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อะไรคือ IR 4.0?
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การปฏิวัติอุตสาหกรรม

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Evolution) คือ
การเปล่ียนแปลงแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยี 
ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม หรือการติดต่อส่ือสาร เป็นต้น โดยใน
อดีตที่ผ่านมานั้น ได้เกิดการปฏิวัตอุตสาหกรรม
ของโลกแล้วทั้งส้ิน 3 ครั้ง 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่สี่จะเป็นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อการผลิต โดยเป็นการ
ผสมผสานเทคโนโลยีเชิงกายภาพ เชิงดิจิทัล และ
เชิงชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม
• วิธีการท าธุรกิจเปล่ียนแปลงไป
• แนวทางการท างานของประชาชนเปล่ียนแปลง
ไป ยืดหยุ่นมากขึ้น

• ธุรกิจการบริการเร่ิมมีบทบาทสูง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่ง (The First Industrial Revolution)
ริเร่ิมการใช้พลงังานไอน า้ในงานอตุสาหกรรม และเน้นการผลติโดยเคร่ืองจกัรกล

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง The Second Industrial Revolution
เร่ิมใช้พลงังานไฟฟา้ในการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมเป็นจ านวนมาก (mass 

production)
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม The Third Industrial Revolution
ใช้ระบบอิเล็กทรอกนิกส์และระบบสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนนุการผลติสินค้าอตุสาหกรรมด้วยระบบอตัโนมตัิ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่สี่
The Fourth Industrial Revolution

Implantable Technologies
Our Digital Presence 

Vision as the New Interface

Wearable Internet 

Ubiquitous Computing
A Supercomputer in Your Pocket

Storage for All 
The Internet of and for Things

Big Data for Decisions 

The Connected Home 
Smart Cities 

AI and White-Collar Jobs 

Driverless Cars 
Artificial Intelligence and Decision-Making

Robotics and Services 

Bitcoin and the Blockchain

The Sharing Economy 
Governments and the Blockchain

3D Printing and Manufacturing
3D Printing and Human Health 

Designer Beings 

Neurotechnologies
3D Printing and Consumer Products 

ที่มา: The Fourth Industrial Revolution (World Economic Forum, 2016)



แนวโน้มส าคัญและจุดเปลี่ยนแปลง (Megatrends and Tipping Points) ของเทคโนโลยีดิจิทัล
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ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

แนวโน้มเชิง
กายภาพ

แนวโน้มเชิง
ดิจิทัล

แนวโน้ม
เชิงชีวภาพ

2018 2021 2022 2023

2024 2025 2026 2027

Storage for All
Robotics and 

Services

 The Internet of 
and for Things

 Wearable Internet
 3D Printing and 

Manufacturing

 Implantable Tech.
 Big Data for Decisions
 Vision as New Interface
 Our Digital Presence
 Governments and the 

Blockchain
 A Super-computer in 

Your Pocket

 Ubiquitous 
Computing

 3D Printing and 
Human Health

 The Connected 
Home

 3D Printing and 
Consumer 
Products

 AI and White-
collar Jobs 

 Driverless Cars
 AI and Decision-Making
 Smart Cities

 Bitcoin and the 
Blockchain

เศรษฐกิจแบ่งปัน และการ
กระจายความเช่ือม่ัน (The 
Sharing Economy and 
Distributed Trust)

ระบบการประมวลผล 
สื่อสาร และจัดเก็บข้อมูล
ในทุกพื้นที่ (Computing, 
Communications and 
Storage Everywhere)

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
เช่ือมอุปกรณ์และเครื่องมือ 
(The Internet of Things)

ความเช่ือมโยงระหว่าง
บุคคลและอินเทอร์เน็ต 
(People and the 
Internet)

การแปลงดิจิทัลไปสู่สิ่งที่จับ
ต้องได้ (The Digitization of 
Matter)

ปํญญาประดิษฐ์ และข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Artificial 
Intelligence (AI) and Big 
Data)

แนวโน้มส าคัญ (Megatrends) จุดเปลี่ยนแปลง (Tipping Points)

แนวโน้มเหล่าน้ีสามารถูกแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
 ยานยนต์ขับเคลื่อน

อัตโนมัติ
 การพิมพ์สามมิติ

 เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ขั้นสูง

 วัสดุใหม่ๆ



ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สามารถแบ่งได้เป็น 5 ด้านหลัก
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ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

เศรษฐกิจ (Economy) ธุรกิจ (Business) ประเทศและโลก (National and Global)

สังคม (Society) ปัจเจกบุคคล (The Individual)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน

วิธีการท างาน

ความคาดหวังของ
ผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจาก
ข้อมูล

ความคิดสร้างสรรค์ร่วม รูปแบบการปฏิบัติการใหม่

ภาครัฐ การรักษาความปลอดภัย
ระหว่างประเทศ

ประเทศ ภูมิภาค และเมือง

ความไม่เท่าเทียมทางสังคม 
และประเด็นด้านชนชั้น

ชุมชน (Community)

การยืนยันตัวตน ศีลธรรม 
และจริยธรรม

ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล 
(Human Connection)

การจัดการข้อมูลสาธารณะและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 



ผลกระทบของแรงขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีในมิติตา่งๆ ที่ส าคัญทั้ง 5 
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Drivers

Impacts

ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016
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เทคโนโลยีทั้ง 23 ด้านนี้ ได้รับการคาดการณ์วา่จะปฏิวัตวิิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
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AI and White-Collar Jobs 

The Connected Home Implantable Technologies

Our Digital Presence 

Vision as the New 
Interface

Wearable Internet 

Ubiquitous Computing

A Supercomputer in Your 
Pocket

Storage for All 

The Internet of and for 
Things

Smart Cities 

Big Data for Decisions 

Driverless Cars 

Artificial Intelligence and 
Decision-Making

Robotics and Services 

Bitcoin and the Blockchain

The Sharing Economy 

Governments and the 
Blockchain

3D Printing and 
Manufacturing

3D Printing and Human 
Health 

Designer Beings 

Neurotechnologies

3D Printing and 
Consumer Products 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016



การเปลี่ยนแปลงที่ 1 – เทคโนโลยีการฝังตัว (Implantable Technologies)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)

“โทรศัพท์ส่ือสารเคลื่อนที่ที่ฝังตัวใต้ผิวหนัง
เครื่องแรกของโลก”

ผู้คนจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัลได้มากยิ่ง 
เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับร่างกายของผู้ใช้

รอยสักดิจิทัล (Digital Tattoo)
รอยสักดิจิทัลสามารถท างานได้หลากหลาย 
รูปแบบ อาทิ การปลดล๊อครถยนต์ การ
เข้ารหัสโทรศัพท์มือถือ หรือการติดตาม
การท างานของร่างกาย

• ลดอัตราการสูญหายของเด็ก
• สุขภาพที่ดีขึ้น
• เพิ่มการพึ่งพาตนเอง
• มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น
• ส่งเสริมระบบการบันทึกภาพ (Image Recognition) และบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล

• อาจมีการเฝ้าระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
• ความปลอดภัยของข้อมลูลดลง
• เกิดการเสพย์ติดเทคโนโลยีและการแยกตัวออกจากความเป็นจริง 
(Escapism)

• เพิ่มสิ่งที่ท าใหไ้ขว้เขว

• อายุยืนขึ้น
• การยืนยันตัวตลอดแบบเรียลไทม์
• เกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม
• เกิดการเปล่ียนแปลงในการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016



การเปลี่ยนแปลงที่ 2 – ตัวตนทางดิจิทลั (Our Digital Presence)
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ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)

“กว่าร้อยละ 80 ของประชาชนจะมีตัวตน
ดิจิทัลบนโลกอินเทอร์เน็ต”

คนทั่วไปจะมีตัวตนบนโลกดิจิทัลมากกว่าหนึ่งตัวตน 
เช่น Facebook, Twitter, Instagram, และอื่นๆ 

พลังของเครือข่ายสังคมออนไลน์
ถ้าเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
สูงสุด 3 อันดับแรกถูกนิยามเป็นประเทศ 
เว็บไซต์ เหล่านี้ จะมีประชากรรวมกัน
มากกว่าประชากรจีนกว่าหนึ่งพันล้านคน

• ความโปร่งใสเพิม่สูงขึ้น
• การส่ือสารระหว่างปัจเจกบุคคลและกลุ่มต่างๆ เร็วขึ้นและมากขึ้น
• เสรีภาพในการส่ือสาร และการพูดจะสูงขึ้น
• การแลกเปล่ียนข้อมูลรวดเร็วขึ้น
• สามารถใช้การบริการภาครัฐได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• กระทบความเป็นส่วนตัวของบุคคล
• อาจมีการโจรกรรมตัวตนมากขึ้น (Identity theft)
• เกิดการติดตามตัวทางออนไลน์มากขึ้น (Stalking)
• เกิดการแบ่งแยกฝ่ายมากขึ้น (Polarization)
• เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

• รอยเท้าในโลกดิจิทัล
• การโฆษณาที่มกีลุ่มเป้าหมาย
• ข้อมูลข่าวสารที่มีเป้าหมายมากขึ้น
• เกิดการส ารวจข้อมูลของปัจเจกบุคคล
• ตัวตนดิจิทัลกลายเป็นตัวตนถาวร
• พัฒนาการเคล่ือนไหวบนโลกสังคมออนไลน์ง่ายขึ้น



การเปลี่ยนแปลงที่ 3 – การมองเพือ่ควบคุม (Vision as the New Interface)
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ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)

“ร้อยละ 10 ของแว่นสายตาทั่วโลกเช่ือมต่อ
จะกับอินเทอร์เน็ต”

การใช้สายตาเพื่อควบคุมและรับข้อมูลจากอุปกรณ์
ดิจิทัลจะเปิดมิติใหม่ในการเรียนรู้ การค้นหาเส้นทาง 
การให้ข้อเสนอแนะต่อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
การรับสื่อบันเทิง และคนพิการจะสามารถซึมซับ
ประสบการณ์การใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

แว่นตาเหล่าน้ีมีวางขายทั่วไปแล้ว
แว่นประเภทนี้สามารถบิดเบียนวัตถุ 3 มิติ 
ให้ข้อมูลสด หรือฉายภาพหรือวีดิโอบนผืน
กระดาษ

• ตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที เน่ืองจากรับข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• เพิ่มรูปแบบการท างานโดยใชส้ายตา
• ท าให้ผู้พิการตอบสนองและควบคุมการเคล่ือนไหวได้ ซึ่งส่งผลให้
ประสบการณ์ชีวิตดียิ่งขึ้น

• รบกวนสมาธิ ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
• ผลกระทบการเทือนทางจิตใจจากประสบการณ์การใชง้านที่ไมด่ี
• เกิดการเสพย์ติดเทคโนโลยีและการแยกตัวออกจากความเป็นจริง 
(Escapism)

• ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมบันเทิงประเภทใหม่
• การรับข้อมูลแบบทันท่วงที



การเปลี่ยนแปลงที่ 4 – อินเทอร์เน็ตทีส่วมใส่ได้ (Wearable Internet)
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ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)

“ประชากรรอ้ยละ 10 สวมใส่เสื้อผ้าที่
เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต”

ทุกวันน้ี เทคโนโลยีถูกฝังลงไปในสมาร์โฟนที่ผู้คนเก็บ
ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้า แต่ในอนาคต เทคโนโลยีจะ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของเสื้อผ้า

Smart watches
บริษัท Gartner คาดว่ามี Smart Watch
และสายรัดข้อมือประเภทอื่นๆ ประมาณ 
70 ล้านเครื่องถูกขายไปในปี 2558 และจะ
เพิ่มเป็น 514 ล้านเครื่องใน 5 ปี

• ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ท าให้ชีวิตยืนยาวขึ้น
• ดูแลตัวเองได้มากยิง่ขึ้น
• ดูแลสุขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
• ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
• จ านวนเด็กสูญหายน้อยลง
• เส้ือผ้าที่ถูกท าขึ้นเฉพาะบุคคล (Personalized Clothes)

• ความเป็นส่วนตัว/การถูกสอดส่อง
• เกิดการเสพย์ติดเทคโนโลยีและการแยกตัวออกจากความเป็นจริง 
(Escapism)

• ความปลอดภัยของข้อมลู

• การยืนยันตัวตนแบบทันท่วงที
• การเปล่ียนแปลงต่อพฤติกรรมการตอบสนองระหว่างบุคคลและ
ความสัมพนัธ์

• รูปภาพและข้อมูลส่วนตัว



การเปลี่ยนแปลงที่ 5 – คอมพิวเตอร์ทีพ่บได้ทั่วไป (Ubiquitous Computing)
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ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“ร้อยละ 90 ของประชากรทั่วโลกสามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้”

ในอนาคต การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็น
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเทคโนโลยีแบบ
ไรส้ายจ าเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานน้อย

ท าใหอ้ินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ทั่วโลก
พื้นที่ครอบคลุมและราคาที่เข้าถึงได้ 
เป็นสองความท้าทายส าคัญต่อการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตให้ผู้คนทั่วโลก

• ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่หา่งไกลสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น

• การเข้าถึงการศึกษา ระบบสาธารณสุข และบริการของภาครัฐ
• การมีตัวตน (Presence)
• โอกาสการท างานที่สูงขึ้น และงานรูปแบบใหม่ๆ
• รับข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น
• รวมตัวได้ง่ายยิ่งขึ้น
• การเปล่ียนแปลงทางการเมืองสู่ระบบประชาธปิไตย
• เพิ่มความโปร่งใสและการมส่ีวนร่วมของประชาชน

• การหลอกลวงออนไลน์และ Echo Chambers
• ความขัดแย้งทางการเมือง
• การถูกปิดก้ันการเข้าถึงในบางประเทศ/พื้นที่



การเปลี่ยนแปลงที่ 6 – ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในกระเป๋ากางเกง (A Supercomputer in
Your Pocket)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“ร้อยละ 90 ของประชากรทั่วโลกใช้งาน
สมาร์ทโฟน”

จ านวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนจะเพิ่มข้ึนเป็น 3,500 คน
ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 59 ของประชากรทั่วโลก ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 50 ในปี 2560

สมาร์ทโฟนในราคาที่เข้าถึงได้
สมาร์ทโฟนที่มีราคาถูกลง มีพลังการ
ค านวณสูงขึ้น และการใช้งานที่ก าลังเติบโต
ขึ้นในประเทศตลาดใหม ่(Emerging 
Market)
จะเสมือนกับว่า ทุกคนมีซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์อยู่ในกระเป๋ากางเกง

• ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่หา่งไกลสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น

• โอกาสการท างานที่สูงขึ้น และงานรูปแบบใหม่ๆ
• ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะ e-Commerce
• รับข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น และรวมตัวได้ง่ายยิ่งขึ้น
• การเปล่ียนแปลงทางการเมืองสู่ระบบประชาธปิไตย
• เพิ่มความโปร่งใสและการมส่ีวนร่วมของประชาชน

• การหลอกลวงออนไลน์และ Echo Chambers
• ความขัดแย้งทางการเมือง
• การถูกปิดก้ันการเข้าถึงในบางประเทศ/พื้นที่

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• การเข้าถึงไดต้ลอดเวลา
• ไร้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวและการท างาน
• Anywhere/Everywhere
• ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการผลิตสมาร์ทโฟน



การเปลี่ยนแปลงที่ 7 – พื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิทลัส าหรบัทุกคน (Storage for All)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“ร้อยละ 90 ของประชากรทั่วโลกมีพื้นที่
จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลแบบไม่จ ากัดและไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย”

ตลาดการซ้ือขายพื้นท่ีเก็บข้อมูลก าลังเปลี่ยนแปลงไป 
ผู้ใช้งานท่ัวไปจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่จ ากัด และไม่
มีค่าใช้จ่าย โดยโอกาสการท าก าไรจะลดเหลือเพียง
การท าโฆษณาและโทรมาตร (Telemetry)

พื้นที่บนกลุ่มเมฆแบบไม่เสยีค่าใชจ้่าย
ในขณะน้ี หลายบริษัทใหบ้ริการพื้นที่เก็บ
ข้อมูลบนกลุ่มเมฆโดยไมต่้องเสียค่าใชจ้่าย
แล้ว โดยพื้นที่เหล่าน้ันมีขนาดตั้งแต่ 2 GB 
จนถึง 50 GB

• ระบบกฎหมายที่จะมกีารเปล่ียนแปลงไป
• ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
• ขยายข้อจ ากัดในการเก็บข้อมลูส่วนตัว

• ความเป็นส่วนตัว/การถูกสอดส่อง

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• การจัดเก็บข้อมูลแบบตลอดกาล (Eternal Memory)
• การสร้างเน้ือหาที่เพิ่มมากขึ้น การแบ่งปันการใช้งานข้อมลู



การเปลี่ยนแปลงที่ 8 – The Internet of and for Things (IOT)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“เซนเซอร์กว่า 1 ล้านล้านชิ้นจะเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต”

ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกชนิดจะสามารถ
เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถสื่อสารระหว่าง
กันได้ และเซนเซอร์จะอยู่ในทุกที่เพื่อช่วยให้ผู้คนรับรู้
ถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัว

การติดต้ัง IOT ในผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
บริษัทขนาดใหญ่หลายราย อาทิ Ford และ 
BMW เป็นต้น โดยได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่
มีหน่วยคอมพวิเตอร์ประมวลผลอยู่ข้างใน 
หรือมีเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลและ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

• ผลิตภาพการผลิตเพิม่ขึ้น
• คุณภาพชีวิตที่ดข้ึีน
• เกิดธุรกิจใหม่
• ตลาดแรงงานและทักษะแรงงานเปลีย่นแปลง
• การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากข้ึน
• การใช้ทรัพยากรโปร่งใสมากข้ึน
• ความต้องการพื้นท่ีจัดเกบ็ข้อมูลและแบนวธิมากข้ึน
• เกิดการให้บริการดิจิทัลพ่วงกบัผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
• เกิดยุคสมัยของความรู้และมูลคา่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ
• ผลิตภัณฑ์จะถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลได้มากข้ึน
• มีความปลอดภัยมากข้ึน
• ต้นทุนการให้บริการสง่สินคา้ลดลง
• สภาพแวดล้อมดข้ึีน

• ความเป็นสว่นตัว
• แรงงานไร้ฝีมือสูญเสียอาชีพ
• เกิดการแฮคข้อมูล และประเด็นเรื่องความปลอดภยั
• สินค้ามีความซับซ้อนมากข้ึน และเสี่ยงต่อการสูญเสยีการควบคุม

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• รูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลง
• ทุกบริษัทจะต้องกลายเปน็บริษัทซอฟต์แวร์
• เกิดระบบอัตโนมัตขิองการท างาน
• กระจายโครงสร้างพื้นฐานดา้น IT อย่างมหาศาล
• รูปแบบธุรกิจได้รับผลกระทบจากคุณคา่ของข้อมูล
• เกิดธุรกิจใหม่
• อัตราการใช้งานสนิคา้ตา่งๆมากข้ึน



การเปลี่ยนแปลงที่ 9 – บ้านที่เชื่อมต่อกับทุกอย่าง (The Connected Home)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“ร้อยละ 50 ของการจราจร
อินเทอร์เน็ตจะเป็นการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์และเครื่องใช้ในบ้าน”

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นการ
ใช้งานเพื่อการติดต่อสื่อสารและการรับสื่อบันเทิง
ส่วนตัว

เคร่ืองวัดอุณหภูมิและเคร่ืองตรวจจับ
ควันที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
บริษัท Nest ซึ่งผลิตเคร่ืองวัดอุณหภูมิและ
เครื่องตรวจจับควันที่เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตได้เริ่มโครงการนักพัฒนา 
(Developer Program) และได้มีการร่วมมอื
กับ Mercedes-Benz เพื่อจัดท าระบบ
เชื่อมต่อกับบ้านผ่านรถยนต์

• ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
• ความสะดวกสบาย
• ความปลอดภัยและการตรวจจับการบุกรกุ
• การควบคุมทางไกล
• การแบ่งปันระหว่างผู้อยู่อาศัยในบ้าน
• เพิ่มความสามารถในการอยู่ด้วยตัวเอง
• เพิ่มโอกาสการโฆษณาแบบมีเป้าหมาย (Targeted Advertising) และสร้าง
ผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม

• ลดต้นทุนในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข
• การเตือนภัยและการขอความชว่ยเหลือฉุกเฉิน
• การควบคุมเครื่องใช้ในบ้าน

• ความเป็นส่วนตัว
• การสอดส่อง
• การโจมตีทางไซเบอร์ และอาชญากรรม

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• ผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
• การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน
• ความเป็นส่วนตัว และความเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Ownership)



การเปลี่ยนแปลงที่ 10 – เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“เมืองแรกในโลกที่มีประชากรมากกวา่ 
50,000 คน และไม่มีไฟจราจร”

เมืองหลายๆ เมืองในโลกจะเชื่อมต่อการให้บริการ 
ระบบสาธารณูปโภคและถนนกับอินเทอร์เน็ต โดย
เมืองอัจฉริยะเหล่านี้จะสามารถบริหารจัดการพลังงาน 
การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การขนส่ง และการจราจรได้
ด้วยตนเอง

Santander เมืองอัจฉริยะ
Santander เป็นเมืองในสเปนที่มีเซนเซอร์
ทั้งหมด 20,000 ตัวเชื่อมต่อกับตึก 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง และระบบ
สาธารณูปโภค

• ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
• ผลิตภาพการผลิตท่ีเพิ่มสงูข้ึน
• ประชากรย้ายเข้าพื้นท่ีเมืองมากข้ึน
• ประชากรมีคุณภาพชีวติดีข้ึน
• สิ่งแวดลอ้มโดยรวมดข้ึีน
• ประชากรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้งา่ยข้ึน
• ต้นทุนในการขนส่งต่ าลง
• การใช้งานทรัพยากรมีความโปร่งใสมากข้ึน
• การกระจายตัวฐานการผลิตสินคา้
• ลดมลภาวะ
• เพิ่มการเข้าถึงระบบการศึกษา
• อาชญากรรมลดลง
• การเคลื่อนไหวงา่ยข้ึน
• เข้าถึงตลาดได้งา่ยข้ึน
• การว่าจ้างงานสูงข้ึย
• Smart e-Government

• ความเป็นสว่นตัว/การถูกสอดส่อง
• ความเสี่ยงหากระบบพลงังานล้มเหลว
• การโจมตีทางไซเบอร์

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• ผลกระทบต่อวัฒนธรรมในเมือง
• ผลกระทบพฤติกรรมคนเมอืง



การเปลี่ยนแปลงที่ 11 – ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจต่างๆ (Big Data for Decisions)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“จะมีรัฐบาลแรกที่แทนที่ข้อมูลส ามะโนด้วย
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่”

ภาครัฐอาจเริ่มพบว่าการเก็บข้อมูลแบบเก่าไม่มี
ประสิทธิภาพ และเริ่มเปลี่ยนแนวทางการเก็บข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อที่จะปรับปรุงให้
เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดวิธีการใหม่ๆ 
ในการให้บริการประชาชน 

การขยายตัวของปริมาณข้อมูลทัว่โลก
ปริมาณข้อมูลธุรกิจของบริษัททั่วโลกจะ
เพิ่มเป็นสองเท่าในทุกๆ 1.2 ปี

• การตัดสินใจเร็วขึ้นและดีขึ้น
• เกิดการตัดสินใจแบบเรียลไทม์มากขึ้น
• มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น
• อาชีพนักกฎหมายได้รับผลดีมากขึ้น
• ความซับซ้อนลดลงและมปีระสิทธิภาพมากขึ้นในการบริการประชาชน
• ลดต้นทุนการท างานลง
• มีอาชีพประเภทใหมเ่พิ่มขึ้น

• มีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมลู
• เกิดการสูญเสียอาชีพในบางอาชพี
• ความรับผิดชอบข้อมลู (ผู้รับผิดชอบอัลกอริทึมต่างๆ คือใคร)
• ความน่าเชื่อถือของข้อมลู
• เกิดการปะทะกันระหว่างอัลกอริทึม

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• ประเด็นการรวบรวมข้อมูล (profiling)
• เกิดการเปล่ียนแปลงระเบียบ และโครงสร้างทางกฎหมายและธุรกิจ



การเปลี่ยนแปลงที่ 12 – รถไร้คนขับ (Driverless Car)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“รถยนต์ไร้คนขับคิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 10 
ของรถยนต์ทั้งหมดในสหรัฐ”

รถยนต์ไร้คนขับอาจปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง
กว่ารถยนต์ทั่วไป

Tesla
Tesla ผลิตรถยนต์กึ่งไร้คนขับเป็นครั้งแรก
เมื่อปีที่แล้ว

• ความปลอดภัย
• สามารถให้เวลากับการท างาน เน้ือหา และส่ือได้มากยิ่งขึ้น
• ส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้น
• ลดความเครียดกับการใช้งานรถยนต์บนท้องถนน
• เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุหรือผู้พกิารสามารถใชง้านรถยนต์ได้
• การใช้งานรถยนต์ไฟฟา้

• ผู้คนบางส่วนต้องเสียงานไป
• เสียรายได้จากการละเมิดกฎจราจร
• ปริมาณเจ้าของรถยนต์ลดลง
• การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย
• การ Lobby การใช้งานรถยนต์ไร้คนขับ
• อาชญากรรมทางไซเบอร์



การเปลี่ยนแปลงที่ 13 – ปัญญาประดิษฐ์ และการตัดสินใจ (AI and Decision-Making)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“ปัญญาประดิษฐ์เครื่องแรกที่มตี าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท”

ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ 
ซึ่งท าให้กระบวนการการตัดสินใจรวดเร็วยิ่งขึ้น

AI beats Go Champion 
AlphaGo ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่บริษัท 
Deepmind เป็นผู้สร้างขึ้น เอาชนะแชมป์
โกะได้ในการแข่งขันชงิแชมป์โลกเมือ่เดือน
มีนาคม 2559

• ลดความอคติในการตัดสินใจ
• ลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์
• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการท างาน
• การสร้างงานและการสร้างนวัตกรรม
• ลดการพึ่งพาพลงังาน
• ความก้าวหน้าทางการแพทย์

• ตรวจสอบได้น้อยลง
• ผู้คนบางส่วนต้องเสียงานไป
• อาชญากรรมไซเบอร์
• ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบต่อการท างานของปัญญาประดิษฐ์
• ไม่สามารถเข้าใจการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์ได้
• ความไม่เท่าเทียมทางสังคม
• “Failing Foul of the Algorithm”
• ภัยต่อการมีตัวตนของมนุษยชาติ



การเปลี่ยนแปลงที่ 14 – ปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์เงินเดือน (AI and White-Collar Jobs)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“งานตรวจสอบบัญชีบริษัททั่วโลกร้อยละ 30 
ด าเนินการโดยปัญญาประดิษฐ์”

ปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจจับรูปแบบและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนท่ีวางไว้ ซึ่งสามารถทดแทนการท างาน
บางด้านของธุรกิจได้

ปัญญาประดิษฐ์สามารถท าการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ได้แม่นย ากว่ามนุษย์
เคร่ือง Watson ของ IBM สามารถวินิจฉัย
มะเร็งปอดได้แม่นย ากว่ามนุษย์ 

• ลดต้นทุนการท างาน
• เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
• เปิดมิติใหมใ่นการสร้างนวัตกรรม โอกาสส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก และ 

Start-up

• ผู้คนบางส่วนต้องเสียงานไป
• การตรวจสอบและการถือความรับผิดชอบ
• การเปล่ียนแปลงต่อระบบกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 
และการประเมินความเส่ียง

• การเปล่ียนผ่านการท างานสู่การท างานโดยระบบอัตโนมตัิ
(Automation)



การเปลี่ยนแปลงที่ 15 – หุ่นยนต์และการให้บรกิาร (Robotics and Services)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“เภสัชกรหุ่นยนต์คนแรกในสหรัฐ”

หุ่นยนต์ก าลังทดแทนคนในห่วงโซ่การผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและผลลัพธ์ที่แน่นอนกว่า

หุ่นยนต์ในภาคการผลิต
Rethink Robotics ก าลังจัดท าซอฟต์แวร์ที่
ท าให้หุ่นยนต์ปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น ให้ยกชิ้นส่วนเพื่อใหเ้จ้าหน้าที่
ตรวจสอบ และรับสัญญาณว่าผ่านการ
ตรวจสอบหรือไม่

• ลดการท างานในส่วนสายการผลิตและการขนส่ง
• ผู้คนสามารถใช้เวลาเพือ่การผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้น
• เสริมสร้างสุขภาพ (ผ่านการใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการวิจัย
ทางการแพทย์)

• สามารถเข้าถึงวัตถุดิบการผลิตได้ง่ายยิ่งขึ้น
• ธุรกิจสามารถย้ายฐานการผลิตกลับสู่ประเทศได้ (Re-shoring)

• ผู้คนบางส่วนต้องเสียงานไป
• การตรวจสอบและการถือความรับผิดชอบ
• อาชญากรรมไซเบอร์
• บรรทัดฐานการท างานที่เปล่ียนไป



การเปลี่ยนแปลงที่ 16 – Bitcoin และ Blockchain
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก“ผลผลิตทางเศรษฐกิจทั่วโลกรอ้ยละ 10 
ถูกวัดและจัดเก็บในเงินสกุล Bitcoin”

Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลประเภทอื่นๆ ถูกสร้างขึ้น
ด้วยการแบ่งข้ันตอนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
(Trust) หรือที่เรียกว่า Blockchain

Blockchain และ fintech
Smartcontracts.com เป็นผู้ให้บริการ
การซื้อขายตามสัญญาต่างๆ 
โดยไม่ต้องใชม้นุษย์เป็นตัวกลาง

• ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการเงินในประเทศตลาดใหม่
• ลดการพึ่งพาสถาบันทางการเงิน
• เปิดมิติใหมใ่นการซื้อขายสินทรัพย์ โดยธุรกรรมต่างสามารถกระท าได้
ผ่าน Blockchain

• บันทึกจัดเก็บข้อมูลได้ดีกว่า
• การติดต่อและการด าเนินการทางกฎหมายผูกติดกับรหสัของ 

Blockchain มากขึ้น
• เพิ่มความโปร่งใสในการท าธุรกรรมต่างๆ 



การเปลี่ยนแปลงที่ 17 – เศรษฐกิจแบ่งปัน (The Sharing Economy) 
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“การเดินทางทั่วโลกจะเดินทางด้วยการ
แบ่งปันรถยนต์กันมากกว่ารถยนต์ส่วน
บุคคล”

การแบ่งปันสินค้าและบริการจะสามารถท าได้ผ่าน
ตลาดออนไลน์ แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือ 
แพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เทคโนโลยีเอื้ออ านวย

พัฒนาการของความเป็นเจ้าของ
ความเข้าใจของเรื่องความเป็นเจ้าของ
สินค้าและบริการได้เปล่ียนแปลงไป 
ซึ่งสามารถสะท้อนผ่านค าถามต่างๆ 
เช่น ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดแต่ไมม่ี
หน้าร้านค้าแม้แต่ร้านเดียว (Amazon) 
และธุรกิจการขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
แต่ไม่มีรถยนต์ของตนเองแมแ้ต่คันเดียว
(Uber) เป็นต้น 

• การเข้าถึงอุปกรณ์และทรัพยากรที่มีประโยชน์เพิม่ขึ้น
• เกิดผลกระทบเชิงบวกด้านส่ิงแวดล้อม
• การบริการส่วนบุคคลเปิดให้บริการมากขึ้น
• ความสามารถในการหารายได้เพิม่ขึ้น
• การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ดีขึ้น
• เกิดการสร้างธุรกิจเสริมใหม่ๆ  มากขึ้น (Uber ให้บริการขนส่งสินค้า
และอาหาร)

• การฟื้นฟูตัวเองหลังจากการสูญเสียอาชพีจะท าได้ยากขึ้น
• แรงงานชั่วคราว หรือแรงงานตามสัญญาจ้างเพิม่ขึ้น
• ความสามารถในการวัดศักยภาพเศรษฐกิจสีเทาลดลง
• การลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุนในระบบเศรษฐกิจลดลง

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• การเปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
• รูปแบบธุรกิจที่มีการสมัครสมาชิกจะเพิม่ขึ้น (Subscription models)
• การออมอาจจะลดลง
• เกิดความคลุมเครือในการระบุนิยามของ “อาชีพ”
• การจัดเก็บภาษีและกฎระเบียบต่างๆ จะต้องเปล่ียนแปลงจาก 
รูปแบบที่เป็น ownership/ sales-based ไปสู่ use-based



การเปลี่ยนแปลงที่ 18 – รัฐบาลและ Blockchain
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

“จัดเก็บภาษีผ่านระบบ Blockchain เป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์”

Blockchain สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายต่อการ
บริการจัดการของรัฐบาล ในมุมหนึ่ง Blockchain
อาจจะสร้างปัญหาต่อธนาคารกลาง เนื่องจากไม่
สามารถควบคุมนโยบายการเงินได้ แต่ในอีกมุมหนึ่ง 
ก็สร้างช่องทางในการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่

ประเทศเสมือน
ประเทศเสมือน (Virtual Nation) 
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2558 ภายใต้ชื่อ 
BitNation โดยคนที่สมัครเข้าจะได้รับ
Blockchain เป็นเคร่ืองมือเพื่อใชย้ืนยัน
ตัวตน และในขณะเดียวกัน เอสโตเนียก็
เป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้งาน 
Blockchain ในระดับรัฐบาล

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• ธนาคารกลางและการด าเนินนโยบายทางการเงิน
• ปัญหาคอรัปชั่น
• การจัดเก็บภาษีแบบ Real-Time 
• บทบาทของรัฐบาล



การเปลี่ยนแปลงที่ 19 – การพิมพ์สามมิติ และการผลิต (3D Printing and 
Manufacturing)

27
ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“รถยนต์จะถูกผลิตโดยเครื่องพิมพ์สามมิติ
เป็นครั้งแรก”

การพิมพ์สามมิติจะสร้างโอกาสในการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ซับซ้อนมากโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน

การพิมพ์สามมิติ และการผลิตจริง
บ ริ ษั ท  General Electric ไ ด้ ผ ลิ ต
เครื่องยนต์ไอพ่นด้วยหัวฉีดเครื่องพมิพส์าม
มิติ. 

• การพัฒนาสินค้าเร็วขึ้น
• ลดกระบวนการออกแบบไปจนถึงผลิตลง
• สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
• ความต้องการนักออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
• สถาบันการศึกษาต่างๆ ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ได้
• การผลิตจ านวนมาก (Mass manufacturing) จะถูกท้าทายให้ลด
ต้นทุนและขั้นตอนการผลิตลง

• แหล่งข้อมูลแบบเปิดจะเปิดใหด้าวน์โหลด “plans” ส าหรับพิมพส์ามมิติ
• เกิดอุตสาหกรรมวัตถุดิบส าหรับการพิมพ์สามมิติใหม่ๆ มากขึ้น
• เพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการมากขึ้น
• ส่ิงแวดล้อมดีขึ้นจากการลดการขนส่งที่ไม่จ าเป็นลง

• ขยะที่เกิดจากการพิมพ์มากขึ้น
• การผลิตในบางขั้นตอนที่มีความซับซ้อนสูงด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
อาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ดีพอ

• เกิดการสูญเสียอาชีพในบางอุตสาหกรรม
• ส่งผลต่อทรัพย์สินทางปัญญาเน่ืองจากการลอกเลียนสินค้าได้ง่ายขึ้น
• ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและแบรนด์

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• อาจเกิดโอกาสที่นวัตกรรมใหม่สามารถถูกลอกเลียนได้โดยทันที



การเปลี่ยนแปลงที่ 20 – การพิมพ์สามมิติและสุขภาพ (3D Printing and Human Health)

28
ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“การผ่าตัดเพื่อปลกูถ่ายตับที่ถูกสร้างขึน้
จากเครื่องพิมพ์สามมิติ”

ในอนาคต เครื่องพิมพ์สามมิติจะสามารถผลิตอวัยวะ
มนุษย์ได้ ซึ่งกระบวนการน้ีเรียกว่า Bioprinting

ข้อกระดูกสันหลังที่ผลิตขึ้นจาก
เคร่ืองพิมพ์สามมติิ
ในปี 2557 คณะแพทย์จากโรงพยาบาลใน
กรุงปักก่ิงประสบความส าเร็จในการผ่าตัด
เพื่อปลูกถ่ายข้อกระดูกคอเทียมที่ผลิตจาก
เคร่ืองพิมพ์สามมติิ

• แก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะที่ต้องการบริจาค
• การพิมพ์แขน/ขา รยางค์ของร่างกายต่าง
• สามารถผลิตรยางค์ที่ตรงกับสรีระของคนไข้แต่ละคนได้
• การแพทย์แบบเฉพาะปัจเจกบุคคล
• ลดต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง เช่น 

Transducers
• ลดต้นทุนการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภท โดยใช้การ
พิมพ์สามมิติแทน

• เปล่ียนแปลงวิธีการทดสอบยาประเภทใหม่
• การผลิตอาหารด้วยการพิมพ์สามมิติ ซึ่งท าให้อาหารมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

• อาจมีการผลิตรยางค์ของร่างกาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอาหารที่
ผิดกฎหมาย หรืออยู่นอกเหนือการควบคุม

• วัสดุเหลือใช้/ขยะจากการพิมพ์สามมิติสูงขึ้น
• ข้อขัดแย้งทางจริยธรรมจากการพิมพ์ชิ้นส่วนของร่างกาย
• ลดความกระตือรือร้นต่อการรักษาสุขภาพ
• ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเกษตรจากการพิมพ์อาหาร



การเปลี่ยนแปลงที่ 21 – การพิมพ์สามมิติและสินค้าอุปโภคบริโภค (3D Printing and 
Consumer Products) 
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“ร้อยละ 5 ของสินค้าอุปโภคบริโภคถูกพิมพ์
ด้วยเทคโนโลยีสามมิติ”

เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสามารถเข้าถึงได้
ง่ายขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งจะสร้างโอกาสใน
การผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภคได้
โดยทั่วไป แทนที่การซ้ือสินค้าในร้านค้า.

เคร่ืองพิมพ์สามมติิทัว่โลก
ในปี 2557 เคร่ืองพิมพ์สามมติิกว่า 
133,000 เครื่อง ถูกจัดจ าหน่ายทั่วโลก 
โดยเคร่ืองพิมพ์ส่วนใหญม่รีาคาขายต่ ากวา่ 
10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

• สินค้าจะถูกผลิตตามความต้องการของแต่ละคนมากขึ้น
• สามารถหารายได้จาการขายสินค้าในตลาด Niche ได้มากขึ้น
• การเติบโตของการพิมพส์ามมติิรวดเร็วมากขึ้นมาก จากการผลิตสินค้า
ตามความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างของสินค้าเพียงเล็กน้อย

• ลดต้นทุนค่าโลจิสติกส์และลดการใชพ้ลังงานที่เกิดจากระบบ
โลจิสติกส์อย่างมาก

• สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้น (เศรษฐกิจวงรอบ: 
Circular economy)

• จะมีความต้องการใช้บริการภาคโลจิสติกส์ทั้งในระดับภูมิภาคและโลก
ลดลง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียอาชีพบางส่วน

• เปิดโอกาสให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่สามารถสร้างความ
เสียหายได้มากขึ้น เช่น ปืน

• ขยะที่เพิ่มขึ้นจากการพิมพ์สามมิติ
• การควบคุมการผลิต กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค สิทธิบัตร 
ระเบียบภาษี และระเบียบทางการค้าต่างๆ จะต้องเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลง



การเปลี่ยนแปลงที่ 22 – การออกแบบมนุษย์ (Designer Being)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“มนุษย์คนแรกที่ถูกปรับเปลี่ยนยีนก่อนเกิด”

ในปี 2552 การปรับเปลี่ยนจีโนมมีค่าใช้จ่ายประมาณ 
100,000 เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในขณะนี้
ได้ลดลงเหลือเพียง 1,000 เหรียญสหรัฐ 

การปรับเปลี่ยนตัวอ่อนของมนุษย์
นักวิจัยจากมหาวิทยาลยั Yat-sen
University ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน 
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยว่าด้วยการปรับเปล่ียน 
DNA ของตัวอ่อนมนุษย์

• ผลิตผลทางการเกษตรสูงขึ้น
• การผลิตยาที่ใช้เฉพาะบุคคล ท าให้การรักษาคนไข้มปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น

• การวินิจฉัยทางการแพทย์ที่เร็วขึ้น แม่นย าขึ้น 
และรบกวนผู้ป่วยน้อยลง

• ความเข้าใจในด้านผลกระทบของมนุษย์ต่อธรรมชาติสูงยิ่งขึ้น
• ลดอุบัติการณ์ของโรคทางพันธุกรรม

• ความเส่ียงต่อระบบความสัมพนัธ์ระหว่างพชื สัตว์ มนุษย์ที่ถูก
ปรับแต่ง และสภาพแวดล้อม

• สะท้อนให้เห็นว่ามคีวามไมเ่ท่าเทียมกันในสังคมหากค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการสูง

• การต่อต้านจากสังคม
• บริษัทเอกชนหรือรัฐบาลน าไปใชใ้นทางที่ผิด
• ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่อมมุมองทางจริยธรมในการปรับแต่ง
จีโนม

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• ชีวิตมนุษย์ยืนยาวขึ้น
• ภาวะสับสนในเชิงจริยธรรมและความเป็นมนุษย์
• ความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม



การเปลี่ยนแปลงที่ 23 – Neurotechnologies
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“มนุษย์คนแรกที่มีความจ าบันทึกลงใน
อุปกรณ์ที่ถูกฝังไว้ในสมอง”

Neurotechnology เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยการศึกษา
กิจกรรมภายในสมอง เพื่อให้เข้าใจว่ากิจกรรม
เหล่านั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อปฏิสัมพันธ์ของ
มนุษย์

Neurotechnology ในรถยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ผลิตระบบที่
ตรวจจับสภาวะของคนขับ และสามารถ
หยุดรถได้หากคนขับหลับ

• ผู้พิการสามารถสามารถควบคุมรยางคท์ี่ผลิตขึ้นหรือรถเข็นได้
ด้วยสมอง

• การเฝ้าศึกษากิจกรรมในสมองได้ในแบบ Real-Time
• ข้อมูลที่เก็บได้จากการเฝ้าศึกษากิจกรรมในสมองสามารถน าไปวจิัย
เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาความผิดปกติทางสมองและปัญหาสภาพจติ

• การเลือกปฏิบัติด้วยสมอง (Brain-Based Discrimination)
• ความเป็นส่วนตัว เน่ืองจากข้อมูลในสมองสามารถจัดเก็บได้
• การสัมผัสระหว่างมนุษย์จะหายไป
• การจ าแนกมนุษย์และเคร่ืองจักรจะเป็นไปได้ยากยิง่ขึ้น

ผลกระทบที่ไม่ทราบทิศทาง (เป็นได้ทั้งผลบวกหรือลบ)
• การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม
• การเปล่ียนแปลงของวิธีการส่ือสาร
• ประสิทธิภาพของมนุษยท์ี่เพิ่มสูงขึ้น
• ความสามารถในการคิดของมนุษยจ์ะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่ๆ



Agenda

 The 4th Industrial Revolution

 23 Technologies to watch

 14 Systems at WEF

 5 Key Technologies for Future of Production

 4 Distinct Scenarios

 8 Key Takeaways to prepare for IR 4.0

 Government 4.0 & DG 

 6 Research Themes

32



14 System Initiatives
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Example Future of Production - Transformation Map

34

ที่มา: World Economic Forum, January 2017
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Example Future of Production - Transformation Map

ที่มา: World Economic Forum, August 2017



1) Future of Consumption: Dynamic Briefing (1)
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“...แบบจ าลองการบริโภครูปแบบใหมใ่ห้ความส าคัญมากขึ้นกับการเข้าถึงสินค้าและบริการ และสร้างโอกาสใหผู้้ประกอบการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม...”

• การเปล่ียนไปของฐานลูกคา้ส่งผลให้เกิดการ
บริโภคสินค้าที่อยู่ในรูปประสบการณ์มากขึ้น

ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยของโลก 
(The Global of Luxury Market)

• ภูมิศาสตร์ประชากรของ ASEAN ที่
เปล่ียนแปลงไปสร้างทั้งโอกาสและความท้าทาย

การเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ประชากร
(Changing Demographics)

• การพัฒนาในด้านต่างๆ เหล่าน้ีสร้างช่องทาง
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและสังคมที่ดี
ขึ้นกว่าเก่า

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลัและเทคโนโลยี
(Digital and Technological Transformation)

• ผลจากการไหลเวียนของข้อมลู เครือข่าย
สังคม และเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สายท า
ให้อ านาจย้ายไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้น

อ านาจของผู้บริโภค 
(Empowered Consumers)

• ผู้บริโภคต้องการการกระตุ้นให้
เลือกลักษณะการใชช้วีิตที่มี
ความยั่งยืนมากขึ้น

การบริโภคอย่างยั่งยนื
(Sustainable Consumption)

• มีโอกาสทั้งจากฝั่งอุปสงค์และอุปทานส าหรับ
พื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึง

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด
(Fast-Growth Markets)

• ภูมิศาสตร์ประชากรของผู้บริโภคเปล่ียนไป 
ส่งผลให้การซื้อสินค้าและบริการของคนแต่ละ
ชนชั้นต่างจากเดิมเชน่กัน

การบริโภครูปแบบใหม่
(New Patterns of Consumption)
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ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยของโลก (The Global of Luxury Market)

อ านาจของผู้บริโภค (Empowered Consumers) 

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด (Fast-Growth Markets)

ความผันผวนของค่าเงนิ
ในปัจจุบันส่งผลให้ตลาด
สินค้าฟุ่มเฟือยเติบโต
เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น

ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังต่อไปน้ี

แรงสนับสนุนของการใช้จ่ายจากประเทศรัสเซีย

การออกจากกลุ่ม EU ของอังกฤษเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาให้การใช้จ่ายของท้องถิ่นลดลง

ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความกดดันในการหาแนวทางน าเสนอสินค้า 
ซึ่งอาจต้องใช้ประโยชน์จากการซื้อขายออนไลน์ และการลดราคาสินค้า

แนวโน้มของตลาดสินค้าฟุ่มเฟือย

ประเทศอื่นๆ

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับคณุค่าและประสบการณ์ที่
ได้รับจากสินค้าหรือบริการมากขึน้

การใช้สื่อออนไลน์ทีม่ากขึ้นขยายโอกาสการมีส่วน
ร่วมของผู้บริโภคกับบรษิัท
• การเปรียบเทียบราคา 
• การวิจารณ์สินค้า
• การแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริษัทระหวา่งผู้บริโภค

“...การเปล่ียนแปลงอ านาจ
จากฝั่งของผู้ผลิตและแบรนด์
ไปยังผู้บริโภค...” 

ตัวอย่างการปรับตัวของบริษัท

• อุตสาหกรรมอาหารและเครื่อดื่มตอ้งมี
กระบวนการผลิตทีต่รวจสอบด้วย และรับผิดชอบ
ต่อผลผลิตที่เกิดขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า 

• บริษัทต้องค านึงถึงประเด็นด้านความซื่อสตัย์และ
การถ่ายโอนข้อมูลมากยิง่ขึ้น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

การเติบโตของตลาดเป็นโอกาสส าคัญทั้งต่อ
ฝั่งอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรม
ผู้บริโภค แต่ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่
มั่นคง ต้องมีเงินลงทุนสูง และผู้เชี่ยวชาญ
ดูแลอย่างใกล้ชิด

พื้นที่ตลาดใหม่มีช่องว่างในการใช้
ประโยชน์จากวัตถุดิบและแรงงาน 
โดยสามารถน าเทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าต่างๆ มาเสริมสร้าง
ความแข็ งแกร่ งของโครงสร้ าง
พื้นฐานเพื่อก่อให้เกิดการถ่ายโอน
ความรู้สู่ตลาดใหม่มากขึ้น

ตลาดใหม่สร้างอุปสงค์จากกลุ่มลูกค้า
ที่มีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่
แตกต่างจากเดิม รวมถึงมีแนวโน้ม
การเติบโตในระดับสูง ท าให้ธุรกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยวิธีที่หลากหลายได้
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การบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) 

การบริโภครูปแบบใหม่ (New Patterns of Consumption)

การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลและเทคโนโลยี 
(Digital and Technological Transformation) 

การเปล่ียนแปลงภูมิศาสตร์ประชากร (Changing Demographics

จ านวนผู้บริโภคที่สูงขึ้นส่งผล
ให้การบริโภคอย่างยั่งยืนต้อง
เริ่มต้นจากฝั่งอุปสงค์แทนที่ฝั่ง
อุปทานเหมือนสมัยก่อน

ในประเทศก าลังพัฒนา 
จ านวนของเสียหลังจากการ
ผลิตอาหารถูกทิ้งเป็นปริมาณ
มากซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทางธุรกิจในระดับสูง

บริษัทจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

• สร้างกรอบความยั่งยืนของ
ผู้บริโภคที่แข็งแกรง่

• มีส่วนร่วมกับผู้ซื้อขายในตลาด
• ผสานความยั่งยืนในระดับการ

วิจัยและพัฒนา

• สร้างช่องทางร่วมมือกับผูบ้รโิภค
• กระตุ้นพนักงานให้สนับสนุน

แนวคิดความยั่งยืน 
• สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบตัิ

เหมาะสม

การบริโภคจากร้านค้าปลีกยังคง
พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นแรง
ขับเคลื่อนส าคัญของเศรษฐกิจโลก

ความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นสูง

Middle Income High Income

เน้นการบริโภค
สินค้าที่เป็นวัตถุ

สนใจการบริโภคสินค้าที่เป็นประสบการณ์มากขึ้น 
หรือเป็นการใช้จ่ายเพื่อลงทุนในตัวบุคคล เช่น 
การศึกษา และการวางแผนการเกษียณ เป็นต้น

การใช้จ่ายส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือย
และเพื่อประสบการณ์มาจากลุ่ม
คนที่มีจ านวนน้อยกว่าแต่ทรง
พลังมากกว่า โดยเฉพาะจากกลุ่ม
ตะวันออกกลาง

เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคโดยตรง และเป็น
ช่องทางให้บริษัทสามารถส่งต่อสินค้าและบริการตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการ
มากขึ้น

ปัจจัยส าคัญของการเปล่ียนแปลงดิจิทัลที่
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมผู้บริโภค 

• เศรษฐกิจที่สร้างประสบการณ์ 
• การเข้าถึงลูกค้าจากทุกช่องทาง 
• แบบจ าลองการจัดการดิจิทัล
• การไหลเวียนของข้อมูลและการสร้างคุณค่า

“...ในอนาคต บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มี
ขนาดเล็กลงจากเดิม ให้ความส าคัญกับ
ผู้บริโภคมากขึ้น และร่วมมือกับธุรกิจใหม่ 
(Start-Up) ที่มีความคล่องตัว เพื่อคิดค้นและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้บริโภคอย่างแท้จริง...”

ประชากรในกลุ่ม ASEAN มีแนวโน้มเป็นคนอายุน้อย 
มีความคิดอ่านดี และมีความทะเยอทะยานสงู รวมถึง
ต้องการสินค้าและบริการที่มีคณุภาพมากขึ้น สังคมมี
ความม่ังคั่งและมีการเติบโตของความเป็นเมือง 

ภาครัฐจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านการพัฒนาทุนมนุษย์
เพื่อให้ตอบสนองตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงแก้ไข
ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่สังคมเมืองอย่างยั่งยืน
ด้วยการน านวัตกรรมเข้ามาใช้ รวมถึงสร้างความรว่มมือ
กับหน่วยงานเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอัตราการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเปล่ียนแปลงสู่ยุคดิจิทัลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น (Digitization) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (the Fourth Industrial Revolution) ซึ่งการปฏิวัติดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไปข้างหน้า และส่งเสริมให้รัฐบาลสามารถ
พัฒนาและบังคับใช้นโยบายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดกรอบ
การวางกฎระเบียบใหม่ๆ ซึ่งมาพร้อมกับความท้าทาย
เชิงนโยบายที่จะต้องควบคุมการใช้งานเทคโนโลยี
เหล่าน้ี โดยไม่ให้สูญเสียความคล่องตัวและประสิทธิภาพ
ในการท างานไป (Agility)

ธรรมาภิบาลและนโยบายทีเ่ก่ียวข้อง 
(Policy and Governance)

• การเติบโตของปริมาณข้อมลูสารสนเทศก าลังแสดงให้
เห็นถึงความเส่ียงด้านข้อมูลสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
การก าหนดกลยุทธ์ในการป้องกัน และตอบสนองต่อ
ความเส่ียงดังกล่าวอย่างบูรณาการเป็นส่ิงจ าเป็น

ความเชื่อมั่นในข้อมูล และการฟื้นสภาพดิจิทัล
(Trust in Data and Digital Resilience) 

• การยกระดับด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วก าลังเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ท าธุรกิจและรูปแบบของธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น โดยส่งผลต่อภาค
ธุรกิจอย่างมาก บริษัทต่างๆ ตอบสนองต่อรูปแบบการบริโภคและ
รูปแบบการเข้าถึงลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไป 

การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทลั (Digital Transformation)

• กระแสข้อมูลจ านวนมหาศาลได้สร้างความเป็น
กังวลในประเด็นความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความ
ปลอดภัยของข้อมูล และการปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้ทันต่อการใช้งานข้อมูลในปัจจุบัน

ธรรมาภิบาลของข้อมูล
(Data Governance)

• เทคโนโลยีเกิดใหม่จ านวนมากได้เข้ามาเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตจาก
เดิมของทุกภาคส่วน ซึ่งเริ่มใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้น จน
กลายเป็นเรื่องปกติทั่วไป (Status Quo) และภาคสังคมส่วนใหญ่
เร่ิมจะเข้าใจวิธีการใช้งานเทคโนโลยีเหล่าน้ีอย่างเต็มที่ 

เทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technologies) 

• ยังมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้
เกิดความกังวลต่อการขยายตัวของความไม่เท่า
เทียมมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะในประเด็นด้านการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประชาชน
ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล 

การเข้าถึงและการประยุกต์ใช้ดิจิทัล
(Access and Adoption)
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ธรรมาภิบาลและนโยบายที่เก่ียวข้อง (Policy and Governance)

ธรรมาภิบาลของข้อมูล (Data Governance)

การเข้าถึงและการประยุกต์ใช้ดิจิทัล (Access and Adoption)

ธรรมาภิบาลและนโยบายต่างๆ จะต้องมี
• ความโปร่งใส ยั่งยืน เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจากในปัจจุบันโลกได้ถูก

ขับเคล่ือนโดยข้อมูลจ านวนมหาศาล กระบวนการวิเคราะห์และพยากรณ์ส่ิงต่างๆ 
จากข้อมูลเหล่านี้จึงมคีวามซับซ้อนมากยิง่ขึ้น ภาคประชาชนหรือผู้ใชง้าน
เทคโนโลยีต่างๆ อาจยังมีข้อกังวลหรือข้อกังขาในประเด็นต่างๆ

ความท้าทายด้านธรรมาภิบาล

จ านวนผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น

ความสามารถในการค านวณของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น

กระแสข้อมูลดิจิทัลที่ไหลไปมาระหวา่งประเทศ บริษัท และ
ประชาชนเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจและนวตักรรมที่ส าคัญ 
โดยการวิเคราะห์ข้อมลูเหล่านี้สามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกิจมหาศาล ทั้งโอกาสในการสร้างมลูค่าเพิ่มจาก
ข้อมูล และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

กว่า 4 พันล้านคนทั่วโลกยังขาดการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต กว่าร้อยละ 15 ของ
คนทั่วโลกยังขาดไฟฟ้า และกว่าร้อยละ 
31 ยังขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี 3G

ความกังวลต่อการขยายตัวของ
ความไม่เท่าเทียมมากยิ่งขึ้นทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ

ประสานความร่วมมอืเพือ่
พัฒนาในหลายๆ มิติ เช่น 
โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน 
การศึกษา และการสร้างสรรค์
เน้ือหาต่างๆ เป็นต้น

ที่มา: World Economic Forum (2017)

การก าหนดกรอบนโยบายที่เหมาะสม มีความ
คล่องตัว เพื่อที่จะกระตุ้นนวัตกรรม ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และสร้าง
ธรรมาภิบาลของข้อมูลจึงเป็นส่ิงจ าเป็น อันจะ
ช่วยพัฒนาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจและ
สังคมได้
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เทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technologies)

การเปล่ียนแปลงเชิงดิจิทัล (Digital Transformation)

ความเชื่อมั่นในข้อมูล และการฟ้ืนสภาพดิจิทัล (Trust in Data and Digital Resilience) 

เทคโนโลยีเกิดใหม่จ านวนมากได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมของทุก
ภาคส่วน ซึ่งเริ่มใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้น จนกลายเป็นเรื่องปกติทั่วไป 
(Status Quo) และภาคสังคมส่วนใหญ่เริ่มจะเข้าใจวิธีการใช้งานเทคโนโลยี
เหล่านี้อย่างเต็มที่ ดังนั้น เพื่อที่จะพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ร่วมกนัใน
สังคมส าหรับการสรา้งความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีเกิดใหมต่่างๆ 
จะต้องมีโอกาสในการพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งในด้านมนุษยธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ และประเด็นด้านสิ่งแวดลอ้ม ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการใช้
เทคโนโลยีเกิดใหม่เหล่านี่ที่จะแพร่หลายในอนาคตดว้ย 

กระแสความเชื่อมั่นต่อผลกระทบของเทคโนโลยถีูกแบ่งเปน็สองด้าน

• ด้านที่เชื่อมั่นว่า
เทคโนโลยีใหม่ๆ จะ
เข้ามาแทนที่แรงงาน 
จะก่อให้เกิดการ
ว่างงานในวงกว้าง

การยกระดับด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วก าลังเปล่ียนแปลงรูปแบบการท า
ธุรกิจและรูปแบบของธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น โดยส่งผลต่อภาคธุรกิจอย่างมาก 
บริษัทต่างๆ ตอบสนองต่อรูปแบบการบริโภคและรูปแบบการเข้าถึงลูกค้าที่
เปล่ียนแปลงไป เช่น การปรับปรุงรูปแบบการท าธุรกิจใหม่ เป็นต้น

การเติบโตของปริมาณข้อมูลสารสนเทศก าลังแสดงให้เห็นถึง
ความเส่ียงด้านข้อมูลสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น จากการเชื่อมโยงของ
ข้อมูลทั่วโลก ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์ในการป้องกัน และตอบสนอง
ต่อความเส่ียงดังกล่าวอย่างบูรณาการเป็นส่ิงจ าเป็น

ผู้บริหารธุรกิจและภาครัฐจะต้องสร้างความเช่ือม่ันในการรักษา
ความปลอดภัยดิจิทัลและการวางแผนการฟื้นฟูสภาพดิจิทัลไว้

 ภาคธุรกิจจะต้องพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ด้านไซเบอรเ์ข้า
ไปในแผนธุรกิจของตน 

 ภาครัฐจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการสรา้งความเชื่อมัน่ให้แก่
สถาบัน ให้สามารถฟื้นฟูดิจิทัลได้ด้วยตนเอง

ที่มา: World Economic Forum (2017)

