน่งงาน
เหล่านีย้ งั มีคนใหม่มาท�ำแทนได้เสมอ ท�ำให้ปญ
ั หาว่างงานทวีความรุนแรง  
มิหน�ำซ�้ำสังคมยังใส่ใจแต่ข้อดีของการผลิตให้ได้ปริมาณมากจนละเลย
เรือ่ งสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก ท�ำให้เด็ก ๆ ต้องท�ำงานอันตราย
สัมผัสสารเคมี เกิดเป็นปัญหาสังคมสารพัด
การปฏิวตั คิ รัง้ ที่ 3 เกิดช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เมือ่ การผลิตเปลีย่ น
มาใช้ระบบอัตโนมัติ เนือ่ งจากการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างไรก็ตามสภาพการณ์ทางสังคมยังคงเป็นเช่นเดิม พอ
กระบวนการผลิตเป็นระบบดิจิทัล แรงงานคนจึงลดสัดส่วนลงเรื่อย ๆ  
เพราะเมือ่ วิทยาการคอมพิวเตอร์กา้ วหน้าจนควบคุมสัง่ การโครงข่ายอุปกรณ์
แต่ละชิน้ ของโรงงานได้แล้ว หลายขัน้ ตอนจึงใช้เครือ่ งจักรกลแทนแรงงานคน
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การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม
ครั้งที่ 1

การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม
ครั้งที่ 2

เครื่องจักรไอน�้ำ เครื่องจักรไฟฟ้า
ใช้เครื่องจักร ผลิตปริมาณมาก
แทนแรงงานคน

1784

1870
หัวใจหลัก
คือบริษัทผู้ผลิต
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การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม
ครั้งที่ 3

ส่งผลกระทบ
การปฏิวัติ
ยิ
่
ง
กว่าการปฏิรูป
อุตสาหกรรม
อิ
น
เทอร์
เน็ต 10 เท่า
ครั้งที่ 4

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบผลิต
อัตโนมัติ

ดิจิทัล
โลกจริงกับโลกไซเบอร์
สหวิทยาการ
คลุมเครือ
ระบบอัตโนมัติ ส่งผลกระทบใหญ่

1969

พรมแดนระหว่าง

ปัจจุบัน
หัวใจหลัก
คือคน

ทุกแง่มุม เช่น สังคม
เศรษฐกิจ รัฐบาล
แม้แต่ระดับส่วนบุคคล
ไม่จ�ำกัดแค่วงการ
อุตสาหกรรมเท่านั้น

