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::: วันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้ สิ่งต่างๆ ผ่านสายตาไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรม
หลายอย่างได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับพวกเรา 
อย่างไรก็ตาม ไม่แน่ว่าขณะท่ีเราก าลังท างานกันอยู่ดีๆ ก็อาจจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ขึ้นมา แล้ว disrupt งานท่ีเราก าลังท าอยู่ไปจนหมดสิ้น 

::: ส าหรับประเทศไทย รายงานบางฉบับให้ตัวเลขท่ีน่าตกใจว่าสัดส่วนแรงงานในประเทศไทย
เกือบครึ่งมีโอกาสสูงท่ีจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ บางคนอาจเรียกนวัตกรรมเหล่านี้ว่า
นวัตกรรมพลิกผัน หรืออาจเรียกว่านวัตกรรมป่วนโลก แต่ไม่ว่าเราจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้
ว่าอะไร ประวัติศาสตร์ก็ให้บทเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ จะน ามาท้ังโอกาสและ
ความท้าทายท่ียิ่งใหญ่ตามไปด้วย

::: THAILAND FUTURE เฝ้ามองปรากฏการณ์เหล่านี้ และเห็นว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์
ครั้งส าคัญในประวัติศาสตร์ของพวกเรา :::

องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญควร “ย่อยให้ง่ายและกระชับ”พร้อมทั้งกระจายออกไป
ในวงกว้างมากท่ีสุด เราทุกคนควรเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญเหล่านี้ เพ่ือท่ีพวกเราจะสามารถ
ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอนาคต พร้อมปรับตัว ปรับใจ ตอบรับกับอนาคตด้วยความ
เข้าใจและเชื่อมั่น เตรียมพร้อมตนเองและลูกหลานให้สามารถใช้ชีวิตไปกับฉากทัศน์อนาคตที่
เรียกกันว่า Disrupted World ได้อย่างมีความสุข

DISRUPTED WORLD วนัท่ีโลกเปล่ียน

Editor’s Note
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::: ในนิตยสาร Scenario ฉบับ Disrupted World วันท่ีโลกเปลี่ยน จะพาทุกท่านไปพบ
กับภูมิทัศน์ใหม่แห่งโลกอนาคตในมิติต่างๆ เรื่องท่ีส าคัญท่ีสุดคือการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ครั้งใหญ่และครั้งส าคัญท่ีสุดในประวัติศาสตร์โลก คือ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ซึ่งจะเปลี่ยนทุกส่ิงทุกอย่างไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เราได้สรุป
ถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสุดล้ ายุค ท่ีครอบคลุมท้ังหุ่นยนต์ บล็อกเชน บิ๊กเดต้า และอื่นๆ

นอกจากนี้ เราจะพาทุกท่านไปพบกับไอเดียล่าสุดในเรื่องต่างๆ ได้แก่
> การปฏิวัติการเดินทางโดย SpaceX ท่ีพลิกรูปแบบการเดินทางภายในโลกภายใน
ช่วงเวลาทศวรรษหน้านี้ โดยเป้าหมายคือการเดินทางไปท่ีไหนในโลกนี้ก็ได้ในเวลาเพียง 1
ชั่วโมง 
> นวัตกรรมท่ีจะพลิกโฉมวงการแฟชั่น ท้ังผ้าที่เปลี่ยนสีได้ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ การส่ือสาร
ข้ามสนามแบบใกล้ (NFC) ผ้าที่ซ่อมตัวเองได้ เป็นต้น
> หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุชั้นยอดที่ผลิตใช้จริงแล้ว
> วิธีปรับตัว 10 ประการส าหรับธุรกิจ
> การปฏิวัติข้อมูลโดยบิ๊กเดต้า
> องค์กรภาครัฐแห่งอนาคตเพ่ือปรับตัวในโลกเปลี่ยน 
> เด็กในวันนี้ต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้อยู่รอดในอนาคต

::: เชิญพบกับฉากอนาคตแบบย่อยง่าย และค าแนะน าดีๆ ได้ใน Scenario ฉบับนี้ ::: 

THAILAND FUTURE

Editor’s Note

DISRUPTED WORLD วนัท่ีโลกเปล่ียน
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:::หน่ึง:::

ปฏิวติัอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4: 

โลกยุคใหม่ท่ีทุกคนตอ้งรูจ้กั



ปฏิวตัอิตุสาหกรรมครั้งท่ี 4: 

โลกยุคใหม่ท่ีทุกคนตอ้งรูจ้กั

THE FORTH INDUSTRIAL REVOLUTION

โลกเรามีการปฏิวัติการเกษตร ซ่ึงเปลี่ยนจาก
สังคมเก็บของป่าล่าสัตว์มาเ ป็นการท า
ก า ร เ กษตร  จ าก น้ั น  เ ข้ า สู่ ก า รปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมคร้ังที่ 1 หลังศตวรรษที่ 18 ท า
ให้เกิดการใช้เคร่ืองจักรมาท างานทดแทน
หรือควบคู่กับแรงงานมนุษย์   หลังจากการ
ค้นพบกระแสไฟฟ้าโลกจึงเข้าสู่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ังที่ 2

หลังทศวรรษที่  1960 เกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ังที่ 3 คือการใช้คอมพิวเตอร์
หรือดิจิทัล จากน้ันผลของการปฏิวัติดิจิทัลจึง
น ามาสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ซึ่ง
เป็นการหลอมรวมเทคโนโลยีต่างๆ ข้าม
โลกกายภาพ ดิจิทัล และชีวภาพ อันเป็นผล
มาจากระบบอินเทอ ร์เ น็ตที่ แพ ร่หลาย 

เรามาถงึจุดเปลีย่นแลว้ 

โลกก าลงักา้วเขา้สู่การปฏวิตัิอตุสาหกรรมคร ัง้ท่ี 4

ซึง่คร ัง้น้ี ทุกอย่างจะเปลีย่นไปอย่างสิ้นเชงิ

ตั ว เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ที่ เ ล็ ก แ ล ะ ท ร ง พ ลั ง 
ปัญญาประดิษฐ์และเคร่ืองจักรกลเรียนรู้ 
และพันธุวิศวกรรมที่ก้าวหน้า     

ในการปฏิวัติคร้ังน้ี คาดการณ์ว่าผู้บริโภค
จะ ไ ด้ ปร ะ โ ยช น์ สู ง สุ ดจ า ก ก ารปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 เพราะผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ จะเพิ่มประสิทธิภาพ อ านวย
ความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตใน
หลายด้าน

ความท้าทายจะตกอยู่ในกลุ่มของผู้ผลิต
และคนท างาน ค าถามของทุกอุตสาหกรรม
และทุกองค์กรไม่ใช่เพียงเราจะถูกเทคโนโลยี 
Disrupt องค์กรหรือเปล่า แต่จะต้องถามต่อ
ว่า เมื่อการพลิกผันมาถึง มันจะมีรูปแบบ
อย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อเราและ
องค์กรอย่างไร
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แรงขับเคลื่อนในด้านกายภาพ แนวโน้ม
ใหญ่ทางเทคโนโลยีด้านกายภาพมี 4 เร่ืองที่
ส า คัญ คือ ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 
เคร่ืองพิมพ์สามมิติ วิทยาการหุ่นยนต์ และ
วัสดุใหม่ 

ในด้านดิจิทัล แนวโน้มเทคโนโลยีหลัก
คืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) และบล็อกเชน (Blockchain) ที่ท า
ให้เกิดแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ที่เชื่อมคนเข้า
ด้วยกันโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ซ่ึงจะน าไปสู่
การท าธุรกรรมต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ปลอดภัย และจะเปล่ียนโลกไปอย่างสิ้นเชิง 

ในด้ านชีวภาพ การวิ จั ยด้ านพันธุ
วิศวกรรมที่ก้าวหน้ามากท าให้เกิดการบ าบัด
และปรับแต่งพันธุกรรม รวมถึงมีการฝังและ
ใช้อุปกรณ์ควบคุมระดับกิจกรรมทางร่างกาย
และสารเคมีในเลือด แนวโน้มทางเทคโนโลยี
ทั้งหมดจะหลอมรวมโลกกายภาพ โลกดิจิทัล
และโลกชีวภาพเข้าด้วยกัน และพลิกโฉม
ระบบต่างๆ ของโลกไปอย่างมาก
ผลกระทบ

ในด้านเศรษฐกิจ ตัวแปรทางเศรษฐกิจ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

แรงขบัเคลื่อน 3 แรงหลกั คือ 

ดา้นกายภาพ ดา้นดจิทิลั และดา้นชีวภาพ

มหภาคคาดว่ า จ ะถู ก ก ระท บทั้ ง หมด
โดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การจ้างงาน และผลิตภาพการผลิต การ
ทดแทนแรงงานโดยเคร่ืองจักรเป็นประเด็นที่
ส าคัญระดับโลก เพราะงานวิชาชีพจะได้รับ
ผลกระทบจากระบบอัตโนมัติด้วย อาชีพ
ต่างๆ เช่น พนักงานขายทางโทรศัพท์ ผู้
เตรียมเอกสารภาษี ผู้ประเมินความเสียหาย
ด้านประกันภัยรถยนต์ เลขานุการ พนักงาน
ต้อนรับในร้านอาหาร แรงงานเกษตร คนส่ง
พัสดุ มีโอกาสกว่า 90% ที่จะถูกแทนที่ด้วย
ระบบอัตโนมัติ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 จะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจอย่างมากด้วย เพราะความ
คาดหวังของผู้บริโภคก าลังจะเปลี่ยนไปจาก
สิ่งที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าได้ ผลิตภัณฑ์จะ
ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยข้อมูล เกิดความ
ร่วมมือ ใหม่ๆ  และวิ ถี ก ารท า ธุ รกิ จจะ
เปลี่ยนไปสู่ ระบบดิ จิทัล ใหม่ๆ บริษัทที่
สามารถผสมผสานมิติดิจิทัล กายภาพและ
ชีวภาพเข้าด้วยกันได้จะประสบความส าเร็จ
อย่างสูง
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ในหนงัสอื The Fourth Industrial Revolution โดย Klaus Schwab (2017) จะ