• ด้านที่เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จะช่วยสร้างความม่ัง
คั่ง และแรงงานที่ถูกแทนที่
ด้วยเทคโนโลยี จะสามารถมี
งานใหม่ได้

ผลกระทบภาคเศรษฐกิจ
ผลกระทบภาคสังคม

ในขณะที่ภาคสังคมได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการใชง้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitization) นี้ เห็นได้จากการคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนที่พัฒนาขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา สภาพแวดล้อม
และผลิตภาพการท างาน เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเหล่าน้ีได้ส่งผลลบต่อภาคแรงงานเชน่กัน 
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• ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นในประเทศก าลัง
พัฒนา และความต้องการเปล่ียนไปตาม
เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงาน

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป (Demand Shift) 

• พลังงานหมนุเวียนและรถยนต์ไฟฟา้จะ
เป็นเทคโนโลยีส าคัญในการลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 

การใช้พลังงานที่ไม่ท าให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Decarbonization)

• ธุรกิจต้องคิดทบทวนถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
เมื่อตวามต้องการและเทคโนโลยีเปลี่ยนไป

ความท้าทายของธุรกิจ (Business Disruption) 

• ผู้บริโภคจะเลือกเทคโนโลยพีลงังานของตนเอง
ได้ สามารถเชื่อมต่อระบบกริดศนูย์กลาง และส่ง
ต่อไฟฟ้าไปยังแหล่งพลังงานที่กระจายอยูท่ั่วไป

การกระจายความเป็นศูนย์กลาง 
(Decentralization) 

• ราคาน้ ามันที่อยู่ในระดับต่ าจะท าใหก้ารเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนส าหรับใน Oil & Gas industry มีความท้าทาย
มากขึ้น

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access to Finance)

• Oil & Gas industry พยายามหาทางลดการ
ปล่อยคาร์บอน เช่น การลดการระเบิดของ
ก๊าซ เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน

ความยั่งยืนทางสิง่แวดล้อม
(Environmental Sustainability) 

• เทคโนโลยีดิจิทัลเปล่ียนบทบาทจากตัว
เพิ่มประสิทธิภาพไปเป็นตัวสร้าง
นวัตกรรม

การเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทลั 
(Digital Transformation) 

ในปัจจุบัน ระบบพลังงานก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ และความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเช่นกัน
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เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่กระจายอยู่ทั่วไป เช่น แผงโซลาร์เซลล์ แหล่งกักเก็บพลังงานที่กระจาย
อยู่ทั่วไป ระบบไมโครกริด จะเข้ามาเปล่ียนแปลงระบบไฟฟา้ในอนาคตโดยผู้ใชไ้ฟฟ้าจะเป็นทั้งผู้ด าเนินการและผู้ใช ้

การกระจายความเป็นศูนย์กลาง
(Decentralization) 

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 

การเข้าถึงแหลง่เงินทุน 
(Access to Finance)

ต้นทุนของเทคโนโลยีเหล่านี้จะลดลง ผู้บริโภคจะเลือกเทคโนโลยี
พลังงานของตนเองได้ สามารถเชื่อมต่อระบบกริดศูนย์กลาง และ
ส่งต่อไฟฟ้าไปยังแหล่งพลังงานที่กระจายอยู่ทั่วไป 

Oil & Gas industry พยายามหาทางลดการปล่อยคาร์บอน เช่น
o การลดการระเบิดของก๊าซ 
o การก าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหมข้องเชือ้เพลิง 
o เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลังงานทั้งในระดับอุตสาหกรรมและ

การใช้ของผู้บริโภค

Oil and Gas Climate 
Initiative (OGCI) ที่ตั้งเป้าว่าจะ
ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

o ราคาน้ ามันท่ีลดลงตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 2014 
o ผู้ประกอบการด้านพลังงานหลายรายต้องเผชิญกับความกดดัน 
o ความผันผวนอย่างต่อเนื่องและความเป็นไปได้ที่ราคาน้ ามันจะอยู่ในระดับต่ าอีกนานจะเป็นผลให้การ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการใหญ่ ๆ ที่มีระยะเวลานานในอุตสาหกรรมนี้มีความท้าทายมากขึ้น
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การเปล่ียนแปลงไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) 

ความท้าทายของธุรกิจ (Business Disruption)

การใช้พลังงานที่ไม่ท าให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป (Demand Shift) 
o ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นในประเทศก าลังพฒันา เช่น จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ 
o ขณะที่ความต้องการของประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างคงที่หรือลดลง 
o เทคโนโลยีและรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไปจะท าให้ความต้องการพลังงานเปล่ียนไป
o ก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมนุเวียนจะมบีทบาทส าคัญในการตอบสนองความต้องการในอนาคต 

o พลังงานหมนุเวียนและรถยนต์ไฟฟา้จะเป็นเทคโนโลยีส าคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
o คาดว่าจะมีการใชเ้ทคโนโลยีเหล่านี้อย่างแพร่หลาย เพราะ

• ต้นทุนที่ถูกลงเรื่อย ๆ 
• ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น 

o การคาดการณ์ของลูกค้าจะเปล่ียนไปในทางที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า (on-demand) 
o เทคโนโลยีใหม ่ๆ จะเปล่ียนแปลงวิธีจัดการกับสินค้าและบริการที่มีมลูค่าสูงขึ้นด้วยความสามารถด้านดิจิทัล
o ในอนาคตจะเป็นยุคที่ต้องการความร่วมมอืทางธุรกิจรูปแบบใหม ่
o ผลกระทบทั้งหมดน้ีท าใหอ้งค์กรต่าง ๆ ต้องคิดทบทวนถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจของตัวเอง

o เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปล่ียนบทบาทจาก
ตัวขับเคล่ือนให้
เกิดประสิทธิภาพ

ตัวท าให้เกิดนวัตกรรม
พื้นฐานใหม่ ๆ 

o เทคโนโลยีดิจิทัลเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภค และการตัดสินใจของทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน
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1 สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Market Environment)

2 ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital)

3 นวัตกรรมภาคธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Innovation)

4 ภาครัฐและความโปร่งใส (Government and Transparency)

5 บริการและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (Basic Services and 
Infrastructure)

6 สภาพเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment)

7 เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาภาคธุรกิจ (Technology, 
Innovation and Business Sophistication)

8 สวัสดิการการเงินภาคประชาชน (Social Protection Financing)

9 การสนับสนุนผู้ประกอบการ (Asset Building and 
Entrepreneurship)

การจะสร้างสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จ าเป็นต้อง
อาศัยตลาดสินค้า และตลาดแรงงานที่มีประสทิธิภาพ ตลาดการเงินที่เข้มแข็ง 
และการเปิดเสรีทางการค้าระหวา่งประเทศเพื่อขยายขนาดตลาด การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการเพิ่มสมรรถนะของแรงงานของ

ประเทศ ถือได้ว่ามีความส าคัญ และเป็นปัจจัยที่ตัดสินความส าเร็จทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาวของประเทศ 

การเติบโตของภาคธุรกิจส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ภาคธุรกิจที่วางแผน
ทางธุรกิจโดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมทาง
สังคม การสร้างนวัตกรรม ย่อมได้รับการยอมรบัและเติบโตอย่างยั่งยืน

กฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้ออ านวยจะช่วยสง่เสริมการลงทุนจากภาคเอกชน 
กระตุ้นสภาวะการแข่งขันในตลาด เกิดการจ้างงาน และสร้างรายไดแ้ก่ทกุภาคส่วนใน
สังคม ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างราบรื่น เกิด
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ และยากต่อการเกิดการคอรร์ัปชัน

โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและบริการขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุม ถือเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหาภาค

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนส าหรับประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ การยกระดับ
เทคโนโลยีต่างๆ ในประเทศ ผ่านการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติ การส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การลงทุน และการวิจัยและพัฒนา และการสร้างสิ่งแวดลอ้มทาง
ธุรกิจที่เอื้ออ านวยแก่ผู้ประกอบการ สภาวะทางสังคมที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยไดน้ าไปสู่ปัญหาส าหรับภาครฐัซึ่งต้องใช้

จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากในการให้สวัสดิการแก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ และเป็น
ความท้าทายส าคัญในการบริหารจัดการน างบประมาณ

การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ การสนับสนุนด้านแหล่งเงินกู้ การสนับสนุน
ด้านภาษี หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

ที่มา: World Economic Forum (WEF) (2017). Future of Economic Growth and Social Inclusion: 
Dynamic Briefing.
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เทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์เป็นมิติที่ได้นส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการท างานในปัจจุบัน ในขณะที่ระบบการศึกษา
หรือการฝึกอบรมต่างๆ ยังคงที่และมีการเปลี่ยนแปลงไปนับจากทศวรรตที่ผ่านมาไม่มากนัก และยังคงเกิดปัญหาด้านความขาดแคลนเม่ือ
เปรียบเทียบกับจ านวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าทางเพศที่ยังคงไม่หมดไป ยิ่งท า
ให้ช่องว่างของความไม่เท่าเทียมและความไร้ประสิทธิภาพ เพิ่มสูงขึ้น

ข้อริเริ่มของสภาเศรษฐกิจโลกในประเด็นการศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ และการท างาน ก าลังพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาเสริมสร้างทักษะแรงงาน จะสร้างประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทางสังคม โดยประเด็นส าคัญ
ต่อไป คือสิ่งที่ภาคการศึกษาและภาคธุรกิจจะต้องเผชิญต่อไปในอนาคต 

ที่มา: World Economic Forum (WEF) (2017). Future of Education, Gender and Work: Dynamic Briefing
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การสร้างงาน (Job Creation)

สถานที่ท างานในศตวรรษที่ 21 
(The 21st Century Workplace)

บทบาททางเพศในอนาคต (Gender 
Dynamics of Future Jobs)

แบบเรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 
(21st Century Curricula)

รูปแบบใหม่ของการท างาน 
(New Work Models)

การเรียนรู้เพิ่มเติม (Relevant 
Post-Basic Education)

ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ (Balance 
of Care and Careers)

การลดความเหลื่อมล้ าทางเพศ 
(The Case for Gender Parity)
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1 การสร้างงาน (Job Creation)

2 สถานที่ท างานในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Workplace)

3 บทบาททางเพศในอนาคต (Gender Dynamics of Future Jobs)

4 แบบเรียนส าหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Curricula)

จากการคาดการณ์ของ ILO คาดหมายว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า มีความจ าเป็นที่ทั่วโลก
จะต้องสร้างต าแหน่งงานไมน่้อยกว่า 500 ล้านต าแหน่ง เพื่อรองรับการเติบโตของ
ประชากรรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในประเทศก าลังพฒันา 

รูปแบบการท างานรูปแบบใหม่ที่ไมย่ึดติดกับสถานที่ มีความอิสระ และอาศัย
นวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนการท างาน ท าให้แรงงานจ าเป็นต้องปรับตัว และ
พัฒนาทักษะของตนที่สอดรับกับการเปล่ียนแปลงไปที่เกิดขึ้น

การปฏิบัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ส่งผลกระทบต่อความเท่าเทียมทางเพศในตลาดแรงงาน
ให้เกิดช่องวา่งที่มากขึ้น โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามาแทนที่การท างานของแรงงาน
ในหลายสาขาอาชพี ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่มีสุภาพสตรีท างานอยู่ในสัดส่วนที่มาก

หัวใจส าคัญของการศึกษา ก็คือบทเรียนที่ตอบสนองและส่งผลต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะของผู้เรียน ด้วยเหตุนี้ บทเรียนในอนาคตจึงควรยึดอยู่บนหลัก
ความรูแ้ละทักษะพืน้ฐาน อาทิ ความรู้และทักษะด้านภาษา การคิดค านวณ และการใช้
เทคโนโลยี มากกว่าไปยึดกับความรู้หรือทักษะเฉพาะด้าน

ที่มา: World Economic Forum (WEF) (2017). Future of Education, Gender and Work: Dynamic Briefing
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5 รูปแบบใหม่ของการท างาน (New Work Models)

6 การเรียนรู้เพิ่มเติม (Relevant Post-Basic Education)

7 ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ (Balance of Care and Careers)

8 การลดความเหลื่อมล้ าทางเพศ (The Case for Gender Parity)

ความเหล่ือมล้ าในตลาดแรงงานยังไมไ่ด้เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของรายได้ที่แรงงาน
สุภาพสตรีได้รับ แต่ยังรวมถึงบทบาท ความสามารถ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมที่แรงงาน
สุภาพสตรีมี

ระดับรายได้ของแรงงานเพศชาย-หญงิแล้วยังคงมคีวามเหล่ือมล้ าอยู่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
ผลจากแรงงานหญิงส่วนใหญ่ไมไ่ด้รับค่าจ้างจากในบางกรณี เช่น การลาคลอด หรือ
ช่วงเวลาท างานที่น้อยลงเพราะต้องเลีย้งดูบุตรหรือท างานบ้าน ทั้งนี้ เริ่มมีหลาย
บริษัทให้สวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานสุภาพสตรีมากยิ่งขึ้น 
เช่น สถานที่รับเล้ียงเด็กในที่ท างาน 

บริษัทต่างๆ ต่างต้องการแรงงานและลูกจา้งที่มีทักษะและสมรรถนะที่มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผล
ท าให้เกิดปัญหาไมต่รงกันของอุปสงค์และอปุทานในตลาดแรงงาน โดยแรงงานที่จบใหม่
จ าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้และทักษะเพิ่มเติม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการท างานที่มีอยู่เดิมเปล่ียนแปลงไป การท างาน
ชั่วคราว (Temporary/Part-time) หรือการท างานอิสระ (Freelance) ก าลังมีบทบาทมากขึ้น ภาค
ธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานดังกล่าว เช่นเดียวกับภาคการศึกษา



6) Future of Environment and Natural Resource Security - Dynamic Briefing (1)

49

• ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมเชือ่มโยงไปยังความเส่ียง
อื่น ๆ เช่น ความเส่ียงด้านภูมิประเทศ และสังคม 

ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกัน (Interconnected Risks) 

• เทคโนโลยีมากมายที่ได้ถือก าเนิด
ขึ้นเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม

การใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Harnessing 
the 4th Industrial Revolution) 

• มเีป้าหมายเพื่อสร้างความมัง่คั่งใหทุ้กฝ่าย
ร่วมกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย 

การเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรม 
(A Just Transition) 

• จีนกลายเป็นผู้น าทีม่ีศักยภาพในการด าเนินการ
ด้านส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะเร่ืองสภาพภูมิอากาศ

ผู้น ากลุ่มใหม่ (New Leadership) 

• ภาคธุรกิจและผู้มีบทบาทอื่น ๆ ก็มีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมเชน่กัน 

ผู้มีบทบาทที่มิใช่ภาครัฐ (Non-State Actors) 

• การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวน่าดึงดูด
ยิ่งขึ้น และกรนีบอนด์เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การระดมทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การเงินสีเขียว (Green Finance) 

• ปัญหาขาดแคลนน้ า พื้นที่ป่าไม้ลดลง และ
สารเคมีในมหาสมทุรยังทวีความรุนแรง

ผลกระทบที่เลวร้ายลง
(Worsening Impacts)

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น สภาพอากาศรุนแรง (Extreme weather events) ความล้มเหลวในการลดปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
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จีนกลายเป็นผู้น าท่ีมีศักยภาพในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรือ่งสภาพภูมิอากาศ 
• ร่วมกับสหรัฐฯ ในการเจรจาและท าข้อตกลง Paris Agreement ในปี ค.ศ. 2015 
• มกีารออก Green bond มากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2016 

ผู้น ากลุ่มใหม่ 
(New Leadership)

การเงินสีเขียว 
(Green Finance)

ผู้มีบทบาทที่มิใช่ภาครัฐ (Non-State Actors)

แคนาดามีนโยบาย Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change มี
มาตรการ เช่น ลดการใช้พลังงานถ่านหิน ลดการปล่อยก๊าซมีเทน เชื้อเพลิงท่ีสะอาดมากขึ้น ฯลฯ

o การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวน่าดึงดูดยิ่งขึ้น 
เพราะ 

o ในปี 2016 มีการออกกรีนบอนด์ 8.1 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งกรีนบอนด์เป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการระดมทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

o มูลค่าการลงทุนในพลังงานหมนุเวียนสูงถึง 2.86 
หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2015

o ผู้น าและผู้ตัดสินใจมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีแต่ภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจและผู้มีบทบาทอ่ืน ๆ ก็มี
บทบาทส าคัญเช่นกัน 

o เช่น ในปี ค.ศ. 2016  European Union Covenant of Mayors และ Compact of Mayors ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลระดับ
เมืองและท้องถ่ินได้ริเริ่มโครงการเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ

• เศรษฐกิจเติบโตอย่างช้า ๆ 
• ต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ถูกลงเรื่อย 
• การเปลี่ยนนโยบายไปสู่การลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการ
จ้างงานและการเจริญเติบโต 
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ผลกระทบที่เลวร้ายลง (Worsening Impacts) 

การเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรม (A Just Transition) 

การใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Harnessing the 4th Industrial Revolution)

ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกัน (Interconnected Risks) 

o ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมเชือ่มโยงไปยังความเส่ียงอืน่ ๆ ตัวอย่างเช่น 
o การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและวิกฤตน้ าสามารถก่อใหเ้กิดความเส่ียงด้านภูมปิระเทศและสังคม โดยอาจเกิดความขัดแย้งในภูมภิาคเน่ืองจากการอพยพ 
o ธนาคารโลกได้ท านายว่าปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศได้ถึงร้อยละ 6 ในปี ค.ศ. 2050

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ช่วยเพิ่มโอกาสในการ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมด้วย เทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
มากมายได้ถือก าเนิดขึ้น เช่น ระบบภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม เครื่องมือประมวลผลต่าง ๆ และโดรน

o การเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรมมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมัง่คั่งใหทุ้กฝ่ายร่วมกับการปกป้องส่ิงแวดล้อมด้วย 
o เช่น การย้ายแรงงานออกจากอุตสาหกรรมที่มกีารปล่อยคาร์บอนมาก และสร้างงานที่ดีใหแ้ก่แรงงานเหล่านั้น
o ความชอบธรรมของกระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่สังคมดังกล่าวขึ้นอยู่กับวา่วิธกีาร ผลลัพธ์ และการตัดสินใจ

นั้นผ่านความเข้าใจและมมุมองร่วมกันหรือไม ่

o ธนาคารโลกรายงานว่าประชากรจ านวน 1.6 พันล้านคนต้องอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ า และคาดว่า
จ านวนนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เป็น 4 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2050 

o Global Forest Watch รายงานว่าโลกก าลังสญูเสียพืน้ที่ป่าไมก้ว่า 18 ล้านเฮกตาร์ในทุก ๆ ปี 
o สารเคมีในมหาสมทุรก็เปล่ียนสภาพไปอย่างรวดเร็วกว่า 300 ล้านปีที่ผ่านมาอีกด้วย

Global Forest Watch ได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้
ที่ใครก็เข้าถึงได้แค่มีสมาร์ทโฟน  

บล็อกเชนสามารถช่วยดแูลการกระท าที่อยู่
ห่างไกล เช่น การค้าคาร์บอน ตรวจสอบ
การตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย
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“...ระบบการเงินโลกช่วยสร้างหนทางเข้าถึงผลิตภัณฑแ์ละบริการทางการเงินที่มคีุณภาพ สามารถปกป้องลูกค้าจากความเส่ียง สามารถก่อใหเ้กิดการออมและการลงทุน 
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างงานผ่านการกระจายทุน การเข้าใจนวัตกรรม กฎระเบียบข้อบังคับ และตลาดเกิดใหม ่จะช่วยใหร้ะบบการเงินแสดงศักยภาพสูงสดุออกมาได้...”

• นโยบาย Macro Prudential ชว่ยชีใ้ห้เห็นความ
เส่ียงของสถาบันการเงินอย่างเป็นระบบ

การมีเสถียรภาพอย่างเป็นระบบ
(Systematic Stability) 

• กลุ่มเศรษฐกิจใหมเ่ริ่มมบีทบาทส าคัญ และ
ก าหนดสถาปัตยกรรมการเงินของโลก

สถาปัตยกรรมทางการเงินและสถาบันการเงินทั่วโลก 
(Global Financial and Institutional Architecture)

• ความมีเสถียรภาพของระบบการเงินก าลังถูกท้า
ทายจากนวัตกรรมและแบบจ าลองใหม่

ความมีเสถียรภาพทางการเงิน นวัตกรรม 
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Financial Stability, Innovation and Economic Growth)

• กฎระเบียบใหม่ก าลังถูกใชเ้พือ่รับมอืกับความ
เส่ียงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

ระเบียบข้อบังคับทางการเงิน
(Financial Regulation)

• เทคโนโลยีใหมก่ าลังเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจดั้งเดิม 
และสร้างการมีส่วนร่วมในตลาดขึ้นมาใหม่

การขยับของห่วงโซ่มูลค่า 
(Shifting Value Chains)

• การเพิ่มขึ้นของข้อมลูที่พร้อมน ามาใชง้าน
สร้างแบบจ าลองธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินแบบใหม่

ความสามารถในการวิเคราะห์ใหม่
(New Analytic Capabilities) 

• ความพยายามในการเข้าถึงบริการทางการเงินชว่ย
ยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจ

การเข้าถึงและการใช้บริการทางการเงิน
(Access aกd Use of Financial Services)
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การมีเสถียรภาพอย่างเป็นระบบ (Systematic Stability) 

ระเบียบข้อบังคับทางการเงิน (Financial Regulation)

ความสามารถในการวิเคราะห์ใหม่ (New Analytic Capabilities)

มาตรการ Macro Prudential เข้ามา
มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล
สถาบันการเงินอย่างมีเสถียรภาพ 
เพื่อลดโอกาสการเกิดวิกฤติการเงิน
เช่นเดียวกับปี 2551 รวมถึงสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ภาคประชาชน

มาตรการ Macro Prudential สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
• ส่วนนโยบายเชิงโครงสร้าง มุ่งหา

ข้อจ ากัดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
วิกฤติการเงิน 

• ส่วนเครื่องมือที่ปรับใช้ตามช่วงเวลา 
จ ากัดการสร้างหนี้ที่มีปริมาณมากเกินไป

การรับมาตรการ Macro Prudential มาใช้จ าเป็นต้องใช้วิสัยทัศน์ที่
กว้างขวาง เพื่อก าหนดเวลาที่เหมาะสมส าหรับการปรับใช้มาตรการ

มาตรการ Macro Prudential ถูกน าไปใช้ในส่วนต่างๆ
• การวางวางแผนปิดกิจการ (Resolution Plan) 
• การทดสอบภาวะวกิฤต ิ(Stress Test) 
• การเพิ่มทุน สร้างสภาพคล่อง และก าหนดภาระหนี้สนิ

วิกฤติการเงินปี 
2551 แสดงให้เหน็ถึง
ความอ่อนแอของ
ระบบสถาบันการเงิน

• การให้เงินอุดหนุนแก่สถาบันการเงินที่มีลักษณะ Too Big to Fail
• เครือข่ายความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างสถาบันการเงินและอุตสาหกรรม
• การออกแบบระบบการกระตุ้น (Incentive) ที่ไร้ประสิทธิภาพ 
• การขาดสภาพความคล่อง และการมีหนี้สินมากเกินไป 
• การไม่สามารถบังคับใช้มาตรฐานผู้ดูแลผลประโยชน์ 
• กิจกรรมผิดกฎหมายจากผู้มีส่วนร่วมในตลาด

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤติการเงินปี 2551 ความพยายามของผู้วางนโยบาย สถาบันการเงิน 
และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้หนี้สินมีขนาด
ลดลง ทุนส ารองมากขึ้น และการรักษาทุนอยูใ่น
ระดับที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ยังขาดการสร้างความ
สอดคล้องในการปฏิรูปกฎระเบียบของ
ระดับประเทศและระดบัภูมิภาค

ในปัจจุบัน สถาบันการเงินมี
ช่องทางการเข้าถึงข้อมลูที่มาก
ขึ้น ทั้งจากระบบจัดการของ
ธนาคาร ลูกค้าที่เข้าใช้บริการ 
และข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

สถาบันการเงินมีความแมน่ย าในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมและวิถชีวีิตของผู้บริโภค 
สามารถใช้บทวิเคราะหท์ี่เป็นปัจจุบันมาก
ขึ้นแทนการใช้แบบจ าลองดั้งเดิม 

ศักยภาพในการวิเคราะห์+ ตัวอย่าง การสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐกิจและการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การประกันรถยนต์ที่ใช้ฐานการคิด
เป็นรายชั่วโมงและสามารถประมวลผลความเสี่ยงโดยใช้
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ เป็นต้น

สถาบันการเงินสามารถให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น
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การขยับของห่วงโซ่มูลค่า (Shifting Value Chains)

การเข้าถึงและการใช้บริการทางการเงิน (Access and Use of Financial Services)

ความมีเสถียรภาพทางการเงิน นวัตกรรม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Access and Use of Financial Services)

สถาปัตยกรรมทางการเงินและสถาบันการเงินทั่วโลก
(Global Financial and Institutional Architecture)

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีน าไปสู่
• การตีความคุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรม 
• การขจัดอุปสรรคในการร่วมด าเนินการ

บริษัทต่างๆ สร้างแบบจ าลองธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนมูลค่า 
• ช่องทางการช าระเงินของ Apple
• ตัวกลางที่ให้บริการด้านการเงิน Blockchain

โอกาสส าคัญส าหรับผู้ประกอบการ
• การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
• การน าหุ่นยนต์เข้ามาเรียนรู้การท างาน

สถาบันการเงินสามารถขยายขอบเขตการท างานได้มากกว่า
การบริหารความเสี่ยงทั่วไปหรอืการปฏิบัติตามกฎ

การใช้บริการทางการเงินของบุคคลทั่วไป
เริ่มต้นจากการเปิดบัญชีกับธนาคาร และ
การท าธุรกรรมเบื้องต้น เช่น การฝากเงิน 
การช าระเงิน และการกู้ยืมเงิน เป็นต้น

ในปัจจุบัน 

• ประชากรโลกประมาณ 2 พันล้านคนยังไม่มีบัญชีกับธนาคาร
• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 200 ล้านรายไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้

การให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลหรอืไมโคร
ไฟแนนซ์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการกู้ยืม การช าระ
เงิน การท าประกัน และการท าธุรกรรมอืน่ๆ ของ
ประชาชนที่ยากจนหรืออาศัยอยู่ในตา่งจังหวัด 
ซึ่งมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น

การเข้ามาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะท าให้ความพยายามในการฟื้นคืนเสถียรภาพ
และสร้างความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินมีความซบัซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

• การปรับมุมมองคุณค่าและความเข้าใจของผู้บริโภคต่อผู้ให้บรกิาร
• การเปลี่ยนแปลงแบบจ าลองทางธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การเกิดตลาดใหม่มาพร้อมกับความเสี่ยง สถาบัน
การเงินจ าเป็นต้องควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ
รักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้เกิดระบบสินเชื่อและ
ช่องทางการระดมทุนออนไลนท์ี่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย

หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่ 2 
ระบบ Bretton Woods ได้กลาย
มาเป็นแบบจ าลองขั้นต้นของ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ต่อมา เมื่อมีการเปิดเสรีของตลาด โดยเฉพาะตลาดการเงิน ระบบเศรษฐกิจจึงมีการพัฒนาอย่างมาก โครงสร้าง
ทางการเงินของโลกได้มีอิทธิพลเหนือระบบการเงินของแต่ละประเทศ

การเกิดขึ้นของประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
การเงินสากล บทบาทของกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากในเศรษฐกิจ
มหภาคระดับสากลและความรว่มมือนโยบายต่างๆ ของหน่วยงาน
เช่น IMF, World Bank, BIS และ FSB เป็นต้น
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• เกษตรกรรายย่อยขาดข้อมูล
ส าคัญจึงไม่สามารถจัดการห่วงโซ่
อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพของห่วงโซ่มูลค่า
(Value Chain Efficiency)

• เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมจ่ะชว่ยยกระดับ
ความก้าวหน้าในภาคเกษตรกรรมและความ
มั่นคงทางอาหาร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation) 

• ความตระหนักด้านโภชนาการและอาหารเพิม่ขึ้น
มีการมุ่งเน้นไปที่การผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
ไม่ใช่เน้นปริมาณเท่านั้น

โภชนาการและสุขภาพ (Nutrition and Health)

• ปัญหาการขาดแคลนน้ า อุณหภูมิที่สูงขึ้น และการตก
ของฝนที่เปล่ียนไปท าให้การปลูกพชืมคีวามเส่ียง

รอยเท้าทางนิเวศน์ (Environmental Footprint) 

• การเติบโตของจ านวนประชากร การ
ขยายตัวของชนชัน้กลาง และสังคมเมืองท า
ให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและ
ความต้องการ 
(Demographic and Demand Shifts) 

• ในอนาคตจะมีการเน้นสร้างโอกาสในภาค
เกษตรกรรมอย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อย ผู้หญิง และเยาวชน 

การมีส่วนร่วมอย่างทั่งถึง
(Inclusivity) 

ความม่ันคงทางอาหารและเกษตรกรรมต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
เติบโตของชนชั้นกลางและสังคมเมือง 
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o ความตระหนักด้านโภชนาการและอาหารมีแนวโน้มเพิม่ขึ้น มีการมุ่งเน้นไปที่การ
ผลิตอาหารที่มีคุณภาพไมใ่ชเ่น้นเพยีงด้านปริมาณเท่านั้น 

o OECD และ FAO คาดการณ์ว่าสัดส่วนของผู้ขาดสารอาหารจะลดลงจากร้อยละ 
11 เป็นร้อยละ 8 ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าผู้มนี้ าหนักเกินที่คิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของ
ประชากรโลก 

o หากแนวโน้มยังเป็นเชน่น้ี ผู้มีน้ าหนักเกินจะเพิ่มเป็น 3.28 พันล้านคนในปี 2030

โภชนาการและสุขภาพ (Nutrition and Health)

