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สุชาต อุดมโสภกิจ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ

Society 5.0 ญี่ปุ่นยุคดิจิทัลเต็มตัว

ในขณะทีเ่ยอรมนกี�ำลงัมุง่หน้ำเข้ำสูย่คุ Industrie 4.0 (ภำษำ

เยอรมนั) แต่ญีปุ่น่ก�ำลงัจะก้ำวไปอกีขัน้ โดยรฐับำลญีปุ่น่จดัท�ำนโยบำย

ทีเ่รยีกว่ำ Society 5.0 ซึง่ไม่ได้มุง่เน้นกำรเตบิโตด้ำนเศรษฐกจิเท่ำนัน้ 

หำกแต่ให้ควำมส�ำคญักบักำรเตรยีมควำมพร้อมของชำวญีปุ่น่ในกำร

ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัลอย่ำงเต็มตัว

เยอรมนีมีนโยบำย Industrie 4.0 เอสโทเนียมีนโยบำย  

e-Estonia สิงคโปร์มีนโยบำย Smart Nation Platfom บริษัท General 

Electric ของสหรัฐอเมริกำมีแผน Industrial Internet เหล่ำนี้คือ 

สำเหตทุีร่ฐับำลญีปุ่น่มกีำรบ้ำนทีต้่องคดิหนกั เพรำะควำมเปลีย่นแปลง

ขนำนใหญ่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

(Internet of Things: IoT) ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: 

AI) หุน่ยนต์ (robotics) โลกเสมอืน (virtual reality) ควำมเป็นจรงิเสรมิ 

(augmented reality) กำรพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) ซึ่งคนญี่ปุ่น 

ต้องมีควำมพร้อมส�ำหรับเทคโนโลยีเหล่ำนี้ เพรำะมันจะอยู่ในชีวิต

ประจ�ำวัน

 กับอนาคต

ของชาวญี่ปุ่น

Society 5.0
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ชีวิตกับเทคโนโลยี

นับแต่นี้เป็นต้นไป ชีวิตของเรำจะต้องอยู่ท่ำมกลำงโลก 2 มิติ

ที่ผสมผสำนกัน ได้แก่ โลกทางกายภาพ (physical space) ซึ่งเป็นโลก

ที่เรำคุ้นเคยกันมำตั้งแต่เกิด สำมำรถสัมผัสได้ด้วยประสำททั้ง 5 คือ 

หู ตำ จมูก ลิ้น กำย ใจ และ โลกเสมือน (cyber space) ซึ่งเกิดขึ้น 

โดยอำศัยควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี โดยเฉพำะเทคโนโลยี

สำรสนเทศ โลกทั้ง 2 มิตินี้จะซ้อนทับกันอยู่อย่ำงแยกจำกกันไม่ออก 

บำงท่ำนอำจจะพอสังเกตได้บ้ำงว่ำ ทุกวันนี้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอยู่ 

ในโลกเสมือนมำกขึ้น บำงคนถึงขั้นเสพติด โดยเฉพำะสื่อสังคม

ออนไลน์ (social network) เช่น Facebook, LINE เป็นต้น ในอนำคต

โลกเสมอืนจะมบีทบำทในชวีติของเรำมำกขึน้ เซนเซอร์ชนดิต่ำง ๆ  จะ

อยู่แวดล้อมเรำ ซึ่งรวมถึงเสื้อผ้ำที่สวมใส่ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ ข้อมูล

จำกเซนเซอร์ที่วัดค่ำต่ำง ๆ ในโลกแห่งควำมเป็นจริงจะถูกวิเครำะห์

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งกำรตอบสนองกลับมำยังโลกแห่งควำม

เป็นจริงผ่ำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ รวมทั้งหุ่นยนต์

อุตสำหกรรมกำรผลิตจะเปล่ียนจำกกำรผลิตเพื่อให้ขำยได้

เพียงอย่ำงเดียวไปเป็นกำรผลิตเพื่อเป็นจุดตั้งต้นในกำรสร้ำงมูลค่ำ

จำกกำรให้บริกำรหลังกำรขำย หรือกำรปรับกำรผลิตจ�ำนวนมำก ๆ 

(mass production) ไปเป็นกำรผลิตเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำเฉพำะคน หรือเฉพำะกลุ่ม