ใหร้ายละเอยีดของสิง่ท่ีจะเกดิขึ้นในการปฏวิติัอตุสาหกรรมคร ัง้ท่ี 4 นี้ไวอ้กีมาก

เป็นสิง่ท่ีคนยุคใหม่ ไม่รูไ้ม่ไดแ้ลว้

ภาครัฐจะได้ประโยชน์สูงจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคร้ังที่  4 น้ีเพราะจะท าให้
สามารถดูแลประชาชน อ านวยความสะดวก 
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลง ประชาชนจะได้รับ
ข้อมูลมากขึ้น สามารถตรวจสอบการท างาน
ของรัฐได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถปลดล็อค

กฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น
อ ย่า ง ไ รก็ ตาม  ประ เด็นด้ านความ

ปลอดภัยและความเป็นส่ วนตัวจะเป็น
ประเด็นที่ทวีความส าคัญมากย่ิงขึ้น ตลอดจน
มิติทางศีลธรรม ความเหลื่อมล้ า การก ากับ
ดูแล สิทธิมนุษยชน และสงครามไซเบอร์
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:::สอง:::

Future Mobility

ไปไหนก็ไดใ้น 1 ชัว่โมง



FUTURE MOBILITY

ในปัจจุบัน หากเราต้องน่ังเคร่ืองบินจาก
กรุงเทพไปนิวยอร์ก จะใช้เวลาประมาณ 
19 ชั่ ว โมง 50 นาที  นักธุ รกิ จจาก
ลอนดอนต้องการไปเย่ียมชมโรงงานที่
เซ่ียงไฮ้จะใช้เวลา 11 ชั่วโมง 20 นาที 
นักท่องเที่ยวดูไบต้องการเดินทางไป
เที่ยวชมหอไอเฟลที่ปารีสจะใช้เวลา
เดินทาง 7 ชั่วโมง 15 นาที ศิลปินจาก
ซิดนีย์จะเดินทางมาแสดงผลงานศิลปะ
ที่กรุงเทพจะใช้เดินทางเวลา 8 ชั่วโมง 
55 นาที แต่วันหน่ึงข้างหน้าที่ไม่ไกลนัก 
ทุกการเดินทางดังกล่าวจะใช้เวลาไม่
ถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้น!

โลกจะป่วนยิง่กว่านี้อกีมาก หากวิสยัทศันน์ี้ เกดิขึ้นจรงิ

อนาคตของการเดินทางข้ามประเทศ

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บริษัท SpaceX ซ่ึง
มุ่งมั่นจะส่งยานอวกาศไปยังดาวอังคาร
และพัฒนาจรวดที่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ ได้เปิดตัวคลิปวิดิโอสั้นๆ แสดง
ถึงโครงการหน่ึงที่ก าลังด าเนินการ คลิป
วิดิโอสั้นๆ น้ัน สร้างความประหลาดใจ 
อัศจรรย์ใจให้กับผู้คนทั่วโลก พร้อมทั้ง
ค าถามว่าจะเป็นจริงได้หรือไม่ จะใช้
เวลาให้เกิดขึ้นจริงได้เมื่อไหร่ หรือเป็น
เพียงโครงการที่ยังใช้เวลาอีกนานกว่า
จะท าได้ส าเร็จ แต่หากท าได้ส าเร็จจริงๆ 
เราคงต้องคิดใหม่เกือบทั้งหมดเกี่ยวกับ
การเดินทางระยะไกลในอนาคต

ไปไหนก็ไดใ้น 1 ชัว่โมง

วันหนึ่งข้างหน้า
ที่ไม่ไกลนัก 

ทุกการเดินทาง
ในโลก

จะใช้เวลาไม่ถึง 
1 ชั่วโมงเท่านั้น!

::::::::::::::::::::::::::::::
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มันก็จะเกิดขึ้นแน่นอน” ผู้บริหาร SpaceX คุณ 
Gwynne Shotwell ไ ด้ คุ ย กั บ คุ ณ  Chris 
Anderson ผู้ดูแลเวที TED ไอเดียคือการบรรจุคน
อย่าง น้อย 100 คนต่อ เที่ ยว บินบนจรวดที่ มี
ประสิทธิภาพสูงที่ชื่อ BFR ซ่ึงเป็นจรวดที่มีขนาด
ประมาณ 2.5 คร่ึงของจรวด Falcon Heavy ที่
บริษัท Tesla ตั้งใจจะส่งขึ้นไปโคจรรอบดาวอังคาร 
โดยพื้นฐานแล้ว เราจะใช้จรวด BFR เพื่อขนส่ง
เหมือนกับเคร่ืองบิน ใช้เดินทางแบบจุดต่อจุดบนโลก 
เพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางออกจากนครนิวยอร์ก
หรือแวนคูเวอร์และบินไปทั่วโลกได้ โดยคุณจะอยู่ใน 
BFR ประมาณคร่ึงชั่วโมง หรือ 40 นาที

คริส แอนเดอร์สัน แห่ง TED Talk ถามว่า "ผม
คิดว่า ไอเดียน้ีน่ากลัว มันบ้า จะไม่เกิดขึ้นจริง ใช่
ไหม” เธอตอบกลับอย่างมั่นใจ "โอ้ ไม่ มันจะเกิดขึ้น
แน่ๆ น่ีเป็นเร่ืองที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ" และน่าจะเกิดขึ้น
ในเวลาประมาณ 10 ปีน้ี 

ส่ วน ค่า ใช้ จ่ ายต่อตั๋ วจะอ ยู่ระหว่ า ง ค่ าตั๋ ว
เคร่ืองบินของชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจของสายการ
บินทั่วไป เธอกล่าวว่า สมมติว่าเคร่ืองบินทั่วไป
เดินทางข้ามทวีปใช้เวลา 12 ชั่วโมง จรวดของ 
SpaceX สามารถเดินทางได้ประมาณ 30 นาที ถึง 1 
ชั่วโมง เราจะสามารถส่งจรวดแบบน้ีได้หลายสิบคร้ัง
ต่อวัน ในขณะที่เคร่ืองบินระยะไกลบินได้เพียงเที่ยว
เดียวเท่าน้ัน ดังน้ัน แม้ว่าจรวดจะแพงกว่าเล็กน้อย
และน้ ามันเชื้อเพลิงแพงกว่าเล็กน้อย แต่สามารถวิ่ง
สิบคร้ังได้ในทุกๆวัน ซ่ึงจะสร้างรายได้ที่ต้องการได้ 

ทุกจดุในโลกใน 1 ชัว่โมง

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Elon Musk ได้กล่าวถึงแผนในการประชุม 
Astronautical นานาชาติว่า “ถ้าคุณสร้างจรวด
ท่ีสามารถเดินทางไปยังดาวอังคารได้ คุณจะใช้
จรวดล าเดียวกันและเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ี
หนึ่งบนโลกได้หรือไม่” และน้ันเป็นไอเดียมาสู่
โครงการ Earth to Earth Rocket Project ของ 
SpaceX น้ี

“สิ่งน้ีจะเปลี่ยนเวลาที่ใช้บินเกือบ 15 ชั่วโมง
จากเมืองเ ซ่ียงไฮ้ ไปยังเมืองนิวยอร์ค เป็นการ
เดินทางเพียง 39 นาที มันอาจฟังดูบ้า ๆ บอ ๆ แต่

สิ่งน้ีจะเปล่ียนเวลา

ท่ีใชบิ้นเกือบ 15 ชัว่โมงจาก

เมืองเซ่ียงไฮไ้ปยงัเมืองนิวยอรค์

เป็นการเดินทางเพียง 39 นาที 

มนัอาจฟังดบูา้ ๆ บอ ๆ 

แต่มนัก็จะเกิดข้ึนแน่นอน 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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เ ข้ า ขอ งจรวดกั บ ก า ร เดิ นทา ง เ ข้ า เ มื อ ง โ ดย 
Hyperloop อย่างไรก็ตาม ความท้าทายส าคัญที่มี
คนวิจารณ์ยังอยู่ที่เร่ืองความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ในการเคลื่อนที่ไปกับจรวด ซ่ึงหากบริษัทสามารถ
เอาชนะทุกความท้าทายได้ การปฏิวัติการเดินทาง
คร้ังใหญ่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน 

ใครท่ีท างานท่ีสายการบิน อาจจะต้องคิด
ตั้งแต่วันนี้ว่าจะเตรียมรับมือกับเทคโนโลยีเหล่านี้
อย่างไร? ส่วนเราก็อดตื่นเต้นไม่ได้กับฉากทัศน์
ของอนาคตที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้