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและความตอ้งการ
(Demographic and Demand Shift) 

รอยเท้าทางนิเวศน์ 
(Environmental Footprint)

World Urbanization Prospects ท านายว่าประชากรในเมืองจะ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 ในปี 2014 เป็นร้อยละ 66 ในปี 2050 
ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมลดลง 

o ทรัพยากรน้ า ความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ และการท าลายป่าไมเ้ป็นประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของภาคเกษตรกรรม 
o การขาดแคลนน้ าถือเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด (ภาคเกษตรกรรมใช้น้ าคิดเป็นร้อยละ 69 ของการใช้น้ าทั้งหมด) 

การเติบโตของจ านวนประชากร 

การขยายตัวของชนชัน้กลาง 

การขยายตัวของสังคมเมอืง

ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 8.5 พันล้านคนในปี.2030 
เมื่อรวมผลจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง พบว่า

“ปี 2050 ความต้องอาหารของโลกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 (เทียบกับ 2005/2007)

o อุณหภูมิที่สูงขึ้นและการตกของฝนที่เปล่ียนไปท าให้การปลูกพืชมคีวามเส่ียงต่อการสูญเสียผลผลิต และราคาอาหารสูงขึ้น 
o ระบบอาหารอาจเกิดการชะงักงนัเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพอากาศรุนแรง เช่น น้ าท่วม ความแห้งแล้ง และ

คล่ืนความร้อน ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางอาหารและหว่งโซ่อุปทานของโลก
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การมีส่วนร่วมอย่างทั่งถึง
(Inclusivity) 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation

ประสิทธิภาพของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain Efficiency) 

• เกษตรกรรายย่อยมักขาดข้อมูลเก่ียวกบัราคาตลาด 
เทคนิคในการท าเกษตรกรรม การพยากรณ์อากาศ และ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

• ท าให้พวกเขาไมส่ามารถปรับปรุงการผลิต และจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

o เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมจ่ะชว่ยยกระดับ
ความก้าวหน้าในภาคเกษตรกรรม 

o โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลมคีวามส าคัญ
อย่างยิ่งต่อเกษตรกรในการตัดสินใจวาง
แผนการผลิต หว่านพืช เก็บเกี่ยวผลผลิต

o ภาคเกษตรกรรมมีส่วนส าคัญในการการบรรเทาความยากจน สร้างการจ้างงาน และด ารงความมัน่คงทางอาหาร 
o ในอนาคตจะมีการมุ่งเน้นมากขึ้นไปยังการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ

เกษตรกรรายย่อย ผู้หญิง และเยาวชน 

โดยพบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของอาหารเกิด
การสูญเสียหรือกลายเป็นขยะอาหารในห่วงโซ่
มูลค่า คิดเป็นมูลค่า 750 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (FAO, 2013)

• ปัจจุบันยังมีความสนใจเกี่ยวกับการสูญเสียอาหาร (Food loss) ซึ่งเกิดระหว่าง
การผลิต และขยะอาหาร (Food waste) ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภค

ในอนาคตระบบอาหารและการท าเกษตรกรรมของโลกจะมีเทคโนโลยีต่าง 
ๆ เข้ามาช่วย เช่น 

• ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
• หุ่นยนต์ 
• เทคโนโลยีชีวภาพ 
• การตัดต่อยีน 
• เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร Big data

• เกษตรกรรายย่อย : ต้องเพิ่มรายได้ และผลิตภาพทางการเกษตร 
• เกษตรกรหญิง : ต้องพยายามลดชอ่งว่างผลิตภาพการผลิตระหวา่งเพศ (Gender gap in productivity) 
• เยาวชน : ยังขาดความรู้ รวมถึงทักษะทางเกษตกรรมและผู้ประกอบการ
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1 ข้อมูลผู้ป่วย (Data)

2 สังคมผู้สูงอายทุีเ่กิดขึ้นทั่วโลก (Ageing and Global Health)

3 ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน (Mental Health and Well-being)

4 ยารักษาโรคที่มีประสทิธิภาพ (Precision Medicine)

5 ระบบและหน่วยงานด้านสาธารณสขุ (Healthcare Systems 
and Organization)

6 เซ็นเซอร์อัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (Smart Sensors and 
Autonomous Robotics)

7 จริยธรรมและอัตลักษณ์ (Ethics and Identity)
8 ธรรมาภิบาลด้านสาธารณสุขของโลก (Global Health 

Governance)

การน าเอาเทคโนโลยีและโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทัลมาปรับใช้กับวงการสาธารณสุข
ถือเป็นก้าวกระโดดทางนวัตกรรม ที่ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับหน่วยงานภาครฐั รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆ 
ในการบริหารจัดการทรพัยากร

ภายในปี 2050 จ านวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และแนวโน้มดังกล่าว
เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะกับประเทศระดับรายไดสู้ง และระดับรายได้ปานกลาง 
ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องอาศัยการด าเนินงานจากหลายภาคส่วนในการเตรียมตัวรบัมือ
กับสถานการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น

ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน อาทิ ความเครียด หรือความเหนื่อยล้า ก าลังกลายเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสร้างภาระงบประมาณสาธารณสุขแก่
ภาครัฐ และท าให้ภาคเศรษฐกิจเติบโตไปได้อย่างเชื่องช้า ด้วยข้อมูลและองค์ความรู้ดา้นพันธุกรรมทีเ่พิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยารักษาโรคมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีต้นทุนการผลติที่ถูกลง

ระบบสาธารณสุขในปัจจุบันได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ ขณะเดียวกัน กฎระเบียบและข้อจ ากัดทางการเงินที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 
ก็ค่อยๆ หมดไป ส่งผลท าให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆ สามารถด าเนินการและ
บริหารได้อย่างคล่องตัว และสามารถก าหนดเป้าหมายหรือการให้ความส าคัญได้โดยไม่
ต้องกังวลเหมือนในอดีต

การพัฒนานวัตกรรมด้านเซ็นเซอร์รุดหน้าไปจนท าให้การวดัค่าและการเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ทางการแพทย์มีความละเอียดมากขึน้ รวดเร็วมากขึ้น และมีการ
เก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีโรโบติกส์ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ ได้
ท าให้เกิดความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น

การปฏิบัติอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่
รุดหน้า และได้ผลกัดันให้มนุษยก์้าวขา้มขีดจ ากัดท่ีมีอยู่เดิม ทั้งอายุขัย ความ
เจ็บป่วย การรับรู้ หรือแม้แต่ความคิดที่มีต่อสิ่งมีชวีิตทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนั้นได้
น าไปสู่ความกังวลในด้านของจริยธรรมที่ตามมา 

ในแง่ของธรรมาภิบาลแล้ว การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากร และความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคสว่น เพื่อก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น 

ที่มา: World Economic Forum (WEF) (2017). Future of Health and Healthcare: Dynamic Briefing
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กระแสของข้อมูลสารสนเทศและเน้ือหาตั้งแต่ขอ้มลูจากผู้สร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator) ไปจนถึง ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (Final Consumer) ได้สร้างระบบนิเวศที่มีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก...

• การใช้งานแพลตฟอร์มส่ือดิจิทัลและการบริการ
ส่ือดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นก าลังจะเปล่ียนแปลงปัจเจก
บุคคลและสังคมไปอย่างสิ้นเชิง

การเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Transformations) 

• ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความน่าเชือ่ถือของเนื้อหาขอ้มลูที่
ถูกเผยแพร่ออกสู่ส่ือต่างๆ ได้เพิ่มสูงขึ้น

ความถูกต้อง ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสของเน้ือหา
(Content Accuracy, Transparency and Accountability) 

• การเปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งรวดเร็ว เคร่ืองมือใหม่ๆ  ทาง
เทคโนโลยี และปฏิกิริยาของรัฐบาลได้ท าใหเ้กิดปรากฎการณ์ 
“(Dis)empowered Citizen”

ประชาชนที่ถูกลดทอนอ านาจ (The Disempowered Citizen)

• ระบบนิเวศของเน้ือหาข้อมูลที่ซับซ้อนและอัดแน่นมาก
ยิ่งขึ้นสร้างความตึงเครียดใหแ้ก่ภาคธุรกิจและสังคม

ภาวะข้อมูลท่วม (Information Overload) 

• พื้นฐานการด าเนินธุรกิจก าลังถูกท้าทายโดยแนวโน้ม
ส าคัญจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ส่ีส่งผลใหรู้ปแบบ
การท าธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชงิ

การร้ือถอนทางธุรกิจ(Business Disruption)

• นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ถูกสนับสนุนโดยการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่ส่ีก าลังนิยามความเป็นมนุษยใ์หม ่โดย
นวัตกรรมเหล่าน้ีได้ท้าทายอายุขัย สุขภาพ และ
ความสามารถต่างๆ ของมนุษย์ 

จริยธรรมและตัวตน (Ethics and Identity)

• ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และกฎหมาย
กฎระเบียบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใหค้วามส าคญักับสิทธิ
ของข้อมูลและความรับผิดชอบต่อข้อมลูมากขึน้

ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (Data and Privacy) 

• อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเชงิวฒันธรรม
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
(Cultural and Creative Industries) 
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม (Behavioral Transformations) 

ภาวะข้อมูลท่วม (Information Overload) 

จริยธรรมและตัวตน (Ethics and Identity) 

การร้ือถอนทางธุรกิจ (Business Disruption) 

การใช้งานแพลตฟอร์มส่ือดิจิทัลและการบริการส่ือดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นก าลังจะเปล่ียนแปลงปัจเจกบุคคลและสังคมไปอย่างส้ินเชิง 
เนื่องจากส่ือสังคมออนไลน์ได้เปล่ียนแปลงวิธีการส่ือสารและการปฏิสัมพันธ์ของคนที่มีต่อแบรนด์และองค์กรไปอย่างรวดเร็ว รวมถึง
วิธีการแสดงออกทางความคิดเห็นต่อสาธารณะและความเห็นส่วนตัว 

ข้อมูลมหาศาลเหลา่นี้จะชว่ยปลดล๊อคโอกาสทางธุรกิจจ านวนมาก 
และการแบ่งปันความรู้จ านวนมหาศาล แต่ข้อมูลที่ท่วมท้นเหลา่นี้ได้
สร้างความท้าทายต่อการคัดกรองเนื้อหาข้อมลูที่มคีุณภาพเชน่กัน

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ถูกสนับสนุนโดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่
ส่ีก าลังนิยามความเป็นมนุษย์ใหม ่โดยนวัตกรรมใหม่ๆ ไดท้้า
ทายอายุขัย สุขภาพ และความสามารถต่างๆ ของมนุษย์ 

ทุกภาคส่วนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทั้ง
ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความเชือ่มัน่
ว่านวัตกรรมต่างๆ จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่
จะถูกพัฒนาโดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์ก่อนเป็น
อันดับแรก

พื้นฐานการด าเนินธุรกิจก าลัง
ถูกท้าทายโดยแนวโน้มส าคัญจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่ทั้งสิ้น 4 
ประการ 

ห้องข่าวที่ขับเคล่ือนด้วยปัญญาประดิษฐ์

เคร่ืองมืออัจฉริยะจะสร้างเน้ือหาข้อมลูอัจฉริยะ 
และในอนาคตระบบปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามา
ท างานเป็นเสาหลักใหแ้กอุ่ตสาหกรรมส่ือ

รูปแบบธุรกิจที่เป็น 
On-demand มากข้ึน

ผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ า
สมัยมากข้ึน

การประสานความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม

รูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Operating 
Model) ที่เปลี่ยนไปใช้ประโยชน์จาก

การเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 
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ประชาชนที่ถูกลดทอนอ านาจ (The Disempowered Citizen) 

ความถูกต้อง ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสของเนื้อหา (Content Accuracy, Transparency and Accountability) 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Creative Industries)

ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (Data and Privacy) 

ในปัจจุบัน ประชาชนรู้สึกมีอ านาจในรวบรวมข้อมลู และการส่ือสารมากขึ้น
จากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน กลุ่มสังคม กลุ่ม
เคล่ือนไหวทางสังคม และชุมชนต่างรู้สึกถูกลดทอนอ านาจในการส่ือสารโน้ม
น้าวผ่านระบบและแหล่งอ านาจรูปแบบเดิมลงไป 

ความท้าทายทีเ่ก่ียวข้อง

ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความน่าเชือ่ถือของเนื้อหาขอ้มลูที่
ถูกเผยแพร่ออกสู่ส่ือต่างๆ ได้เพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากเครื่องมือและแพลตฟอร์ม
ด้านส่ือดิจิทัลมีอ านาจมากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้น 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเชงิวฒันธรรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่
เติบโตเร็วที่สุดในโลก ซึ่งภาครัฐและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วโลกได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเชงิวัฒนธรรมที่เพิม่สูงขึน้เป็นที่เรียบร้อย

แบบจ าลองทางความคิด โครงสร้างธุรกิจ และแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะต้องถูกออกแบบใหม่เพื่อที่จะ
สนับสนุนโครงสร้างตลาดใหม่ และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคให้เหมาะสมกับบริบทโลก

จากการเติบโตของข้อมูลผู้บริโภคได้แสดงให้เหน็ถึงโอกาสใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่ือประเภทต่างๆ และพัฒนาการ
ให้บริการที่ดีขึ้น 

สิทธิเสรีในการแสดงออกของปัจเจก 
(Individual’s Right to Freedom of Expression)

เช่น ประเด็นด้านการปฏิรูปเสรีภาพใน
โคลอมเบีย

ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องโปร่งใสมากขึ้น 
และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ในขณะเดียวกัน 
ต้องค านึงถึงความเสี่ยงของการเซ็นเซอร์เนื้อหา
และสิทธิเสรีในการพูดของประชาชนเช่นกัน

Re-design the Platform

ความท้าทายทีเ่ก่ียวข้อง

เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และกฎหมายกฎระเบียบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความส าคัญกับสิทธิของข้อมูลและความรบัผิดชอบตอ่
ข้อมูลมากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาบริการและการคุ้มครองข้อมลูสว่น
บุคคลไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุลเป็นสิ่งจ าเป็น
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ประเด็นด้านการปฏิรูปการลงทุนและการอ านวยความสะดวกทางการค้า เป็นประเด็นที่ทั่วโลกก าลังให้ความส าคัญ และอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่าน ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีความท้าทาย
ด้านสถาปัตยกรรมธรรมาภิบาล อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

• ปัญหาด้านความล่าชา้ในการด าเนินงาน และการ
ขาดแคลนข้อมูล ถือเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดใน
เร่ืองการค้า

การอ านวยความสะดวกทางการค้า
(Trade and Facilitation)

• การรวมตั วทาง เศ รษฐกิ จ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ล ง ทุ น ข้ า ม
พรมแดน

การลงทุนระหว่างประเทศ
(International Investment)

• โลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเครือข่าย
ฐานการผลิต

ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก
(Global Value Chains)

• ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ก าลังปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานของตนเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ

การค้าและสิ่งแวดล้อม 
(Trade and Environment)

• การค้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรม ในทาง
กลับกัน  ก็ถื อ เป็นการสร้ างความท้ าทายด้ าน
กฎระเบียบภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ

การค้าและการพัฒนา
(Trade and Development)

• อนาคตของสถาปัตยกรรมธรรมาภิบาล
ทางด้านการค้าและการลงทุนระดับโลกก าลัง
อยู่ในช่วงเปล่ียนผ่าน

สถาปัตยกรรมทางการค้าระดับโลก

• การค้ า เชิ งดิจิทัล  เป ล่ียนแปลง
รูปแบบพฤติกรรมของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค

เศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy)
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สถาปัตยกรรมทางการค้าระดับโลก (Global Trade Architecture)

การอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)

“ในอดีต การเจรจาการค้า มุ่งเน้นที่การเพิ่มการเข้าถึงตลาดผ่านการลดภาษ”ี
แต่ในปัจจุบัน การเจรจาการค้ามุ่งเน้นที่การอ านวยความสะดวกทางการค้าเป็นส าคัญ เช่น

- การลดความล่าชา้ในการด าเนินงาน
- การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมลูที่มากขึ้น
- การลดขั้นตอนกระบวนการในการยื่นเอกสาร

ในอนาคต ...

o เทคโนโลยี นวัตกรรม จะเข้ามามีบทบาทในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าเพิ่มมากขึ้น 

o กระบวนการทางศุ ลกากรจะ ไม่ ต้ อ ง ใช้ ก ร ะดาษ 
(Paperless) และมีการปรับใช้ Single Window System 
ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและอุปสรรคได้มาก

การค้าสิ่งแวดล้อม (Trade and Environment)

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า การตอบสนองต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศ จะส่งผลกระทบต่อ การบริโภค การผลิต และกระแสการค้า รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากการปรับใช้ Paris Agreement on Climate Change ในปี 2016
นานาประเทศก าลังอยู่ในชว่งปรับใชแ้ผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อมของตน

ทั้งนี้ ความท้าทายที่ส าคัญที่สุด คือ การพยายามจะต้องให้ท าให้
เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Development) 
และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Sustainability) ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ทุกฝ่ายที่จะต้องออกมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว

“การเจรจาความตกลงการค้าเสรีพหุภาคีต่างๆ  ท าให้เราต้องหันกลับมา
ทบทวนความถูกต้องของระบบการค้าของโลกใหม่อีกครั้ง”

ในปัจจุบัน รูปแบบของสถาปัตยกรรมทางการค้าก าลังอยู่ในช่วง
เปล่ียนแปลง รูปแบบของการเจรจาการค้ายังมีความไม่ชัดเจน อีกทั้ง
การเจรจาความตกลงต่างๆ ก็ยังไม่คืบหน้า

- การเจรจาความตกลงใด ๆ จะต้องระบุประเด็นด้าน e-
Commerce เพิ่มเติม รวมถึงทบทวนการเจรจาข้อบทว่าด้วย
การแข่งขัน การลงทุน ฯลฯ 

- ภาคธุรกิจสามารถให้ข้อมูลแก่ภาครัฐว่ากฎระเบียบรูปแบบ
ใด ๆ จะสามารถเอ้ือประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจได้มากที่สุด
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การค้าและการพัฒนา (Trade and Development)

ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value  Chains)

การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment)

การค้าก่อให้เกิดประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่ดี
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ก่อให้เกิดความท้าทายด้าน
กฎระเบียบด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ

การค้าและการลงทุน คือ 
แหล่งเงินทุนที่ส าคัญต่อ
การพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศด้อยพัฒนา

การปรับใช้ Sustainable Development  Goals (SDGs) 17

การปฏิบัติตามเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) จะช่วยให้การด าเนินงานเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม

เทค โนโ ลยี ใหม่ๆ 
สร้างโอกาสใหม่ ๆ 
ในการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
การค้าเชิงดิจิทัลและนวัตกรรม ถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่
จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมาย (Game 
Changer) ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค และเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตทั่วโลก

o การแก้ปัญหาผ่านดิจิทัล (Digital Solutions) สามารถน าใช้ใน
การจ าหน่ายและขนส่งสินค้าและบริการ โดยในปัจจุบัน 
บริษัทจ านวนมากมีการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดนเพื่อ
การด าเนินงานในแต่ละวัน

เครือข่ายการผลิตและวัตถุดิบมีความส าคัญเพิ่มขึ้น
อย่างมาก ในขณะที่โครงสร้างธรรมาภิบาลยังไม่
สามารถพัฒนาตามทัน

- ภาคธุรกิจจ าเป็นต้องสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ที่มคีวามหมายกับคู่ค้าในห่วง
โซ่การผลิตมากขึ้น 

- ผู้เจรจาทางการค้าจะต้องมุง่เน้นที่การเปิดเสรีทางการค้าตลอดหว่งโซ่อุปทาน 
ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น

“การลงทุนระหว่างประเทศในปัจจุบัน ยังอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ และยัง
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงเชิงภูมิศาสตร์”

บรรษัทข้ามชาติ มีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการท าธุรกิจ (Business Model) 
โดยมีรูปแบบการด าเนินงานที่ เน้น
เครือข่าย (Network-Based) มากข้ึน

กฎหมายและสิทธิประโยชน์ด้าน
การลงทุนที่ล้าสมัย ยังถือเป็น

ประเด็นที่เป็นข้อกังวล
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1 สังคมและแรงงาน (Society and Workforce)

2 วงจรชีวิตของโครงการ (Project Lifecycle)

3 เศรษฐกิจใหม่ (Emerging Economies)

4 นโยบายและกฎระเบยีบ (Policy and Regulation)

5 ความไม่เท่าเทียม (Inequality)

6 แบบจ าลองธุรกิจใหม่ (New Business Models)

7 ภูมิทัศน์ความเสีย่ง (Risk Landscape)

8 โครงการแปรรูป (Transformational Projects)

9 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access to Finance)

ภายในปี 2030 จ านวนประชากรท่ัวโลกจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 8.5 พันล้านคน และคาดการณ์ว่าจะมีจ านวน 4.9 พันล้านคนท่ีอยู่อาศัยใน
เมือง ประชาชนท่ีเพิ่มขึ้นและการขยายตัวของสังคมเมืองนี้ จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะการมุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความกินดีอยู่ดีของสังคม

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ จ าเป็นต้องพึ่งพาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนมากข้ึน โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานใด ๆ จะต้องมีการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจน เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนการด าเนินงาน ระดม
เงินทุน และมีความเชื่อมั่นในภาครัฐได้มากข้ึน

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใหม่อย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นถึงโอกาสใหม่ ๆ ส าหรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอนาคตของประเทศพัฒนาแล้ว โอกาสในตลาดใหม่ ๆ ได้แก่ การประกันภัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย (Micro-Insurance) 
และผลิตภัณฑ์เพื่อการออมส าหรับผู้มีรายได้น้อย (Micro-Savings Products)

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีไม่ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการขยายตัวของการลงทุน โดย
ปัญหาท่ีส าคัญที่สุดของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันคือ โครงสร้างพื้นฐานท่ีก าลังมีการพัฒนา มีความไม่
สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันท่ีมากข้ึน โดยความไม่เท่าเทียมกันนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อความ
มั่นคงทางสังคม ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงท่ีส าคัญท่ีสุดในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 นี้ แม้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะถือเป็นการ
สร้างโอกาส ในทางกลับกัน เทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็สามารถก่อให้เกิดผู้ชนะและผู้แพ้ได้อย่างมหาศาลเช่นกัน

ทางเลือกใหม่ ๆ ด้านเงินทุน กฎระเบียบ การสร้างมาตรฐาน และระบบอัตโนมัติได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ
ของภาคการเงิน ก่อให้เกิดธนาคารเงา (Shadow Banks) ผู้ปล่อยกู้แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer: P2P) และแบบ
ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (Business-to-Business: B2B) 

นักลงทุนก าลังมองหาการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีเชื่อถือได้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน ถือเป็นข้อ
ผูกพันระยะยาวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และก่อให้เกิดกระจายรายได้และการกระจายความเสี่ยงระหว่างท้ังสองฝ่าย ดังนั้น 
การมีเครื่องมือท่ีสามารถช่วยบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นข้ึนต่อการลงทุนในอนาคต

เมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ มีศักยภาพสูงในการสร้างความมั่งคั่งในอนาคต อย่างไรก็ตาม เมกะโปรเจกต์มักเผชิญกับ
ปัญหาด้านการส่งมอบให้ตรงเวลา และปัญหาด้านงบประมาณ ส่งผลให้เมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ นั้นไม่เป็นไปอย่างท่ี
วางแผนเอาไว้ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ สิ่งแวดล้อม และภาคการเงิน 

ความต้องการในโครงสร้างพื้นฐานใหม ่ๆ ท่ัวโลกก าลังเพิม่ขึ้นอย่างตอ่เนื่อง โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพัฒนาท่ีเผชิญกับปญัหาการ
ขาดแคลนพลังงาน การจราจรติดขัด รวมไปถึงประเทศพัฒนาแล้วท่ียังเผชิญกับปัญหาความล้าสมัยและการเสื่อมโทรมของ
โครงสร้างพื้นฐาน 
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“...การเคล่ือนย้ายคนและสินค้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม การเคล่ือนย้ายต่างๆ ในปัจจุบันยังคงไมอ่ยู่บนพืน้ฐานของความ
ยั่งยืน เน่ืองจากมีความแออัดทางการคมนาคม การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพึ่งพาน้ ามนัมากเกินไป และอัตราการเสียชีวิตสูงบนท้องถนน...”

• ในปัจจุบันยังขาดแคลนเงินถึง 8 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ส าหรับการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน

ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน 
(The Infrastructure Imperative)

• การไหลเวียนของข้อมลู การใช้ประโยชน์
และความร่วมมอืข้ามพรมแดนจ าเป็นต้อง
อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย

ความเสี่ยงด้านความมัน่คงปลอดภยั
(Security Risks)

• การก าหนดข้อห้ามในการค้าขายและเดินทางท าให้
ไม่สามารถส่งมอบสินค้าและผู้คนไปยังปลายทางได้

การกีดกันการค้าและการเดินทาง
(Trade and Travel Barriers) 

• ความคิดด้านการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมชว่ยท าให้
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายมคีวามยั่งยืนขึ้น

สิ่งแวดล้อมและความยัง่ยนื 
(Environment and Sustainability)

• ผู้เข้ามาในตลาดรายต้นๆ ก าลังเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายครั้งส าคัญ

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
(Business Disruption)

• นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ สามารถเข้า
มาช่วยเหลือในการวางแผนส าหรับอนาคต

นวัตกรรมในเมือง 
(Urban Innovation)

• กรอบการก ากับดูแลในปัจจุบันไม่สามารถรองรับ
การเปล่ียนไปของเทคโนโลยีได้

การก ากับดูแลที่คล่องตัว 
(Agile Governance) 

• การปฏิวัตอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปล่ียนแปลงรูปแบบของ
อาชีพและทักษะต่างๆ ที่ใช้ร่วมในการท าอาชพีเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงของอาชีพและทกัษะ
(Disruption to Jobs and Skills)
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สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environment and Sustainability)

นวัตกรรมในเมือง (Urban Innovation)

การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ (Business Disruption)

ในอดีต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ เช่น ถนน สะพาน ท่าเรือ 
และสนามบิน เป็นต้น 

ปัจจุบัน ความต้องการโครงสรา้งพื้นฐานที่เป็นดิจิทัล
เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานฃกายภาพ   

การจัดหาเงินมาลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ
ระดมทุนใหม่ๆ เช่น เครดิตทาง
สังคม (Social Credit)

ความท้าทายส าคัญของภาครัฐ ผู้ให้บริการที่มีบทบาท
เพ่ิมข้ึนในอนาคต
• โทรคมนาคม 
• สารสนเทศ 
• อากาศยาน

การเคลื่อนย้ายคนและสินคา้มีความ
เกี่ยวพันโดยตรงกับสิ่งแวดล้อม และ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของทั้งดิน 
น้ า และอากาศ

ปัจจุบัน บริษัทด้านการขนส่งและเคล่ือนย้ายเริ่มลดการพึ่งพา
น้ ามันและหันมาใช้พลังงานทดแทนต่างๆ มากขึ้น เช่น การ
ออกแบบยานยนต์ เรือ และอากาศยานด้วยวัสดุแบบใหม่ เป็น
ต้น รวมถึงใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในการผลิต

อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
ไม่อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวไดท้ั้งหมด 
แต่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวติ
ของมนุษย์และกิจกรรมต่างๆ ควบคู่
ไปพร้อมกันด้วย

ปัจจุบัน รูปแบบการขนส่งในตัวเมืองเปล่ียนเป็นการ
ขนส่งที่มีพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric 
Delivery) ท าให้เมืองต้องมีการวิเคราะห์ธุรกิจใหม่
และผลักดันการมีส่วนร่วมของพลเมืองมากขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น Internet 
of Things เป็นต้น ช่วยให้ข้อมลูเกิดการ
ไหลเวียนในระบบ ลดต้นทุนและเพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ 

ข้อควรระวัง

• ความเป็นส่วนตัว
• ความปลอดภัยของ

ข้อมูล

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ส่งผลกระทบส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจหลายประการ

1) ความคาดหวังและความสัมพันธ์
ของลูกค้า ผู้บริโภคซื้อสินค้าตาม
ความต้องการและใช้ช่องทางเข้าถึง
ที่หลากหลายมากขึ้น

2) ความเข้าใจเทคโนโลยีและการบริหาร
สินทรัพย์ของบริษัท ใช้เทคโนโลยีเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าและบริการ ก าหนดราคา
ของสินค้าและบริการจากสินทรัพย์บริษ ท

3) การร่วมมือรูปแบบใหม่
เกิดการท างานร่วมกัน
ระหว่างบริษัทที่ด าเนินธุรกิจ
มายาวนานและบริษัทใหม่

4) ระบบบริหารจัดการใหม่ มีช่องทาง
การเข้าถึงที่แตกต่างจากอดีต ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบจัดการของ
บริษัทเพื่อสร้างผลก าไรสูงสุด

ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน (The Infrastructure Imperative)
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การก ากับดูแลที่คล่องตัว (Agile Governance)

การกีดกันการค้าและการเดินทาง (Trade and Travel Barriers)

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Risks)

การเปล่ียนแปลงของอาชีพและทักษะ (Disruption to Jobs and Skills)

การใช้เทคโนโลยีของภาครัฐ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส าคญั
หลายประการ

• สามารถเข้าถึงพลเมอืงมากขึ้น
• ด าเนินการด้วยความโปร่งใส
• ยกระดับสินทรัพย์และบริการ

สาธารณะ

แต่ กฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่สอดคลอ้งต่อเทคโนโลยทีี่
เกิดขึ้น ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขกฎระเบียบ
ให้บังคับใช้ได้อย่างแท้จริง

• กฎระเบียบต้องมีความยดืหยุน่
• สอดรับกับบรบิททางสังคม เศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยีที่อาจปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีมีส่วน
ท า ใ ห้ รู ป แ บ บ ก า ร ท า ธุ ร กิ จ
เปล่ียนไป ตลอดจนส่งผลกระทบ
ต่อตลาดแรงงาน

ความเป็นไปได้ที่อาจเกิดข้ึน
• ความไม่สอดคลอ้งกันของทักษะแรงงานในปัจจุบัน
• ความไม่สอดคลอ้งกันระหวา่งทักษะแรงงานปัจจุบันและอนาคต
• การท างานที่ใช้ทักษะที่หลากหลายแทนทักษะเฉพาะด้าน

การเข้าใจทักษะพื้นฐานของอุตสาหกรรมและความต้องการ
ของทักษะในอนาคตซึ่งเกิดจากการเข้ามาของเทคโนโลยี

การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคส่วนที่มีมาก
เกินไปไปสู่ภาคส่วนที่ยังขาดแคลนทกัษะ

โครงสร้างพื้นฐานและระบบราชการของหลาย
ประเทศยังไม่รองรับให้เกิดการเคล่ือนย้าย
ระหว่างประเทศที่มีความเสรีอย่างแท้จริง

ผลกระทบจากการก าหนดภาษีและ
การบัตรผ่านเข้าประเทศ (VISA)
• กีดขวางการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจจากการค้า
• ลดโอกาสการสร้างอาชีพใน

อุตสาหกรรมต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขที่ควรด าเนินการไป
พร้อมกับการขจัดข้อก าหนดต่างๆ
• สร้างความเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ
• เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ

หน่วยงานราชการ
• สร้างหนทางเข้าถึงข้อมูลที่ขาดแคลน

การเดินทางข้ามพรมแดนประเทศ ส่งผลให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย
ผลด:ี การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ 
ผลเสีย: การแย่งงานจากแรงงานต่างชาติ การเปลี่ยนโครงสร้าง
ประชากร การก่อการร้าย

การเดินทางทางอากาศเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีความปลอดภัยมากที่สุด แต่เนื่องจาก
ปัญหาเรื่องการก่อการร้าย เช่น เหตุการณ์ 9/11 เป็นต้น ท าให้สนามบินแต่ละแห่งมี
มาตรการรักษาความม่ันคงมากขึ้น การโดยสารเครื่องบินจึงยากล าบากมากยิ่งขึ้น

ภาครัฐจ าเป็นต้องให้ความส าคัญทั้งต่อ ความมั่นคง (Security) และ
ความปลอดภัย (Safety) ของการเคล่ือนย้ายคนและสินค้า
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“...เทคโนโลยีต่างที่ถูกคิดค้นขึ้นและเชือ่มโยงเข้าหากัน เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบการผลิตเกิดการเปล่ียนแปลง ผู้วางแผนนโยบายและนักธุรกิจในหลายภาคส่วนต้องการ
ช่องทางและขดีความสามารถใหมเ่พื่อสร้างระบบการผลิตที่ทันสมยัและมคีวามยั่งยืน ตลอดจนสร้างประโยชน์แก่ประชนชนทุกคน...”