ศาสตราจารย์เจเรมี ริฟคิน (Jeremy Rifkin) นักอนาคตศาสตร์
ระดับโลกแห่งโรงเรียนธุรกิจวอร์ตนั มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา 
ยังเคยกล่าวเตือนผ่านผลงานหนังสือ The End of Work ว่าคน
จ�ำนวนมากจะตกงานในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งโลกกลายเป็น
ยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิวัติวิทยาการน�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อชีวิตเรา 
มนุษยชาติล้วนดิ้นรนหาทางแก้ปัญหาต�ำแหน่งงานลดลง และรีบปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนของยุคใหม่ทุกครั้ง ด้วยนัยเดียวกันจึงอาจกล่าวได้ว่า 
การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 ก็เป็นดัง่ อีกวงจรชีวติ หนึง่ ทีเ่ ราต้องเผชิญ
ปัญหาคือ โดยพื้นฐานการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ต่างจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 การปฏิวัติครั้ง
แล้ว ๆ มาคือการปฏิรปู วิทยาการซึง่ เน้นพืน้ ฐานทีฮ่ าร์ดแวร์ แต่การปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เน้นพื้นฐานที่ซอฟต์แวร์ วิทยาการเด่นของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1-3 คือเครื่องจักรไอน�้ำ เครื่องจักรไฟฟ้า 
และคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล�ำดับ ผู้มาทีหลัง
(Latecomer) ยังเข้าตลาดได้และสามารถกลายเป็นกลุ่มแถวหน้าหาก
ไล่ตามเทคโนโลยีให้ทัน แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีพื้นฐาน
เป็นซอฟต์แวร์นั้น เปรียบการรีบเร่งตามวิทยาการอย่างอินเทอร์เน็ต
แห่งสรรพสิ่ง Big Data* สหวิทยาการ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี
ชีวภาพ ซึ่งเหมือนเติมน�้ำลงภาชนะก้นรั่ว หากเราไม่อาจสร้างบุคลากร
แห่งศตวรรษที่ 21 ผูโ้ ดดเด่นด้านการเปลีย่ นแปลงซอฟต์แวร์ให้สอดคล้อง
* ข้อมูลขนาดมหึมาที่มีขนาดมหาศาล และรอบการเกิดสั้นกว่าเมื่อเทียบกับข้อมูลแบบแอนะล็อก
(Analog) หรือข้อมูลเชิงอุปมานในอดีต นอกจากรูปแบบข้อมูลตัวเลข ยังมีรูปแบบข้อความ
และภาพเคลื่อนไหวด้วย ค�ำว่า Big Data ไม่ได้สื่อถึงแค่ข้อมูลปริมาณมหาศาลเท่านั้น แต่ยังเป็น
ศัพท์เฉพาะที่หมายรวมถึงเทคโนโลยีจัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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กับยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 ความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างกลุม่ ผูน้ ำ� ตลาด
กับกลุ่มผู้เข้าตลาดทีหลังก็จะยิ่งทิ้งห่างตามวันเวลา
อาจฟังดูซำ�้ ซาก แต่เรือ่ งทีเ่ ราต้องพึงระลึกเพือ่ เตรียมรับมือยุคปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ไม่ใช่พลังพลวัตจากวิทยาการที่ท�ำให้สหรัฐอเมริกา
หรืออังกฤษเป็นผู้น�ำการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แต่คือทิศทาง
การศึกษา สหรัฐอเมริกาและอังกฤษไม่ประเมินผู้เรียนด้วยการให้ท่องจ�ำ
แล้วก�ำหนดค�ำตอบตายตัว แต่สนับสนุนให้นักเรียนอภิปรายกัน รู้จัก
ตั้งค�ำถามเพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ในแง่มุมใหม่ ต่างจากเกาหลีใต้ที่
นักเรียนทุกคนต้องจบการศึกษาด้วยหลักสูตรเดียวกัน นักเรียนของ
สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษจะได้เลือกเรียนวิชาที่เหมาะกับตัวเอง ฝึก
ทบทวนทีละขั้นทีละตอน ช่วยให้จดจ่อกับการเรียนมากขึน้ เมือ่ ได้เรียน
สิง่ ทีถ่ นัดและสนใจ
เมือ่ พิจารณาว่ายุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 จะเกิดการเปลีย่ นแปลง
ใดบ้าง เราจะเข้าใจได้วา่ ท�ำไมนอกจากประเด็นพัฒนาเทคโนโลยีจะส�ำคัญ
แล้ว เรายังต้องใส่ใจเรื่องสร้างบุคลากรแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ตอบโจทย์
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จึงส�ำคัญยิ่งกว่า
มาเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงด้านการแพทย์กันก่อน เราจะวินิจฉัย
และรักษาโรคให้คนไข้ได้ดว้ ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างวัตสัน (Watson)*
ซึ่งเป็นการน�ำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้
และยังใช้ข้อมูลทางการแพทย์นับล้าน เช่น ลักษณะนิสัยการกินส่วนตัว
* คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างระบบถามตอบอิงภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ (Natural
Language) พัฒนาต่อยอดจากโครงการ DeepQA ของไอบีเอ็ม ภายใต้การน�ำของเดวิด
เฟอร์รุชชี (David Ferrucci) โดยชื่อวัตสันนั้นตั้งตามชื่อของทอมัส เจ. วัตสัน (Thomas J.
Watson) ผู้ก่อตั้งไอบีเอ็ม
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รูปแบบการออกก�ำลังกาย ประวัติการตรวจสุขภาพ ประวัติโรคภัยของ
คนในครอบครัว ช่วยวิเคราะห์แนวทางป้องกันโรคและดูแลสุขภาพได้ทนั ที
การพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์พันธุกรรมกับการวิเคราะห์ Big Data
ยังใช้วิเคราะห์พันธุกรรมเฉพาะบุคคลเพื่อหายา วิธีรักษา หรือแม้กระทั่ง
เครื่องส�ำอางที่เหมาะสมกับคนคนนั้นมากที่สุด การพิมพ์ 3 มิติจะช่วย
ให้พมิ พ์คดั ลอกอวัยวะของตัวเองส�ำหรับใช้ปลูกถ่ายโดยไม่ตอ้ งใช้อวัยวะ
จากคนอืน่ อีกแล้ว แม้แต่กระบวนการฝึกอบรมของแพทย์กย็ งั ใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) กับเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกความจริง (Augmented Reality : AR)* มาช่วยให้ขั้นตอน
ฝึกนั้นสมจริง โดยชมตัวอย่างการผ่าตัดหรือกรณีตัวอย่างต่าง ๆ ที่อาจ

คนงานใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกความจริงกับงานอุตสาหกรรม
* หลายคนสับสนระหว่างเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) กับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก
ความจริง (AR) เทคโนโลยีความจริงเสมือนคือ การจ�ำลองภาพเหตุการณ์เสมือนจริงโดยใช้ทั้ง
ตัวเรา  (วัตถุวิสัย) ฉากและสิ่งแวดล้อม ส่วนเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกความจริง จะเป็น
การรวมโลกจริงกับวัตถุเสมือน 3 มิติเข้าด้วยกัน เรียกอีกอย่างว่า  เทคโนโลยีผสานโลกเสมือน  
(Mixed Reality : MR)
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ประสบระหว่างผ่าตัด ช่วยให้แพทย์รนุ่ ใหม่พฒ
ั นาฝีมอื รักษาได้ดขี นึ้ และ
เพิ่มเปอร์เซ็นต์ส�ำเร็จของการผ่าตัดให้สูงขึ้น ซึ่งโลกเรารู้จักครั้งแรกเมื่อ
บริษัทผลิตเครื่องยนต์อากาศยานโบอิง (The Boeing Company)
ใช้ภาพเสมือนในกระบวนการประกอบเครื่องบินเมื่อ ค.ศ. 1990
วงการอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน การพัฒนาของ
ปัญญาประดิษฐ์กบั เทคนิควิเคราะห์ Big Data จะช่วยให้ผผู้ ลิตประเมิน
รูปแบบ ความถี่ แนวโน้ม และรสนิยมการซื้อของลูกค้าแต่ละคน เพื่อ
คาดการณ์ทิศทางการบริโภค ช่วยให้ก�ำหนดปริมาณการผลิต แนวทาง
พัฒนาสินค้า ท�ำสือ่ โฆษณาให้ตรงกลุม่ เป้าหมายแบบเจาะลึกถึงรายบุคคล
พร้อมกับน�ำเสนอและขนส่งสินค้าได้ในช่วงเวลาเหมาะสมที่สุด การใช้
ปัญญาประดิษฐ์กบั เทคนิคประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ (Cloud Computing)*
จะเชือ่ มโยงแผนกภายในบริษทั เป็นสังคมทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กนั รวมถึงปัญญา
ประดิษฐ์กับเทคนิควิเคราะห์ Big Data ยังจัดการแจ้งปริมาณการผลิต
สินค้าแต่ละอย่างแก่โรงงานให้ตรงกับข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ และจัดระบบ
สั่งปริมาณวัตถุดิบการผลิตให้โดยอัตโนมัติ
มีการน�ำเทคโนโลยีความจริงเสมือนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกความจริงช่วยฝึกบุคลากร ท�ำให้บคุ ลากรใช้เครือ่ งจักรกลหรืออุปกรณ์
ท�ำงานได้เฉกเช่นผู้เชี่ยวชาญทันทีตั้งแต่การใช้งานครั้งแรก โดยไม่ต้อง
ท่องจ�ำขั้นตอนการใช้แต่อย่างใด จ�ำนวนพนักงานของแผนกดูแลจัดการ
องค์กร เช่น บัญชี ธุรการ จะค่อย ๆ ลดลงและถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์  
จ�ำนวนพนักงานในส�ำนักงานหรือคนงานในโรงงานลดลงเรือ่ ย ๆ โดยเฉพาะ
งานในพื้นที่อุตสาหกรรมอันตรายจะยิ่งใช้หุ่นยนต์มาท�ำงานแทน ช่วยลด
* ระบบเก็บข้อมูลและประมวลผลระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เปรียบได้กับการเก็บ
ข้อมูลไว้บนก้อนเมฆ) ซึ่งจะดึงเอาข้อมูลออกมาใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
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อุบัติเหตุของแรงงานคน แม้แต่พื้นที่เกิดอัคคีภัยก็ใช้หุ่นยนต์ดับเพลิง
และเมื่อน�ำเทคโนโลยีความจริงเสมือนกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกความจริงมาช่วยร่วมฝึกทหารให้กองทัพ ทีนี้ภาพตื่นเต้นลุ้นระทึกว่า
ต้องตัดสายไฟสีแดงหรือฟ้าตอนกู้ระเบิดก็จะกลายเป็นเพียงฉากใน
ภาพยนตร์ยุคเก่า
การน�ำรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมาใช้คมนาคมขนส่ง จะเปลี่ยน
พืน้ ทีภ่ ายในห้องโดยสารบนรถให้กลายเป็นพืน้ ทีใ่ ช้สอยด้านงานส�ำนักงาน
หรือความบันเทิง คาดว่าคนเราจะเปลี่ยนจากซื้อรถมาเช่ารถแทน ตาม
รายงานส�ำรวจข้อมูลการเดินทางในประเทศอังกฤษ (National Travel
Survey) เมือ่ ค.ศ. 2011 ระบุวา 
่ รถยนต์สว่ นใหญ่ในอังกฤษใช้เวลา
จอดอยู่เฉย ๆ ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ของ 1 วัน หรือใน 24 ชั่วโมง ทราวิส
คาลานิก (Travis Kalanick) ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานบริหารอูเบอร์
(Uber) บริษัทบริการเรียกใช้รถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้ให้ข้อมูล
ว่า รถยนต์ในสหรัฐอเมริกาใช้เวลาจอดนิ่ง ๆ อยู่กับที่เยอะกว่านัน้ เสียอีก
เมื่อกลับมาพิจารณาวิถีชีวิตคนเกาหลีใต้ก็จะเห็นว่าไม่ต่างกัน หาก
ไม่ใช่คนท�ำงานขนส่งหรือค้าขายที่ต้องใช้รถเยอะ ๆ รถยนต์ส่วนตัวใน
เกาหลีใต้ส่วนใหญ่ก็มักจอดนิ่งสนิท ทั้งที่แต่ละคนต่างเสียค่าใช้จ่าย
มากมายเพราะรถ ทั้งค่าซื้อรถ ค่าที่จอด ภาษี ประกันภัยรถยนต์
กรอบความคิดคนเราที่มีต่อรถยนต์จะเปลี่ยนไปแน่นอนเมื่อน�ำรถยนต์
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติมาใช้แทนหรือเมื่อน�ำโดรน (Drone) มาใช้
ขนส่งสินค้าหรือสิง่ ของส่วนตัวจนแพร่หลาย ทีนแี้ ค่แหงนหน้ามองท้องฟ้า
ก็จะเห็นโดรนอยู่ทั่วไป
ด้านการศึกษาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างไม่ต้องสงสัย
ไม่ว่าจะการศึกษาในโรงเรียนหรือการอบรมพนักงาน การมาถึงของ
19