ปฏิวตักิารเดินทางภายในไม่เกิน 10 ปีน้ี

ผู้ด าเนินรายการ TED ถาม ผู้บริหาร SpaceX ว่า 
คิดว่าการเดินทางในรูปแบบน้ีจะเกิดขึ้นจริงๆ 
หรือไม่ เมื่อไหร่   คุณ Gwynne Shotwell แสดง
ความมุ่งมั่นว่าเกิดขึ้นจริงแน่นอน ภายใน 10 ปีน้ี
เท่าน้ัน เราจะสามารถเดินทางไปประชุมหรือเย่ียม
ญาติที่ใดก็ได้ในโลกแบบเช้าไปเย็นกลับได้เลยทีเดียว 
ในกระบวนการเดินทาง ขั้นตอนที่ยังอาจใช้เวลามาก
คือ การเดินทางจากท่าเรือไปยังแท่นจอดจรวด และ
การเดินทางจากแท่นจอดจรวดไปยังท่าเรือ ก่อนจะ
เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางของผู้โดยสาร 
ไอเดียล่าสุดคือ การผนวกการเดินทาง
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:::สาม:::

อุตสาหกรรมแห่งอนาคตสุดล ้ายุค



THE INDUSTRIES OF THE FUTURE

ในหนังสือ The Industries of the 
Future หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
น า เ ส น อ ห มุ ด ห ม า ย ส า คั ญ ข อ ง
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เขียนโดย Alex 
Ross อดีตที่ปรึกษาอาวุโสด้านนวัตกรรม
ในรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามา ซ่ึง
ท าให้ผู้เขียนมีประสบการณ์วงในของ
รัฐบาล รวมถึงมีโอกาสเดินทางไปเย่ียม
ชมห้องปฏิบัติการชั้นน าด้านนวัตกรรม
จากทั่วโลก นวัตกรรมป่วนโลกที่ส าคัญ 
คือ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จีโนม
เงินในโลกดิจิทัล และข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 

โ ล ก ใ ห ม่ ข อ ง หุ่ น ย น ต์
ปัจ จุ บันหุ่ นยนต์ ได้ ก้ า ว ไปไกลมาก 
ตัวอย่างหุ่นยนต์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์
โรบินาที่เป็นเพื่อนกับผู้สูงอายุ หุ่นยนต์
ฮิวแมนนอยด์ ช่วยดูแลงานบ้าน หุ่นยนต์
อาชิ โ มของฮอนด้ า ที่ เ ข้ า ใ จความ
เคลื่ อนไหวและอารมณ์ของมนุษ ย์  
ปัจจุบันวงการ หุ่นยนต์ประกอบด้วย
ผู้ ย่ิ ง ใหญ่  5  ประเทศ คือญี่ ปุ่ น  จีน 
อเมริกา เกาหลีใต้และเยอรมนี โดยในฝั่ง
ตะวันออก เช่นญี่ปุ่นน้ัน วัฒนธรรมเอื้อ
ให้ยอมรับหุ่นยนต์มากกว่าวัฒนธรรม
ตะวันตกที่กลัวหุ่นยนต์อย่างฝั่งลึก 

อตุสาหกรรมแห่งอนาคตสุดล ้ายุค
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การที่หุ่นยนต์เก่งกาจขึ้นมากในปัจจุบัน เกิดจากปัจจัย
ส าคัญ 2 ประการคือ การคิดต้นแบบจ าลองความคิด
ของหุ่นยนต์ที่ดีขึ้น (Belief Space) และ การเชื่องโยง
ความรู้ของหุ่นยนต์ผ่านคลาวด์ (Cloud Robotics) 
ดังนั้น เมื่อความคิดของหุ่นยนต์ดีขึ้น แล้วหุ่นยนต์
เชื่ อมต่อกับคลาวด์ มันก็จะเข้าถึ งข้อมูลและ
ประสบการณ์ร่วมของหุ่นยนต์ตัวอื่นๆ แล้วน ามา
เพ่ิมประสิทธิภาพของตนเองได้ 

รถยนต์ไร้คนขับก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์รูปแบบหน่ึง 
ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ก าลังวิจัยและพัฒนาอย่าง
เข้มข้น แม้ไม่ใช่บริษัทรถยนต์ เช่นห้องปฏิบัติการวิจัย 
Google X พยายามพัฒนา Google Car ดังน้ัน บริษัท
รถยนต์จึงอาจถูก Disrupt จากบริษัทที่อยู่คนละ
วงการได้ แม้แต่อูเบอร์ ที่ก าลังวิจัยและพัฒนาแท็กซ่ีไร้
คนขับขึ้นมา รวมทั้งมีหลายบริษัทที่พัฒนาการใช้โดรน
เพื่อส่งของแทนคนส่งพัสดุ  เช่นโดรนของบริษัท 
Amazon 

หุ่นยนต์ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในหลากหลายวงการ 
นอกจากการดูแลผู้สูงอายุ รถยนต์ไร้คนขับ โดรน แล้ว
ยังมีหุ่นยนต์ผ่าตัดดาวินชี หุ่นเรเวนและระบบซิเดซิสที่
ใช้ในวงการแพทย์

การตัดสินใจว่าจะใช้หุ่นยนต์หรือมนุษย์ท างาน 
นายจ้างจะพิจารณารายจ่าย 2 ประเภท คือ เงินลงทุน 
กับค่าด าเนินงาน มนุษย์น้ันใช้เงินลงทุนน้อย แต่มีค่า
ด าเนินงาน (เงินเดือน สวัสดิการ) สูง ในขณะที่หุ่นยนต์
ใช้เงินลงทุนสูง แต่ค่าด าเนินงานต่ า ทุกวันน้ีแนวโน้ม
คือค่าแรงมนุษย์สูงขึ้นเร่ือยๆ ในขณะที่ต้นทุนหุ่นยนต์
ต่ าลงเร่ือยๆ ดังน้ัน นายจ้างจึงมีแนวโน้มน าหุ่นยนต์มา
ใช้แทนมนุษย์มากขึ้น มนุษย์จึงต้องพัฒนาไปสร้างงาน
แบบใหม่ๆ แล้วน าหุ่นยนต์มาช่วยงานน่าเบ่ือต่างๆ 
แทนมนุษย์ 

มีงานวิจัยชี้ว่างานของชาวอเมริกัน 47% เสี่ยงจะ
ถูกหุ่นยนต์แย่งงานที่สุด ทางออกทางหนึ่งคือการแบ่ง
ความมั่นคั่งท่ีได้จากหุ่นยนต์ มาลงทุนการศึกษาและ
พัฒนาทักษะให้ผู้ได้รับผลกระทบจากหุ่นยนต์ให้
สามารถปรับตัวรับกับโลกของหุ่นยนต์ได้

ในด้านวงการจีโนม ก็พัฒนาขึ้นมากหลังจากการ
ถอดรหัสจีโนมมนุษย์ส าเร็จ ท าให้สามารถตรวจพบโรค
ร้ายและรักษาให้หายก่อนได้ และในอีกไม่นานนัก การ
อ่านรหัสพันธุกรรมจะกลายเป็นเรื่องทั่วไปในราคาที่ลด
ต่ าลงมามาก 

ระบบเงินดิจิทัลก็เป็นอีกนวัตกรรมที่พัฒนาไปมาก 
ทั้งการให้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สกุล
เงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin และระบบบล็อกเชน ชาร์ลี 
ซองเฮิร์สต์ นักลงทุนชื่อดังกล่าวถึงอนาคตของเงิน
ดิจิทัลว่า ในระยะยาว เงินทั้งหมดจะกลายเป็นดิจิทัล
สกุลเงินรัฐบาลเล็กๆ จะหายไป เราจะใช้สกุลเงินที่ไม่
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม สุดท้ายจะเหลือเงิน 6 สกุล คือ 
ดอลลาร์ ยูโร เยน ปอนด์ หยวนและบิทคอยน์

เทคโนโลยีที่อยู่เบ้ืองหลังบิทคอยน์ อย่างบล็อกเชน 
เป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเปลี่ยนโฉมระบบต่างๆ ไป
ทั้งหมด โจอิ อิโต จาก MIT Media Lab ให้สัมภาษณ์
ว่า บล็อกเชนจะเปล่ียนโฉมหน้าของธนาคาร กฎหมาย 
และบัญชี เพราะว่าบล็อกเชนจะลดค่าใช้จ่าย และตัด
คนกลางทิ้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่จะท า
ให้บริษัทต่างๆ ให้บริการได้แบบเฉพาะบุคคล รวดเร็ว 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงกายภาพกับโลก
ดิจิทัลได้อย่างดี ความเสี่ยงส าคัญคือการโจมตีทาง
ไซเบอร์ที่อาจกลายเป็นเป็นสงครามในอนาคต

อุตสาหกรรมในอนาคตถูกก าหนดจากเทคโนโลยี
ป่วนโลกหลายๆ ตัว ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขึ้น
อย่างก้าวกระโดด พร้อมๆ กับสร้างความเสี่ยงให้กับ
ผู้ท่ีปรับไม่ทัน การปรับตัวจึงเป็นหัวใจของยุคโลก
ป่วน ท่ี เราทุกคนจะต้องร่วมกันพัฒนาตนเอง 
ออกแบบระบบให้รองรับ และคว้าโอกาสท่ีโลกก าลัง
เปล่ียนโฉมไปในอีกไม่กี่อึดใจนี้แล้ว
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นวัตกรรมเปลีย่นโลก



ปัญหาของอนาคต คือ มันมักจะแตกต่างออกไป

ดังนั้น หากคณุไม่สามารถคิดให้แตกต่างจากปัจจบุันได้

Gary Hamel

อนาคตจะมาพร้อมกับ
ความประหลาดใจเสมอ



:::สี่:::