• พลวัตของการค้า ภาษีศุลกากร และการเก็บภาษี
ล้วนเป็นไปตามโลกาภิวัตน์ของกระบวนการผลิต

เศรษฐกิจและการค้าของโลก (Global Economy and Trade)

• เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบีบบังคับให้รัฐบาล
จ าเป็นต้องประเมินกรอบการบังคับใช้
กฎหมายใหมอ่ีกครั้ง

กฎระเบียบและธรรมาภิบาล
(Regulations and Governance)

• การผลิตที่ยั่งยืนกลายเป็นส่ิงส าคัญที่ท าใหบ้ริษัทมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

การเร่งรัดสร้างความยั่งยืน 
(Accelerating Sustainability)

• บริษัทผู้ผลิตต่างแข่งขันกันเพื่อปรับตัวใหเ้ข้ากับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ความคาดหวังของผู้บริโภค
(Consumer Expectations)

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงในตลาดแรงงาน

ทุนมนุษย์และทักษะ 
(Human Capital and Skills)

• เทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมาใหมเ่ปล่ียนแปลงรูปแบบ
การผลิตที่เคยเป็นในอดีต

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation)

• การใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นสร้างโอกาสส าหรับการร่วม
กลุ่มทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาค
(Regional Digital Economy)

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และช่องว่างของต้นทุนที่
ลดลงส่งผลใหเ้กิดการย้ายฐานการผลิต

ฐานการผลิต (Locations for Production)
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ฐานการผลิต (Locations for Production)

ทุนมนุษย์และทักษะ (Human Capital and Skills)

ความคาดหวังของผู้บริโภค (Consumer Expectations)

การค้าสินค้าและบริการขั้นกลางที่เติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีตลาดใหม่
เกิดขึ้นจ านวนมาก ในขณะที่ตลาดดั้งเดิม
ก็มีการปรับเปลี่ยนลักษณะไปจากอดีต

ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยยับยัง้

• ก าลังผลิตของโลก
• การไหลเวียนของทุน

• วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
• ภัยพิบัติธรรมชาติ 
• ความขัดแย้ง 

ปัจจัยด้านการเมืองมีผลกระทบต่อรปูแบบการคา้โลกมากขึน้เช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องลัทธิปกป้องการค้า (Protectionism)

ในอนาคตจึงต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
• การรักษาเสถียรภาพทางการเมือง
• การติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค
• การพัฒนาในระดับภูมิภาค

ความต้องการสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นหรือมลัีกษณะเฉพาะเพิม่สูงขึ้น
• การลดลงของช่องว่างต้นทุนการผลติหรอืตน้ทุน

แรงงานระหว่างประเทศในกลุ่มอตุสาหกรรมและ
ประเทศก าลังพัฒนา 

• การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและกระบวนการผลติใหม่

• การย้ายแหล่งผลิตสินค้าไปใกล้ตลาดของผู้บรโิภค
• การลดลงของแนวคดิการตั้งฐานผลิตในประเทศที่มีตน้ทนุ

การผลิตต่ ากว่า
• นโยบายทางธุรกิจใหม่ที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ผลจากการย้ายฐานการผลิตไป
ยังสถานที่ซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้น
• ผลเสีย: ต้องการเงินลงทุน

จ านวนมาก 
• ผลด:ี ทักษะของแรงงานสูง

กว่าพื้นที่เดิม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสง่ผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงานใน
ตลาดแรงงาน โดยให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ
• การแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ
• การสร้างโอกาสให้แรงงานฝึกฝนทักษะเพื่อท างานร่วมกบัหุ่นยนต์

มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเป็นภาคส่วนส าคัญที่ได้รบัผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
หลักสูตรให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
• มุ่งเน้นทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรม 

และคณิตศาสตร์
• เน้นการฝึกฝนจากประสบการณ์ท างานจริง

อดีต: กลยุทธ์การขายปลีกถูกขับเคลื่อนจาก
ทางฝั่งผู้ประกอบการ 
ปัจจุบัน: ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและจ าหน่ายสินค้า

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค 
• พยายามเสาะหาสินค้าที่เฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ แต่ยังคงสามารถ

ตอบสนองความต้องการของตนเองได้
• เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิดค้นสินค้าท่ีใช้เป็นประจ า
• เสาะหาสินค้าที่น ากลับมาใช้ได้อีกครั้งและมีความยั่งยืนข้ึน
• ต้องการความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่การผลิต

ความต้องการสินค้าที่มีความ
เฉพาะตัวมากขึ้นส่งผลเสีย
ต่อบริษัทที่คุ้นเคยกับการ
ผลิตสินค้าไม่กี่ประเภทคราว
ละมากๆ 

เศรษฐกิจและการค้าของโลก (Global Economy and Trade)
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation)

การเร่งรัดสร้างความยั่งยืน 
(Accelerating Sustainability)

กฎระเบียบและธรรมาภิบาล (Regulations and Governance)

เศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาค (Regional Digital Economy)

ตัวอย่างเทคโนโลยทีีส่ง่ผลต่อการผลิตในปัจจุบัน
• การเชื่อมโยงไร้สาย
• ปัญญาประดิษฐ์
• หุ่นยนต์อัจฉริยะ

• เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
• พันธุวิศวกรรม
• นาโนเทคโนโลยี

ตัวอย่างประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ประกอบการสามารถลดตน้ทุน
การผลิตและพัฒนาสินค้าจากการ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

สิ่งที่ต้องเร่งท าในอนาคต
• ผู้ประกอบการ: เชื่อมโยงเทคโนโลยีเหล่านี้

เข้ากับกระบวนการผลติและแบบจ าลองธุรกิจ
• รัฐบาล: ก าหนดกรอบนโยบายและแนว

ทางการลงทุนเพื่อสนับสนุนการใช้นวตักรรม

การค้าขายสินค้าและบริการทางดิจิทัลช่วยให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถ
เชื่อมโยงไปยังตลาดในระดับภูมิภาคและระดับสากล
ได้ เช่น การใช้เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล Blockchain

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละภูมิภาคมคีวามแตกต่างด้านข้อมูลและเทคโนโลยกีารสือ่สาร
• ความแตกต่างระหวา่งประเทศในภูมิภาค
• ความแตกต่างภายในประเทศภายใต้บริบทของสังคมเมืองและสงัคมชนบท
แนวทางการสร้างบรรยากาศการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตในระดับภูมิภาค
• เปิดกว้างการเข้าถึงข้อมูล
• ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์

กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนสามารถวัดได้
จากพลังงานท่ีสูญเสียไปในการผลิต ต้นทุนท่ี
เกิด ข้ึน รวมถึงผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 
อากาศ และภูมิอากาศ

ประโยชน์จากการผลิตอย่างย่ังยืน
• ป้องกันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
• เร่งการเติบโต สร้างความม่ังคั่ง และรักษา

เสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว

แนวทางการผลิตอย่างย่ังยืน
• ลดการพึ่งพิงไฟฟ้า 
• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
• ลดการใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็น

หน่วยงานระดับสากลและภาคเอกชนเริ่มให้ความรว่มมือในการสรา้งระบบการผลติที่ยัง่ยืนบนพื้นฐานของความ
ได้เปรียบจากการแข่งขัน ซึ่งก่อให้เกิดปรากฎการณ์ใหม่ในสังคม เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจหมุนเวียน

นโบบายของภาครัฐที่สนับสนุน
• การก าหดภาษีคาร์บอน
• การระบุสัดสว่นวตัถุดบิหมุนเวียน

ในสินค้าที่ภาครัฐจัดซื้อ

กฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่
สามารถน าไปปรับใช้ภายใต้
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 

ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับปรุงแนว
ทางการวางกฎหมายให้มีความ
ยื ดหยุ่ น และคล่ อ งตั ว มากขึ้ น 
เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้แม้อยู่
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

ลักษณะของกรอบกฎหมายใหม่
• ยกระดับเทคโนโลยีและแบบจ าลองธุรกิจแบบใหม่ 
• ปกป้องสิทธิประโยชน์ของพลเมืองไปพร้อมๆ กัน

โดยมีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ ได้แก่ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา
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ที่มา: World Economic Forum, Annual Meeting 2017

เทคโนโลยีส าคัญ 5 ประการที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในอนาคต

The Internet of Thing Artificial Intelligence Advanced Robotics Enterprise Wearable 3D Printing

ลดต้นทุนการผลิตตลอด
กระบวนการร้อยละ 30 เพิ่มรายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร้อยละ 25
สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่
การผลิตมากกว่า 370,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ลดการสร้างก๊าซ CO₂ กว่า 
26,300 เมตริกตัน

เพิ่มพูนทักษะต่างๆ และการ
ท างานร่วมกับเครื่องจักร

การลงทุนในงานวิจัย
และเทคโนโลยี

สร้างเส้นทางสู่อาชีพ
ในสายการผลิต

พัฒนาการศึกษาและ
ทักษะจ าเป็น

เพิ่มมาตรฐานและการ
ก ากับของสถาบัน

พัฒนาระบบป้องกันภัยทางออนไลน์
และการท างานเป็นเครือข่าย

ขยายโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

โรงงาน
บริษัท อุตสาหกรรม

สังคม บุคคล
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ที่มา: World Economic Forum, Annual Meeting 2017 
และ Business Plus by Propertytoday

The Internet of Thing (IoT): เชื่อมโยงสู่โลกที่ไร้พรมแดน
ปัจจุบัน อุปกรณ์ในกระบวนการ
ผลิ ตต่ า งๆ  ยั ง ค ง ไ ม่ เกิ ดกา ร
เชื่อมต่อระหว่างกัน มากถึง 85%

What is Internet of Thing? 

Def. การเชื่อมต่อระบบเซนเซอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ 
กับอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูล

2016
2020

17,000 ล้าน

31,000 ล้าน

จ านวนคาดการณ์ของ IoT

ปรับปรุงประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม เปิดโอกาส
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการบริหาร
จัดการห่วงโซอุ่ปทานมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น 

เป้าหมาย:

เชื่อมโยง 3 ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology)

เทคโนโลยีปฏิบัติการ 
(Operation Technology)

เทคโนโลยีอัตโนมัติ 
(Automation Technology) 

การใช้งานในวงกว้าง

ราคาอุปกรณ์เซนเซอร์
ปรับตัวลง 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มี
ความเสถียร 

การน าไปประยุกต์ใช้:
 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและธุรกิจในองค์รวม

แบบ Real-Time
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
 การใช้งานในสายการผลิต

โอกาสการลงทุนเก่ียวกับ
Industrial Internet of Things

• การลงทุนเพื่อตรวจสอบ
การท างานของหน่วยธุรกิจ 

• การซ่อมบ ารุงตามสภาพ 
• การควบคุมการท างานของ

หุ่นยนต์
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การน าเทคโนโลยี Internet of Thing ไปใช้งานในปัจจบุัน

การควบคุมองค์กรแบบอัจฉริยะ 
(Smart Enterprise Control)

เพื่ อ เชื่ อมโยงและควบคุมการท างาน
ระหว่างเครื่องจักร เพื่อให้การบริหาร
จัดการสายการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การควบคุมประสิทธิภาพการท างาน 
(Asset Performance Management) 

ใช้เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อกับ Cloud เพื่อรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลการท างานของสายการผลิต 
ท าให้การตัดสินใจทั้งในระดับย่อยและระดับ
บริหารมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการโรงงาน 
(Augmented Operators) 

ให้ผู้ควบคุมสายการผลิตใช้อุปกรณ์
เคลื่ อนที่ รั บข้ อ มูลการท าง านของ
โรงงานหรือสายการผลิต ซึ่ งท าให้
กระบวนการเรียนรู้งานสั้นลง

“Digital Twin”
คือการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างแบบจ าลองการท างานขององค์กร ซึ่งท าให้องค์กรวางแผนการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรได้แม่นย าขึ้น และท าให้การท างานของหน่วยธุรกิจมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยเทคโนโลยีน้ีจะปฏิวัติวิธีการท างานขององค์กร ทั้งในด้านการผลิตสินค้า การ
ให้บริการ และการท าธุรกิจ 
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Artificial Intelligence (AI): ยุคสมัยแห่งปัญญาประดิษฐ์
ตลาดในปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนอยู่
ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
แต่การน าไปใช้ในการผลิตยังมีน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 12 เท่าน้ัน

ปัญญาประดิษฐ์เป็นหลักการที่ใช้วิทยาการทาง
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเทียบเท่ากลไกการ
ท างานของมนุษย์ 2016

20208 พันล้าน

32 พันล้าน

ตลาดมีแนวโน้มขยายตัว
สูงในอนาคต

ในปัจจุบันข้อมูลด้านการผลิตมากกว่าร้อย
ละ 70 ยังไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์เต็มที่โดย
มนุษย์ แต่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถ
เข้ามาท าหน้าที่ส่วนน้ีแทนได้

“...การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) จนกลายเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะ
(Machine Intelligence) จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รวม
ไปถึงโครงสร้างบริษัท และห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อสังคม 
อาชีพ การกระจายความม่ังคั่ง และ ความยั่งยืนของทรัพยากร...”

ในหลายปีที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกระบวนการเรียนรู้และการคิด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับรูปภาพ
(Image Classification) การรู้จ ารูปแบบ (Pattern Recognition) หรือ การวิเคราะห์เหตุผลเชิงภววิทยา (Ontological Reasoning) 

ความส าเร็จในช่วงที่ผ่านมา

ความแม่นย าในการตรวจจับรูปภาพเพิ่มจาก 
ร้อยละ 85 เป็น ร้อยละ 95

ค่าเฉลี่ยการตรวจจับของมนุษย์อยู่ที่ ร้อยละ 93

 การจัดสินค้าตามการสั่งซ้ือในโกดังโดยระบบอัตโนมัติโดยใช้
การฝังชิปคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีความเร็ว สูงขึ้น 1,000 เท่า

 ต้นทุนในการค านวณและจัดเก็บข้อมูลมีการ ลดลง เฉลี่ย 
ร้อยละ 35 ต่อปี

ตัวอย่างอื่นๆ



ด้านให้เหตุผลและยกระดับประสิทธิภาพ มีการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส าหรับงาน
ด้านบริการและความปลอดภัย การคาดคะเนการ
ซ่อมบ ารุง และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

ด้านการประมวลผล
ภาษา พัฒนาเพื่อสร้าง
ร ะ บบ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
โปรแกรมต่างๆ 

ด้านการจดจ ารูปภาพ เพื่อรองรับ
ระบบขับยานยนต์อัตโนมัติและการแส
กนแบบสามมิติ (3D)

ด้านการรู้จ ารูปแบบ ในอนาคตจะ
สามารถช่วยวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้บริโภคที่แม่นย ามากขึ้น 
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การประมวลผล
ที่ส าคัญทั้ง 4 
ด้านของ AI

 กฎระเบียบและกฎหมาย ประเด็นเร่ืองศีลธรรม
 ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Security) 
 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ประเด็นพิจารณาเม่ือน า AI มาใช้ในการผลิต

การรับ AI มาใช้ น าไปสู่ รายได้ของบริษัทที่เพิ่ม
มากขึ้น จากการผลิตสินค้าที่เจาะจงให้เข้ากับ
ลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคจะจ่ายเงินมากขึ้น
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคลของตน



แนวโน้มปริมาณการซ้ือ
ขายหุ่นยนต์
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Advanced Robotics: ฉีกกรอบการผลิตยุคเก่า
ขนาดตลาดหุ่นยนต์ ในปัจจุบันมี
มูลค่าประมาณ 38,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ในปัจจุบัน ร้อยละ 10 ของการผลิตในอุตสาหกรรม
ด าเนินการโดยหุ่นยนต์ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
มากถึงร้อยละ 30 ในปี 2030 2015 2020

250,000 ตัว
400,000 ตัว

ที่มา: World Economic Forum, Annual Meeting 2017

ปัจจุบัน มีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกว่า 1.8 ล้านตัวใน
ระบบการผลิตของโลก

ตลาดผู้ผลิตหุ่นยนต์ที่
ใหญ่ที่สุดอยู่ในเอเชีย 
โดยมีจีนเป็นผู้ผลิต
หุ่นยนต์รายใหญ่ที่สุด
ของโลก 

ต้นทุนการผลิตของจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
(ลดลงถึงร้อยละ 25 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา) 
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 อุตสาหกรรมปลายทางที่ส าคัญของหุ่นยนต์ ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 ปัจจุบัน มีอุตสาหกรรมดั้งเดิมหันมาใช้งานหุ่นยนต์มากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคและบริโภค และเภสัชภัณฑ์ เป็นต้น

จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาหุ่นยนต์ คือ การพัฒนาให้
สามารถประสานงานกับระบบได้  มีความคิดริ เริ่ม 
ตรวจสอบระบบด้วยตนเองได้ ท างานรวดเร็ว และ
แสดงออกได้เหมือนมนุษย์ ดังน้ัน การพัฒนาต้องท าให้
หุ่นยนต์สามารถท างานร่วมกันกับมนุษย์มากที่สุด
โดยพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานผ่านมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 การพัฒนาความปลอดภัยในสถานที่ท างานให้

เหมาะสมส าหรับการท างานร่วมกับหุ่นยนต์ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีการหยิบจับของหุ่นยนต์ให้มี

ความใกล้เคียงกับมนุษย์ 
 การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของหุ่นยนต์

ให้สามารถเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ของตนเองได้
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ในกระบวนการผลิตต่างๆ หุ่นยนต์ประเภทแขนกลได้รับการติดตั้งมากที่สดุ (ประมาณ 1.7 ล้านหน่วย) สามารถท างานประเภทหยิบ วาง 
และบรรจุหีบห่อได้ มีอัตราการเติบโตสงูที่สุดในปี 2014 (อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วงปี 2010 – 2014 อยู่ท่ีร้อยละ 11) 

ประโยชน์จากการใช้หุ่นยนต์
ในอุตสาหกรรม

ประเด็นค าถามที่เกิดขึ้นเมื่อน าหุ่นยนต์มาใชใ้นการผลติ

เนื่องจากหุ่นยนต์จะทดแทนแรงงานมนุษย์ในส่วนของงานที่ใช้ทักษะต่ า หรืองาน
ที่มีความอันตราย และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในห่วงโซ่อุปทานการผลิต
เดิม แนวโน้มการจ้างงานในอนาคตจึงเปลี่ยนไป แต่เปลี่ยนไปในรูปแบบใด?

มนุษย์พัฒนาทักษะไปท างานที่มีมูลค่ามากขึ้น มนุษย์ถูกหุ่นยนต์แย่งงานไป

 ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 ต้นทุนในการน าหุ่นยนต์ไปใช้งานจริง
 ข้อจ ากัดด้านก าลังแรงงาน

อุปสรรคส าคัญที่อาจเกิดขึ้น
ในการผลักดันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

Compact and lightweighted: ใช้พื้นที่
ในโรงงานน้อยและงา่ยต่อการพัฒนาต่อ

Collaborative: ส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์
ด้วยกันเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลและเรียนรู้

Intuitive: สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้
ง่าย ไม่ต้องการการอธิบายโดยละเอียด

Self monitoring: เรียนรู้ความ
ผิดพลาดและจดจ าเพือ่พฒันาฝีมอื

Relatable: มีระบบความคิดคล้ายมนุษย์ 
สามารถท างานร่วมกบัมนุษย์ได้ง่าย

Agile: มีความคล่องแคล่วสูงเมือ่ต้อง
ท างานที่ละเอียดอ่อน

Fast: ระบบไฟฟ้าและมอเตอร์ที่ทันสมัย
สามารถยกระดับความเร็วในการท างานได้

Modular: สามารถปรับเปล่ียนชิ้นส่วน
ภายนอกเพื่อท างานที่แตกต่างกนั



ตัวอย่างของหุ่นยนต์บริการ (Service Robot) ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (3)
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ที่มา: Japan Robot Association (JARA) (2017) และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

หุ่นยนต์ทางการแพทย์

หุ่นยนต์ท าความสะอาดบ้าน

หุ่นยนต์ต้อนรับแขก

หุ่นยนต์ดับเพลิง

หุ่นยนต์ให้บริการที่มีการใช้งานจริงในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท ใช้งานอยู่ในหลายภาคส่วน เช่น ภาค
สาธารณสุข ภาคครัวเรือน และภาคบริการสาธารณะ 

"Mental Commitment Robots" หรือ
หุ่นยนต์ที่ท าให้มนุษย์มคีวามรู้สึกผูกพนั
ทางใจ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโต้ตอบกับ
ปฏิกิริยาของมนุษย์และท าใหม้นุษย์มี
ความรู้สึกผูกพันกับหุ่นยนต์นั้นๆ

"Mental Commitment Robots" หรือ
หุ่นยนต์ที่ท าให้มนุษย์มคีวามรู้สึกผูกพนั
ทางใจ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโต้ตอบกับ
ปฏิกิริยาของมนุษย์และท าใหม้นุษย์มี
ความรู้สึกผูกพันกับหุ่นยนต์นั้นๆ

Pepper หุ่นยนต์ต้อนรับจากการจับมือกันของ 
Nestle กับ SoftBank Pepperน ามาใชช้ว่ย
ลูกค้าเลือกเคร่ืองชงกาแฟที่เหมาะกับตัวเอง 
ผ่านระบบวิเคราะห์ใบหน้า และน้ าเสียง

Hospi เป็นหุ่นยนต์ส าหรับการบริการใน
โรงพยาบาล เช่น การน าส่งเอกสารจ่ายยา 
ผลตรวจ รวมไปถึงหลอดแก้ว สารเคมีต่างๆ 
โดยในท้องของ Hospi จะมีล้ินชักที่เก็บ
รักษาอุณหภูมิได้

หุ่นยนต์ดับเพลิง (Robot Fire Fighting) มี
การใช้งานจริงในประเทศไทยโดยเป็น
หุ่นยนต์พ่นน้ าและดูดควัน Luf60 รถ
หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถใชด้ับเพลิงในพื้นที่
คนจะไม่สามารถเข้าด าเนินการเน่ืองจากมี
สารพิษ สารเคมี หรือในโรงงานต่างๆ



มูลค่าของตลาดหุ่นยนต์บริการ (Service Robot) ในประเทศญี่ปุ่นเติบโตสูงขึ้น 
โดยเฉพาะหุ่นยนต์ท าความสะอาด และหุ่นยนต์สื่อสารต้อนรับ (4)
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Category 2013 2014 2015*

 Agriculture, Forestry & Fishery Industry 3,873 2,392 2,838

 Cleaning, Inspection and Maintenance 1,103 983 2,276

 Construction and Mining 629 100 26

 Logistics and Transportation 268 2,068 269

 Medical 24,355 28,157 15,111

 Disaster Response/ Specialized Operation/ Underwater System 117 455 577

 Research and Test 417 64 100

 Education 220 30 39

 Living Support, Nursing Care and Aid Assistance 528 1,267 1,207

 Observation Support and Communication 76 281 1,228

 Cleaning (Home) 15,019 18,390 18,485

 Other Service Robots 733 6,842 21,699

Total 47,338 61,029 63,855

Number of Robot Manufacturers 36 45 65
หมายเหตุ: มูลค่าของหุ่นยนต์บริการในประเทศ
ญี่ปุ่นในปี 2015 เป็นตัวเลขคาดการณ์

หน่วย: ล้านเยนมูลค่าของตลาดหุ่นยนต์บริการ (Service Robot) ในประเทศญี่ปุ่น

ตลาดหุ่นยนต์บริการในญี่ปุ่น
เติบโตสูงขึ้นจากหุ่นยนต์ท าความ
สะอาด ตรวจสอบและซ่อมบ ารุง 
เนื่องจากเป็นหุ่นยนต์ท่ีเน้นการขาย
ปริมาณจ านวนมาก แต่มี Margin 
ไม่สูงมากนัก ในขณะท่ี หุ่นยนต์ใน
หมวดการบริการอ่ืนๆ เพิ่มสูงขึ้น
จ า ก หุ่ น ย น ต์ สื่ อ ส า ร ต้ อ น รั บ 
(Communication Robot)
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“...ในอดีต หุ่นยนต์ถูกใช้เพือ่ท างานที่ยากและน่าเบื่อหน่ายบนพืน้ที่ห่างไกล แต่ในปัจจุบัน หุ่นยนต์สามารถถูกพบไดท้ั่วไปทั้งในและนอกพื้นทีอ่าศัย รวมถึงมีรูปลักษณ์ที่
หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของโดรน รถยนต์ไร้คนขับ หรือแม้กระทั่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ ซึ่งสามารถส่ือสารไมแ่ตกต่างจากมนุษย์จริงๆ...”

