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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

1.1 รหัสและชื่อโครงการ:  19-RP-25-GE-CON-B : Forum on Disruptive Technologies and Technology-driven  
        Productivity 

1.2 ระยะเวลา: ระหว่ำงวันท่ี 26 – 28 มีนำคม 2562 

1.3 สถานทีจ่ัด: กรุงจำกำร์ต้ำ ประเทศอินโดนเีซีย 

1.4 เจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ: Mr. Polchate Kraprayoon 

1.5 จ านวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย: 

 1. แคนำดำ               Dr. William Douglas Beynon 
                              Entrepreneur-in-Residence 
                              Conrad School of Entrepreneurship and Business 
                              University of Waterloo  

2. อินเดีย                Mr. Avinash B.M. 
                              Vice President-Technology Services 
                              Edge Infosys  

                              Dr. Sarath Chandra Davala 
                              Vice-Chair 
                              Basic Income Earth Network  

3. ญี่ปุ่น                   Dr. Naohiro Shichijo 
                              Professor, School of Computer Science, 
                              Director of Center for Institutional Research 
                              Tokyo University of Technology  

4. สิงคโปร์               Mr. Joseph Lew 
                              Founder & CEO 
                              Red Dot Robotics Pte. Ltd.  

5. อินโดนีเซีย          Ms. Liris Maduningtyas  
                              Chief Executive Officer 
                              JALA Tech  

6. ไทย                    Mr. Silawat Santivisat 
                              Senior Executive Vice President 
                              KASIKORN BANK PCL. 
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1.6 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ: 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 33 คน จำก11ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซยี 12 คน  จีน 2 คน  ไทย 5 คน  ฟิลิปปินส์ 4 คน อินเดีย 3 คน  
เวียดนำม 2 คน และสิงคโปร์  ฟิจิ  อิหร่ำน  มองโกเลีย  ปำกีสถำน ประเทศละ 1 คน 
 

ภาพถ่ายกลุ่มวิทยากรผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ส่วนที่ 2 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 

2.1 ที่มา/วัตถุประสงค์ของโครงการ 

กำรสัมมนำเรื่อง Forum on Disruptive Technologies and Technology-driven Productivity  จัดขึ้นโดยมีควำมมุ่งหมำย
ส ำคัญเพื่อ 

 ให้ควำมรู้แก่ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในเรื่องของ  Disruptive Technologies และผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
และสังคมที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิผลที่จะเพิ่มขึ้นจำกกำรน ำเอำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำปรับใช้ และแนวทำงใน
กำรรับมือกับควำมท้ำทำยต่ำง ๆ ท่ีมำพร้อมกับ  Disruptive Technologies 

 เป็นเวทีส ำหรับผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และควำมรู้ในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ กำรจ้ำงงำน  ตลอดจนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจระดับโลกที่ก ำลังจะเกิดขึ้น อันเป็นผลจำก  
Disruptive Technologies เพื่อให้มีควำมพร้อมที่จะรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคตอันใกล้ 

 
2.2 องค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายโดยวิทยากร 
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การบรรยายหัวข้อเร่ือง “What is Disruptive Technology”  
โดย ศ.ดร. Naohiro Shichijo  

 

ศ.ดร. Naohiro Shichijo ช้ีให้เห็นว่ำ ในอดีตโลกเรำเคยมีนวัตกรรมที่ปฏิวัติโลกมำแล้ว เช่น กำรประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ ำ โทรศัพท์ 
และกระบวนกำรทำงเคมีเพื่อสังเครำะห์แอมโมเนีย (Haber Bosch) นับจำกยุคปฏิวัติอุตสำหกรรมเป็นต้นมำ นวัตกรรมมีกำร
เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด และมีประสิทธิภำพเพิ่มสูงขึ้นตำมระยะเวลำผ่ำนไป จนกระทั่งถึงจุดที่เกิด Disruption  

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หรือ Disruptive Technologies ก็คือ เทคโนโลยีต่ำง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรำ ได้แก่ 

 เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อ (Connectivity) เช่น เทคโนโลยี Broadband ควำมเร็วสูง และเทคโนโลยี 5G ของอุปกรณ์
เคลื่อนที่  Internet of Things รวมถึง Blockchain และรำยกำรเดินบัญชีแยกประเภท (Distributed Ledger) 

 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรอัตโนมัติ (Automation) เช่น  ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : A.I.) ที่สำมำรถท ำงำน
ที่มีควำมซับซ้อนและไม่มีหลักเกณฑ์ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ และมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้จดจ ำวัตถุ (Cognification)  
ในอนำคตอันใกล้นี้ A.I. จะแทนท่ีต ำแหน่งงำนต่ำง ๆ ที่มนุษย์ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 

 เทคโนโลยีหุ่นยนต์/เคร่ืองยนต์ที่เคลื่อนที่เองได้ (Mobility) มีกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถน ำมำให้บริกำรได้ 
(Mobility as Service) เช่น รถยนต์ไร้คนขับ ตลอดจนหุ่นยนต์ที่น ำอุปกรณ์ต้นก ำลัง (Actuator) และเซ็นเซอร์ใหม่ ๆ 
เข้ำมำใช้ ท ำให้มีประสิทธิภำพในกำรเคลื่อนไหวสูงกว่ำเดิม 

 เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น กำรศึกษำจีโนมของเซลล์มะเร็ง กำรศึกษำชีวนิเวศจุลชีพ (Microbiome) 
ในร่ำงกำยมนุษย์ และกำรศึกษำระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ต่ำง ๆ ควำมก้ำวหน้ำเหล่ำนี้จะ
ช่วยยืดอำยุขัยของมนุษย์ให้ยืนยำว และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  

 เทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น กำรคิดค้นเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดสียอ้มไวแสง (Dye-Sensitized) กระบวนกำรกำร
สังเครำะห์แสงเทียม เตำปฏิกรณน์ิวเคลียร์แบบฟิวช่ัน (Fusion) และกำรเก็บกักคำร์บอน 

ทั้งนี้ เทคโนโลยีเกดิใหม่บำงประกำรอำจจะยังไม่มคีวำมส ำคัญมำกนกัในระยะแรกที่มีกำรน ำมำใช้ แต่จะทวีควำมส ำคัญมำกข้ึน
เรื่อย ๆ ในเวลำต่อมำ จนกลำยเปน็ Disruption  เรำเรียกเทคโนโลยีประเภทนี้ว่ำเป็น “Weak Signal” โดยเรำสำมำรถค้นหำ
เทคโนโลยีที่อำจจะเป็น Weak Signal ได้จำกแหล่งควำมรูต้่ำง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น  

 KPMG Technology Trends Index 
o เว็บไซต์ : http://technologytrendsindex.kpmg.com/ 

 World Economic Forum 
o เว็บไซต์ :  https://toplink.weforum.org/ 

 Shaping Tomorrow 
o เว็บไซต์ : https://www.shapingtomorrow.com/ 

 Futures Platform 
o เว็บไซต์ :  http://www.futuresplatform.com/ 

 

http://technologytrendsindex.kpmg.com/
https://toplink.weforum.org/
https://www.shapingtomorrow.com/
http://www.futuresplatform.com/
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ศ.ดร. Naohiro Shichijo กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ สังคม 5.0 จะเป็นสังคมแห่งไซเบอร์ที่มนุษย์และเครื่องจักรจะท ำงำนเคียงข้ำงกัน 
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีด้ำนข้อมูลจะมีควำมฉลำดล้ ำมำกขึ้น สำมำรถวิเครำะห์ และคัดกรองเฉพำะข้อมูลส่วนที่ต้องกำรได้ ท ำให้
หลีกเลี่ยงสภำพข้อมูลล้นระบบเช่นในปัจจุบันได้  นอกจำกน้ี มนุษย์จะไม่ท ำงำนท่ีต้องใช้แรงงำนอีกต่อไป เพรำะเครื่องจักรสำมำรถ
ท ำงำนต่ำง ๆ ได้้เอง แต่จะมีงำนประเภทใหม่ ๆ เกิดขึ้นมำรองรับ โดยแต่ละคนจะสำมำรถเลือกงำนท่ีตำมควำมสนใจได้  

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้ริเริ่มน ำเครื่องมือที่เรียกว่ำ “กำรมองอนำคต” (Foresight) มำใช้ในกำรวำงแผนด้ำนสังคม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตั้งแต่ปี 1971 - ปัจจุบัน  เพื่อเตรียมพร้อมส ำหรับโลกแห่งเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีกำรทบทวนและ
จัดท ำแผนใหม่ทุก ๆ 5 ปี โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

1. รวบรวมข้อมลูเทคโนโลยแีห่งอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะ 10 - 20 ปี ข้ำงหน้ำ โดยมีเหตุผลหรือระบบควำมคิด
รองรับ ผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ  เช่น  

o กำรออกแบบสอบถำมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง (Delphi Survey) 
o กำรแสกนเพ่ือค้นหำเทคโนโลยเีกดิใหม่ หรือ Weak Signal และกำรเปลีย่นแปลงด้ำนนโยบำยและกลยุทธ์  

(Horizon Scanning) แล้วจัดท ำข้อสรุปท่ีบ่งช้ีให้เห็นถึงทำงเลือกและปัจจัยตำ่ง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรก ำหนด
นโยบำยและกลยุทธ์นั้น ๆ 

o กำรตั้งค ำถำมเชิงเทคนิคกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเพื่อรวบรวมควำมคดิเห็น (7 Questions) 
2. วิเครำะหป์ัจจัยผลักดัน (Driving force) และควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ  
3. คำดกำรณ์อนำคตด้วยวิธีต่ำงๆ เช่น 

o กำรวำงแผนด้วยภำพอนำคต (Scenario Planning) 
o กำรวิเครำะห์ SWOT 
o กำรก ำหนดวสิัยทัศน ์

4. ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ส ำหรบัอนำคต แล้วทดสอบกำรน ำไปใช้ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น  
o กำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Test)  
o กำรถอยกลับกระบวนกำร (Backcasting) โดยย้อนหลังจำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในอนำคต เพื่อให้เห็นถึงนโยบำย

และกิจกรรมที่เกีย่วเนื่อง อันจะน ำมำซึ่งควำมส ำเรจ็ที่ต้องกำร  
o กำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำร (Roadmap) 
o ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ และกำรสร้ำงควำมเชื่อมต่อระหว่ำงกัน   

ปัจจุบัน มีกำรน ำเครื่องมือ Foresight ไปใช้ในกำรวำงแผนด้ำนเทคโนโลยี ในหลำยประเทศด้วยกัน เช่น  เยอรมนี อังกฤษ สหภำพ
ยุโรป กลุม่ประเทศโอเปค เกำหลีใต้ รัสเซีย สวีเดน จีน และไทย เปน็ต้น 

ศ.ดร. Naohiro Shichijo ให้ข้อสังเกตุเพิ่มเติมว่ำ “กำรมองอนำคต” เพื่อรองรับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึน้ในอนำคตของประเทศใน
เอเชียนั้น แตกต่ำงจำกประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพำะในแง่มมุต่ำง ๆ ต่อไปนี ้