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง เทคโนโลยีความจริงเสมือน และเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกความจริง จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนเป็น
ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ต�ำราเรียนกระดาษจะค่อย ๆ หายไป ผู้เรียน
จะใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แบบพกพาแทน แค่กดปุม่ ก็จะเห็นภาพเสมือน
ได้ตั้งแต่อวกาศจนถึงใต้ท้องทะเลลึก เรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบสมจริง
ประหนึ่งผู้เรียนได้ท่องอวกาศหรือแหวกว่ายกลางทะเลด้วยตัวเอง เมื่อ
ต้องการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ที่สนใจ ก็มีบริการแปลภาษาฟรี หรือมี
MOOC (Massive Open Online Courses ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียน
ออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย) คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open
Education Resources : OER) ซึ่งเสนอคลิปสอนบรรยายจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการระดับโลกผู้เป็นเลิศในศาสตร์ด้านนั้นได้ทันที
เรายังใช้ Big Data กับการวิเคราะห์ผลการเรียนด้วย ระบบจะ
เสนอบริการประเมินและแนวทางแก้ปญ
ั หาการเรียนให้ผเู้ รียนแต่ละคน
ช่วยให้ส�ำรวจตรวจตราพร้อมกับพัฒนาตนให้ไปถึงเป้าหมายการเรียนได้
ทันท่วงที ในห้องเรียนยังมีการใช้หุ่นยนต์ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยสอน
ควบคู่กับครูผู้สอนที่เป็นคนจริง ๆ เพื่อช่วยขยายรายละเอียดสิ่งที่เรียน
ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เราคาดการณ์ว่าการปฏิวัติครั้งที่ 4 จะน�ำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัน
น่าตื่นใจแก่หลากศาสตร์สาขา  ทั้งการแพทย์ อุตสาหกรรม คมนาคม
การศึกษา  แต่ขอให้ลองพิจารณาประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวถึง
ให้ลกึ สักหน่อย เราจะพบว่าอันทีจ่ ริงแล้วการปฏิวตั คิ รัง้ ที่ 4 ไม่มวี ทิ ยาการ
ใดเลยที่เป็นของใหม่ หัวใจส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากต่อยอด
แนวคิดโดยประยุกต์วิทยาการที่ได้รับการพัฒนามาก่อนหน้านั้นให้ปรับสู่
ทิศทางใหม่อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอาจจะหลายปี หรืออย่างช้าก็หลายสิบปี
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เดิมทีวตั สันของไอบีเอ็มซึง่ เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทนี่ ำ� การเปลีย่ นแปลง
สูว่ งการแพทย์นนั้ ได้รบั การพัฒนาจากดีปบลู (Deep Blue) ซึง่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เล่นหมากรุกเมื่อ ค.ศ. 1989 เจ้าดีปบลูของไอบีเอ็มเคยชนะ
แกรี คาสปารอฟ (Garry Kasparove) แชมป์หมากรุกโลกมาแล้วเมื่อ
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1997 ก็เหมือนตอนอัลฟาโกะ (AlphaGo)*
ของกูเกิลแข่งหมากล้อมกับอีเซดล (Lee Sedol) เมื่อเดือนมีนาคม
ค.ศ. 2016 ต่อมาไอบีเอ็มได้ให้คอมพิวเตอร์ระบบถามตอบภายใต้ชื่อ
วัตสันร่วมแข่งในรายการเกมโชว์ ชื่อ “จีโอพาร์ดี ! (Jeopardy !)”
ปรากฏว่ามันเอาชนะแบรด รัตเตอร์ (Brad Rutter) ผู้แข่งขันที่คว้า