อุตสาหกรรมรถยนต์ นอกจำกมีควำมเปลี่ยนแปลงจำกกำร

ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ 

(ซึ่งมีชิ้นส่วนน้อยลงอย่ำงมำก) แล้ว ยังอยู่ในช่วงของกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีกำรขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อม ๆ กับกำรเพิ่ม 

ฟังก์ชั่นต่ำง ๆ ให้กับรถในแนวทำงเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับกำร 

พัฒนำสมำร์ทโฟน ซึ่งหมำยควำมว่ำภำยในห้องโดยสำรของรถยนต์

จะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้นจนเทียบเคียงได้

กับห้องนั่งเล่น

ด้านสุขภาพ เสื้อผ้ำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ จะมีเซนเซอร์ต่ำง ๆ 

ทีค่อยตรวจวัดค่ำทีเ่กิดจำกพฤติกรรมกำรใช้ชวิีตของเรำแบบเรยีลไทม์ 

ข้อมูลเหล่ำนี้จะถูกวิเครำะห์เพื่อใช้ในกำรเตือน กำรป้องกัน หรือกำร

รักษำอย่ำงทันท่วงที
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ด้านการเงิน เทคโนโลยีกำรเงิน (financial technology:  

FinTech) จะท�ำให้เรำแทบไม่ต้องจับเหรียญหรือธนบัตรอีกต่อไป 

เพรำะกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและเงินตรำจะอยู่บนอินเทอร์เน็ต

วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์

รฐับำลญ่ีปุน่มองว่ำอตุสำหกรรมของญีปุ่น่มคีวำมก้ำวหน้ำมำ

โดยล�ำดับ แต่ยุทธศำสตร์ของประเทศตำมไม่ทัน จึงจ�ำเป็นต้องเสนอ

แนวคิด Society 5.0 ไว้ในแผนพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย ี(Science and Technology Basic Plan) ฉบบัที ่5 แนวคดิ

ดังกล่ำวอธิบำยว่ำ สังคมของมนุษย์แบ่งเป็น 5 ยุคใหญ่ ๆ ได้แก่

➲ สังคมแห่งการล่า (hunting society) หรือ Society 1.0  

เป็นยุคที่มนุษย์เร่ร่อนและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชำติ ล่ำสัตว์เพื่อยังชีพ 

อยู่ในช่วงตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์จนถึง 13,000 ปีก่อนคริสตกำล

➲ สังคมเกษตรกรรม (agrarian society) หรือ Society 2.0 

เป็นยุคที่มนุษย์มีที่อยู่อำศัยเป็นหลักแหล่ง มีกำรท�ำเกษตรกรรมเพื่อ

เลี้ยงชีพ และมีกำรพัฒนำเทคนิคด้ำนชลประทำน อยู่ในช่วง 13,000 

ปีก่อนคริสตกำล จนถึงปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 18

➲ สังคมอุตสาหกรรม (industrial society) หรือ Society 3.0 

เป็นยุคที่มนุษย์เร่ิมสร้ำงและใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรผลิตให้ได้จ�ำนวน