 กำรก้ำวสู่กำรเป็นประเทศอุตสำหกรรมของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
 สังคมที่มีประชำกรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรเกษตร 
 ภัยธรรมชำติต่ำง ๆ เช่น พำยุโซนร้อนและภำวะโลกร้อน 
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กิจกรรม Workshop  

ศ.ดร. Naohiro Shichijo ได้เน้นย้ ำว่ำกำรวำงแผนอนำคตนั้น มุ่งเน้นที่อนำคตที่เป็นไปได้ โดย “มีเหตุผลและระบบควำมคิด
รองรับ”เพื่อเป็น “ทำงเลือก” ในกำรตัดสินใจโดยไม่น ำควำมน่ำจะเป็นหรือแนวทำงปฏิบัติเข้ำมำพิจำรณำ  

จำกนั้น ศ.ดร. Naohiro Shichijo น ำผู้เข้ำร่วมโครงกำร ทดลองท ำกิจกรรม Foresight โดยแจกแผ่นกำร์ด Mega Trend ทำงด้ำน
เทคโนโลยีจ ำนวน 12 ใบให้แต่ละกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มย่อยจะต้องให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนแผ่นกำร์ดแต่ละใบ และลงเสียง
เลือกว่ำเทคโนโลยีด้ำนใดจะมีควำมส ำคัญที่สุดในอนำคต 3 อันดับแรก สมำชิกภำยในกลุ่มจะต้องอภิปรำยถึงเหตุผลในกำรเลือก
กำร์ดเทคโนโลยีแต่ละด้ำน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกเทคโนโลยีนั้น ๆ  

ในขั้นต่อไปก็ท ำกำรรวมผลคะแนนจำกทุกกลุ่ม ว่ำกำร์ดแต่ละใบได้คะแนนเท่ำใดบ้ำง แล้วจัดเรียงกำร์ดตำมล ำดับควำมส ำคัญอีก
ครั้ง จำกนั้นสมำชิกก็แลกเปลี่ยนควำมเห็นว่ำกำร์ดเทคโนโลยีแต่ละใบที่คัดเลือกไว้ มีควำมสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่ำงไร และหำก
ด ำเนินกำรแล้ว จะเกิดผลกระทบอย่ำงไรกับประเทศ สังคม และประชำชนบ้ำง 

ศ.ดร. Naohiro Shichijo กล่ำวว่ำ กำรจัดกิจกรรม Horizon Scanning เช่นนี้ โดยมำกมักจัดในกลุ่มที่มีภูมิหลังและควำมเช่ียวชำญ
ในเรื่องเดียวกัน ท ำให้ได้ผลลัพธ์เป็นแนวทำงที่ทุกคนเห็นสอดคล้องต้องกัน ทั้งนี้ สำมำรถจัดเป็นกิจกรรมวงกว้ำงที่มีคนเข้ำร่วมกว่ำ 
1,000 คนได้ และค่อย ๆ กระชับเข้ำมำสู่กลุ่มเล็ก ถือเป็นกระบวนกำรที่ใช้ทั้งข้อมูลและเวลำในกำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงมำก 
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การบรรยายหัวข้อเร่ือง “Artificial Intelligence and the Future of Data”  
โดย Mr.Irzan Raditya กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้ก่อตั้งบริษัท Kata.ai 

 

Mr.Irzan Raditya กล่ำวว่ำ A.I. ที่น ำมำใช้งำนในทุกวันนี้ สำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ  

 AGI (Artificial General Intelligence) ที่เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์และมีควำมสำมำรถรอบด้ำน เช่น Jarvis      
ในภำพยนตร์เรื่อง Iron Man และ 

 ANI (Artificial Narrow Intelligence) ที่มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในกำรเกษตรและโรงงำน
อุตสำหกรรม AlphaGo ของวงกำรหมำกล้อม รถยนต์ไร้คนขับ  ผู้ช่วย Siri ใน Apple Phone เครื่องมือค้นหำเว็บ เช่น 
Google Search และคุณสมบัติ Facial Recognition และ Auto Tag Suggestion ใน Facebook  

ปัจจุบัน มูลค่ำทำงตลำดของ A.I. เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัททำงด้ำนเทคโนโลยีขนำดใหญ่ เช่น Google Amazon 
Facebook ฯลฯ และธุรกิจ Start-up ต่ำงลงทุนในเทคโนโลยี A.I. อย่ำงต่อเนื่อง คิดเป็นเงินประมำณ 20 - 30 ล้ำนดอลลำร์ สรอ./
ปี (ข้อมูลปี 2016)  จำกกำรประเมินคำดว่ำ สำมำรถเปลี่ยนกิจกรรมของต ำแหน่งงำนต่ำง ๆ ใน 4 ประเทศหลักของกลุ่มอำเซียน 
(ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) ไปใช้ระบบ Automation ได้มำกถึง 50% และในอนำคตอันใกล้ A.I. จะเข้ำมำแทนที่
ต ำแหน่งงำนที่มนุษย์เคยปฏิบัติ ทั้งแบบเต็มตัวและแบบเป็นผู้ช่วย โดยเฉพำะงำนที่ไม่ต้องกำรควำมเข้ำอกเข้ำใจ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ หรือกำรวำงแผนมำกนัก เช่น คนขับรถ พนักงำนบริกำรลูกค้ำ นักเคมี หรือแม้กระทั่งครูผู้สอน เป็นต้น  