• การเพิม่ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ช่วยใหม้นษุย์
สามารถก้าวข้ามขีดจ ากัดทางธรรมชาติได้

การส่งเสริมศักยภาพและช่วยเหลือมนุษย์

• หุ่นยนต์ถูกตั้งโปรแกรมให้
ท างานร่วม กับหุ่นยนต์ตัวอื่นๆ 
มากขึ้น

การท างานร่วมกันและ
ประสานกันของเครื่องจักร

• การพัฒนาในส่วนนี้น าไปสู่การตั้งค าถามเชงิ
จริยธรรม

เซ็นเซอร์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ไร้คนบังคับ

• มีการตั้งประเด็นค าถามด้านจริยธรรมในทุก
แง่มุมการท างานของปัญญาประดิษฐ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชว่งสงคราม

จริยธรรมและคุณค่า

• สามารถเรียนรู้และจดจ ารูปแบบเพื่อท างานร่วมกับ
ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ง่าย

การเรียนรู้ของเครื่องจักรและระบบคาดการณ์

• มีการใช้หุน่ยนต์เป็นตัวแทนในการท างานที่
อันตรายหรือภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรง
ซึ่งมนุษย์ยากที่จะปฏิบัติงาน

หุ่นยนต์ในที่ท างาน

• การเข้ามาของหุน่ยนต์จะชว่ยลด
ความเส่ียงบางส่วน แต่ไม่สามารถ
ลดความเส่ียงทั้งหมดได้

การขนส่งไร้คนบังคับ
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การส่งเสริมศักยภาพและช่วยเหลือมนุษย์

จริยธรรมและคุณค่า

หุ่นยนต์ในที่ท างาน

หุ่นยนต์และการข้ามขีดจ ากัดของมนุษย์
• การเดินทางที่รวดเร็วขึ้น
• การยกของที่มีน้ าหนักมหาศาล
• การจัดการงานที่มีความละเอียดอ่อน

เช่น การผ่าตัด

ความเป็นไปได้ของหุ่นยนต์ในอนาคต

รักษาความผิดปกติของ
ร่างกาย เช่น ความพิการ

การจ าลองแผนที่จาก
สภาพแวดล้อมรอบกาย

การแปลภาษาและ
ประมวลผลในทันที

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถูก
น าไปใช้ในขอบเขตงานที่
หลากหลาย รวมไปถึงการ
ท างานในส่วนความปลอดภัย
ที่ส าคัญ (Safety-Critical) 
และการทหาร

แยกแยะเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว

สร้างข้อผิดพลาดน้อยลง

แต่ ยังขาดมาตรการควบคุม
ที่ชัดเจนไม่ให้ท าร้ายมนุษย์

ยามไม่มีสงคราม

ในอนาคตหุ่นยนต์จะมีรปูร่างและสามารถ
แสดงความรู้สึกได้ใกล้เคียงมนุษยม์ากขึ้น
ซึ่งท าให้มนุษย์แสดงความเห็น
อกเห็นใจหุ่นยนต์ที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับตนเอง การปฏิบัติ
กับหุ่นยนต์ประเภทนี้จึงต้อง
ค านึงถึงหลักจริยธรรมมากขึ้น

ในอดีต หุ่นยนต์ถูก
ใช้ส าหรับการท างาน
ทั่วไปในโรงงาน
• งานเชื่อม
• งานทาสี

ปัจจุบันได้รับการมอบหมายหน้าที่หลากหลาย
• การปรุงอาหาร 
• การน าทางและการต้อนรบั
• การซื้อขายสินค้าหน้าเคาน์เตอร์
• การท างานในเหมือง 
• การส ารวจใต้ทะเลลึก การส ารวจอวกาศ
• การท างานเกี่ยวกับสารเคมีหรือสารมีพิษ

“การท างานร่วมกับมนุษย์”

ภาระงานที่หุ่นยนต์อาจเข้ามา
รับผิดชอบ
• การควบคุมรถยนต์ไรค้นขบั 
• การคิดค้นยาชนิดใหม่ 
• การวางแผนการลงทุน
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การเรียนรู้ของเคร่ืองจักรและระบบคาดการณ์

การขนส่งไร้คนบังคับ

เซ็นเซอร์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ไร้คนบังคับ

การท างานร่วมกันและประสานกันของเครื่องจักร

การประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสถิติ
ช่วยท าให้หุ่นยนต์สามารถสรา้งชุดค าสั่ง (Algorithms) 
ส าหรับจดจ ารูปแบบการท างานของชุดข้อมูลขนาด
ใหญ่ และสร้างบทสรปุจากการเรียนรู้ในอดีตได้

ตัวอย่างระบบการเรียนรู้ของ
เครื่องจักร  
• ระบบค้นหาทางอินเทอร์เน็ต 
• ระบบตัวกรองสแปม
• ระบบควบคุมรถยนต์อตัโนมตัิ

เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์และหุ่นยนต์

• เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันลืม 
• สามารถถ่ายทอดให้
เครื่องจักรเครื่องอื่น 

• เรียนรู้ไปพร้อมกับการ
ท างาน

• ใช้เวลานาน 
• ไม่สามารถถ่ายทอด
ให้กันได้ทันที 

• สูญหายไปเมื่อ
เสียชีวิต

ในอนาคต โดรนและรถยนต์
ไร้คนขับจะกลายเป็นวิธีการ
เดินทางที่ส าคัญของมนุษย์

ภาพตัวอย่างโดรน
ส าหรับการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยส าหรับรปูแบบการ
เดินทางทั้งสอง ดังนี้
• โดรน: การพัฒนาระบบจราจรทางอากาศส าหรับการขนส่ง
• รถยนต์ไร้คนขับ: การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการชนกันบนถนนที่ซับซ้อน และการสร้างอันตราย
ต่อผู้คนบนท้องถนน

มีการพัฒนาหุ่นยนต์ใหส้ามารถรับรู้ผ่านการมองเหน็ การได้ยิน การสัมผัส การ
ชิมรส และดมกล่ิน เหมือนกับส่ิงมีชวีติอื่นๆ โดยมีเทคโนโลยีส าคัญที่เข้ามา
พัฒนาส่วนดังกล่าวคือระบบเซ็นเซอรแ์ละการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย

ระบบเซนเซอร์ หุ่นยนต์สามารถรวบรวมข้อมลูที่
หลากหลายเพือ่น ามาใช้
ประมวลผลส าหรับการท างาน
ด้วยตนเอง และต้องการการ
ควบคุมดูแลจากมนุษย์น้อยลง

การประสานงานกันระหว่างหุน่ยนต์ด้วยกันมคีวามรวดเร็วมาก 
สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 กิกะไบต์ต่อหนึ่งวินาที เมื่อเทียบ
กับการส่ือสารระหว่างมนุษย์ที่ท าได้เพยีง 10 ไบต์ต่อวินาที

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาให้หุน่ยนต์
ท างานร่วมกับมนุษย์ได้ดีขึ้น โดยให้
หุ่นยนต์สามารถรับค าส่ังด้วยเสียง 
รวมถึงจดจ าใบหน้าของมนุษย์ได้



 ความเหมาะสมต่อรูปแบบสายการผลิต งานฝีมือจะได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีมีความผิดพลาด
ระหว่างกระบวนการผลิตสูง

 เวลาที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน แม้ว่าต้นทุนด้านราคา
ของอุปกรณ์เหล่านี้มีแนวโน้มต่ าลงในอนาคต แต่บริษัท
จ าเป็นพิจารณาถึงจุดประสงค์การใช้งานและช่วงเวลาที่ควร
น าอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ 

 ผลประโยชน์ที่ได้รับ ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ของการลงทุน และมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับจากการใช้งาน 

 การรับรู้ประโยชน์ เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่มักเริ่มต้นใช้
งานเทคโนโลยีจากส่วนงานขนาดย่อยในบริษัท ท าให้ไม่
สามารถรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีได้ในระยะแรกที่ใช้

แนวโน้มในอนาคต

The Five Transformational Technologies: Enterprise Wearables (1)
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Enterprise Wearables: เปลี่ยนที่ท างานให้กลายเป็นโลกดิจิตอล
การใช้อุปกรณ์เหล่าน้ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตได้ถึงร้อยละ 25 แต่ละอุตสาหกรรม
จึงเริ่มรับมาใช้มากขึ้น

เป็นอุปกรณท์ี่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality 
(AR) หรือ Virtual Reality (VR) ซึ่งอาจทดแทน
คอมพิวเตอร์และ Smartphones ต่อไปในอนาคต

2016
2020700 ล้าน

5 พันล้าน

ที่มา: World Economic Forum, Annual Meeting 2017

(ดอลลาร์สหรัฐ)

การน าเทคโนโลยี AR และ VR ไปใช้ในปัจจุบัน

ประเภทงานที่น าไปใช้
 การตรวจสอบคุณภาพ
 การจัดการกระแสงาน 
 การฝึกอบรม

ประเภทอุตสาหกรรมที่น าไปใช้
 อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมอากาศยาน 
 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
 อุตสาหกรรมเหมืองแร่
 อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ ามัน
 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

“หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพเิศษครบ 100 วัน น้อมอาลัยในหลวงภูมิพล”

น าเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาใชใ้นหนังสือพมิพ์ ควบคู่กับ
แอปพลิเคชัน THAIRATH AR

ข้อจ ากัดในการน าเทคโนโลยี AR และ VR ไปใช้
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การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านเทคโนโลยี Wearable, Augmented Reality และ Virtual Reality

มิติของการสร้างมูลค่า การน าไปใช้ในห่วงโซ่การผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านการติดต่อส่ือสารระหว่าง
กัน การแปลงข้อมูลใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจิตอล และการ
เชื่อมโยงระบบ Internet of Thing

เชื่อมโยงอุปกรณ์ด้านสุขภาพเข้ากับเครือข่าย Internet of 
Thing เพื่อช่วยพัฒนาสุขภาพ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
และลดเบี้ยประกันภัย

อุปกรณ์ประเภท Augmented Reality จะช่วยยกระดับ
คุณภาพในการผลิตผ่านตัวชว่ยต่างๆ เช่น การตรวจสอบ
ระยะไกล การแก้ไขอัตโนมัติ และการให้ค าแนะน าทีละขั้น

การฝึกฝนทางการทหารและการแพทย์ในปัจจุบันหนัมา
พึ่งพิงอุปกรณ์ Virtual Reality มากขึ้น และก าลังขยับขยาย
ไปยังการฝึกฝนในอุตสาหกรรมอื่นๆ

อุปกรณ์ Virtual Reality เป็นการผสมผสานระหว่าง
ทักษะการออกแบบพื้นฐานและกรรมวิธีการออกแบบ
เชิงอุตสาหกรรม

สร้างความเปล่ียนแปลงในระบบโลจสิติกสแ์ละคลังสินค้า 
ซึ่งน าไปประยุกต์ใช้กับการทหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ 
และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้กระบวนการผลิต

น าไปต่อยอดการพัฒนาและการค้นพบต่างๆ เพื่อลด
ต้นทุนด้านการแพทย์และสุขภาพซึ่งมแีนวโน้มเพิม่สูง
ขึ้นอยู่เสมอ รวมถึงลดค่าใช้จา่ยด้านความปลอดภัย

พัฒนาคุณภาพการผลิต เพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการผลิตที่ใช้
เวลาน้อยลง สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกค้า 
ตลอดจนยกระดับความน่าเชือ่ถือของผลิตภัณฑ์

ลดต้นทุนส าหรับการฝึกฝน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพใน
การฝึกฝนทักษะต่างๆ ในบางกรณีอาจลดจ านวนครั้งการ
ฝึกฝนผ่านการใช้อุปกรณ์เหล่าน้ัน

ลดเวลาที่ต้องใชส้ าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม ่
รวมถึงช่วยให้ผู้ผลติปรับเปล่ียนหรือแก้ไขการออกแบบ
เชิงอุตสาหกรรมได้ทันทีตามความต้องการ

The Five Transformational Technologies: Enterprise Wearables (2)
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3D Printing: สร้างอนาคตให้อยู่บนระนาบเดียว
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติถูกน าไปใช้
ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยเฉพาะการผลิตที่ใช้โลหะ

กระบวนการผลิตรูปแบบหนึ่งซ่ึงน าวัตถุดิบต่างๆ 
เช่น พลาสติก โลหะ เป็นต้น มาขึ้นรูปชิ้นงานทีละ
ชั้นจนได้เป็นรูปทรงที่สามารถจับต้องได้
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สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ใช้จ านวนชิน้ส่วนน้อยลง

ลดเวลาที่ใช้ในการผลิต

ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีสามมิติ ปัจจุบันจ านวนเครื่องพิมพ์สามมิติประมาณ
ร้อยละ 40 ถูกใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส่วนท่ีเหลือกระจายอยู่ตามสหภาพยุโรป และ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนสูง
 อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่ปรับแต่ง

ตามความต้องการ (Customization) 
 อุตสาหกรรมที่ผลิตในปริมาณน้อยแต่

มีมูลค่าสูง 

ประเภทอุตสาหกรรมที่นิยม
น าเทคโนโลยีสามมิติไปใช้

เครื่องอุปโภคบริโภค

ยานยนต์ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
อากาศยาน

ตัวอย่างอุตสาหกรรม
ในปัจจุบัน เครื่องพิมพ์สามมิติถูกน าไปใช้งานเพื่อการผลิตใน
ปริมาณน้อย รวมไปถึงการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Tool) 
ลวดลาย (Pattern) ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือชิ้นส่วนทดแทน

ทั้งนี้  ต้นทุนการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะต่ ากว่า
ต้ น ทุ น ก า รผ ลิ ต แบบดั้ ง เ ดิ ม  ( Traditional 
Manufacturing) ในอนาคต

ในอดีต เครื่องพิมพ์สามมิติมักถูกใช้เพื่อการ
ผลิตตัวแม่แบบ (Prototype) เท่าน้ัน 

USA

EU

Asia-Pacific



The Five Transformational Technologies: 3D Printing (2)

88

ที่มา: World Economic Forum, Annual Meeting 2017

การปรับตัวเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ

อนาคตของเครื่องพิมพ์สามมิติ

การผลิตโดยเครื่องพิมพ์สามมิติจะเติบโตเร็วการกว่า
ภาคการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้ งเดิม 
โดยเฉพาะในการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
ส าหรับการใช้งานพิเศษ 

 เคร่ืองมือช่วยเหลือการได้ยิน (Hearing Aid) 
 การพิมพ์อวัยวะทดแทน (3D Bio Printing)
 ชิ้นส่วนทดแทนทางทันตกรรม (Dental 

Structure) 

ผลกระทบต่อระบบการผลิต
 ห่วงโซอุ่ปทานมีความกระชับมากขึ้น 
 เกิดการย้ายฐานการผลิตกลับเข้าประเทศ (Reshoring) 

 งานออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีมูลค่าสูงสุดในห่วงโซ่การผลิต 
 มีการซื้อโอนทรัพย์สินทางปัญญามากยิ่งขึ้น

“...การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นความท้าทายหนึ่งที่อาจ
เกิดขึ้นพร้อมกับการใช้งานเครื่องพมิพส์ามมติิในวงกว้าง...”

การจัดท ามาตรฐานการผลิต

การปรับปรุงข้อกฎหมาย
การสนับสนุนอื่นๆ โดยภาครัฐ

 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ 
 คุณสมบัติเครื่องพิมพ์สามมิติ 
 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้ว 

 การส่งเสริมให้ภาคการศึกษาพัฒนา
หลักสูตรการออกแบบที่สามารถผลิต
โดยเครื่องพิมพ์สามมิติ 

 ก าหนดมาตรการทางด้านภาษีเพื่อ
ช่วยลดต้นทุนท่ีผู้ประกอบการแบกรับ

รัฐบาลควรปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
สร้างความม่ันใจกับภาคอุตสาหกรรม
และกระตุ้นให้ มีการลงทุนและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
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The Internet 
of Thing

Artificial 
Intelligence

Advanced 
Robotics

Enterprise 
Wearable

3D Printing

เทคโนโลยีส าคัญ 
5 ประการ

คุณค่าต่อโรงงาน คุณค่าต่อบริษัท คุณค่าต่ออุตสาหกรรม

• กระบวนการภายในโรงงานถูก
เชื่อมโยงและท าให้อยู่ในรูปแบบ
อั ต โ นมั ติ ม ากขึ้ น  ตั้ ง แต่ ก า ร
ออกแบบ การผ ลิต  และการ
เคล่ือนย้ายวัตถุดิบ จึงสามารถลด
เวลาด าเนินการและข้อผิดพลาด
ระหว่างการผลิตได้

• เพิ่มความร่วมมือกันระหว่าง
เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ  ใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลภายในที่มีอยู่
เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดใน
การผลิต

• การผลิตมีความเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น  ตอบสนองต่อห่วงโซ่
อุปทานได้ดี ลดการใช้พลังงาน
ส้ินเปลืองและการปล่อยของเสีย
อุตสาหกรรม

• การน า ระบบดิ จิตอลมาใช้ ใน
บริษัทท าให้การด าเนินงานมี
ความรวดเร็ว ยืดหยุ่น สามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ของตลาดได้อย่างฉับไว

• เกิดการประหยัดโดยขนาด 
(Economies of scale) ในขณะที่
คุณภาพของการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
โดยไม่จ าเป็นต้องมีขนาดบริษัท
ใหญ่เหมือนการผลิตแบบดั้งเดิม

• สามารถผลิตขนานใหญ่ (Mass 
Production)  ไปพ ร้อมๆ  กับ
การผลิตแบบเจาะจงตามความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้

• เป ล่ียนแบบจ าลองทางธุ รกิ จ
ดั้งเดิม ขยายห่วงโซ่มูลค่าของ
บริษัทให้หลากหลายมากขึ้น

• สร้างมูลค่า เพิ่มให้อุตสาหกรรม 
เปล่ียนแปลงกฎการประทะ (Rule of 
Engagement)  และสร้างจุลดุลยภาพ
ใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการท างานของมนุษย์ด้วย
การใช้ระบบอัตโนมัติ เซนเซอร์ และ
ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ

• เพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพระหว่าง
การผลิต ท าให้ด าเนินการผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง เจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือ
อยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ สามารถยกระดับ
การผลิตให้เป็นสากล ซึ่งจะน าไปสู่การ
สร้างเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing 
Economy) ในที่สุด

• ลดตัวกลางต่างๆ ในการผลิตแต่ละขั้น 
เพื่อขจัดความไม่สมมาตรของข้อมูล
(Asymmetric Information)
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คุณค่าต่อสังคม คุณค่าต่อบุคคล

The Internet 
of Thing

Artificial 
Intelligence

Advanced 
Robotics

Enterprise 
Wearable

3D Printing

เทคโนโลยสี าคัญ
5 ประการ

• เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไป
พร้อมๆ กับการลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการ
เปล่ียนแปลงระบบการผลิตที่พึ่งพาวัตถุดิบเป็นหลักให้เป็น
ระบบการผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้น เช่น การใช้เครื่องพิมพ์สาม
มิติในการผลิตจะช่วยลดปริมาณก๊าซ CO₂ ลงมหาศาล 
เป็นต้น

• การปล่อยมลพิษที่ลดลงของโรงงานไม่เพียงแต่สร้างความ
ยั่งยืนให้ส่ิงแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อม
การท างานที่ดีส าหรับแรงงาน ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

• เทคโนโลยีเหล่านี้จะสร้างปรากฏการณ์ส าคัญ 3 ประการ 
เพื่อน าไปสู่การผลิตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1. การเพิ่มประสิทธิภาพเหนือขีดจ ากัด เพิ่มขีด
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

2. ลดการใช้วัตถุดิบและวัสดุ ใช้ส่วนประกอบต่างๆ 
ในการผลิตลดลงส าหรับปริมาณการผลิตเดิม ลด
ขนาดและพื้นที่ในการจัดเก็บ รวมถึงปริมาณที่ขนส่ง

3. ลดของเสียทางอุตสาหกรรม และความสูญเปล่าใน
การผลิต

• การเข้ามาของเทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของการท างานในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้ม 2 ประการ ได้แก่

1. การเข้ามาแทนที่  เมื่ อบริษัทและโรงงานน า
นวัตกรรมเข้ามาใชม้ากขึ้น สัดส่วนแรงงานในโรงงาน
อาจลดลง เน่ืองจากเครื่องจักรสามารถท างานพื้นฐาน
ที่มนุษย์เคยท าได้ทั้งสิ้น

2. การสร้างงานใหม่ แรงงานยังคงจ าเป็นส าหรับการ
ผลิต เพียงแต่ต้องเปล่ียนไปท างานร่วมกับเครื่องจักร
มากขึ้น ท าให้เกิดความต้องการอาชีพที่หลากหลาย
กว่าเดิม นอกจากนี้เทคโนโลยียังน าไปสู่การผลิต
สินค้ารูปแบบใหม่ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่าง
บริษัท แต่ละบริษัทจึงจ าเป็นต้องขยายขนาดการ
ผลิต การจ้างงานจึงเพิ่มสูงขึ้น

• การท างานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร ท าให้
แรงงานต้องเรียนรู้ เทคโนโลยีและเครื่องมือชนิดใหม่
ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะ เช่น ทักษะด้าน 
IT ทักษะด้านการวิเคราะห์ เป็นต้น
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แรงขับเคลื่อน 6 ประการที่ส่งผลต่ออนาคตของการผลิต (Future of Production)

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

กฎระเบียบและ
การควบคุม

เศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุนของโลก

ทรัพยากรธรรมชาติ
และความยั่งยืน

ทุนมนุษย์
และทักษะ

ความคาดหวัง
ของผู้บริโภค

แรงขับเคลื่อนเหล่าน้ีผสมผสานกันและสร้างลักษณะการผลิตในอนาคตที่แตกต่างกันออกไป 4 รูปแบบ

3) การปิดกั้น (Damaged)1) การปรับเปลี่ยน (Disrupted)

2) การตัดทอน (Deterred) 4) การวิวัฒน์ (Devolved)

 เทคโนโลยีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  และกระตุ้นเศรษฐกิจ

 ให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อม ทั้งผืนดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

 มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกจ ากัด งบ
ของการวิจัยและพัฒนาถูกใชเ้พื่อการเมือง

 ความตึงเครียดของโลกไซเบอร์ยับยั้งการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ

 การเชื่อมโยงอปุกรณ์ต่างๆ ถูกรุกล้ าและคุกคาม

 ศักยภาพของนวัตกรรมใหม่ๆ  ถูกจ ากัด มุ่งลงทุนด้านความ
ปลอดภัยเพื่อลดทอนอ านาจของคนที่คุกคามระบบเศรษฐกิจ

 เกิดการเคล่ือนไหวเพื่อความยั่งยืน

 ประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้ประโยชน์จากการ
ลงทุนพัฒนาทักษะแรงงาน ส่วนประเทศที่มีรายได้
น้อยสูญเสียความได้เปรียบจากการผลิตต้นทุนต่ า

 ผู้ผลิตให้ความส าคัญกับความเป็นท้องถิ่น

 ล้มเลิกการร่วมมือระดับนานาชาติ หันมาปกป้องเศรษฐกิจ
ในประเทศ ท าให้การเติบโตและการผลิตหยุดชะงกั

 ลดโอกาสการเข้ามาของแรงงานต่างชาติ
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รูปแบบการผลิตโดยสรปุ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกฎระเบียบและ
การควบคุม

เศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุนของโลก

ทรัพยากรธรรมชาติ
และความยั่งยืน

ทุนมนุษย์และทักษะ

ความคาดหวังของ
ผู้บริโภค

ผลกระทบต่อการผลิต

1) เกิดรูปแบบการท าสัญญาจ้างผลิต 
(Contract Manufacturing)

2) น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น มี
เอกลักษณ์และความยืดหยุ่นสูง

ต่อบริษัท

การปรับเปลี่ยน (Disrupted)

 เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว

 มีความส าเร็จระดับปานกลาง
ในการพัฒนาทักษะของ
แรงงานและการจัดการปัญหา
แรงงานต่างชาติ

 นโยบายของภาครัฐ
ช่วยส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ดี

 มีการเผยแพร่และ
กระจายนวัตกรรม
ระหว่างประเทศ

 เป็นยุคสมัยของการ
เติบโตทางนวัตกรรม

 การค้าสากลเติบโต
อย่างต่อเนื่องและ
ช่วยขจัดปัญหาความ
ยากจน

 พลังงานทดแทนเข้า
มาขับเคล่ือนการ
พัฒนาและความ
ยั่งยืนของทั้งประเทศ
พัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนา

 มีการน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ไปใช้อย่าง
แพร่หลาย

 การบริโภคสินค้า
ของผู้บริโภคมีความ
หลากหลาย

ต่อโรงงาน
1) ลดต้นทุนจากการผลิตผ่านการผสมผสาน

ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
2) การวิจัยและพัฒนา การท าการตลาดและ

ข้อมูลกลายเป็นแรงขับเคล่ือนที่ส าคัญของ
บริษัท

ต่อสินค้า
1) ผลิตสินค้าตามความต้องการของแต่ละ

บุคคลมากขึ้น (Personalized Product)
2) สร้างห่วงโซ่มลูค่าใหม่

ต่อแรงงาน
1) ยกระดับการท างานร่วมกันระหว่าง

หุ่นยนต์และเคร่ืองจักร
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมกฎระเบียบและ
การควบคุม

เศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุนของโลก

ทรัพยากรธรรมชาติ
และความยั่งยืน

ทุนมนุษย์และทักษะ

ความคาดหวังของ
ผู้บริโภค

ผลกระทบต่อการผลิต

การตัดทอน (Deterred)

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อยู่ในลักษณะการเติบโตเดี่ยว

 ภาครัฐสนับสนุนแค่บางกลุ่ม
อุตสาหกรรมเท่านั้น และยังคง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานในระบบได้อย่างเต็มที่

 กฎระเบียบต่างๆ 
ได้รับผลกระทบจาก
ความตึงเครียดทาง
การเมือง

 กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิทางปัญญา
ระดับสากลอ่อนแอ

 ความขัดแย้งทางใน
โลกไซเบอร์ระหว่าง
ประเทศมหาอ านาจ
ท าให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจหยุดชะงัก

 ผลกระทบด้านลบต่อ
ส่ิงแวดล้อมทั่วโลกมี
ความรุนแรงมากขึ้น

 ความร่วมมอืที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับ
นานาชาติเท่านั้น

 ลักษณะการบริโภค
ถูกแบ่งแยก
ออกเป็นส่วนๆ 

 การผลิตที่พึ่งพา
เทคโนโลยีมีต้นทุน
สูงกว่าเมื่อเทียบกับ
การผลิตแบบดั้งเดิม

1) การน าเทคโนโลยีไปใชย่ังไม่
แพร่หลายเนื่องจากมกีาร
รวมกลุ่มอย่างสมบูรณ์ใน
แนวดิ่ง (Super majors)

ต่อบริษัท

ต่อโรงงาน
1) ย้อนกลับไปสู่ระบบการผลิต

แบบดั้งเดิมที่มีการใชร้ะบบ
อัตโนมัติน้อยและเน้นพึ่งพา
แรงงานเป็นหลัก

ต่อสินค้า
1) ขาดความหลากหลายของ

สินค้า ผู้บริโภคเลือกสรร
ได้จ ากัด

ต่อแรงงาน
1) ความขัดแย้งทางไซเบอร์

ส่งผลให้แรงงานขาดแรงจงูใจ
ให้เข้าสู่อุตสาหกรรม
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมกฎระเบียบและ
การควบคุม

เศรษฐกิจ การค้า และ 
การลงทุนของโลก

ทรัพยากรธรรมชาติ
และความยั่งยืน

ทุนมนุษย์และทักษะ

ความคาดหวังของ
ผู้บริโภค

ผลกระทบต่อการผลิต

การปิดกั้น (Damaged)

 มีการประวิงเวลาส าหรับการน า
เทคโนโลยีและระบบอัตโนมตัิ
ต่างๆ มาใช้

 เกิดการรวมตัวกันของแรงงานที่
ได้ รับการปกป้อง  ในขณะที่
แรงงานที่เหลือมีความเส่ียงที่จะ
ถูกโยกย้าย

 มุ่งเน้นเศรษฐกิจแบบ
ชาตินิยม

 การออกนโยบาย
ต่างๆ หยุดชะงัก

 ให้เงินสนับสนุนและ
ปกป้องอุตสาหกรรม
ในประเทศ

 การด าเนินนโยบาย
ลดค่าเงินสร้างผลเสีย
แก่ประเทศเพื่อน
บ้านและหยุดการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

 การเคล่ือนไหวด้าน
ชาตินิยมก่อให้เกิด
ความวิตกกังวลด้าน
ส่ิงแวดล้อม

 ผลกระทบด้านลบมี
ความรุนแรงและแผ่
ขยายอย่างรวดเร็ว

 ผู้บริโภคตกอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
การค้าและการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจต่ า

 สินค้าน้อยลง แต่มี
ราคาแพงมากขึ้น

1) รัฐวิสาหกิจเข้ามามบีทบาทในหลายๆ ภาค
ส่วนการผลิตที่ส าคัญ

2) การให้สิทธิพิเศษด้านการเมอืงส่งผลให้
เศรษฐกิจตกอยู่ในสภาพหยุดชะงัก

ต่อบริษัท

ต่อโรงงาน
1) โรงงานต้องแสวงหาทางรอดภายใต้

ข้อจ ากัดของตลาด การกระจัดกระจาย
ของข้อมูล และห่วงโซอปุทาน
ภายในประเทศที่ไม่สมบูรณ์ ตลอดจนการ
แทรกแซงอย่างหนักจากรัฐบาล

ต่อสินค้า
1) คุณภาพของสินค้าตกต่ า ตลอดจนขาด

ความหลากหลายในการเลือกใช้

ต่อแรงงาน
1) การว่างงานที่อยู่ในระดับสูงน าไปสู่การ

ด าเนินโครงการขนาดใหญข่องภาครัฐ
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมกฎระเบียบและ
การควบคุม

เศรษฐกิจ การค้า 
และการลงทุนของโลก

ทรัพยากรธรรมชาติ
และความยั่งยืน

ทุนมนุษย์และทักษะ

ความคาดหวังของ
ผู้บริโภค

ผลกระทบต่อการผลิต

การวิวัฒน์ (Devolved)

 การรับเอาเทคโนโลยีมาใช้
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

 ให้ความส าคัญกับแรงงานและ
เทคโนโลยีระดับท้องถิ่น

 ยังไม่สามารถไปสู่การจ้างงาน
เต็มที่ (Full Employment) ได้

 กระจายความ
รับผิดชอบด้านการ
วางนโยบายไปยัง
ท้องถิ่นมากขึ้น

 ความเชื่อมัน่ของ
ภาครัฐต่อแนวทาง
ของสากลลดลง

 การค้าระหว่าง
ประเทศลดลง แต่ยัง
รักษาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้

 ปรับเปล่ียนสู่สังคมที่มี
เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Shared Economy)

 มีการเคล่ือนไหวเพือ่
ความยั่งยืนและ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน

 เน้นความมั่นคงทาง
อาหารและการผลิต
ระดับท้องถิ่น

 ผู้บริโภคชื่นชอบ
สินค้าที่เป็นท้องถิ่น
หรือพื้นเมืองมากขึ้น

 สินค้าจากผู้ผลิต
ขนาดเล็กและขนาด
กลางกลายเป็นสินค้า
ที่มีคุณภาพสูง

1) การแยกตัวทางเศรษฐกิจส่งผลทั้งในแง่
ของขนาดบริษัทและต้นทุนการผลิต ช่วย
ให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางมโีอกาส
เติบโตมากขึ้น