แว่นตา 3 มิติใน ค.ศ. 1838 ใช้รูปถ่ายหรือภาพวาด 2 แผ่น
มองผ่านเลนส์ให้เห็นเป็นภาพ 3 มิติ
* โปรแกรมคอมพิวเตอร์เล่นหมากล้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาโดยกูเกิลดีปมายด์ (Google
DeepMind) ผลการแข่งขันระหว่างอัลฟาโกะกับฟ่านฮุย (Fan Hui) แชมป์หมากล้อมยุโรปเมื่อ
เดือนตุลาคม ค.ศ. 2015 คือ อัลฟาโกะชนะ 5 ต่อ 0 เกม ท�ำให้มนั กลายเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แรกของโลกที่เล่นชนะนักหมากล้อมมืออาชีพที่เป็นมนุษย์ได้ ต่อมาเมื่อแข่งกับอีเซดล แชมป์
หมากล้อมโลก ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม ค.ศ. 2016 อัลฟาโกะก็ชนะ 4 ต่อ 1 เกม อัลฟาโกะ
ต่างจากดีปบลู มันใช้อัลกอริทึมสูงกว่าเก็บข้อมูลวิเคราะห์ การแข่งขันระหว่างอัลฟาโกะกับอีเซดล
ได้รับการถ่ายทอดสดแบบสตรีมมิงวิดีโอ ท�ำให้เกิดประเด็นร้อนถกเถียงถึงอิทธิพลเชิงสังคมของ
จักรกลปัญญาประดิษฐ์กันในวงกว้างทั่วเกาหลีใต้
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รางวัลสูงสุด กับเคน เจนนิงส์ (Ken Jenings) แชมป์หลายสมัยของ
รายการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ไอเดียการสร้างวัตสันซึ่งใช้
ระบบปัญญาประดิษฐ์ได้รับการประยุกต์ใช้ประโยชน์หลากหลายจน
กลายเป็นเทคนิคส�ำคัญของศาสตร์ทางการแพทย์ที่น�ำไปสู่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 และยังด�ำเนินการพัฒนาและวิจยั ต่อเนือ่ งเพือ่ ขยาย
ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ในด้านอื่น เช่น นิติศาสตร์ ภาษี
เมือ่ กูเกิลคาร์ดบอร์ด (Google Cardboard) ถูกติดตัง้ ลงใน
สมาร์ตโฟนซึ่งผลิตได้ง่าย ราคาถูก ทุกคนก็ได้สัมผัสประสบการณ์
เทคโนโลยีความจริงเสมือน กูเกิลคาร์ดบอร์ดทีท่ ำ� ให้เทคโนโลยีความจริง
เสมือนแพร่หลายนั้น แท้จริงมีต้นก�ำเนิดจากภาพและการรับชมภาพ
3 มิติ (Stereoscopic Photos & Viewers) ซึ่งได้รับการพัฒนา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1838 กล่าวคือ ไอเดียใหม่ทใี่ ช้กบั สมาร์ตโฟนมีทมี่ าหลักจาก
เทคนิคเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี กระทั่งอุปกรณ์ใช้งานเทคโนโลยีความจริง
เสมือนแบบสวมศีรษะก็เป็นรูปแบบที่ใช้มาตลอดกับวงการเกมที่ได้รับ
การพัฒนาในทศวรรษ 1960