โดยปัจจัยผลักดันที่ส ำคัญที่ท ำให้ A.I. มีพัฒนำกำรอย่ำงรวดเร็ว ได้แก่ ชิปประมวลผลที่มีควำมเร็วและประสิทธิภำพสูง  อัลกอริธึ่ม 
ขั้นสูงที่สำมำรถท ำงำนที่มีควำมซับซ้อนได้ (เช่น กำรจ ำแนกภำพและรูปแบบกำรพูด) กำรขยำยตัวของสมำร์ทโฟนและอุปกรณ์
ต่อเชื่อมต่ำง ๆ และปริมำณข้อมูลที่มีอยู่อย่ำงมำกมำย ท้ังที่อยู่ในระบบงำนและฐำนข้อมูล (Structure Data) และข้อมูลในรูปแบบ
อื่นๆ  (Unstructured Data) เช่น ไฟล์ภำพ ไฟล์วีดีโอ บทสนทนำ อีเมล ซึ่งเรำสำมำรถสอนให้เครื่องจักรรู้จักและเข้ำใจ          
ผ่ำนกระบวนกำรที่เรียกว่ำ Machine Learning  

ในปัจจุบัน Machine Learning มีกำรพัฒนำต่อยอด โดยจ ำลองรูปแบบของ Neural Network ของมนุษย์มำใช้ในกำรเรียนรู้ ท ำให้
สำมำรถเรียนรู้เรื่องที่ซับซ้อนได้มำกกว่ำเดิม (Deep Learning) และวิเครำะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้รวดเร็วขึ้น อย่ำงไรก็ดี Machine 
Learning ยังมีข้อจ ำกัดบำงอย่ำง เช่น กำรแยกแยะบทสนทนำตอบโต้ของลูกค้ำ กำรแยกแยะลักษณะท่ำทำงคล้ำย ๆ กัน            
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น กำรโบกมือเพื่อเรียกรถกับกำรโบกมือเพื่อขอทำง 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำ  A.I. ไปใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้และสร้ำงภำษำธรรมชำติ (Natural Language Processing : NLP) โดย 
A.I. สำมำรถเข้ำใจควำมหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรสนทนำได้ ขณะนี้ก ำลังถูกพัฒนำต่อยอดให้เข้ำใจอำรมณ์และควำมรู้สึก   
ที่ซ่อนอยู่ในประโยคอีกด้วย  

ทั้งนี้ บริษัท Kata.ai ได้พัฒนำโมดูลที่ผู้ใช้งำนสำมำรถสร้ำงโมเดลภำษำธรรมชำติได้เองง่ำย ๆ ด้วยกำรลำกวำงและปล่อยเท่ำนั้น 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้น ำ A.I. ด้ำน NLP ไปใช้ต่อยอดในกำรบริกำรลูกค้ำผ่ำน Online Chatbot ท ำให้สำมำรถลดช่ัวโมงกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่บริกำรลูกค้ำ อีกทั้งยังเพิ่มยอดขำยผ่ำนช่องทำง Automation และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำไว้ในระบบ
ได้มำกข้ึนอีกด้วย  

ปัจจุบัน  A.I ยังสำมำรถแปลงข้อมูลเป็นข่ำวสำร หรือข้อควำมได้เองอีกด้วย โดยมีกรณีศึกษำของ Toutiao เป็นตัวอย่ำง โดย
ระหว่ำงที่มีกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิกส์ 2016 ที่กรุงริโอ Xiaoming Bot ของ Toutiao ได้ใช้อัลกอริธึ่มในกำรดึงข้อมูลผลคะแนน
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กำรแข่งขันแบบนำทีต่อนำที และข้อควำมบรรยำยสดกำรแข่งขันกีฬำ ตลอดจนภำพจำกสื่อต่ำง ๆ (Image Recognition) มำป้อน
ลงใน Template ที่เตรียมไว้แล้ว เพื่อสร้ำงเนื้อหำใหม่ขึ้นมำ และเผยแพร่เนื้อหำ พร้อมภำพประกอบ กำรรำยงำนสด และคลิป
วิดีโอผ่ำนทำงเว็บไซต์  ท ำให้สำมำรถเผยแพร่ข่ำวได้ในทันทีที่กำรแข่งขันสิ้นสุดลง โดยกระบวนกำรทั้งหมดนี้ใช้ระบบอัตโนมัติ และ
ไม่มีกำรควบคุมดูแลโดยมนุษย์เลย 

จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นและ Use Case ต่ำง ๆ แสดงให้เห็นว่ำ แม้ว่ำสหรัฐอเมริกำและจีน ต่ำงก็เป็นผู้น ำเทคโนโลยีทำงด้ำน A.I. ใน
ปัจจุบัน แต่สหรัฐอเมริกำมักจะเน้นไปที่กำรสร้ำงเทคโนโลยีหรือกำรค้นพบใหม่ ๆ ในขณะที่จีนให้ควำมส ำคัญกับกำรประยุกต์ต่อ
ยอด และกำรเร่งน ำไปใช้ในทุกภำคส่วนมำกกว่ำ 
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การบรรยายหัวข้อเ ร่ือง “Industry 4.0 and Beyond : The Internet of Things, Big Data Analytics, and Smart 
Factories”  โดย ดร. Avinash BM  

 

ยุคอุตสำหกรรม 4.0 หรือกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4  ให้ควำมส ำคัญกับกำรเช่ือมต่อ (Interconnectivity) ระหว่ำงเครื่องจักร-
ผลิตภัณฑ์-มนุษย์/กระบวนกำร เครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) และกำรรำยงำนข้อมูลแบบทันที  (Real-time data) โดย
อำศัยเทคโนโลยี 9 ด้ำนเป็นปัจจัยสนับสนุน คือ  

Simulation   Cyber Security Autonomous Robots 
Additive Manufacturing Cloud Computing System Integration 
Internet of Things Big Data Augmented Reality 

 