Future of Fashion พลิกโฉมโลกแฟชัน่



FUTURE OF FASHION

เ ค ร่ื อ งพิ มพ์  3  มิ ติ ก้ า วห น้ าขึ้ นมา ก 
สามารถพิมพ์โดยใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย
ชนิดมากขึ้น เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติเป็นวิธีการ
เพิ่มวัตถุดิบเข้าไปเร่ือยๆ (Addition) ซ่ึง
ตรงกันข้ามกับการค่อยๆ สกัดหรือตัดสิ่งที่
ไม่ใช่ออกไป (Subtraction) อันเป็นการ
ผลิตในอดีต เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติจึงท าให้
ประสิทธิภาพในการใช้วัสดุของเราสูงสุด

นอกจากน้ี เรายังสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตามแบบที่เราต้องการ แล้ว
พิมพ์ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกสบาย

โลกของแฟช ัน่ไม่เคยหยุดนิง่  

แต่นบัจากนี้ไป จะเกดิการเปลีย่นแปลงโลกแฟช ัน่ในรปูแบบท่ีเราไม่เคยเห็นมา

ก่อน ดว้ย 5 เทคโนโลยท่ีีก าลงัทดลองใชก้นัอยู่ในขณะนี้ 

พลิกโฉมโลกแฟชัน่
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เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D-Printed)



หากวันหน่ึงข้างหน้า ราคาของผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์จาก
เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติมีราคาถูกจนแข่งขันกับการผลิตแบบ
เก่าได้ ก็จะช่วยท าให้คนออกแบบสินค้าและผลิตออก
ตามความต้องการได้โดยสะดวก

เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติถูกน ามาใช้ในหลายวงการ รวมถึง
วงการแฟชั่นด้วย โดยแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงหันมา
ใช้เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติกันมากขึ้น เช่น บริษัท Nike 
บริษัทรองเท้ากีฬาชื่อดัง ใช้เทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ์ 3 
มิติเพื่อปรับปรุงรองเท้ากีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
บริษัท Pringle ใช้เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติในการผลิตชุดฤดู
ใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี 2014 เป็นต้น
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VR Model
การใช้ VR   ในวงการแฟชั่นจะท าให้เกิดความสมจริง
มากขึ้น เช่น สามารถท าให้เราน าเสื้อผ้าแบบต่างๆ มา
แต่งตัวให้เราในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสมือนจริง และ
เคลื่อนไหวได้ นอกจากน้ี เทคโนโลยี VR ยังสามารถ
ผลิตโชว์บนรันเวย์ที่ผู้ชมทั่วโลกสามารถดูได้ทั้งสามมิติ  
โดยไม่ต้องรอดูที่น่ังแถวหน้าอีกต่อไป  ภาพรันเวย์แบบ
น้ีจะท าให้พวกเรามีโอกาสได้เห็นเสื้อผ้าจากทุกมุม ซ่ึง
เป็นเสน่ห์อย่างใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

NFC Interactive Clothing
เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) 
หรือการสื่อสารในสนามแบบใกล้ ก าลังเปลี่ยนโลกการ
ซ้ือขายสินค้า โดยเฉพาะการค้าปลีก 

เทคโนโลยี NFC อยู่เบ้ืองหลังของความสามารถใน
การช าระเงินไร้สาย และการโฆษณาดิสเพลย์ ที่จะช่วย
ให้บริษัทต่างๆ สามารถเสนอโปรโมชั่นไปยังทุกคนที่ใช้
โทรศัพท์มือถือได้ เมื่อลูกค้าเข้าไปในร้านค้า ค้นหา
สินค้าที่ชอบ ร้านค้าสามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า หรือค าแนะน าใน
การดูแลเสื้อผ้า ข้อเสนอพิเศษต่างๆ รวมถึงสามารถ
เข้าถึงโมเดลสินค้าล่าสุด สีล่าสุด หรือติดตามข่าวสาร
ล่าสุดจากแบรนดท์ี่ชอบได้อย่างง่ายดาย



ผ้าเปลี่ยนสี

ความก้าวหน้าอันทันสมัยของเทคโนโลยี photo 
chromatic หรือการย้อมสีอัตโนมัติจะท าให้โอกาสใน
การแต่งกายของเราเป็นไปได้มากขึ้น และเสื้อผ้าของ
เราเองตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของเราได้

Photochromic ก็คือ สีที่สามารถเปลี่ยนสีได้ จาก
สภาพที่ไม่มีสี เป็นมีสีได้ทันที เมื่อได้รับรังสี UV การ
เปลี่ยนสีน้ันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 5 – 15 วินาที
เท่าน้ัน โดยสีจะกลับคืนอยู่ในสภาพไม่มีสีในเวลา
ประมาณ 15 นาที ความเร็วในการเปลี่ยนสีและความ
เข้มของสีที่แสดงผลออกมาน้ันขึ้นอยู่กับปริมาณรังสUีV

ที่ได้รับ เทคนิคน้ีได้น าไปใช้ในหลายวงการแล้ว    ทั้ง
ในวงการสิ่งทอ แฟชั่น พาสติก เซรามิก แว่นตา  
อุปกรณ์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ของเล่น เป็นต้น

นอกจากน้ี นักวิทยาศาสตร์ก าลังตรวจสอบวิธีการ
ควบคุมกระแสไฟฟ้าจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย
มนุษย์และใช้เป็น "ผ้าอิเล็กทรอนิกส์" แบบใหม่ โดยใช้
กระแสไฟฟ้าที่ละเอียดอ่อนมาก วัสดุจะเปลี่ยนสีหรือ
ส่องสว่างตามการกระท าของผู้สวมใส่ รวมไปถึง การ
พัฒนาผ้าที่สามารถส่งประจุตัวเองผ่านทางร่างกายและ
เก็บพลังงานได้อย่างอิสระใช้มันเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์
โดยสมบูรณ์ตามดุลพินิจของผู้สวมใส่

::::::::
Image Credit:
Digital Trends
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ผ้าที่ใช้ในการเยียวยาตัวเองเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของ
เราในตอนน้ีและก าลังจะเร่ิมทวีความส าคัญในอนาคต 
เรามักเผชิญกับการฉีกขาดของผ้าหรือไม่ก็เปียกน้ า 
นักวิจัยจาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย
จึงได้พัฒนาผ้าที่มี คุณสมบัติพิ เศษในการกันน้ าที่
สามารถซ่อมแซมตัวเองได้หลังจากเกิดความเสียหาย

หลักการพื้นฐานที่อยู่เบ้ืองหลังผ้าพิเศษที่เยียวยา
ตัวเองได้น้ีเกิดจากการเคลือบพิเศษที่เมื่อความเสียหาย
ละลายที่อุณหภูมิต่ ามากเพื่อปิดผนึกช่องว่างและท าให้
คุณสมบัติกันน้ าเป็นปกติ นอกจากน้ี ยังใช้กับเคร่ืองซัก
ผ้าได้ด้วย ในระหว่างการทดสอบ ผ้าสามารถทนรอย
ขีดข่วนด้วยมีดโกนได้ถึง 100 รอย

นอกจากน้ี นักวิทยาศาสตร์จาก MIT ก าลังทดลอง
ใช้คุณสมบัติของตัวเองในการท าแบคทีเรีย E. coli 
เพื่อผลิตผ้าชนิดหน่ึงที่สามารถจัดระเบียบและบ าบัด
ตัวเองได้เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิต แบคทีเรียตัวน้ีรับการ
แก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์อีกด้วย

ผ้าเปลี่ยนสีได้ ผ้าสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์
ได้ ผ้าที่พิมพ์ออกมาได้ ผ้าที่ซ่อมตัวเองได้ และผ้าที่อยู่
บนโลกเสมือนจริง ผ้า เหล่า น้ี เกิดขึ้นโดยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ แฟชั่นสมัยใหม่คง
จะมีการผนวกรวมคุณสมบัติใหม่ๆ เหล่าน้ีเข้าไปเพื่อ
ช่วยตอบโจทย์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคในอนาคต แฟชั่น
ก าลังก้าวไปอีกขั้นในอนาคตอันใกล้น้ี ด้วยนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่พลิกมุมคิดของอุตสาหกรรมไปได้อีกไกล
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ผ้าเยียวยาตัวเองจากความเสียหายได้ (Self-Healing Fabrics)



10อาชีพ
ท่ีมแีนวโน้มถกูแทนท่ี

1. จงสงสยัใครร่ ู ้โอบรบันวัตกรรมใหม่

2. สรา้งวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคก์ร

3. ลม้เหลวใหเ้ร็ว บอ่ย แลว้เรียนร ู้

4. ตอบรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  กอ่นคูแ่ขง่

5. ตัง้ใจสงัเกตพฤตกิรรมผูบ้ริโภคที่

เปลีย่นไป

6. จา้งพนกังานทกัษะสงูใหต้รงกบังาน

7. คน้หาว่าผูบ้ริโภคตอ้งท าอะไรเพ่ือ

เตรียมตวัส าหรบัอนาคต

8. สืบเสาะว่าอตุสาหกรรมที่ท าอยู่มี

แนวโนม้เป็นอย่างไร

9. สรา้งแผนยทุธศาสตรส์ัน้ๆ ที่สอดรบั

กบักลยทุธธ์รุกจิใหม่

10. พิจารณาว่าผูน้ า ทีม วัฒนธรรม

องคก์รจะปรบัตวัในอนาคตอย่างชาญ

ฉลาดไดอ้ย่างไร

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

อนัดบั 1 พนกังานขายทางโทรศพัท์

อนัดบั 2 ผ ูเ้ตรยีมเอกสารภาษี

อนัดบั 3 ผ ูป้ระเมินความเสียหาดา้นการ

ประกนัภยัรถยนต์

อนัดบั 4 ผ ูต้ดัสิน กรรมการ และเจา้หนา้ท่ี

การกีฬา

อนัดบั 5 เลขานกุารดา้นกฎหมาย

อนัดบั 6 พนกังานตอ้นรบัในภตัตาคาร เลา้นจ์

และรา้นกาแฟ

อนัดบั 7 นายหนา้ดา้นอสงัหารมิทรพัย์

อนัดบั 8 ผ ูป้ระเมินความเสียหายดา้นการ

ประภยัภยั

อนัดบั 9 เลขานกุารและผ ูช้่วยส านกังาน

ยกเวน้งานดา้นกฎหมาย การแพทย ์และ

ผ ูบ้รหิาร

อนัดบั 10  คนเดินเอกสารและสง่พสัดส่ิุงของ

ท่ีมา: The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab (2017)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ข้อแนะน า
การปรับตัวของ