ต่อบริษัท

ต่อโรงงาน
1) น าเทคโนโลยีไปใชใ้นโรงงานในระดับที่

เหมาะสม และมุ่งเน้นท างานฝีมอืมากขึ้น
2) มีการเร่งประสิทธิภาพด้านโลจสิติกสใ์หอ้ยู่

เหนือขีดจ ากัด
3) มีการยกระดับปัจจัยแวดล้อมในการ

ท างาน

ต่อสินค้า
1) ภาคบริการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้าง

มูลค่ามากขึ้น
2) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้าง

สินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ต่อแรงงาน
1) เน้นคุณค่าของมนุษย์ในการสร้างสรรค์

ผลงาน
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การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ได้แสดงใหเ้หน็ถึงการเปล่ียนแปลงวิถีชวีิต วิธีการท างาน และมิติต่างๆ โดยเป็นการเปล่ียนแปลงในระดับรากฐาน เทคโนโลยีใหม่ๆ  ได้หลอมรวม
ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ ฟิสิกส์ เทคโนโลยีดิจิทัล และชีววิทยา ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้สร้างความคาดหวงัใหม่ๆ  ให้แก่โลกอย่างมาก ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่าว
จะได้สร้างข้อกังวลและข้อควรระวังใหแ้ก่โลกเชน่กัน

• การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่ก าลังเปล่ียนบทบาท
หน้าที่ของแต่ละอาชพีและชุดทกัษะที่จ าเป็นต่อ
อาชีพนั้นๆ ไปอย่างสิ้นเชิง

การร้ือถอนอาชีพและทักษะที่มีอยู่เดิม

• ความไม่เท่าเทียมในสังคมที่เพิ่มมากขึ้นและผลกระทบเชงิลบของความ
ไม่เท่าเทียมในเรื่องเสถียรภาพของสังคมและความร่วมมอืของชมุชนเป็น
ประเด็นความเส่ียงที่อาจจะมาพร้อมกบัการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่

ความไม่เท่าเทียม 

• ผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิตจากการใชง้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  ยัง
ไม่ได้ถูกน าไปประเมนิในตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม (Traditional 
Measurement) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

นวัตกรรมและผลิตภาพ 

• ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหมไ่ด้พฒันาจนก้าวน า
กรอบการก าหนดกฎระเบียบเพื่อควบคุมเทคโนโลยีที่
มีอยู่เดิม

การก ากับดูแลที่มีความคล่องตัว 

• พื้นฐานการด าเนินธุรกิจก าลังถูกท้าทายโดยแนวโน้ม
ส าคัญจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ส่ีส่งผลใหรู้ปแบบ
การท าธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชงิ

การร้ือถอนทางธุรกิจ 

• นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ถูกสนับสนุนโดยการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่สี่ก าลังนิยามความเป็นมนุษยใ์หม ่โดย
นวัตกรรมเหล่าน้ีได้ท้าทายอายุขัย สุขภาพ และ
ความสามารถต่างๆ ของมนุษย์ 

จริยธรรมและตัวตน 

• ความร่วมมือระหว่างสาขาวชิา และศาสตร์ความรู้
ต่างๆ ไดช้่วยขยายขอบเขตของความรู้ออกไปมาก
ขึ้น โดยการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ

การหลอมรวมเทคโนโลยี 

• การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่ก าลังเปล่ียนแปลงขนาด
และลักษณะของความขัดแย้งในระดับรัฐและในระดับที่
ไม่ใช่รัฐ (State and Non-State) อย่างสิ้นเชิง

ความมั่นคงปลอดภัยและความขัดแย้ง
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การร้ือถอนอาชีพและทักษะที่มีอยู่เดิม

การก ากับดูแลที่มีความคล่องตัว 

จริยธรรมและตัวตน 

การร้ือถอนทางธุรกิจ 

เน่ืองจากเทคโนโลยีใหม่ๆ  ได้เข้ามาเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจใหม ่
ภาคธุรกิจจึงต้องการทักษะการท างานที่เปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองต่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคธรุกิจ ท าให้ในท้ายที่สุด การเปล่ียนแปลงเหล่านี้
ได้ส่งผลต่อความต้องการทักษะและอาชพีที่มอียูเ่ดิมในแต่ละอุตสาหกรรมไป

เทคโนโลยีใหม่ๆ  เหล่าน้ี ไม่สามารถถูกควบคุมหรือถูกอธิบายได้ด้วย
กรอบระเบียบข้อบังคับเดิม ส่งผลให้เกิดความกังวลในความสามารถของ
กรอบระเบียบข้อบังคับเดิมที่ภาครัฐบังคับใช้กับประชาชนในปัจจุบัน 

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ถูกสนับสนุนโดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่
ส่ีก าลังนิยามความเป็นมนุษย์ใหม ่โดยนวัตกรรมใหม่ๆ ไดท้้า
ทายอายุขัย สุขภาพ และความสามารถต่างๆ ของมนุษย์ 

ทุกภาคส่วนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทั้ง
ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความเชือ่มัน่
ว่านวัตกรรมต่างๆ จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่
จะถูกพัฒนาโดยค านึงถึงความเป็นมนุษย์ก่อนเป็น
อันดับแรก

พื้นฐานการด าเนินธุรกิจก าลัง
ถูกท้าทายโดยแนวโน้มส าคัญจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่ทั้งสิ้น 4 
ประการ 

ทบทวนและเปลี่ยนแปลงการก ากับดูแลเดิมให้รวดเร็ว

ภาครัฐจะต้องเปล่ียนแนวทางการก ากับดูแลในปัจจบุัน 
ให้สามารถสร้างสรรค์ ทบทวน และบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างคล่องตัวเพื่อสอดรับกับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่รวดเร็วได้มากขึ้น

รูปแบบธุรกิจที่เป็น 
On-demand มากข้ึน

ผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ า
สมัยมากข้ึน

การประสานความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม

รูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Operating 
Model) ที่เปลี่ยนไปใช้ประโยชน์จาก

การเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 

ความท้าทายทีเ่ก่ียวข้อง

การก าหนดกลยุทธ์การบรหิารจัดการบุคลากรความสามารถ
สูง (Talent Management) ให้เป็นกลยุทธ์เชิงรุกมากยิ่งขึ้น 

ต้องประสานความร่วมมือกบัภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรอย่างใกล้ชิด อาทิ ภาครัฐ และภาคการศึกษา 
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นวัตกรรมและผลิตภาพ 

ความไม่เท่าเทียม 

ความมั่นคงปลอดภัยและความขัดแย้ง

การหลอมรวมเทคโนโลยี 

เน่ืองจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่ได้ส่งผลกระทบต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตต่างๆ ในประเด็นหรือสาขาทางเศรษฐกิจที่ไมส่ามารถ
วัดผลได้โดยง่าย บางสินค้าและบริการมีลักษณะที่ไมเ่ป็นปรปักษ์ในการบริโภค 
(Non-rival) และมีต้นทุนหน่วยสุดท้ายเป็นศูนย์ (Marginal Cost) 

เน่ืองจากโครงสร้างอาชพีและการจ้างงานที่เปล่ียนไปการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ที่สี่ รวมทั้งเทคโนโลยีใหมท่ี่มแีนวโน้มในการสร้างตลาดกินรวบ/ผู้ชนะได้ไป
ทั้งหมด (Winner-Take-All) อาจขยายความไมเ่ท่าเทียมกันในสังคมและส่งเสริม
ให้เกิดการแตกแยกตัวทางสังคมมากขึน้ 

ความเส่ียงและภัยคุกคามรูปแบบใหมม่าพร้อมกับเทคโนโลยีเกิดใหม่
จ านวนมาก ซึ่งช่วยใหท้ าสงครามไซเบอร์เป็นไปได้ง่ายขึ้น เช่น ประสาท
เทคโนโลยี (Neurotechnology) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

การก ากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยในยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่สีจ่ึงเป็นเรื่องซับซ้อน และต้องการความรว่มมือจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณากรอบข้อบงัคับทางกฎหมาย มาตรฐาน 
และกลไกในการควบคุมดูแลความม่ันคงปลอดภัยไปจนถึงความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามและความขัดแย้งต่างๆ

ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา และศาสตร์ความรูต้่างๆ ได้ช่วยขยาย
ขอบเขตของความรู้ออกไปมากขึ้น โดยการบูรณาการความรูจ้ากศาสตรต์่างๆ 
อาทิ ฟิสิกส์ ดิจิทัล และชีววิทยา ได้ช่วยยกระดับความรู้ต่างๆ ได้ด้วย
ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทัลใหม่ๆ

โดย UN Statistics Division ก าลังพิจารณา
การใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรต่างๆที่มิใช่
รัฐ ในการขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ความท้าทายทีเ่ก่ียวข้อง

ตัวอย่างประโยชน์ของการหลอมรวมเทคโนโลยี

การพัฒนาการตัดต่อพันธุกรรมที่แม่นย าเกิดขึ้นได ้เนื่องจาก
ความสามารถในการวิเคราะห์ค านวณข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น

ท าให้การวัดผลด้วยวิธีการทางสถิติในรูปแบบเดิมจะไม่
สามารถวัดมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการเหล่านี้ได้แมน่ย า

การรับรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีบางประเภทท าได้ยากขึ้น 
ต้องมีการปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์
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เหตุการณ์ครั้งส าคัญ เช่น 9/11 สึนามิ วิกฤติการเงิน หรือภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะ แสดง
ให้เห็นว่าความสามารถของรัฐบาลในการเตรยีมพรอ้มรบัมือกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดยังอยู่
ในระดับต่ า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประชาชน) ทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว หรือ
ประเทศก าลังพัฒนา ไม่ยอมรับผู้น าที่ได้มาโดยจ ายอม (By 
Default) ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา ที่
นานาประเทศเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงผู้น าอย่างกะทันหัน 
(Authority Shocks) ส่งผลให้ประชาชนจ านวนมากต้องออกมา 
เรียกร้องและแสดงจุดยืนของตน

การพัฒนาดิจิทัลในปัจจุบันก าลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทการด าเนินงานของ
รัฐบาล ช่วยให้การด าเนินงานของรัฐบาลมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ก่อให้เกิด
ความท้าทายในการปรับตัว

การเติบโตของมหานคร (Urbanization) อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความท้าทายแก่รัฐบาล
ในการเร่งการเจริญเติบโต และการใช้นวัตกรรมภาครัฐใหม่ ๆ จากระดับประเทศสู่ระดับ
ท้องถิ่น

ความร่วมมือ (Collaboration) การร่วมสร้าง (Co-Creation) 
และการร่วมผลิต (Co-Production) ได้กลายมารูปแบบการ
ด าเนินการของรัฐบาลแบบใหม่ โดยเฉพาะในการส่งมอบบริการ 
(Service Delivery) ที่รัฐบาลจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และกลุ่มทางสังคม

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และการเติบโตของประชากร ก่อให้เกิดความท้าทายและ
โอกาสท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ท้ังใน
ด้านสถานะทางการคลัง และการจัดสรรทรัพยากร
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• หน้าที่หลักของรัฐบาลคือการปกป้องประชาชนจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยพิบัติอันเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Source: Breakthrough)

• การใช้ Big Data / Artificial Intelligence / Algorithms สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือการ
สังเกตการณ์ต่าง ๆ ได้ (Source: Newsweek) 

• เราต้องเปลี่ยนแปลง Big Data ให้เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย (Source: The 
World Bank Blog)

• ช่องว่างของการใช้ Artificial Intelligence แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ
ในระดับโลก (Source: The New York Times)

• ปัญหาการฆาตกรรม เป็นตัวฉุดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Source: 
Inter-American Development Bank)

• การเติบโตของสังคมอยู่คู่กับการเติบโตของการแบ่งแยกชนชั้น (Source: The Guardian)

• แม้การปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยพัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คน แต่ก็น ามาซึ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพ่ิมขึ้น (Source: WEF)

• การผสมผสานระหว่างทรัพยากรมนุษย์และ AI จะถือเป็นการปฏิวัติรูปแบบการท างานของเรา 
(Source: WEF)

• การยื่นขอรับสิทธิบัตร เป็นตัวบ่งชี้ของการพัฒนาทางเทคโนโลยี (Source: VoxEU)

• รัฐบาลต้องทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยเน้นที่ผลลัพธ์เป็น
ส าคัญ (Source: Brookings)

• การให้รางวัล (Rewards) ถือเป็นเครื่องมือที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดและความเชื่อ และ
ท้ายที่สุดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ (Source: Inter-American Development Bank)

• อาชญากรรมเป็นผลจากความไม่เท่าเทียม (Source: Inter-American Development Bank)

• นโยบายผู้อพยพของบราซิล จะต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหาผู้อพยพจาก
เวเนซูเอลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Source: The Guardian)

• เรามักสนใจแต่เร่ืองการทุจริตระดับชาติ ในทางกลับกัน สื่อและรัฐบาลกลับเพิกเฉยต่อการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในรัฐบาลและกฎหมาย 
(Source: Inter-American Development Bank)

• เทคโนโลยี ต้องมีไว้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ไม่ใช่เพ่ือทดแทนมนุษย์ (Source: 
WEF)

• ระบบเศรษฐกิจที่ผู้ท างานรับงานเป็นคร้ัง ๆ ตามความต้องการ (On-Demand) หรือที่เรียกว่า 
The Gig Economy นั้นเป็นเศรษฐกิจที่ขาดความคุ้มครองจากรัฐบาล (Source: The New 
Yorker)
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Strategic Technology Trends 
for Digital Government 2016

Digital Workplace

บุคลากรภาครัฐในอนาคตทุกระดับขั้นจะ
เป็นผู้ที่มีความรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านดิจิทัล 
และการท างานและการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐจะเปลี่ยนไปสู่การกระจายท างาน เพื่อ
ความรวดเร็ว  อิสระในการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์  และน าโมบาย เทคโนโลยีมาปรับใช้

Multichannel Citizen 
Engagement

หน่วยงานภาครั ฐมีการให้บริการ
ประชาชนผ่านช่องทางหลากหลาย และน าข้อมูล
ต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อท าความเข้าใจความ
ต้องการและพฤติกรรมของผู้รับบริการ ก่อน
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ผู้รับบริการให้ได้รับพึงพอใจมากที่สุด และเป็น
ช่องทางที่เอื้ออ านวยมากที่สุด

Open Any Data

เปิดเผยข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่
ผู้ รับบริการ มีการปรับปรุงเว็บไซต์ และ
ฐานข้อมูล เพื่อสร้างการเข้าถึงจากสาธารณะ
มากขึ้น และผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงขอ้มลู
ที่เปิดเผยเหล่านั้นกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

Citizen e-ID

น าเอาเทคโนโลยีบัตรประชาชน
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกต่างๆ แก่ผู้รับบริการ และเริ่มร่วมมือ
กับภาคธุรกิจและภาคเอกชนในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว โดยภาครัฐ
มีบทบาทส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัยในการใช้งาน Citizen e-ID

Analytics Everywhere

น าข้อมูล Big Data มาประมวล และใช้
เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์ และประเมินสภาพ
ธุรกิจการให้บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และ 
Smart Machine เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการเป็นแบบ real-time

Smart Machines

หน่วยงานภาครัฐน า เทคโนโลยี 
Smart Machine มาปรับใช้เพื่อให้ เกิดการ
บริหารจัดการ และตอบสนองการให้บริการ
อัตโนมัติ  โดยระบบ Smart Machine จะ
พัฒนาขึ้น และสามารถประเมินปัญหา และ
จัดการสมดุลตลอดห่วงโซ่การบริการ

Digital Government 
Platforms

ภาครัฐปรับปรุงระบบการให้บริการ 
ใหม่ที่รวมเอาบริการหลายด้านจากหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนเข้าไว้ ณ จุดๆ เดียว เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของ
ภาครัฐเอง และสามารถตอบสนองและโต้ตอบ
กับผู้รับบริการโดยตรง

Internet of Things

เทคโนโลยี IoT สร้างสภาพแวดล้อมให้
ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมาก
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่าวยัง
สนับสนุนภาครัฐในด้านต่างๆ อาทิ การสื่อสาร 
การใช้โมบาย เทคโนโลยี การวิเคราะห์ Big 
Data รวมไปถึงการประสานงานกับภาคธุรกิจ
และเอกชนในด้านต่างๆ

Software-Defined 
Architecture

หน่วยงานภาครัฐเริ่มปรับโครงสร้าง
และสถาปัตยกรรมการให้บริการ โดยน า
ซอฟต์แวร์  และแอปพลิ เคชัน มาใช้ เป็น
เครื่องมือในการให้บริการ รวมถึงการบริหาร
จัดการ และการสร้างความคล่องตัวแก่องค์กร

Risk-Based Security

หน่วยงานภาครัฐต้องเตรียมการและ
จัดท าแนวทางรองรับผลกระทบจากการโจมตี
จากโลกไซเบอร์ ต้องมีการลงทุน จัดสรรหรือ
โยกย้ายทรัพยากร (คน งบประมาณ และ
เวลา) มาจัดการความเสี่ยง และเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่ระบบต่างๆ ขององค์กร

ที่มา: Gartner (2016)
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รัฐบาลในฐานะผู้แก้ปัญหา (Government as Solution Recruiter)

Growth of non-state 
problem solvers

รัฐบาลจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้แก้ไขปัญหา
ทางสังคมเพียงฝ่ายเดียว แต่องค์กรไม่
แสวงหาก าไร บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
ตลอด จนก ลุ่ ม ป ร ะช าชนจะ เ ข้ า ม า
ด าเนินการในด้านดังกล่าวมากข้ึน

Government as 
enabler

บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลจะเปลี่ยนจาก
ผู้น าท่ีเข้ามาแก้ไขปัญหาสังคม สู่ผู้สร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Multi-trillion-dollar capital 
market for social outcome

ในอนาคต ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
รัฐวิสาหกิจจะร่วมมือกันเพื่อแก้ ไข
ปัญหา และลงทุนในแนวทางท่ีส่งเสริม
ก า ร ส ร้ า ง ผ ล ตอบ แทนค วบ คู่ กั บ
ผลประโยชน์ต่อสังคม

การบริการที่ตอบสนองประชาชน (“Made-for-me” Service Delivery)

Technology-enabled 
self service

น าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้
เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับบริการได้
ด้วยตนเองท่ีบ้าน หรือร้านค้า หรือคีออส
ต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วย
ให้บริการของรัฐแต่อย่างใด

Government as 
food truck

หน่วยงานภาครัฐต้องปรับมาใช้
โมบาย เทคโนโลยี กับการให้บริการ
ของหน่วยงานมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมาก
ได้ หรือท้ังหมด เพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อผู้รับบริการ

Borderless market 
for public services

หน่วยงานภาครัฐในอนาคตจะเริ่มจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอก อาทิ ภาคเอกชน
ขนาดใหญ่ในการให้บริการแก่ประชาชน
แ ทน  เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น จ า ก
ผู้รับบริการ

การสร้างธรรมาภิบาลและเท่าเทียมสูส่งัคม (Distributed Governance)

Distributed problem 
solving via technology

การพัฒนาของเทคโนโลยี และสื่อ
โซเชียลมีเดีย น าไปสู่การเข้าถึงของ
ประชาชนท่ัวไปในการมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาทางสังคม อาทิ การเข้า
เป็นอาสาสมัคร

Crowdsourcing policy

ในอนาคต  รั ฐ บ า ลต้ อ ง เ ชิญชวน ให้
ประชาชน ภาคธุรกิจ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการการจัดท าร่าง
กฎหมาย/นโยบาย เพื่อให้กฎหมาย /
นโยบายดังกล่าวตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนมากท่ีสุด

Open data 
platforms 2.0

การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของรัฐบาลจะ
เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนในการ
น าไปใช้  ท้ังนี้  แนวโน้มการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ จะกลายเป็น
เรื่องท่ัวไปส าหรับทุกหน่วยงาน

ที่มา: GOV2020, Deloitte

Revamped infrastructure 
pricing models

รู ป แ บบ ก า ร ช า ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
การบริการแบบช าระเฉพาะท่ีใช้บริการ
จะเป็นรูปแบบใหม่ท่ีหน่วยงานภาครัฐ
น ามาปรับใช้มากข้ึนในอนาคต

Unbundling 
services

ในปี 2020 การระดมทุนของผู้คนใน
ชุมชนเพื่อมาแก้ไขปัญหาภายใน
ชุมชนจะเกิดมากข้ึน และรัฐบาลจะ
สามารถจัดสรรงบประมาณไป
ให้บริการท่ีใหญ่กว่าได้

Mini-payments

รัฐบาลอ านวยความสะดวกในด้านการ
ช าระค่าธรรมเนียมการบริการย่อยๆ แก่
ประชาชนผู้รับบริการ ผ่านเทคโนโลยีการ
ช า ร ะ ผ่ านโทร ศัพ ท์มื อถื อ  หรื อบั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์

Pay for 
performance

การน ารูปแบบการช าระค่าบริการ
ตามผลงานและประสิทธิภาพการ
ให้บริการจะเกิดข้ึนกับการบริการ
ของภาครัฐและเอกชน

แนวทางการระดมทุนและลงทุนรูปแบบใหม ่
(Alternative Funding Models)

GovCloud

หน่วยงานรัฐจะเริ่มท างานและ
ให้บริการโดยอาศัยเทคโนโลยี
คลาวด์ที่สามารถบริการได้ทุกที่
ทุกเวลา

การให้บริการแก่ภาคประชาชน
(Just-in-time Civil Service)

Customer-centric 
human services

การให้บริการของภาครัฐจะต้อง
ปรับให้ตรงความต้องการของ
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม
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Preemptive 
government

การน าข้อมูลสถิติมาประมวลผล
ช่วยให้สามารถคาดการณ์สภาวะท่ี
จะเกิดข้ึนกับสังคม และช่วยให้
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ส า ม า ร ถ
เตรียมการรองรับหรือป้องกัน
อนาคตท่ีจะเกิดข้ึน

Targeted 
transparency

การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะชน
จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ อีกท้ัง ยัง
สามารถเป็นเป้าหมายท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐควรตั้งเป้าท่ีจะบรรลุในการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

Psychology 
influences policy

การน า ข้อมู ลสถิ ติมา ใช้ เพื่ อ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชนยังช่วยในส่วนของการ
ออกกฎหมายหรือจัดท านโยบาย
ต่างๆ ด้วย

Beta government

การปรับเปลี่ยนแนวคิด หรื อ
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 
อาจเริ่มต้นจากการทดลองใน
โครงการต้นแบบ ซ้ าไปมา เพื่อ
เรียนรู้ข้อผิดพลาดก่อนท่ีจะหา
แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาปรับ
ใช้กับด้านต่างๆ รวมถึงนโยบาย

Using math to change 
social behavior

การน าข้อมูลสถิติมาใช้ ยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม
ไปสู่ทิศทางท่ีรัฐบาลพึงประสงค์ได้

Outcome-based 
regulation

การน าข้อมูลสถิติมาประมวลผล
ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประเมินผลและติดตามการ
ด าเนินนโยบายต่างๆ และช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถทุ่มเทความ
สนใจให้กับการมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ี
ต้องการบรรลุ

รัฐบาลอัจฉริยะ (Data-smart Government)

ปัจจัยรากฐานของความมั่งคั่งของชาติ (Basis of National Prosperity Shift)
Talent and Relearning 
as the key to national 
competitiveness

หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและ
สนับสนุนแรงงานท่ีมีทักษะ ตลอดจน
ส่งเสริมระบบการศึกษา/การพัฒนา
แรงงานเพื่อเพิ่มทักษะให้กับแรงงาน 
ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของแรงงานเหล่านั้น

Alternatives to 
GDP take hold

นอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยด้ านสังคมยัง เป็นอีกปัจจัย ท่ี
หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคัญ 
อ า ทิ  ค ว ามปลอดภั ย ในชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน ความเท่าเทียม ฯลฯ

ที่มา: GOV2020, Deloitte

School System 2.0

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน กาน าประเด็นเรื่องทักษะ
ดิจิทัลของเด็กนักเรียนมาประเมิน ตลอดจน
การร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อปรับปรุง
หลักสูตร จะเป็นการยกระดับคุณภาพระบบ
การศึกษาในภาพรวม และน าไปสู่การ
พัฒนาในระยะยาว

The era of 
digitized medicine

เทคโนโลยี AR, Hologram, mHealth, e-visits
และ Tele-monitoring จะช่วยปฏิวัติการผ่าตัด 
การตรวจและวินิจฉัยโรค และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ อย่างไรก็ดี เป็นหน้าท่ี
ของภาครัฐท่ีจะต้องเข้ามาควบคุมความ
ปลอดภัยของระบบข้อมูลคนไข้ และการ
วางรากฐานโครงสร้างสาธารณสุข

Robotics Technology

ในอนาคต การน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือ
โดรนมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ในด้านต่างๆ รวมถึงการใช้ในเชิงพาณิชย์ 
เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ จะเป็นแนวโน้ม
ใหม่ไม่เว้นแต่การให้บริการดิจิทัลภาครัฐใน
สาขาต่างๆ

Cyber Security

หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงและด้านดิจิทัล ต้องร่วมมือกันสร้าง
ความปลอดภัยในระบบดิจิทัลของประเทศ 
ควบคู่ ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

real-time Logistics 
Management

การน าข้อมูล real-time ขนาดใหญ่มา
ประมวลและวิ เคราะห์สถานการณ์ 
พร้อมท้ังจัดท าระบบอัจฉริยะเพื่ อ
บริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่งใน
แต่ละรูปแบบการเดินทาง เป็นแนวทาง
หนึ่ งของการให้บริการเชิ งดิ จิ ทัล
ภาครัฐด้านคมนาคมในอนาคต

Energy and Environment

ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบการใช้งานพลังงานระยะไกล ท าให้
ผู้บริโภคสามารถควบคุมการใช้งานของตนเองได้ดีข้ึนผ่านแอปพลิเคชัน 
ซึ่งท าให้การบริหารจัดการพลังงานโดยผู้ใช้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผู้ให้บริการสามารถติดต่อกับผู้ใช้บริการ และเรียกเก็บค่าบริการได้ทันที 
ซึ่งยังท าให้ผู้ให้บริการสามารถวางแผนการผลิตและจ าหน่ายพลังงานได้
ดียิ่งข้ึนด้วย



(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
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ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
Thailand Digital Government Development Plan 2017-2021

การบูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

5

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของ

ประชาชน

1 2 3

Driven Transformation

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล

ในทุกระดับของบุคลากรภาครฐั

Government Integration

การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการ

ด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน

Citizen-centric Services

การยกระดับบริการภาครฐัให้ตรงกับความ

ต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา

Smart Operations

การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมา

สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

การยกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

4



Agenda

 The 4th Industrial Revolution

 23 Technologies to watch

 14 Systems at WEF

 5 Key Technologies for Future of Production

 4 Distinct Scenarios

 8 Key Takeaways to prepare for IR 4.0

 Government 4.0 & DG 

 Key Takeaways
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Key Takeaways

1. Globalization is not dead but it is different! And “Geo-Politics” become more important

2. “Upskills Reskills Talents” Three big words for Thailand 4.0

3. Policy for the Unknowns and Uncertainties: Starting with “ Empathy and Curiosity”

4. Big Data Open Data and Data Ethics

5. Business Ecology and Service Sector Development Strategy

6. Industrial revolution 4.0 is beyond Technology Utilization! But we should at least start 
at “More Utilization” = “Walk the Talk” → What can MOC do?
 Inno-Agri

 Trade Facilitation

 IPR

 Price Stability Monitoring

 MOC Big Data & Data Analytic

 Improving Business Ecology
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Globalization is not dead, but it is different

Global Value Chains 
that blend Digital 
Technology with 

Internal Structural 
Reforms

More Active Regional 
Trade Agreements, 

More than just Trade in 
Goods, Cluster & 

Business Model Centric

Moving from just 
Negotiation to 

“Strategic Partnership” 

Balancing Global 
Optimization VS 

Country-Centric Metrics

ที่มา: BCG (2016), What you need to know about Globalization’s Radical new Phase



From Globalization to Geopolitics
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Key Takeaways

1. Globalization is not dead but it is different! And “Geo-Politics” become more important

2. “Upskills Reskills Talents” Three big words for Thailand 4.0

3. Policy for the Unknowns and Uncertainties: Starting with “ Empathy and Curiosity”

4. Big Data Open Data and Data Ethics

5. Business Ecology and Service Sector Development Strategy

6. Industrial revolution 4.0 is beyond Technology Utilization! But we should at least start 
at “More Utilization” = “Walk the Talk” → What can MOC do?
 Inno-Agri

 Trade Facilitation

 IPR

 Price Stability Monitoring

 MOC Big Data & Data Analytic

 Improving Business Ecology
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Industry 4.0 and labor displacement

ที่มา: BCG (2016), Man and Machine in Industry 4.0: How will Technology Transform the Industrial Workforce through 2025

Job Growth in Germany by Category of Work and Industry



Upskills, Reskills, and Talent 4.0
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Views on ethics

1) Systematic Thinking: Dynamic 
Interplay can lead to unexpected 
consequences

2) Pragmatic Ethics: Comfortable in 
the grey areas opened by 
technology that are ethically 
ambiguous, while upholding 
integrity

3) Narratives out of the paradox: cut 
through paradox contradiction and 
confusion: Responsive-
Responsibility

Key Skills

1) Powerful emotions to 
inspire followers

2) Global Intelligence with 
cultural sensitivity

3) Creative storytellers

4) Authenticity & Integrity

5) Agility: swiftly seizing 
opportunity while disregarding 
processes and routines

6) Recognizing and discouraging 
cowardice in the face of 
ambiguity volatility



ค าจ ากัดความของสมรรถนะตามแนวคิดของส านักงาน ก.พ. โดยอ้างอิงจากทฤษฎี Iceberg Model

Knowledge

Skills

Social Role

Self-Image

Traits

Motives

ส่ว
นเ
หน

ือน
้ า

ส่ว
นใ
ต้น

้ า

ความรู้ (Knowledge): ข้อมูลความรู้ท่ีบุคคลมีในสาขาต่างๆ
ทักษะ (Skills): ความเชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษในด้านต่างๆ
บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role): บทบาทที่
บุคคลแสดงออกต่อผู้อื่น
ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image): ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์และคุณค่าของตนเอง
อุปนิสัย (Traits): ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ าๆ ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง
แรงผลักดันเบ้ืองลึก (Motives): จินตนาการ แนวโน้ม วิธี
คิด วิธีปฏิบัติตนอันเป็นไปโดยธรรมชาติบุคคล

สมรรถนะ (Competency): เป็นการรวมส่วนท่ีอยู่เหนือน้ า
และใต้น้ าทั้งหมด และแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่ท า
ให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร

Co
m

pe
te

nc
y

ที่มา: ส านักงาน ก.พ. (2553). “คู่มือการก าหนดความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง”.