IoT/IIoT 

หลักกำรของอุตสำหกรรม 4.0 ก็คือ กำรเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตไปสู่ Digital Manufacturing โดยอำศัยกำรสื่อสำรทั้งทำงระบบ
ออนไลน์และทำงกำยภำพ ผ่ำนเครื่องจักร เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ IoT ต่ำง ๆ หรือท่ีเรียกว่ำ Industrial Internet of Things (IIoT)  

ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีกำรรำยงำนผลแบบทันทีช่วยให้พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนท่ีหน้ำงำนและเครื่องจักร สำมำรถสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัดสินใจปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน เพื่อเพิ่มผลผลิต และ/หรือ ปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยภำยในระยะเวลำที่สั้นที่สุด ช่วยให้ธุรกิจ
สำมำรถเติบโตได้มำกขึ้น ขณะเดียวกันแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรตลำด และอุตสำหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องอำศัยกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในกำรท ำธุรกิจด้วยเช่นกัน  

แม้ว่ำ IoT มีศักยภำพที่จะสร้ำงคุณค่ำมหำศำลให้กับธุรกิจ แต่ผู้ประกอบกำรก็ต้องเรียนรู้ที่จะบริหำรจัดกำรผลกระทบต่ำง ๆ ที่มำ
พร้อมกันด้วย เช่น ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นควำมลับ กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงและเครือข่ำย IoT 
ที่ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว และอุปกรณ์ต่อเชื่อมใหม่ ๆ ที่เพ่ิมขึ้น กำรเก็บบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์ IoT ซึ่งมักใช้รูปแบบและโปรโตคอล
ที่แตกต่ำงกัน ในอนำคตหำกยังไม่มีมำตรฐำนกลำงรองรับ อุปกรณ์เหล่ำนี้จะยังสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ดีหรือไม่ เป็นต้น 
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Big Data / Data Analytics 

สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่ต้องค ำนึงถึง คือ จะน ำข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลแบบทันทีจ ำนวนมหำศำล ซึ่งจัดเก็บจำกอุปกรณ์ IoT 
ต่ำง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงไร หำกสำมำรถน ำไปวิเครำะห์และให้ Insights ที่ช่วยในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ ทั้งในภำพย่อย
และภำพรวม  ไม่เพียงจะสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับข้อมูล (Strategic Value) แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสำมำรถเพิ่มผลผลิตและท ำก ำไร 
(Efficiency Value) อันน ำมำซึ่้งกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องได้อีกด้วย 

เรำเรียกกระบวนกำรค้นหำคุณค่ำของรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มข้อมูลจ ำนวนมำก และกำรมองหำควำมเช่ือมโยงกันกับ Insights อื่น ๆ  
นี้ว่ำ “Data Analytics”  โดย Data Analytics สำมำรถให้ทั้งข้อมูลในอดีต (Statistics) กำรคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต 
(Predictive) ผ่ำนกำรค ำนวณและกรำฟข้อมูล และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบของข้อมูลและค ำตอบ (Relation) ตลอดจน
ผลลัพธ์ที่อำจจะเกิดขึ้น (Possible Outcome) หำกน ำวิธีกำรใหม่ ๆ มำใช้ 

ดังนั้น ส ำหรับยุคอุตสำหกรรม 4.0  Data Analytics จะมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรคำดกำรณ์กำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรเครื่องจักร
ที่ต่อเช่ือมกันอยู่ท้ังหมด และกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงรุก  

 

Smart Factories 

เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ ร่วมกันในกระบวนกำรท ำงำน เช่น  เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีควำมสำมำรถในกำร
เรียนรู้ (A.I.) และสำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน (Optimization) ได้เอง ตำมควำมจ ำเป็นหรือตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
ทั้งยังสำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ (Predictive) และตอบโต้ต่อสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนไป (Responsive) ได้อย่ำงรวดเร็วและในทันที  
เช่น เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับต้นแบบ (Digital Twin) แล้วปรับปรุงขั้นตอนกำรผลิตได้โดยไม่ต้องรอกำรสั่งกำรจำกพนักงำนที่  
หน้ำงำน ทั้งนี้ โดยอำศัยระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์ IoT ตลอดจน Big Data Analytics ในกำรปฏิบัติงำน  

 

ตัวอย่างการน ามาใช้งาน 

 

 
กำรจัดกำรโซ่อุปทำนและกำรท ำ Optimization : ข้อมูลจำกหน้ำงำนท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถทรำบและควบคุมกระบวนกำร
ผลิต บริหำรจัดกำรและตัดสินใจได้ง่ำยยิ่งข้ึน ท ำให้ต้นทุนในผลิตสินค้ำลดต่ ำลง ขณะที่คุณภำพของสินค้ำสูงขึ้น 
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 กำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ล่วงหน้ำ : สำมำรถคำดกำรณ์แนวทำงกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ล่วงหน้ำ และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม 

 กำรติดตำมสินทรัพย์และกำรท ำ Optimization : ศูนย์สั่งกำรสำมำรถติดตำมคลังสินค้ำและคุณภำพของสินค้ำที่ผลิต 
จำกโรงงำนต่ำง ๆ ได้ในเวลำเดียวกัน 

 
ผลกระทบของ Smart Factory 4.0 

ในยุคอุตสำหกรรม 4.0 ควำมสำมำรถของพนักงำนที่หน้ำงำนจะถูกอัพเกรดด้วยเทคโนโลยีต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์สวมใส่ต่ำง ๆ 
และ VR/AR เพื่อให้สำมำรถท ำงำนกับเครื่องจักรและหุ่นยนต์อัจฉริยะต่ำง ๆ โดยมนุษย์และเครื่องจักรจะท ำงำนร่วมกันอย่ำง
ใกล้ชิด ขณะที่บุคลำกรอื่น ๆ เช่น นักออกแบบซอฟต์แวร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่ำงเทคนิค จะไม่ถูกจ ำกัดบทบำทกำรท ำงำน    
ในสถำนท่ีท ำงำนของตนเองอีกต่อไป และสำมำรถเข้ำร่วมในกระบวนกำรท ำงำนได้มำกขึ้น  