มำกเพื่อตอบสนองต่อประชำกรของโลกที่เพิ่มขึ้น และเริ่มมีกำร 

สร้ำงเครือ่งจกัรไอน�ำ้ มรีถไฟทีล่ำกจงูด้วยรถจกัรไอน�ำ้ อยู่ในช่วงปลำย

คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 20

➲ สงัคมสารสนเทศ (information society) หรอื Society 4.0 

เป็นยคุทีม่กีำรใช้คอมพวิเตอร์ในรปูแบบต่ำง ๆ  มเีครอืข่ำยคอมพวิเตอร์ 

อปุกรณ์สือ่สำรและคอมพวิเตอร์ถกูผนวกเข้ำด้วยกนั มกีำรแลกเปลีย่น

ข้อมูลจ�ำนวนมหำศำล อยู่ในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึง 

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 หรือยุคปัจจุบัน

➲ สงัคมฉลาดสดุๆ (super smart society) หรอื Society 5.0 

เป็นยุคที่โลกแห่งควำมเป็นจริงกับโลกเสมือนหลอมรวมเข้ำด้วยกัน 

เริ่มตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นไป

สร้างเศรษฐกิจและสังคมใหม่ โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

แผนฯ ฉบับดังกล่ำวได้แสดงควำมท้ำทำย 3 ประกำรที่ชำว

ญี่ปุ่นต้องเผชิญในอนำคต ดังนี้

1. สังคมสูงอาย ุซึ่งก�ำลังจะเข้ำสู่สังคมสูงอำยุสุด ๆ (super 

ageing society) และอัตรำกำรเกิดลดลง

2. ภัยธรรมชาติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแผ่นดินไหวและสึนำมิ
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3. คุณภาพของสิ่งแวดล้อม กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ 

ภูมิอำกำศ และแหล่งพลังงำน

รฐับำลญีปุ่น่มองว่ำกำรเผชญิกับควำมท้ำทำยดงักล่ำวในกำร

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมประเทศจ�ำเป็นต้องมีคนเป็นศูนย์กลำง 

ผู้คนในยุค Society 5.0 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสตรีและคนชรำจะต้องมี

ชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย สะดวกสบำย มีสุขภำพดี และมีวิถีกำรด�ำเนิน

ชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมตำมควำมต้องกำรของตน ซึ่งประกอบด้วย 

กำรท�ำงำน กำรพักผ่อน กำรบริโภค กำรศึกษำ กำรเดินทำง และกำร

ดูแลสุขภำพ

รัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันในกำรพัฒนำประเทศ โดยภำค

เอกชนจะปรบัเพิม่ผลิตภำพ (productivity) ด้วยกำรใช้ดจิทิลั (ซึง่เป็น

แก่นของ Industrie 4.0) และต้องปฏริปูรปูแบบในกำรท�ำธรุกจิ ระบบ

เศรษฐกิจและสังคมใหม่จะอยู่บนพื้นฐำนของกำรสร้ำงนวัตกรรม 

ญ่ีปุ่นจะขยำยธุรกิจใหม่ ๆ ออกไปยังต่ำงประเทศ (มำกกว่ำที่ท�ำอยู่

แล้วแต่เดมิ) และจะต้องมบีทบำทในกำรแก้ปัญหำในระดบัโลก ญีปุ่น่

ต้องใช้ควำมได้เปรียบของโลกกำยภำพที่มีอยู ่ในกำรสร้ำงควำม

สำมำรถในกำรแข่งขันภำยใต้ระบบที่ประกอบด้วยโลกไซเบอร์ 

และโลกกำยภำพ (Cyber-Physical Systems: CPS) โดยต้องท�ำใน 

3 เรื่องต่อไปนี้

1. ต้องผลิตสิ่งที่จับต้องได้ (hardware) และสิ่งที่จับต้อง 

ไม่ได้ (software)

2. ต้องสร้ำงนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (incremental 

innovation) และนวัตกรรมแบบพลิกโฉม (disruptive innovation)

3. ต้องสร้ำงนวัตกรรมบนฐำนเทคโนโลยี (technology-

based innovation) และนวัตกรรมที่ตอบสนองประเด็นทำงสังคม 

(social issue-based innovation)

การท�าลายก�าแพง 5 ชั้น

กำรสร้ำงเศรษฐกจิและสงัคมใหม่โดยเกดิควำมเปลีย่นแปลง

อย่ำงพลิกผัน จ�ำเป็นต้องท�ำลำยก�ำแพง 5 ชั้น ดังต่อไปนี้

1. ก�าแพงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงระหว่ำงกระทรวงต่ำง ๆ โดยต้องมียุทธศำสตร์ระดับชำติ 

ที่บูรณำกำรพันธกิจและภำรกิจของหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน ซ่ึง 