115



มาตรการส่งเสริมแรงงานมีฝีมือของ Talent Corporation Malaysia
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HR Network เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผูป้ระกอบการที่ใกลช้ิดยิง่ขึ้น 
และมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทชั้นน าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Women in the Workforce เป็นนโยบายส่งเสริมแรงงานหญิงให้กลับมา
ท างานใหม่อีกครั้ง จากการออกจากงานด้วยเหตุผลบางประการ อาทิ การเลี้ยงดูบุตร

Professional Certification เป็นการส่งเสริมสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ส าหรับบริษัทที่มีการลงทุนใน
การพัฒนาแรงงาน และมีการรับรองจากบริษัทที่มี
การอบรมดังกล่าว (Professional Certification)

Sector Focused Career Fairs เป็นความ
ร่วมมือระหว่าง Talent Corp และ
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น ในการจัดมหกรรม
จัดหางาน (Career Fairs) ในสาขาวิชาที่มี
ความเฉพาะ เจาะจง

Structured Internship Programme เป็นการส่งเสริม
นักศึกษามาเลเซียให้ได้รับโอกาสในการฝึกงานกับบริษทั
ข้ามชาติต่างๆ ในประเทศอาเซียน

Graduate Employability Management Scheme เป็นการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและ
ยกระดับทักษะนักศกึษาในมหาวทิยาลัย ตลอดจนการฝึกงานกับบริษัทชั้นน าในมาเลเซีย Returning Expert Programme เป็นการดึงดูดแรงงานชาวมาเลเซียใน

ต่างประเทศ เพื่อกลับมาท างานในมาเลเซีย โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ตา่งๆ 

Student & Professional Outreach

Residence Pass-talent
มาตรการดึงดูดแรงงานมีฝีมือระดับสงู
ชาวต่างชาติเข้ามาท างานในมาเลเซีย โดยมี
การขยายอายุวีซ่าท างานถึง 10 ปี

Expatriate Services Division เป็นศูนย์การให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Centre) เพื่อให้บริการ
ชาวต่างชาติที่ท างานในมาเลเซีย

Scholarship Talent Attraction & Retention (STAR) เป็นความ
ร่วมมือระหว่าง Public Service Department (JPA) และ 
Talent Corp ในการให้ทุนการศึกษาเพื่อเล่าเรียนในต่างประเทศ 
และกลับมาท างานกับบริษทัเอกชนชั้นน าในมาเลเซีย

Diversity in Leadership การมองรางวัลส าหรับบรษิัทที่มี
ความโดดเด่นในภาคอุตสาหกรรม และบริการ

สามารถน าค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขี้นในโครงการฝึกงาน
ดังกล่าวมาหักภาษีซ้อน (Double Tax Deduction) ได้

สามารถน าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (Training Expenses)
ดังกล่าวมาหักภาษีซ้อน (Double Tax Deduction) ได้

• การเก็บภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในอัตราคงท่ีร้อยละ 15 เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

ที่มา: TalentCorp Malaysia

• การให้ Permanent Resident ส าหรับคู่สมรสและบตุรของแรงงานดังกล่าว

ได้แก่ ก๊าซ น้ ามัน และพลังงาน ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคโนโลยชีีวภาพ การเงิน
และบัญชี บริการสุขภาพ การท่องเท่ียว และการศึกษา

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชาวมาเลเซียที่ท างานใน
ต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมมหกรรม
จัดหางานในต่างประเทศส าหรับนักศึกษาจบใหม่



การศึกษากลยุทธ์ Digital Transformation ของประเทศผู้น า (Best Practice): สหราชอาณาจักร

ที่มา: UK Government (2017), “Government Transformation Strategy 2017 to 2020”.
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Government Transformation Strategy 2017 to 2020

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเห็นความส าคัญของการเปล่ียนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล และได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ นับตั้งแต่ปี 2555 และในปี 2560 ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ (1) การพัฒนาและปรับปรุงบริการภาครัฐสู่การเป็นบริการดิจิทัลที่มากขึ้น (2) การปรับเปล่ียนองค์กรภาครัฐสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ และ (3) การให้ภาคเอกชนมส่ีวนร่วมในการขับเคล่ือนการเปล่ียนผ่านของภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล

วิสัยทัศน์ รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเปล่ียนผ่านบริการภาครัฐ รวมถึงผลักดันองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่จะสามารถให้ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลที่หลากหลาย รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบริการรูปแบบเดิม และสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ

การด าเนินการ

การเปลี่ยนผ่านสู่ภาครัฐที่ทันสมยัและเป็นธุรกิจ (Business 
Transformation)
การเปล่ียนผ่านหน่วยงานภาครัฐในด้านการบริการไปสู่รูปแบบบริการดิจิทัล
ที่ทันสมัย และตอบสนองต่อผู้ใชบ้ริการ

การพัฒนาบุคลากร (Grow the right people, skills and culture)
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุก
หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงใน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้รับบริการ ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้ประกอบการ

การปรับกระบวนการท างานของภาครัฐ (Build better tools, 
processes and governance for civil servants)
การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นแก่ภาครัฐ ส าหรับการเปล่ียนผ่านสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และการให้บริการดิจิทัลที่เต็มรูปแบบ

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Make better use of data)
การน าเอาข้อมูลสถิติที่มีอยู่มากมายในแต่ละหน่วยงานภาครัฐมาบูรณา
การเพื่อการใช้ประโยชน์ในมติิต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงาน
กลางขึ้นมาดูแลในส่วนนี้ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมลูที่จะ
สนับสนุนการน าข้อมูลมาใชป้ระโยชน์

การสร้างแพลตฟอร์มหรือมาตรฐานกลาง (Create shared 
platforms, components and reusable business capabilities)
การสร้างมาตรฐานกลางที่หน่วยงานภาครัฐสหราชอาณาจักรจะ
ด าเนินการใช้ร่วมกัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ยังไป
ถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลางเพือ่การแบ่งปันกันใชป้ระโยชน์ใน
หลายหน่วยงาน



บุคลากรผู้มีความสามารถ
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บุคลากรผู้มี
ความสามารถ

การพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน

1. การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถระหว่าง
ประเทศ (International Mobility)

3. การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถระหว่าง
องค์กร (Intersectoral Mobility) 

2. การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถข้ามประเภท
สาขาความรู้ความช านาญ (Interdisciplinary Mobility)

4. การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Virtual Mobility)

การให้แรงจูงใจหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่บุคลากรผู้มีความสามารถ 
รวมถึงครอบครัวผู้ติดตามบุคลากรดังกล่าว โดยแรงจูงใจมักอยู่ในรูปแบบ
 นโยบายการตรวจคนเข้าเมือง 
 การขอและออกวีซ่าให้คนต่างชาติท างาน (Work Permit)
 การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ (Social Benefits) 
 การเสียภาษี (Tax Payment)

ตัวอย่าง :การเคลื่อนย้ายจากองค์กรในภาคการศึกษา ไปยังภาค
อุสาหกรรม และภาครัฐ ดังนั้น การเคลื่อนย้ายจะอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Public-Private Partnership) 

การเคลื่อนย้ายลักษณะนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้และเศรษฐกิจจากผลผลิตนวัตกรรม 

เป็นการเคลื่อนย้ายทั้งในรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ รูปแบบ
ข้ามภาคส่วนองค์กร และรูปแบบต่างสาขาความรู้ความช านาญ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางให้การเกิดการเคลื่อนย้ายข้างต้น



ตัวอย่าง ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1) 
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วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

กระทรวงคมนาคมมีบุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อนคมนาคมดิจิทัล

การวางแผนกลยุทธ์พัฒนา
และบริหารจัดการบุคลากร
ของกระทรวงคมนาคม

(Development)

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้พัฒนาและบริการ

ทรัพยากรบุคคล
(Utilization)

การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะบุคลากรกระทรวง

(Literacy)

การปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทัล 
และเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากรกระทรวง

(Culture)

o การจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการฯ ของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม

o การเพิ่มอัตราก าลังคนให้มคีวาม
เหมาะสมและเพียงพอต่องานด้าน
สารสนเทศและการสือ่สาร

o การสร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจ
เพื่อดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามา
ท างานกบักระทรวงคมนาคม

o พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวง

o พัฒนาระบบสารสนเทศการรายงาน
สรุปส าหรับผู้บริหารท่ีน ามาใช้กับการ
วางแผนนโยบาย

o พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของ
บุคลากรของกระทรวง

o การสนับสนุนการให้บุคลากรใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึน โดยก าหนดใน KPIs

oการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรงกับสาย
งานและภาคสว่น

oการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรเข้าใหม่
ให้พร้อมต่อการท างาน

oการฝึกอบรมบุคลากรน าร่อง เพื่อเป็นแกน
น ามาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ภายใน
หน่วยงานต่อ

oการจัดท าและพัฒนาองคค์วามรู้และ
หลักสูตรท้ังท่ัวไปและเฉพาะด้าน

oการพัฒนาสายงานและเสน้ทางสายอาชีพ
oการเพิ่มและจัดสรรงบประมาณฝึกอบรม 
และงบสอบวดัระดบัสมรรถนะ

oการก าหนด KPIs ให้ผูกกับการประเมิน
และผลตอบแทนรายบุคคล

oการแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้
ระหว่างหน่วยงาน

o การปฏิรูปวัฒนธรรมของ
กระทรวงสู่วฒันธรรมดิจิทัล

o การปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทัล
ให้แก่บุคลากร

o การสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล

o การปลูกฝังธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับ

o การสร้างความรักและความ
ผูกพันกับองค์กร

o มีกลยุทธ์การพัฒนาดา้น IT แก่
บุคลากรกระทรวงท่ีสอดคลอ้งกบั
ภารกิจและสนับสนุนยทุธศาสตร์
ของกระทรวงและของรัฐบาล

o การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องกับภารกิจและสนบัสนนุ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงและของ
รัฐบาล

o มีระบบสารสนเทศสนบัสนนุการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงคมนาคมท่ีใช้งานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

o มีระบบพัฒนาศักยภาพด้าน IT ของ
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและใชง้าน
กับทุกหน่วยงาน

o มีการพัฒนาบุคลากรดา้น IT ท่ีตรง
กับงานและทันต่อเทคโนโลยท่ีี
เปลี่ยนแปลงไป

o มีการสร้างปจัจัยท่ีเกื้อหนนุการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวง
คมนาคม รวมถึงการพัฒนาของ
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม

o เกิดวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital 
Culture) ภายในกระทรวงคมนาคม 
และมีการใช้ดิจิทัลในท่ีท างาน 
(Digital Workplace)

o มีการส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
ให้กับบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
และรักและผูกพันกับองค์กร

1) โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ 
ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564

2) โครงการ IT Workforce Management

3) โครงการ MOT Next Gen

4) โครงการ MOT x University

5) โครงการ Integrated Human Resource 
Management System

6) โครงการประชาสมัพนัธก์ารใชง้านระบบ
สารสนเทศฯ

7) โครงการ MOT Pulse Check

8) โครงการ MOT New Blood

9) โครงการ MOT Train the Trainer

10) โครงการ MOT Sectorial Integrated KM

11) โครงการ MOT Training Academy

12) โครงการ IT Career Planning

13) โครงการ IT KPIs Development

14) โครงการคู่มอืกรอบความรูค้วามสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นฉบบัใหม่ของกระทรวง
คมนาคม

15) โครงการ MOT Forum Week

16) โครงการ MOT Entangled Talent

17) โครงการ Coder Conference

18) โครงการ Cultural Change Strategy for Digital 
Organization

19) โครงการ Digital Mindset

20) โครงการเสรมิสรา้งความสัมพันธก์ารปฏิบติังาน
ของกระทรวงคมนาคม

ตัวอย่างโครงการ



Key Takeaways

1. Globalization is not dead but it is different! And “Geo-Politics” become more important

2. “Upskills Reskills Talents” Three big words for Thailand 4.0

3. Policy for the Unknowns and Uncertainties: Starting with “ Empathy and Curiosity”

4. Big Data Open Data and Data Ethics

5. Business Ecology and Service Sector Development Strategy

6. Industrial revolution 4.0 is beyond Technology Utilization! But we should at least start 
at “More Utilization” = “Walk the Talk” → What can MOC do?
 Inno-Agri

 Trade Facilitation

 IPR

 Price Stability Monitoring

 MOC Big Data & Data Analytic

 Improving Business Ecology
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Policies for the Unknowns & Uncertainties
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ที่มา: BDI – Federation of German Industries and Noerr (2016), Industrie 4.0: Legal challenges of digitalisation

Legal Challenges for Digitalization



Key Takeaways

1. Globalization is not dead but it is different! And “Geo-Politics” become more important

2. “Upskills Reskills Talents” Three big words for Thailand 4.0

3. Policy for the Unknowns and Uncertainties: Starting with “ Empathy and Curiosity”

4. Big Data Open Data and Data Ethics

5. Business Ecology and Service Sector Development Strategy

6. Industrial revolution 4.0 is beyond Technology Utilization! But we should at least start 
at “More Utilization” = “Walk the Talk” → What can MOC do?
 Inno-Agri

 Trade Facilitation

 IPR

 Price Stability Monitoring

 MOC Big Data & Data Analytic

 Improving Business Ecology
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 Better and Faster Decisions

 More real-time Decision-Making

 Open data for Innovation

 Accountability

 Accuracy of data 

 Trusting the data

 Regulatory, Business and Legal 
Structures

Big Data & Policy Decision



Big Data, Open Data, and Data Ethics
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Public Data

Private Data

ข้อมูลผู้ประกอบการ
และงบการเงิน

Gateway

Security

ฐานข้อมูลโรงงานที่
ได้รับอนุญาต

Gateway
Security

สถิติเศรษฐกิจการเงิน 
และสถาบันการเงิน

Gateway
Security

สถิติข้อมูลเศรษฐกิจ
มหภาคในภาพรวม

Gateway
Security

รายชื่อผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผลติ

Gateway

Security

กลุ่มผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์

Gateway

Security

Portal
E-Portal, Data.go.th, App.go.th, etc.

Data Mapping
Master and Meta Data
Data Registration Service

Administrative System
Report

Public View Private View
Service and Support

Helpdesk Monitoring

ตัวอย่างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการผลิตและบริการ เพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้ทั้งภาครัฐและเอกชน

Gateway
Security

ฐานข้อมูลแรงงาน

Gateway
Security

ฐานข้อมูลการลงทุน
และการขอใช้สทิธิ

ประโยชน์

Gateway
Security

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัย
และศุนย์ทดสอบ

ค่างๆ

Gateway
Security

ฐานข้อมูลภาค
การศึกษา

กลุ่มผู้ประกอบการประกนัภัย

Gateway

Security

ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการและ
การจ่ายภาษี

Gateway

Security

Public Data

Government Network



Key Takeaways

1. Globalization is not dead but it is different! And “Geo-Politics” become more important

2. “Upskills Reskills Talents” Three big words for Thailand 4.0

3. Policy for the Unknowns and Uncertainties: Starting with “ Empathy and Curiosity”

4. Big Data Open Data and Data Ethics

5. Business Ecology and Service Sector Development Strategy

6. Industrial revolution 4.0 is beyond Technology Utilization! But we should at least start 
at “More Utilization” = “Walk the Talk” → What can MOC do?
 Inno-Agri

 Trade Facilitation

 IPR

 Price Stability Monitoring

 MOC Big Data & Data Analytic

 Improving Business Ecology
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Competition for Foreign Investment

 Increase in productivity will lead to 
factory consolidation

 Incentivize-based Competition for 
Foreign Direct Investment

 Design of Incentive program to balance 
Fiscal Impact 

 Manage Political pressure on 
government to be seen as job winners in 
favor of overbidding

 Incentive Competition might also lead to 
firms wanting to position themselves to 
move more easily



From Investment Incentives to the Right Ecology
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What is Business Ecology?
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Factor Markets

Product / Service 
Markets

Individuals / 
Customers

Businesses
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Products / Services

Land / Capital / Labor / 
Entrepreneur

Consum
er Spending

Incom
e from

 Resources

Demand Factors

Supply Factors

• Citizen
• Tourists
• Patients
• Etc.

• Investors (MNCs / LCs)
e.g. Telecom Provider / 
Logistics Provider / 
Universities and Research 
Institutions / Hotel and 
Restaurant / Hospital / 
Financial Companies

• Business Services
• SMEs
• Startups
• Expats / Nomads
• City Government
• Universities / Schools / 

Research Institutions
• Etc.

Business Ecosystems
- Economy
- Healthcare
- Infrastructure
- Education
- Tourism
- Human Capital / Workforce
- Safety & Security
- Ease of Doing Business / 

Cost of Doing Business
- Quality of Life
- Environment
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การสร้างศักยภาพของประเทศเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลต้องดึงดูดบุคลากรเน้นความต้องการผู้ใช้ 

ตัวอย่าง Digital Nomad Journey

Awareness Comparison Purchase Work & Travel Post-Travel
Phase of 
Journey

Emotional
Experience

And
Touch 
Points

Thoughts
And 

Feelings

Got an e-
news sent 

from golf club 
in Phuket 

Talk with family about 
the trip to Thailand and 

plan it together
Drive from 
airport to 
Golf Club

Go to night 
market and 

have a 
dinner 

Tee-Off at 6 A.M., work 
at the coworking space

Prepare to 
Leave

Suggest friends who 
find some place for 

working. 

Use a mile privilege to 
make a flight to Phuket  

Arrive 
Thailand at 
An Airport

Depart from 
Airport

Send an E-mail to 
check room 
availability of 

frequently visited 
resort in Phuket 

They just 
renovate 
their field.

Hope the beachfront 
room is available

I have to 
discuss with 
my wife first 

Thai Baht seems 
appreciate soon, 
better to make 
an exchange in 

advance

Unfortunately
, my luggage 
arrival is late    

Today 
weather is 
wonderful 

and facilities 
are nice

You should try to go 
to Thailand once. Golf 
clubs there are great 
and the weather is 
great even in rainy 

season.

Seafood 
here is so 
delicious.

Spent whole 
afternoon lying on 

the beachRent a car from 
Avis.com

Pay for resort 
reservation

Relax the stress 
with a treatment 
from spa in the 

resort

There are many 
trashes on beach. 

Maybe it is because of 
crowd here, they 
should place bins 

more and monitor well.

It’s time to go back to work 
with fully refresh mind 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด: โครงการจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมศึกษาและจัดท ามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลเชิงเปรียบเทียบ



Services Grand Strategy
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Demand DrivenSupply Side Business Ecology

สร้างความ
เช่ือมโยง

พัฒนา
กฎระเบียบ

ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและเทคโนโลยี 
และปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลง

สนับสนุนการ
สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง 
สนับสนุนการประสาน
การท างานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ 
(Inter-organization) 

ปรับปรุงกฎหมายที่
จ ากัดการลงทุนและท า
ธุรกิจโดยชาวต่างชาติ ให้
ทันสมัยมากขึ้น และ
ปรับปรุงกฎระเบียบที่ท า
ให้การให้บริการที่ส่งเสริม
การผลิตและสง่ออกที่
ติดขัดให้ดีขึ้น

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมา
พัฒนาการผลิตและการบรกิารให้
มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการให้บรกิารที่
สูงขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนา
ฐานข้อมูลการบริการให้มี
คุณภาพ

ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีการวาง
แนวทางการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้งาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่

พัฒนา
บุคลากร

ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะของบุคลากรทัง้
ภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะทักษะด้าน
ดิจิทัลในเชิงลึก 
เนื่องจากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันมีบทบาทในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การผลิตและบริการอยา่ง
มาก ท าให้ภาครัฐใน
ฐานะผู้อ านวยความ
สะดวกจะต้องมีความรู้
ด้านดิจิทัลด้วยเช่นกัน

สนับสนุนให้ภาค
ธุรกิจใช้การบริการเพื่อ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า
และบริการซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็น โดยภาครัฐอาจ
พิจารณาสนับสนุนให้ภาค
ธุรกิจใช้บริการมากขึ้น 
ผ่านการสร้างความ
ตระหนัก ถึงผลประโยชน์
จากการประยุกต์ใช้บริการ
เป็นส าคัญ

สนับสนุน
การใช้บริการ
มากยิ่งข้ึน

เจรจาเชิงรุก

ส่งเสริมการเปิดเสรีการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตในบริบทการเจรจา
การค้าเสรีให้มากขึ้น เพื่อ
เพิ่มความหลากหลายของ
ธุรกิจบริการในประเทศให้
มากยิ่งขึ้น โดยควรพิจารณา
การเปิดเสรีการบริการทีละ
สาขา พิจารณาตามความ
เร่งด่วน (Prioritizing) และ
การบริการที่สามารถท าได้
เร็ว เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้
ในการแก้ไขกฎหมาย โดย
อาจเริ่มต้นที่สาขาการขนส่ง
ทางบกก่อน เป็นต้น

พัฒนาผู้
ให้บริการ

ส่งเสริมการพัฒนาผู้
ให้บริการภาคเอกชน ให้
มีความรู้ความเข้าใจถึง
โอกาสทางธุรกิจบริการ 
รวมถึง ให้ใช้งาน
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ โดยอาจ
น าผู้ให้บริการที่ประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจ
บริการมาน าเสนอ
ประสบการณ์แก่
ผู้ประกอบการรายใหม่
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Pure Income 
Generating Services 

Value Creation 
Services

Infrastructure 
Services 

Next Generation 
Services 

Example of 
Projects

 Creative and Culture
 Start-ups 
 Digital Content

 Film & Entertainment
 Spa & Wellness
 Health and Hospitality
 Construction & Architect
 Retail and Distribution

 Business Services
 R&D Testing & Lab
 Engineer
 Repair and Maintenance

 Logistics 
 Transportation
 ICT
 Education
 Finance

All Services



Key Takeaways

1. Globalization is not dead but it is different! And “Geo-Politics” become more important

2. “Upskills Reskills Talents” Three big words for Thailand 4.0

3. Policy for the Unknowns and Uncertainties: Starting with “ Empathy and Curiosity”

4. Big Data Open Data and Data Ethics

5. Business Ecology and Service Sector Development Strategy

6. Industrial revolution 4.0 is beyond Technology Utilization! But we should at least start 
at “More Utilization” = “Walk the Talk” → What can MOC do?
 Inno-Agri

 Trade Facilitation

 IPR

 Price Stability Monitoring

 MOC Big Data & Data Analytic

 Improving Business Ecology
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เทคโนโลยีบล็อกเชนได้ช่วยให้การเก็บบนัทึกข้อมลูธุรกรรมต่างๆ บนเครือข่ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จ าเป็นต้องพึงพงิตัวกลาง โดยบล็อกเชน
ไม่ได้เป็นเพียงตัวกลางทางการเงินประเภทใหมเ่ท่านั้น แต่ยังได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ  ให้กับสถาบัน และประเด็นต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ รัฐบาล กฎหมาย การบัญชี ห่วงโซ่
อุปทาน และการจ่ายพลังงาน เป็นต้น 

• การระบุตัวตนและการบริหารจัดการตัวตนเป็นเรื่อง
ส าคัญในปัจจุบัน เน่ืองจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในแต่ละวันในฐานะของประชาชน ผู้บริโภค และ
พนักงานต่างๆ ในปัจจุบันล้วนด าเนินการอยู่บนโลก
ดิจิทัลทั้งส้ิน

การบริหารจัดการตัวตน 

• เทคโนโลยีบล็อกเชนก าลังเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมสู่โครงสร้างใหม ่โดยบล็อกเชนได้
นิยามความเชือ่มัน่ (Trust) ใหม่ใหแ้ก่
ภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม 

• ความท้าทายที่ส าคัญในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนคือ การ
ก าหนดแนวทางการใชง้านเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเหมาะสม โดย
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และผู้ใช้งานบล็อกเชนต่างๆ พยามเฟ้นหาแนว
ทางการก าหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใชบ้ล็อกเชน 

ธรรมาภิบาลและกฎหมาย 

• บล็อกเชนจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทาง
ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการใชง้านบล็อกเชนเพือ่
การขุดเหมืองบิทคอยน์ ซึ่งใช้พลงังานไฟฟา้
จ านวนมหาศาล 

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

• บล็อกเชนสามารถชว่ยใชภ้าคการเงินสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพทางต้นทุน (Cost-Effective) พร้อมทั้ง
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่มคีวาม
เข้มงวดในปัจจุบันได้

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

• บล็อกเชนสามารถมบีทบาทต่อการลดต้นทุน
ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมหาศาลพร้อมทั้งชว่ย
สร้างรูปแบบการด าเนินการทางธุรกิจแบบ as a 
service 

การบริหารสินทรัพย์แบบกระจายศูนย์ 
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การบริหารจัดการตัวตน 

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 

การบริหารสินทรัพย์แบบกระจายศูนย์ 

การระบุตัวตนอย่างถูกต้องและมกีารบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่ง
บล็อกเชนจะมีบทบาทในการชว่ยสร้างระบบการระบุตัวตนดิจิทัลที่แข็งแรงและฟืน้
สภาพจากความผิดพลาดได้เร็ว ซึ่งจะช่วยสร้างความโปร่งใสใหแ้ก่ระบบในปัจจบุันได้

ความท้าทายด้านการบริหารจัดการตัวตน

จ านวนผู้ใช้งานที่จะขยาย
ตัวอย่างมากในอนาคต

กฎหมายกฎระเบียบที่จะก ากับ
ดูแลการใช้งานบล๊อกเชน

บล็อกเชนจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม 

บล็อกเชนสามารถมบีทบาทต่อการลดต้นทุนธุรกรรมทางการเงินได้อย่าง
มหาศาลพร้อมทั้งชว่ยสร้างรูปแบบการด าเนินการทางธุรกิจแบบ as a 
service ได้ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ Smart Meters เป็นฮาร์ดแวร์และใน
ส่วนซอฟแวร์ใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชน โดยเปิดให้คนสามารถซื้อขายไฟฟา้
กันเองได้ โดยยังคงใชโ้ครงข่ายไฟฟ้าเดิมที่มอียู่ เป็นต้น 

จ านวนการโจมตีทางไซเบอร์ที่สูงขึ้น ส่งผล
ต่อความเส่ียงของการรั่วไหลของข้อมลู

ที่มา: World Economic Forum (2017)

การใช้งานบล็อกเชนเพือ่การขุดเหมอืงบิทคอยน์ ซึ่งใช้
พลังงานไฟฟ้าจ านวนมหาศาล

การใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อประโยชน์ด้าน
ส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้งานส าหรับการค้าขายคาร์บอน
ระหว่างประเทศในตลาดพลังงาน 

ความท้าทายด้านการบริหารจัดการตัวตน

ความท้าทายด้านการบริหารสินทรัพย์

การประเมิน GDP ของระบบเศรษฐกิจที่มี
สินทรัพย์แบบกระจายศูนย์จ านวนมากในอนาคต
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ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

ธรรมาภิบาลและกฎหมาย 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม 

บล็อกเชนสามารถชว่ยใชภ้าคการเงินสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพทาง
ต้นทุน (Cost-Effective) พร้อมทั้งสามารถด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่มคีวาม
เข้มงวดในปัจจุบันได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องการความโปร่งใสและความสามารถในการ
ตรวจสอบได้ (Transparency and Auditability) เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงิน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจะเป็นไปได้ในการด าเนินการมากขึ้นหากมกีารใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน 

ความท้าทายที่ส าคัญในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนคือ การ
ก าหนดแนวทางในการใชง้านเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเหมาะสม โดย
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และผู้ใช้งานบล็อกเชนต่างๆ พยามเฟ้นหาแนว
ทางการก าหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใชบ้ล็อกเชน 

หลายภาคส่วนเชื่อว่ารูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ของธุรกรรมต่างๆ บน
อินเทอร์เน็ตสามารถปรับปรุงและพัฒนาใหด้ีขึ้นโดยการใชง้านเทคโนโลยี
บล็อกเชน มีความปลอดภัยและฟืน้สภาพข้อมลูได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งบล็อกเชน
จะท าให้ความเชือ่มัน่ในการท าธุรกรรมพัฒนาไปสู่อกีระดับหนึ่ง

ที่มา: World Economic Forum (2017)

เน่ืองจากการประยุกต์ใช้งานบล็อกเชนมผีลกระทบต่อการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบในหลายมติิ ซึ่งนอกจาก
จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่น าบล็อกเชนไปใชโ้ดยตรง
แล้ว ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นเดียวกัน

ความท้าทายส าคัญคือ การใช้งานบล็อกเชนใน
ระดับอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นจริงในวงกว้าง และมี
ความมั่นคงปลอดภัยตลอดทั้งหว่งโซ่อุปทานได้
อย่างไร และจะตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาลได้
อย่างไร 

ความท้าทาย