ในแง่กำรของกระบวนกำรเรียนรู้ AR สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ในส่วนที่เรียกว่ำ Tacit Knowledge จำกวิศวกร และส่งต่อไปยัง     
ผู้ควบคุมงำน ท ำให้สำมำรถจัดกำรกับปัญหำองค์ควำมรู้ที่ขำดหำยไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เมื่อมีผู้ควบคุมงำนลำออกหรือเกษียณ 
หรือต้องอบรมผู้ควบคุมงำนชุดใหม่  

แม้ว่ำกำรเข้ำมำของเทคโนโลยี Smart Factory 4.0 ท ำให้แรงงำนไร้ทักษะต้องสูญเสียงำนประจ ำบำงต ำแหน่งไป แต่ขณะเดียวกัน 
ก็จะมีต ำแหน่งงำนใหม่ รวมถึงงำนข้ำงเคียงต่ำง ๆ เกิดขึ้นเช่นกัน ดังนั้น แรงงำนก็ต้องเร่งปรับตัว เรียนรู้ทั กษะใหม่ ๆ เพื่อให้
สำมำรถท ำงำนกับเทคโนโลยีใหม่ ได้ และจะต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงำนในบทบำทที่หลำกหลำยกว่ำท่ีเคยกระท ำในอดีตด้วย 
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การบรรยายหัวข้อเร่ือง “Disruption in Transport: Ride sharing, Autonomous Vehicles and other Innovations” 
โดย Joseph Lew  

 
บริการ Ride Sharing  

ปัจจุบันในเมืองใหญ่ ๆ เช่น บอสตัน นิวยอร์คซิตี้ ชิคำโก้ ดัลลสั ลอสแองเจลิส รถยนต์รับจ้ำง เช่น Grab Gojek และ Uber มีส่วนแบ่ง
กำรตลำดมำกถึง 50% เมื่อเทียบกับแท็กซี่ท่ัวไป  

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอง มีปริมำณเม็ดเงินลงทุนมหำศำลจำกกลุ่มทุนต่ำง ๆ  ไหลเข้ำมำสู่บริกำร Ride Sharing และ E-commerce 
ทั้งจำกกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี เช่น SoftBank Alibaba T encent  Uber และกลุม่กำรเงิน เช่น China Investment Group CITIC 
Group Hillhouse Capital Managment โดยคดิเป็นสัดส่วนถึง 3 ใน 4 ของกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ 

 

 

บริกำร Ride Sharing ยังมีพัฒนำกำรให้บริกำรในขั้นต่อมำ คือ กำรช ำระค่ำโดยสำรด้วย e-payment ผ่ำน e-wallet ด้วยอุปกรณ์
สมำร์ทโฟน คำดว่ำภำยในปี 2021 กำรช ำระเงินด้วย  e-payment จะเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่ำเมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2013 

ผลพลอยได้ประกำรหนึ่งจำกกำรให้บริกำร Ride Sharing ได้แก่ Big Data ที่ได้จำกแอปพลิเคช่ันในกำรเรียกรถต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้ในด้ำนกำรท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลประเทศต้นทำงของนักท่องเที่ยว และสถำนท่ี ๆ นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มสนใจ  ทั้ง
ยังทรำบไปถึงข้อมูลจ ำนวนผู้ประกอบอำชีพขับรถโดยสำรที่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย 

 

Autonomous Driving Car 

“รถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เอง” เกิดจำกแนวคิดในกำรใช้ประโยชน์จำกรถยนต์ให้เกิดมูลค่ำสูงสุด ลดควำมสูญเสียของชีวิตและ
ทรัพย์สินจำกอุบัติเหตุทำงรถยนต์ และใช้เวลำว่ำงจำกกำรบังคับรถยนต์ในกำรท ำงำน สันทนำกำร ตลอดจนกำรพักผ่อน  
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ระบบขับเคลื่อนไร้คนขับอำศัยกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง Lidar เซ็นเซอร์  GPS ระบบกำรน ำร่องที่ใช้ A.I. ในกำรขับเคลื่อน 
ตลอดจนกล้องที่ใช้ในกำรตรวจสอบเลนรถยนต์ จ ำแนกสิ่งกีดขวำงและวัตถุต่ำงๆ ปัจจุบัน มีบริษัทผู้พัฒนำเทคโนโลยีนี้หลำยรำย
ด้วยกัน โดยมีคุณสมบัติช่วยในกำรขับข่ี ตั้งแต่แบบกึ่งอัตโนมัติ แบบมีเงื่อนไข ไปจนถึงกำรขับเคลื่อนด้วยตนเอง 100%  

 

ปัจจุบันเริ่มมีกำรขยำยผลระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Automity) ไปใช้ในอุตสำหกรรมอื่น ๆ แล้ว เช่น รถบรรทุกขนส่งสินค้ำ 
(Uber) รถที่ใช้ในกำรเกษตร รถท ำควำมสะอำดถนน รถส่งสินค้ำ ฯลฯ รวมถึงหุ่นยนต์ที่ใช้ในท่ำอำกำศยำน Changi เพื่อล ำเลียง
สัมภำระ คำร์โก้ และรถบริกำรต่ำง ๆ เช่น รถเติมน้ ำมัน รถขนถ่ำยผู้โดยสำร รวมไปถึงกำรขับเคลื่อนเรือแบบไร้คนบังคับ ซึ่งขณะนี้
เริ่มมีกำรทดสอบกำรใช้งำนแล้ว  
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แม้ว่ำระบบขับขี่อัตโนมัตจิะมีควำมสำมำรถในกำรขับขี่อย่ำงปลอดภยัสูง แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัดบำงประกำร  เช่น  