ธรุกิจในยุคโลกป่วน

ด้วยระบบอัตโนมัติสงูสดุ
10

อาชีพเหล่าน้ีมีแนวโน้ม

ถกูแทนท่ีด้วย

ระบบอัตโนมัติสงูกว่า 90%
ท่ีมา: Future Smart (2015)



:::หา้:::

หุ่นยนต ์ผูด้แูลผูสู้งอายุตวัจริงโลกอนาคต



หุ่นยนต ์

ผูดู้แลผูสู้งอายุตวัจริงโลกอนาคต

ท าไมเราถึ ง ได้ ยินการพูดถึ ง เ ร่ือง
ผู้สูงอายุมากขึ้นทุกวัน ก็เพราะว่าทุก
วันน้ี ประชากรของโลกใบน้ีกลายเป็น
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นมากในอัตราที่ไม่
เคยปรากฏมาก่อน 

สถาบันประชากรแห่งชาติของ
สหรัฐ (US National Institute on 
Aging) ได้ชี้ว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี
ขึ้นไปทั่วโลกมีจ านวนประมาณ 8.5% 
ของประชากรโลก และผู้สูงอายุทั่วโลก
จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 17% ในปี 2050
ดัง น้ันเ ร่ืองของผู้สูงอายุจึงนับเป็น
ความท้าทายส าคัญที่ทั่วโลกเร่ิมขบคิด
กันอย่างหนัก 

ประเทศไทยเองก็ได้เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุแล้ว และในอนาคตอีกไม่เกิน 
20  ปี น้ีประ เทศไทยจะมี จ านวน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมากเสียด้วย จน
เ ป็นสั งคมผู้ สู งอา ยุระดับสุดยอด 
(Super-Aged Society) 

ในขณะที่จ านวนผู้สูงอายุก าลังเพิ่ม
สู งขึ้ น  แต่ บุคลากร คุณหมอ คุณ
พ ย า บ า ล  ผู้ ช่ ว ย ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
หรือพิการ กลับมีความจ ากัด

แล้วในอนาคตจะมีตัวช่วยหรือ
ทางออกไหม? 

ถ้าเราพูดถึงประเทศที่มีผู้สูงอายุ
จ านวนมากๆ ประเทศญี่ ปุ่น เ ป็น
ประเทศต้นๆ ที่คนคิดถึง เพราะญี่ปุ่น
มีประชากรผู้สูงอายุสูงมากถึง 1 ใน 4 
ของประชากร หากใครเคยเดินทางอยู่
ที่ญี่ปุ่น เมื่อเราเดินไปทางไหน หันมอง
ไปทางไหน แทบจะเห็นผู้สูงอายุอยู่
รอบตัว ดังน้ัน เร่ืองผู้สูงอายุจึงเป็น
เรื่องใหญ่ของญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเร่ือง
น้ีอย่างจริงจัง และทดลองใช้หุ่นยนต์
เพื่อมาช่วยงานในบ้าน รวมถึงให้
หุ่นยนต์มาช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ

ถ้าเราเริ่มแก่ตัว กลายเป็นคนแก่ ที่เรี่ยวแรงน้อยลง 
เราจะใช้ชีวิตอย่างไร จะเป็นภาระให้กับลูกหลานหรือไม่ 
บางคน ลูกหลานไม่มี แล้วเราจะนั่งเหงาอยู่ที่บ้านอย่างโดดเดียว 
เพียงล าพัง ไร้ผู้ดูแลอย่างนั้นหรือ
จะดีแค่ไหน ถ้าในโลกอนาคต เรามีหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยคอยดูแลผู้สูงอายุ 

อย่างกว้างขวาง 
หุ่นยนต์กับผู้สูงอายุอย่างน้ันหรือ

แล้วผู้สูงอายุที่ต้องอยู่กับหุ่นยนต์ เขา
คิดกันอย่างไรล่ะ 

"หุ่นยนต์เหล่าน้ียอดเย่ียม" 
คาซูโกะยามาดะ วัย 84 ปีกล่าว

หลั ง จ า ก ก า รออก ก า ลั ง ก า ยกั บ 
Pepper หุ่นยนต์ของ SoftBank
Robotics Corp ซ่ึงสามารถน าบท
สนทนาที่เป็นสคริปต์ได้ 

"คนอื่น ๆ อาศัยอยู่คนเดียววันน้ี
และหุ่นยนต์สามารถเป็นคู่สนทนา
ส าหรับพวกเขา มันจะท าให้ชีวิตสนุก
มากขึ้น" เธอกล่าวไว้กับ Reuters

รัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินสนับสนุนการ
พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุเพื่อช่วย
เติมเต็มจ านวนผู้ขาดแคลนแรงงานที่
คาดการณ์ไว้ถึง 380,000 คนในปี 
2025
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นอกจากน้ี หุ่นยนต์จะเป็นผู้ช่วยเหลือ
คนพิการทั่วโลกในโลกอนาคตอีกด้วย 
แม้ว่าปัจจุบันตลาดยังเล็กอยู่ แต่ใน
อนาคตจะเติบโตแบบก้าวกระโดด 
ตลาดสหพันธ์ หุ่ นยนต์นานาชาติ 
(International Federation of 
Robotics) เปิดเผยว่าตลาดหุ่นยนต์
และหุ่นยนต์ช่วยเหลือคนพิการทั่วโลก
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังคง
เล็กอยู่เพียง 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2016 แต่ METI ประเมินว่า
อุตสาหกรรมภายในประเทศเพียง
อย่างเดียวจะเติบโตถึง 400 พันล้าน
เยน (3.8 พันล้านเหรียญ) ภายในปี 
2035 เมื่อหน่ึงในสามของประชากร
ของญี่ปุ่นมีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
" เมื่ อครั้ งแรก ท่ีฉั น เลี้ ยงมัน มัน
เคลื่อนไหวอย่างน่ารัก ดูเหมือนว่า
มันยังมีชีวิตอยู่" 

Saki Sakamoto วัย 79 ปีชาวชิน
โทมิหัวเราะเบาๆ เมื่อพูดถึง Paro 
หุ่นยนต์น่ารักขนยาวและตอบสนองได้ 
โดย Paro สามารถตอบสนองต่อการ
สัมผัส การพูดและแสงโดยการขยับ
ศีรษะ กะพริบตา "เมื่อฉันสัมผัสมัน 
ฉันไม่สามารถปล่อยให้มันไปได้เลย”

Paro เหมือนหุ่นยนต์ส่วนใหญ่มี
ราคาแพงคือ 400,000 เยน (3,800 
เหรียญ) ในญี่ปุ่นและประมาณ 5,000 
ยูโรในยุโรป เตียง Resyone ของพา
นาโซนิคมีราคา 900,000 เยน (8,600 
เหรียญ) และโครงกระดูกขากรรไกร
ของเอ็กซ์เรย์ของ Cyberdyne มี
ราคา 100,000 เยนต่อเดือน     แม้ว่า

หุ่นยนต์เหล่านี้ยังราคาแพงมากใน
ปัจจุบัน แต่ก็ท าให้เราเห็นว่า การอยู่
ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับหุ่นยนต์ใน
อนาคตน้ันเป็นไปได้  
เรามาท าความรู้จักกับหุ่นยนต์ 6 ตัว
ท่ีดูแลชาวญี่ปุ่น

FT กล่าวว่าท่ัวโลกก าลังจับตามอง
หุ่นยนต์เหล่านี้

Hug
FUJI MACHINE MANUFACTURING, 

AICHI PREFECTURE MOBILITY 
SUPPORT

Hug หุ่นยนต์ที่มีชื่อแสนจะอบอุ่น 
นามว่า Hug คอยช่วยให้ผู้ป่วยที่นอน
อยู่สามารถเคลื่อนที่จากเตียงไปยัง
รถเข็นได้

หุ่นยนต์ผู้ โอบกอดผู้สูงอายุตัวน้ี
ช่วยลดงานที่ต้องยุ่งยากและซ้ าซ้อน 
เช่น ช่วยผู้ ป่วยที่มีปัญหาเร่ืองการ
เคลื่อนไหว สามารถเดินเท้าหรือ
เคลื่อนจากเตียงไปยังรถเข็นได้ โดย
เป็นการคิดค้นที่เน้นการหาโซลูชั่นที่ใช้
ความช่วยเหลือและการติดตั้งอย่าง
น้อยที่สุด นอกจากน้ี Hug ยังเป็น
นวั ตก รรมที่ ตอบสนองต่ อคว าม
แข็งแรงของผู้ใช้แต่ละรายอีกด้วย

Hug ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้
ที่ประสบปัญหาการเคลื่อนไหว เช่น 
ปัญหาที่มาพร้อมกับวัยชรา Hug จะ
ช่วยพยุงผู้สูงอายุจากเตียงถึงรถเข็น 
หรือนั่งรถเข็นไปยังที่นั่งในสุขา Hug