รวมถงึอตุสำหกรรมและภำคกำรศกึษำด้วย โดยมเีป้ำหมำยระดบัชำติ

ทีช่ดัเจนร่วมกนั กำรก�ำหนดทศิทำงในกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคม

ใหม่ต้องเกิดจำกกำรตัดสินใจร่วมกันของทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 

และประชำสงัคม กำรสนบัสนนุส่งเสรมิ หรอืกำรรณรงค์ของหน่วยงำน

ต่ำง ๆ ต้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

2. ก�าแพงของระบบกฎหมาย โดยต้องพัฒนำกฎหมำยให้

สอดคล้องและสำมำรถรบัมอืกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลย ีไม่เช่น

นั้นระบบก�ำกับดูแลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรสร้ำง

นวัตกรรมก็เป็นได้ เช่น ยำนพำหนะและอำกำศยำนไร้คนขับ จ�ำเป็น

ต้องมีกฎหมำยและกำรก�ำกับดูแลแบบใหม่ โดยต้องฟังเสียง

ประชำชนด้วย กำรบรหิำรตัง้แต่ระดบัประเทศจนถงึระดบัท้องถ่ินหลกี

ไม่พ้นที่จะต้องใช้ดิจิทัล

3. ก�าแพงด้านเทคโนโลยี โดยต้องสร้ำงสังคมฐำนควำมรู ้

จนสำมำรถสร้ำงเทคโนโลยี และเป็นสังคมที่เสพเทคโนโลยีด้วย 

สติปัญญำ แผนพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีฉบับที่ 5 ได้

ก�ำหนดไว้ว่ำ กำรลงทนุด้ำนกำรวจิยัของภำครฐัต้องไม่น้อยว่ำร้อยละ 

1 ของ GDP ซึ่งเท่ำกับ 26,000 ล้ำนเยน นอกจำกนี้รัฐบำลญ่ีปุ่น 

ยังสนับสนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงนวัตกรรมที่เรียกว่ำ 

Strategic Innovation Promotion Program: SIP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่

ด�ำเนินกำรข้ำมกระทรวง และ Impulsive PAradigm Change 

through disruptive Technologies Program: ImPACT รวมทั้งจะ

ปฏิรูประบบนวัตกรรมระดับชำติ (national innovation system) ด้วย

4. ก�าแพงด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยประชำชนต้องมีส่วน

ร่วมในระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่ตลอดเวลำ ต้องมกีำรปฏริปูกำร

ศึกษำบนหลักกำรที่ว่ำ มนุษย์มีอิสระทำงควำมคิดและสำมำรถสร้ำง

คณุค่ำใหม่ด้วยกำรท�ำงำนกบัผูอ้ืน่ร่วมกบักำรผสมผสำนองค์ประกอบ

ต่ำง ๆ  เข้ำด้วยกนั ประเดน็ทีร่ฐับำลญีปุ่น่ให้ควำมส�ำคญั คอื กำรสร้ำง

ควำมฉลำดรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT literacy) ในเด็กระดับ

ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (lifelong education) นอกจำกนี้ยังมีแผนท่ีจะสร้ำงสภำพ

แวดล้อมเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชำญหรือผู้มีทักษะเฉพำะทำงระดับสูงให้

ท�ำงำนและใช้ชีวิตในประเทศด้วย

5. ก�าแพงด้านการยอมรับของสังคม โดยต้องมีวิสัยทัศน์
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ระดับชำติที่ได้รับกำรยอมรับร่วมกันจำกทุกภำคส่วน เทคโนโลยีและ

สังคมต้องมีควำมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กำรใช้เทคโนโลยี

ต้องระมัดระวังผลกระทบในทำงลบท่ีจะเกิดกับสังคม กำรสร้ำงและ

ใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีต้องมีกำรพิจำณำผลกระทบด้ำนจริยธรรม 

กฎหมำย และสงัคม (Ethical, Legal and Social Implications:  ELSI) 