 ข้อจ ำกัดทำงเทคนิค: ทัศนวิสัยในกำรขับขี่ (จุดบอด) ควำมคมชัดของภำพ กำรจ ำแนกวัตถุต่ำง ๆ ออกจำกกัน 
ขณะเดียวกัน เฉพำะระบบน ำร่องที่ใช้อุปกรณ์ Lidar ระดับ 5 ขึ้นไปเท่ำนั้นที่จะสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  

 ข้อจ ำกัดด้ำนข้อมูล: ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจำกเซ็นเซอร์ 
 กำรประกันภัยอุบัติเหตุ 
 กำรสนับสนุนของภำครัฐ ทั้งในด้ำนกฎหมำยและระเบียบรองรับ 
 กำรสร้ำง Autonomous Future Park เพื่อทดสอบกำรขับเคลื่อนด้วยตนเอง ภำยใต้บริบทของกฎหมำยจรำจรและป้ำย

จรำจร วัฒนธรรมกำรขับข่ี และกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ 

ทั้งนี้ ระบบขับขี่อัตโนมัติยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ้ำง อย่ำงไรก็ดี ในอนำคตคำดว่ำ ตลำดรถยนต์ระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัติจะยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดย Forbes ประเมินไว้ว่ำ ภำยในปี 2026 ตลำดรถขับเคลื่อนอัตโนมัติจะมีมูลค่ำถึง 556 
ล้ำนล้ำน หรือคิดเป็้นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 39.47  เมื่อเทียบกับมูลค่ำตลำดในปี 2019  
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การบรรยายหัวข้อเร่ือง “Quantum Computing: Implications and Issues” 
โดย ดร. WIlliam Douglas Beynon 

 
แม้ว่ำ Quantum Computing จะมีประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรปฏิวัติแนวทำงกำรด ำเนินกำร ในอุตสำหกรรมด้ำนต่ำง ๆ เช่น       
กำรเข้ำรหัส  วัสดุศำสตร์ (Material Science) เกษตรกรรม เภสัชศำสตร์ โลจิสติกส์ กระบวนกำรผลิต กำรเงิน และพลังงำน และ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เคมี  A.I. และ Machine Learning  

แต่ขณะเดียวกันก็สำมำรถกลำยเป็น Disruptive Technology ที่ส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อโลกดิจิตัลได้เช่นกัน เมื่อพัฒนำกำร
ไปถึงระดับที่เรียกว่ำ “Quantum Supremacy”  หรือ “Quantum Advantage” ซึ่ง Quantum Computer สำมำรถแก้ไข
ปัญหำที่ Super Computer ไม่สำมำรถแก้ไขได้  

ปัจจุบัน มีกำรลงทุนอย่ำงมหำศำลใน Quantum Computing เฉพำะในสหรัฐเมริกำ สหภำพยุโรป และจีน มีกำรลงทุนมำกถึง 
1.275  1.1 และ 10 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ สรอ. ตำมล ำดับ (จีนลงทุนในมูลค่ำเดียวกันนี้ ทุก ๆ 5 ปี) 

 

 

 
นอกจำกนี้ ยังมีควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและบริษัทต่ำง ๆ เช่น University of Waterloo และ IBM Q ที่มีกำร
ค้นคว้ำวิจัยด้ำน Quantum Technology อย่ำงกว้ำงขวำง และมีกำรอนุญำตให้นักพัฒนำภำยนอกเข้ำถึงเครื่องมือในกำรพัฒนำ
แอปพลิเคชั่น และแพลตฟอร์มของ Quantum Computer อีกด้วย 

ปัจจุบัน US National Institute for Standards and Technology (NIST) ของสหรัฐอเมริกำ และ IEEE Standards Association 
ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำมำตรฐำนส ำหรับ  Quantum Computer เช่น กำรก ำหนดช่ือเรียกและนิยำมของ Quantum 
Computer เกณฑ์และกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ Quantum Computer เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป 
เป็นต้น 

แต่เดิมนั้นคำดกำรณ์ว่ำ ปรำกฎกำรณ์ Quantum Advantage จะเกิดขึ้นภำยในระยะ 5-10 ปีข้ำงหน้ำ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ Google 
สำมำรถผลิตต้นแบบ Quantum Processor ขนำด 72 qubit ซึ่งมีประสิทธิภำพในระดับ Quantum Advantage ได้แล้ว คำดว่ำ
กำรผลิต Quantum Processor  เชิงพำณิชย์จะเกิดขึ้นภำยในระยะอันใกล้กว่ำท่ีประเมินไว้แต่แรก  
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ผลกระทบส ำคัญที่จะตำมมำก็คือ วิกฤตกำรณ์ที่จะกระทบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยทั่วไป แบบเดียวกับที่วิกฤตกำรณ์ Y2K 
เคยเกิดขึ้นมำแล้ว แต่จะส่งกระทบในวงที่กว้ำงกว่ำ และสร้ำงควำมเสียหำยได้มำกกว่ำ เพรำะว่ำ Quantum Computer ในระดับ 
Quantum Advantage สำมำรถใช้อัลกอริธึ่มท ำลำยมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรเข้ำรหัสธุรกรรมทำงคอมพิวเตอร์  Elliptic 
Curve ที่ใช้ในอุปกรณ์สมำร์ทโฟน และ KPI รวมถึงระบบที่ใช้ RSA Public และ Private Key ในกำรธุรกรรม เช่น Blockchain 
เมื่อระบบควำมปลอดภัยถูกท ำลำย จะเกิดช่องโหว่ที่สำมำรถถูกโจมตีทำงไซเบอร์ น ำมำซึ่งภัยจำกระบบสื่อสำรที่ล้มเหลว         
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ และกำรเข้ำควบคุมตลำดเงินได้ 