การฝึกบุคลากรด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกความจริง (AR)
เกิดครั้งแรกของโลกในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1992  
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เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกความจริงได้รับการพัฒนาในศูนย์
วิจัยอาร์มสตรอง (Armstrong Laboratory) สังกัดกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1992 แต่เพิ่งเป็นที่สนใจแพร่หลายทั่วโลกก็ตอน
แอปพลิเคชันเกมบนมือถือชือ่ “โปเกมอนโก (Pokemon GO)” เปิดตัว
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 ปัจจุบันมีการวิจัยเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกความจริงหลายรูปแบบเพือ่ ประยุกต์ใช้หลากสาขา เช่น การแพทย์
การศึกษา อุตสาหกรรม หากจอห์น แฮงก์ (John Hanke) ประธาน
บริหารและผูพ้ ฒ
ั นากูเกิลเอิรท์ (Google Earth)* ส�ำหรับบริการภาพถ่าย
พร้อมแผนที่ของกูเกิล ไม่คิดก่อตั้งธุรกิจสตาร์ตอัป (Startup) ด้วย
ความคิดว่า “อยากสร้างเกมที่เด็ก ๆ ได้ท�ำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่น” เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกความจริง
ก็อาจจะยังคงถูกใช้ในวงจ�ำกัดแค่หน่วยงานของทหารเช่นเดิม