27



My Spoon SECOM MEDICAL SYSTEM, TOKYOEATING ASSISTANCE

สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้" เขา
กล่าว

My Spoon ใช้ได้กับอาหารเกือบ
ทุกชนิดในชีวิตประจ าวัน ไม่มีแพ็คเก็จ
อ าหารพิ เ ศษที่ จ า เ ป็ น  ส ามา รถ
ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นส าหรับผู้
พิการบางประเภทด้วยตัวควบคุมที่
สามารถเปลี่ยนได้

การวิจัยและพัฒนา My Spoon 
เร่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2534 แขนและการ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ได้ รับการ
ตรวจสอบอย่างต่อเ น่ือง หากเกิน
ขีดจ ากัดหุ่นยนต์ทั้งตัวจะปิดตัวเอง
โดยอัตโนมัติ  หุ่ นถูกออกแบบมา
เพื่อให้ส้อมไม่ผ่านปลายช้อน ต าแหน่ง 
"หยุด" ของส้อมและช้อนถูกก าหนดค่า

หุ่นยนต์ที่มีช้อนและส้อม ท าหน้าที่
ช่วยให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้โดย
ไม่ต้องให้ความช่วยเหลือจากคนอื่น
คอยช่วย หุ่นยนต์ตัวน้ีมันตอบสนอง
ต่อค าแนะน าจากผู้ป่วยที่ส่งผ่านทาง
คางและสามารถด าเนินการในโหมด
คู่มือทั้งกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ

หุ่นยนต์ให้อาหาร My Spoon 
ของบริษัท Secom Co. ช่วยให้
ผู้สูงอายุหรือคนพิการกินอาหารด้วย
ช้อนและส้อมแขนหมุน โคบายาชิ 
ผู้พัฒนากล่าวว่า "ทุกอย่างจะช่วยให้
คนช่วยตนเองได้ บริษัทที่ตั้งอยู่ใน
กรุงโตเกียวได้ขายหุ่นยนต์จ านวน 
300 ชิ้น ซ่ึงมาพร้อมกับป้ายราคา 
3,500 เหรียญ เราต้องการให้ผู้สูงอายุ

ก่อนมื้ออาหารแต่ละมื้อไปยังต าแหน่ง
ที่อยู่ด้านหน้าปาก ช้อนจะไม่สัมผัสกับ
ใบหน้าตราบเท่าที่ผู้ใช้ไม่เอนเอียงต่อ
หน้า "หยุด" ต าแหน่ง หุ่นยนต์เป็นไป
ตามมาตรฐาน JIS T0601-1 หรือ
มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศ
ญี่ปุ่นเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ส าหรับเคร่ืองมือแพทย์ทางไฟฟ้า ) 
ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้น้ าไม่
เจาะภายในของหุ่นยนต์แม้ในขณะที่
น้ า 200ml เทลงบนหุ่นยนต์จากที่สูง 
5 ซม. เป็นเวลา 15 วินาที ส าหรับ
ประเภทอาหาร หุ่นยนต์สามารถช่วย
กินอาหารประเภทนุ่ม ๆ เช่น เต้าหู้ได้ 
โดยไม่ต้องบดขยี้

จะช่ ว ย เมื่ อ จ า เ ป็นที่ จ ะต้ อ ง ย้ า ย
ผู้ สู ง อ า ยุ ไ ป ยั ง ท่ า น่ั ง  ห รื อ ใ น
สถานการณ์ที่ต้องยืนเป็นระยะเวลา
หน่ึง เช่น การแต่งกาย Hug สนับสนุน
ผู้ที่มีความสามารถที่จะยืนด้วยตัวเอง 
แ ต่ ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล บ า ง อ ย่ า ง มี ก า ร
เคลื่อนไหวจ ากัด เมื่อจะต้องยืนท า
กิจกรรม

Hug ไม่ใช้สลิง จึงไม่ต้องเสียเวลา
ในการติดตั้ง สามารถใช้งานได้ทันที
เมื่อใดก็ตามที่จ าเป็น Hug ไม่เพียงแต่
ยกบุคคลขึ้น แต่ยังสามารถพาพวกเขา
เลื่อนไปข้างหน้า เพื่อให้ยืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกระจายน้ าหนักไป
ทางด้านหลังของส้นเท้าและปล่อยให้
พวกเขารู้สึกสบายขณะลุกขึ้นยืนกลไก
ของ Hug ท าในสิ่งที่เคร่ืองจักรที่ใช้ยก

สามารถท ามาได้ก่อน คือสามารถใช้
ก าลังความแข็งแรงของตัวเองช่วยเพิ่ม
ได้เท่าที่จะท าได้

การออกแบบที่กะทัดรัดประหยัด
พื้นที่ หุ่นยนต์ขนาด 56 ซม. คูณ 72
ซม. สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายใน
ห้องน้ าหรือข้างเตียงหรือที่ใดก็ตามที่
จ าเป็น

แม้ผู้ที่ ไม่ต้องการที่จะพึ่งพาคน
อื่น ๆ ให้มาช่วยด าเนินการยกตัวให้ ก็
สามารถท าได้เองเพราะ Hug มีกลไก
ส าหรับยกพวกเขา ท าให้ผู้สูงอายุ
สามารถลุกง่ายขึ้นและออกไปท า
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการไปทาน
อาหารกับครอบครัวหรือเพื่อน หรือ
การใช้ เวลาว่างในงานอดิเรกหรือ
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ
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Robohelper
Sasuke
MUSCLE, OSAKA PREFECTURE HELPS 
TO LIFT A PERSON FROM BED TO 
WHEELCHAIR

Robohelper Sasuke หุ่นยนต์ผู้ช่วย
ตัวน้ีใช้วิธีการในการกอดที่แตกต่าง
ออกไป

หุ่นยนต์ตัวนี้เป็น "มอเตอร์ท่ีมี
สมอง" หุ่นยนต์ถู กออกแบบมา
ส า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย ท่ี เ จ็ บ ป่ ว ย ม า ก 
สามารถยกตัวผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุขึ้น
ได้ผ่านแผ่นงานท่ีรองอยู่ใต้ตัวผู้ป่วย

เ มื่ อ คุ ณ ก า ลั ง รั บ ก า ร รั ก ษ า
พยาบาล Robohelper Sasuke ช่วย
ให้ความช่วยเหลือในการถ่ายโอน
ระหว่างเตียงกับรถเข็น ด้วยความ
อ่อนโยนและความปลอดภัย

อุปกรณ์น้ีมีแท่งสองแท่งที่เชื่อมต่อ
กันด้วยสลิงที่เลื่อนอยู่ใต้ตัวเคร่ือง สลิง
ท าจากวัสดุชนิดพิเศษและสามารถ
รองรับน้ าหนักได้ถึง 264 ปอนด์ (120
กิโลกรัม) นอกจากน้ีแขนสามารถหมุน
ได้ ถึ ง  6 0 อ งศา ซ่ึ งช่ วย ให้ ผู้ ป่ ว ย
สะดวกสบายในการถ่ายโอนจาก
ต าแหน่งที่อ่อนไปยังต าแหน่งที่นั่ง

การยกผู้ ป่วยเป็นสาเหตุอันดับ
หน่ึงของการบาดเจ็บต่อพยาบาล เมื่อ
มี Robohelper Sasuke หุ่นยนต์
ผู้ ช่ วยตั ว น้ีจะ เ ป็นก าลั งส า คัญใน
อนาคตเชียว
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ข้อมูล ทั้งขนาดเท้า, น้ าหนักตัว, 
ความยาวขั้นตอน, ความกว้างก้าว, 
ความเร็วในการเดิน เป็นต้น
· ช่วยท าซ้ าได้ โดยข้อมูลการปฏิบัติจะ
สามารถบันทึกและจัดการได้  ผู้ ใช้
สามารถฝึกใช้เมนูการฝึกที่เหมาะสม
ได้เสมอ โดยข้อมูลที่บันทึกได้ได้แก่ 
ความยาวขั้นบันไดความกว้างก้าวเดิน
ความเร็วในการเดินโหลด (น้ าหนัก) 
จ านวนขั้นตอนเวลาปฏิกิริยา เป็นต้น

คุณสมบัติส าคัญคือ
· ช่วยให้เดินได้อย่างเพลิดเพลินโดยใช้
ค าแนะน าภาพและเสียง โดยต าแหน่ง
เ ท้ า เ ป้ า ห ม า ย จ ะ ป ร า ก ฏ ขึ้ น ที่
จอแสดงผลและค าแนะน าจะถูกเล่น
ผ่านล าโพง สามารถให้ความช่วยเหลือ
ตามจังหวะการเดินของผู้ใช้
· สามารถตั้งค่าการป้อนข้อมูลส าหรับ
ผู้ใช้แต่ละรายได้และหุ่นยนต์จะท างาน
และให้ค าแนะน าตามการตั้งค่าอย่าง
ถูกต้อง      โดยสามารถตั้งค่าได้หลาย

Tree
REIF, FUKUOKA PREFECTURE REHABILITATION ASSISTANT

Tree หุ่นยนต์ชื่อต้นไม้ผู้นี้
คอยช่วยผู้ป่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

Tree คอยให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการ ฟ้ืนฟู ผ่ านการใ ห้
ค าแนะน าด้วยภาพและเสียง ท่ี
ตอบสนองต่อการท างานร่วมกับ
ผู้ป่วย ช่วยท าให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
ท่ีต้องกายภาพบ าบัดมีการฟ้ืนฟูท่ี
ก้าวหน้าขึ้น
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หุ่นยนต์ในอนาคตที่จะช่วยให้คุณมี
ชีวิตของคุณในขณะที่มีการพูดคุยสนุก
โลกอนาคต หุ่นยนต์จะเป็นกลายมา
เ ป็ นผู้ ช่ ว ยคนส า คัญ ในกา รดู แ ล
ผู้สูงอายุ

นอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างราบร่ืน ลด
ความติดขัดทางร่างกาย แถมยังสร้าง
ความอบอุ่นใจ 

Chapit ให้ความช่วยเหลือในการ
สน ท น า  รู ป ลั ก ษ ณ์ ที่ น่ า รั ก แ ล ะ
คุณสมบัติที่ มี ป ระโยช น์ เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถประสบการณ์การใช้ชีวิต
ในอนาคตอันใกล้ชนิด รุ่นใหม่ของ
หุ่นยนต์การสื่อสารขั้นสูงขั้นตอนเดียว 
ด้วยการติดตั้งเคร่ืองมือจดจ าเสียงพูด
ที่มีประสิทธิภาพสูง "VoiceMagic" ที่
ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากน้ี Chapit

Chapit
RAYTRON, OSAKA HANDS-FREE COMMUNICATION ROBOT

Chapit สามารถช่วยผู้ป่วยในการ
ควบคุมรีโมทคอนโทรลระยะไกลได้
รอบ ๆ บ้าน

Chapit รู้จักเสียงมนุษย์  แม้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีเสียงดังและเข้าใจ
ค าศัพท์มากกว่า 500 ค า สามารถ
ท า งานควบคุมรี โมทคอนโทรล
ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ต่างๆ ได้ 200 ชนิด
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“ผูไ้ม่รูห้นงัสอืในศตวรรษท่ี 21 ไม่ใช่ผูท่ี้ไม่สามารถอ่านออกและเขียนได ้

แต่เป็นผูท่ี้ไม่สามารถเรียนรู ้(learn) ลบลา้งความรูเ้ดิม (unlearn) แลว้

เรียนรูใ้หม่ได ้(relearn)” 

Alvin Toffler



:::หก:::

องคก์รภาครฐัแห่งอนาคต



FUTURE OF GOVERNMENT

องคก์รภาครฐัแห่งอนาคต

ภาครัฐทั่วโลกก าลังเผชิญกับความ
ท้าทายใหม่ ของ โลก ป่วนเช่ นกัน 
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าส่งผลให้ เกิด
ความต้องการและความคาดหวังใหม่ๆ 
ภาครัฐในอนาคตจะด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีสามารถ
ปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็ว WEF เสนอ

การออกแบบโครงสร้างองค์กร
และกระบวนการท างานใหม่ของ
ภาครัฐ ให้มีการตัดสินใจลดน้อยลง 
ห น่ ว ย ง า น มี ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว 
กระฉับกระเฉง ว่องไว มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย และ มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี

ภาครฐัทัว่โลกก าลงัเผชิญกบั

ความทา้ทายใหม่ของโลกป่วนเช่นกนั
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รวดเร็ว  ความคล่องตัวขององค์กร
ภ า ค รั ฐ ใ น อ น า ค ต น้ั น ร ว ม ถึ ง
ความสามารถในการปรับโครงสร้าง
องค์กร และการปรับกระบวนการ
ท างานขององค์กรได้ เช่น สามารถ
ยกเลิกหรือยุบองค์กร (de-organize) 
ตัวเองได้ และจัดใหม่เพื่อสนองภารกิจ
ใหม่ หรือที่มักเรียกกันว่า องค์กรยุค
ใหม่ต้องตั้งง่าย ยุบง่าย

มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ทั น ส มั ย 
(Streamlined)
องค์กรภาครัฐในอนาคตต้องสามารถ
ด าเนินการต่างๆ ได้อย่างทันสมัย 
ประหยัด มีประสิทธิภาพ ใช้การ
แบ่งปันทรัพยากร เช่น การบริหาร
บุคลากรร่วมกัน จัดบริการร่วมกัน 
และใช้เทคโนโลยีร่วมกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท างานได้บรรลุตาม
พันธกิจอ ย่างมีประสิทธิผลและมี
นวัตกรรม

มีความสามารถด้ าน เทคโนโลยี 
(Tech-enabled)
องค์กรภาครัฐในอนาคตต้องมีความ
พร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
รองรับการปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี
และขีดความสามารถของบุคลากรใน
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กรอบการ
ท างานทั้งในด้านนโยบาย กฎระเบียบ 
และกระบวนการท างานต่างๆ ต้อง
สามารถออกแบบปรับเปลี่ยนใหม่ให้มี
ความสอดคล้องกับพลวัตของโลก มี
ความสามารถตอบสนองการท างาน
แบบเครือข่าย ความร่วมมือ การใช้

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจาก น้ี  บ ริ ษัท  Pricewater

houseCoopers ได้น าเสนอแนวคิด
ของการปรับองค์กรภาครัฐในอนาคต
ที่มีโมเดลที่น่าสนใจและพบว่าองค์กร
ภาครัฐจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่างๆ โดยเปลี่ยนจากการเป็นองค์กร
รัฐส าห รับประชาชน เ ป็นองค์กร
ภาครัฐที่ ร่วมพัฒนากับประชาชน 
เปลี่ยนจากโครงสร้างองค์กรแบบแท่ง
ไซ โล  เ ป็นอง ค์กรแบบเค รือข่ าย 
เปลี่ยนจากองค์กรภาครัฐที่ใหญ่ เป็น
องค์กรที่ เล็ ก  ยืดห ยุ่น และมีการ
ขับเคลื่อนเชิงวัตถุประสงค์ เปลี่ยน
จากองค์กรภาครัฐที่เป็นผู้ให้บริการ 
(service provider) เป็นองค์กร
ภาครัฐที่เป็น ผู้อ านวยความสะดวกใน
การบริการ (service facilitator)

รวมถึงเปล่ียนจากการเป็นเจ้าของ
ปัจจัยผลิตและกระบวนการ เป็นการ
เป็นเจ้าของผลลัพธ์ร่วมกับประชาชน 
เปลี่ยนจากการวัดผลงานที่ผลผลิต 
(outputs) เป็นผลลัพธ์ (outcomes) 
และเปลี่ยนจากการบังคับใช้กฎหมาย 
เป็นการสร้างความร่วมมือหรือการมี
ส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ด้วยความ
ไว้วางใจ

องค์กรภาครัฐในอนาคตว่าจะต้อง
เ น้ น ป ร ะ ช า ช น เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
(citizen-centricity) มีความชัดเจนใน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประชาชนจะ
ไม่ใช่แค่ลูกค้าผู้รับบริการจากภาครัฐ 
แต่เป็นหุ้นส่วน (partner) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์ (collaborator) และผู้ร่วม
ผลิต (co-producer) นอกจากน้ี

หน่วยงานมีล าดับชั้นการตัดสินใจลด
น้อยลง (Flatter) 
องค์กรภาครัฐในอนาคตต้องเ ป็น
องค์กรมีล าดับชั้นการบังคับบัญชา
หรือตัดสินใจลดน้อยลง ซ่ึงท าได้ 4 วิธี 
คือ
>> เปิดให้พลเมืองมีส่วนร่วม (citizen 
engagement) ลดระยะห่างระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนผ่านสื่อสังคม 
โทรศัพท์มือถือ และเคร่ืองมืออื่นๆ 
>> ปรับระบบบริหารจัดการให้มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( administrative 
efficiency) ลดล าดับชั้นระหว่างการ
บริหารงานขั้นสูงและบุคลากรฝ่าย
ปฏิบัติการ 
>>  ป รับก ร ะบวน ก า รตั ด สิ น ใ จ 
(decision-making process) ให้
กระบวนการตัดสินใจตั้งอยู่บนฐาน
ของข้ อ มู ล  ป รับลดขั้ นตอนกา ร
ตัดสินใจที่ลดลง
>> ท างานร่วมกันทั้งภายในรัฐบาล
และระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน 
การสร้างเครือข่ายร่วมกันของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

มีความคล่องตัว กระฉับกระเฉง 
ว่องไว (Agile)
องค์กรภาครัฐในอนาคตจะต้องมีความ
คล่ อ งตั ว  มี ความ ยืดห ยุ่น  และมี
ความสามารถในการปรับตัวสูง องค์กร
ที่ประสบความส าเร็จต้องสามารถจัด
โครงสร้างองค์กรให้สามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
จัดรูปแบบและคณะท างานขึ้นมา  
เพื่อตอบสนองความท้าทาย   ได้อย่าง
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(agile) สามารถป รับ เปลี่ ยนกา ร
ท างานได้ตามสถานการณ์ ทั้งในเชิง
ก า รป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า รตอ บสนอ ง
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ ค า ด ไ ม่ ถึ ง ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและทันการณ์ มีการบริหาร
จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล 
สามารถท างานร่วมกันข้ามหน่วยงาน 
ข้ามประเทศ (connected) สามารถ
ท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือ
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ ทั้งระหว่าง
สาขา ระหว่ างประเทศ ระหว่ าง
ห น่ ว ย ง า น   มี ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 
(transparent) มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
มีความน่าเชื่อถือ เ น่ืองจากในยุค
ต่อไปน้ีจะเป็นยุคแห่งความไว้วางใจ 
และความถูกต้อง การที่องค์กรภาครัฐ

มีความโปร่งใสจะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นไว้วางใจจากภาคส่วนต่างๆ ใน
การปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