ร่วมไปด้วย ประเด็นที่ไม่ควรถูกละเลยครอบคลุมถึงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงมนุษย์กับเคร่ืองจักรกล (ในที่นี้หมำยถึงหุ่นยนต์และปัญญำ

ประดิษฐ์) ตลอดจนประเด็นทำงปรัชญำ อำทิ ควำมสุขส่วนบุคคล 

มนุษยชำติ

ความริเริ่มของภาคอุตสาหกรรม

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมด้วยกำรสร้ำงนวัตกรรมแบบเปิด 

(open innovation) ผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทต่ำง ๆ  ทั้งภำยใน

ประเทศและต่ำงประเทศ เพือ่ร่วมกนัสร้ำงควำมเข้มแขง็ของพืน้ทีท่ีไ่ม่

ต้องแข่งขัน (non-competitive area) โดยเป็นกำรสร้ำง ใช้และรับ

ประโยชน์ร่วมกัน ควำมร่วมมือระหว่ำงอุตสำหกรรม ภำคกำรศึกษำ

และภำครัฐซึ่งมีอยู่แต่เดิมจะได้รับกำรยกระดับขึ้นไปอีก ผ่ำนกำรมี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน อำทิ กำรเห็นภำพของสังคมในอนำคตเป็นภำพ

เดียวกัน ซึ่งในภำพดังกล่ำวจะมีประเด็นต่ำง ๆ ที่ต้องให้ควำมสนใจ

จะมีกำรสร ้ำงสภำพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อกำรเติบโตของ 

ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กตลอดจนบริษัทเกิดใหม่ 

(start-up) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ผลติภำพให้แก่เศรษฐกิจในภำพ

รวม รวมทัง้ต้องมยีทุธศำสตร์ในกำรสร้ำงมำตรฐำนและสร้ำงก�ำลงัคน

ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรควรเข้ำไปมี

ส่วนร่วมกบัสถำบนักำรศึกษำในกำรสร้ำงคนให้ตรงกับควำมต้องกำร

ของภำคอุตสำหกรรม

จะมีกำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนประกอบกำร 

เพื่อให้เกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ที่เอ้ือต่อกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 

และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของพนกังำน ทัง้นีค้วำมสำมำรถทีห่ลำกหลำย

ของพนักงำนจะเป็นจุดแข็งของสถำนประกอบกำรที่ควรได้รับกำร 

ส่งเสริม

ในอนำคตจะมงีำนแบบใหม่เกดิขึน้ ในขณะทีง่ำนแบบเก่ำบำง

ประเภทจะหำยไป จึงควรมีกำรเตรียมตัวส�ำหรับกำรเคล่ือนย้ำยงำน

ที่จะมีมำกขึ้น รูปแบบกำรท�ำงำนที่หลำกหลำยขึ้น มีควำมยืดหยุ่น 

มำกขึ้น

สรุป

Society 5.0 มุ ่งเน้นกำรสร้ำงศักยภำพของคนในสังคม 

โดยมองว่ำมีควำมท้ำทำยที่สังคมญี่ปุ ่นต้องเผชิญรออยู่ข้ำงหน้ำ 

กำรเตรียมควำมพร้อมของปัจเจกบุคคลและหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง 

ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ สถำบันวิจัยอย่ำงเป็นระบบ 

จะท�ำให้กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โดยประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมยืดหยุ่น และ 

มีทำงเลือดในกำรใช้ชีวิต

ส่วนประเทศไทย เรำอำจไม่จ�ำเป็นต้องมุ่งหวังให้เกิดสังคม 

5.0 ขอเพยีงแต่คนไทยมอีปุนสิยัทีพ่งึปรำรถนำ เช่น ควำมมวีนิยั ควำม

เคำรพกฎหมำย ควำมรบัผดิชอบ ควำมซือ่สตัย์ กเ็พยีงพอแล้ว เพรำะ

ควำมรู้อย่ำงเดียวไม่พอส�ำหรับกำรสร้ำงชำติ แต่ต้องกำร “ส�ำนึก”  

ในเรื่องดังกล่ำวร่วมด้วย
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