นาฟแล็บวัน (NavLab 1) รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติคันแรกของโลก
ได้รับการพัฒนาใน ค.ศ. 1984
* โปรแกรมภาพถ่ายทางอากาศจากกูเกิล เป็นบริการแสดงภาพถ่ายทางอากาศพร้อมผังเมืองให้เห็น
เส้นทางภูมิภาคทั่วโลกเป็นรายแรกของโลก

23

แม้แต่การทดลองสร้างรถยนต์ขบั เคลือ่ นอัตโนมัตคิ รัง้ แรกก็เริม่ ต้นมา 
ตัง้ แต่ทศวรรษ 1920 แล้ว การสร้างรถยนต์ขบั เคลือ่ นอัตโนมัตสิ ำ� เร็จเป็น
ครัง้ แรกของโลกเกิดทีน่ าฟแล็บ (Navlab) มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1984 เป็นผลให้บริษัทผลิตรถยนต์ชั้นน�ำ เช่น เบนซ์
จีเอ็ม ฟอร์ด ฟ็อลคส์วาเกิน อาวดี้ โตโยต้า นิสสัน วอลโว่ บีเอ็มดับบลิว
พากันตั้งโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อตนจะได้เป็นผู้น�ำที่ท�ำให้รถยนต์
ขับเคลื่อนอัตโนมัติกลายเป็นสินค้ากระแสหลัก แต่เรื่องสนุกมีอยู่ว่า 
ผู้ท�ำให้สาธารณชนรู้จักรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในวงกว้างจริง ๆ
กลับเป็นบริษัทบริการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างกูเกิล ร่วมกับ
บริษทั บริการเครือข่ายคมนาคมรถยนต์ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกอย่างอูเบอร์
ระหว่างกูเกิลด�ำเนินงานวิจัยปัญญาประดิษฐ์และจักรกลเรียนรู้
(Machine Learning)* เพือ่ พัฒนาบริการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
กับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ก็เกิดสนใจงานทดสอบการวิ่งบนถนนใน
พื้นที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา  ซึ่งโดดเด่นเรื่องรถยนต์
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ขณะเดียวกันอูเบอร์ก็ท�ำโฆษณาบริการเครือข่าย
คมนาคมรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจนเรียกกระแสสนใจไปทั่วโลก
ส่วนการพิมพ์ 3 มิติได้รับการพัฒนาครั้งแรกโดยนักวิจัยโคดามะ
ฮิเดโอะ (Kodama Hideo) แห่งศูนย์วจิ ยั อุตสาหกรรมเทศบาลนาโงยะ
(Nagoya Municipal Industrial Research Institute) ประเทศ
ญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1981 ด้วยจุดประสงค์ขณะนั้นคือ การสร้างผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างทีเ่ ป็นต้นแบบ (Prototype) ราคาย่อมเยาส�ำหรับการผลิตสินค้า
* วิทยาการที่ท�ำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์ เป็นหนึ่งในศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์
การสร้างและวิเคราะห์อัลกอริทึมก็เพื่อสร้างระบบที่เพิ่มความสามารถด้วยตัวเองจากการเรียนรู้และ
คาดเดาบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประสบการณ์ได้
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