องค์กรภาครัฐในอนาคตในทั่วโลก
จะมีการปรับตัวสูงขึ้นเพื่อรองรับกับ
ค ว า ม ท้ า ท า ย ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ  ที่
หลากหลายและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น 
คุณสมบัติหลักๆ ขององค์กรภาครัฐจะ
ใกล้ เ คี ย งกั บอ ง ค์ก รภาค เอกชน
สมัยใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะการมี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ตั้งง่าย ยุบง่าย 
ใช้เทคโนโลยีเก่ง ท างานเป็นเครือข่าย 
มีนวัตกรรม มีความน่าเชื่อถือและ
โป ร่ง ใส  เพื่ อสามารถตอบสนอง
ประชาชนในฐานะหุ้นส่วนของการ
พัฒนาประเทศร่วมกัน

หน่วยงานจะต้องมคีวามสมดุลระหว่าง
ประสิทธิภาพภายในและประสิทธิภาพ
การให้บริการภายนอก มีกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิผล มียุทธศาสตร์ใหม่ส าหรับ
การสร้างการเติบโตและการพัฒนา
ไขว้กันระหว่างสาขาต่างๆ กันมากขึ้น 
ทั้ง น้ี  เ น่ืองจากวาระการพัฒนาที่
เปล่ียนแปลงไปเป็นแบบองค์รวม

คุณสมบัติหลักขององค์กรภาครัฐ
แห่งอนาคตจึงต้องประกอบไปด้วย
คุณสมบัติส าคัญ คือ มีนวัตกรรมการ
ท างาน (innovative) มีความสามารถ
ในการท างานเชิงสร้างสรรค์ มีแนวคิด
และรูปแบบการท างานบริการ และท า
ให้มีผลกระทบที่ดีในวงกว้าง มีความ
คล่องตัว ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
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:::เจด็:::

BIG DATA  สิ่งที่ก  าลงัปฏิวตัโิลก



BIG DATA

Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่มี
การพูดถึงกันค่อนข้างมากมาสักระยะ
หน่ึงแล้ว ค าว่า Big Data เกิดขึ้นคร้ัง
แรกในปี 2000 เร่ิมจากวงการ
ดาราศาสตร์และจีโนม พัฒนาการ
ทางคอมพิวเตอร์ท าให้มีเทคโนโลยี
ประมวลผลข้อมูลอย่าง Hadoop 
และ MapReduce ที่ท าให้เรา
สามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องจัดระเบียบ
ข้อมูลใน Excel หรือ SPSS อย่างแต่
ก่อน อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติ Big 
Data ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เคร่ืองมือ 
แต่อยู่ที่ตัวข้อมูลเอง และการน าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ประโยชน์!

หัวใจของ Big Data คือ การ
ค าด กา รณ์ จ ากข้ อ มู ล  โ ด ย ใ ช้
เครื่องมือต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้
ข อ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร  ( Machine 
Learning) และปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) ซึ่งการ
สอนเครื่องจักรให้เรียนรู้ผ่านการ
ป้อนข้อมูลจ านวนมาก แล้วใ ห้
เ ค รื่ อ ง จั ก ร พั ฒ น า ตั ว เ อ ง อ ยู่
ตลอดเวลา จับสัญญาณและจับ
แบบแผนท่ีดีท่ีสุด ก็จะช่วยให้การ
คาดการณ์หรือพยากรณ์จากข้อมูล
มีความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

สิ่งท่ีก าลงัปฏิวตัิโลก
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ไปถึงการหาเหตุและผลของเหตุการณ์ 
ก า ร ค้ น ห า ส ห สั ม พั น ธ์ ห รื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลมีข้อดี
ตรงที่มีความรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่าย
น้อย และไม่ต้องมีการทดลองที่มีการ
ควบคุมของการวิเคราะห์เหตุและผล 
เช่นระบบการแนะน าของ Netflix ที่
ประมวลความชอบของผู้คนต่างๆ จน
สามารถแนะน า ว่ าหาก เ ร าชอบ
ภาพยนตร์เร่ืองน้ี เราก็อาจจะชอบ
ภ า พ ย น ต ร์ อี ก เ ร่ื อ ง ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
บางอย่างที่คล้ายกัน     โดยผ่านการ
วิเคราะห์ความชอบของเราและคน
อื่นๆ ทั้งหมดร่วมกัน ส่วนเร่ืองการ
วิเคราะห์เหตุและผลหากน ามาผนวก
กับ Big Data ได้ในอนาคตก็จะช่วย

ยกระดับ Big Data ไปอีกก้าวที่ส าคัญ
การแปลงทุกสิ่งเป็นข้อมูลดิจิทัล

Datafication หรือการแปลง
สรรพสิ่งเป็นข้อมูลดิจิทัลเป็นสิ่งที่ท า
ให้ Big Data มีประโยชน์มหาศาล 
ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งที่อยู่ของ
บุคคล การสั่นสะเทือนของรถยนต์
และเคร่ืองจักร ความแข็งแกร่งของ
สะพาน การแปลงข้อมูลเหล่าน้ีเป็น
ดิ จิทัลท าให้สามารถวิ เคราะห์ เชิ ง
คาดการณ์ได้ เช่น การตรวจพบว่า
เคร่ืองยนต์มีแนวโน้มจะเสียหายโดยดู
จ า ก คว าม ร้ อนห รื อ ก า รสั่ น ข อ ง
เคร่ืองยนต์ ข้อมูลจึงอยู่รอบตัวเรา 
รอการสร้างคุณค่าใหม่ๆ จากการ
วิเคราะห์ Big Data คนเราสามารถ

ยุคของ “N = All” ไม่จ าเป็นต้องสุ่ม
ตัวอย่างอีกต่อไป

ก่อนยุค Big Data การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ปริมาณมาก เราท าได้โดยการ
สุ่มตัวอย่าง แต่หลังยุค Big Data เรา
ไม่จ าเป็นต้องสุ่มตัวอย่าง เพราะเราใช้
ข้อมูลทั้งหมดได้เลย อีกทั้งการเก็บ
ข้อมูลแบบตารางในอนาคตจะไม่เป็น
ที่นิยมอีกต่อไป เพราะข้อมูลสามารถ
มาจากหลายแห่งที่ไร้แบบแผน เช่น 
เซ็นเซอร์ต่างๆ ระบบจีพีเอส เว็บไซต์ 
วิดีโอ ทวิตเตอร์ เป็นต้น 
ค้นหาสหสัมพันธ์เป็นหลัก

นอกจากน้ัน ในยุค Big Data เรา
เน้นการค้นพบแบบแผนเป็นส าคัญ ซ่ึง
ได้จากการค้นหาสหสัมพันธ์ ยังไม่ก้าว



การประยุกต์ Big Data เข้ามาในการ
บ ริหาร จัดกา ร เมื อ งจนสามารถ
พยากรณ์ได้ว่าที่ใดมีความเสี่ยงจะเกิด
อัคคีภัยมากที่สุด การใช้ Big Data 
เพื่อค้นหาตั๋วเคร่ืองบินราคาถูกที่สุด 
การท านายการระบาดของโรคไข้หวัด
ใหญ่จากข้อมูลการค้นหาข้อมูลผ่าน 
Google ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่รวดเร็วกว่า
การเก็บข้อมูลจากสถิติของหน่วยงาน
รัฐ การแปลภาษาหน่ึงไปเป็นอีกภาษา
อย่างรวดเร็ว รถยนต์ขับเคลื่อนได้ด้วย
ตนเอง การแนะน าสินค้าเฉพาะบุคคล
หรือแนะน าตามสภาพอากาศแบบ
ต่างๆ ส่วนความเสี่ยงในยุค Big Data 
เป็นเร่ืองของการปกป้องความเป็น
ส่วนตัวและการคุกคามอิสรภาพ 
จริยธรรมในการใช้ Big Data ในเร่ือง
ต่างๆ 

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ น า Big 
Data มาใช้กันจนเป็นเรื่องปกติมาก
ขึ้น และในอนาคตเมื่อโลกก้าวเข้าสู่
ยุค Internet of Things เราจะ
พบว่า Big Data จะมีอะไรให้ท าอีก
เยอะทีเดียว



เด็กในวันน้ีต้องท าอะไรบา้งเพือ่อยู่รอดในอนาคต?

“เด็กในวันน้ีจะต้องท าอะไรเพื่ออยู่รอดในโลกอนาคต” 
เป็นค าถามที่พ่อแม่ทุกคนคงอดสงสัยไม่ได้ ถ้าโลกจะป่วนขนาดน้ี เอไอจะเก่งขนาดน้ี 
แล้วเด็กๆ ยุคใหม่จะท าตัวอย่างไร เรียนอะไรดี

ผู้คร่ าหวอดในวงการหลายท่านให้สัมภาษณ์ใน The Industries of the Future ว่า ควรให้เด็กมีโอกาสเปิดหูเปิดตาในประเทศต่างๆ 
เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย การฝึกภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาไพทอน การเรียนรู้วิธีคิดหรือทักษะการวิเคราะห์ และการ
ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง หรือแจ๊ค หม่าก็เคยให้สัมภาษณ์ว่า เด็กควรฝึกท าสิ่งที่หุ่นยนต์จะท าไม่ได้ เช่น งานศิลปะ ความคิด
สร้างสรรค์ การเต้นร า เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วทั่วโลก เวลาน้ีจึงเป็นห้วงเวลาหน่ึงที่ส าคัญ ที่มนุษย์จะขุดคุ้ยคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมนุษย์ ที่หุ่ นยนต์
หรือเอไอยังไม่มี ออกมาสร้างสรรค์ชีวิตของตนในโลกอนาคต ซ่ึงจะเป็นโลกที่เรากับเทคโนโลยีจะต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
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