ส ำหรับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำนั้น ปัจจุบัน University of Waterloo มีโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงนักพัฒนำ ในกำรพัฒนำ
กลไกที่ เรียกว่ำ “Quantum Proof Warm Custody” ที่  Elliptic Curve สำมำรถป้องกันกำรเจำะระบบโดย Quantum 
Computer ได้ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ใช้กำรเข้ำรหัสคู่ในระดับ Supersingular  
 ใช้อัลกอริธึ่มแบบไฮบริดในกำรป้องกัน Key ของ Blockchain โดยมีระบบตรวจสอบและระบบพิสูจน์ตัวตนที่แข็งแกร่ง 

คอยตรวจสอบ Transaction ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น  
 คุณสมบัติ “Warm Wallet” จะโอน Key ของ Blockchain ไปเก็บไว้ยังที่เก็บ เมื่อมีกำรรับโอนสินทรัพย์ได้ระยะหนึ่ง

แล้ว 
 

Quantum Proof Warm Custody Concept 

 

นอกจำกนี้ ทำงมหำวิทยำลัยยังได้ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้ง Toronto-Waterloo Innovation Corridor เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำร
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นเดียวกับ Silicon  Valley อีกด้วย  ื้ให้สำมำรถดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ำสู่ประเทศในรูปแบบ 
Venture Capital สร้ำง GDP ให้กับประเทศมำกกว่ำ 17 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ สรอ. และสร้ำงบริษัท Start-up และต ำแหน่งงำนใหม่ 
ๆ ตลอดจนผลักดันให้แคนำดำกลำยเป็นหนึ่งในประเทศผู้น ำด้ำน Disruptive Technologies โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำน A.I. และ 
Quantum Computing  
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การบรรยายหัวข้อเร่ือง "The Future of Food and Farming”  
โดย Liris Maduningtyas  บริษัท JALA Tech 

 
ในศตวรรษหน้ำ ควำมต้องกำรบริโภคอำหำรทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก ทว่ำอุตสำหกรรมนี้ก ำลังเผชิญหน้ำกับปัญหำส ำคัญ เช่น 
โรคระบำด สภำพแวดล้อม และก ำลังคนท่ีไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่จะเข้ำมำแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้ 

เริ่มจำก Aquabyte บริษัท Start-up ด้ำนเทคโนโลยีแห่ง Silicon Valley ที่ได้ริเริ่มพัฒนำ Solution ส ำหรับอุตสำหกรรมประมง
ขึ้นมำ โดยผสมผสำนนวัตกรรมจำกเทคโนโลยี เช่น IoT   Data Analytic และ Machine Learning เข้ำด้วยกันกับ Cloud 
Storage และระบบเครือข่ำย Lorawan ตลอดจน และน ำไปใช้ในฟำร์มเพำะเลี้ยงปลำแซลมอนในนอร์เวย์  

โดย Aquabyte ใช้กล้อง 3D และอุปกรณ์วัดสภำพน้ ำที่มีเซ็นเซอร์เช่ือมต่อไว้ เพื่อตรวจดูจ ำนวนแตนทะเลที่เกำะอยู่บนตัวปลำ 
ตลอดจนกำรตรวจสภำพของน้ ำในบริเวณที่เพำะเลี้ยง ท ำให้สำมำรถบ่งช้ีสุขภำพของปลำ ทั้งคำดกำรณ์ล่วงหน้ำและแจ้งเตือนได้ 
หำกพบภำวะที่จะน ำไปสู่กำรเกิดโรคระบำด ทั้งนี้ กล้องยังถูกน ำมำใช้เพื่อยืนยันขนำดของปลำที่เติบโตแล้วว่ำ ได้ขนำดเพียง
พอที่จะจัดเก็บหรือไม่ และน ำส่งให้ลูกค้ำได้เมื่อใด รวมถึงใช้ในกำรค ำนวณปริมำณอำหำรที่ต้องจัดเตรียมส ำหรับพื้นที่เพำะเลี้ยง
หนึ่ง ๆ อีกด้วย 

 
 
จำกนั้นจึงน ำอุปกรณ์ที่เรียกว่ำ Smart Autofeeder มำใช้ในกำรจ่ำยอำหำรให้ปลำในบ่อเพำะเลี้ยง สำมำรถช่วยแก้ปัญหำกำรขำด
แคลนแรงงำนได้ นอกจำกนี้ เครื่องสำมำรถปรับปริมำณอำหำรได้โดยอัตโนมัติ ตำม Suggestion ที่ระบบ (Data Analytic) 
ค ำนวณไว้ ท ำให้สำมำรถควบคุมปริมำณอำหำรที่เหมำะสมกับช่วงกำรเติบโตของปลำ และลดต้นทุนค่ำอำหำรในกำรเลี้ยงปลำด้วย  
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เจ้ำของฟำร์มสำมำรถติดตำมสถำนะ ตรวจสอบข้อมูลจำกรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ รวมทั้งวำงแผนและสั่งกำรผ่ำนแอปพลิเคช่ันบน
สมำร์ทโฟนได้อย่ำงเหมำะสมและในทันที นอกจำกนี้ Solution ดังกล่ำวยังมีคุณสมบัติสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงครบวงจร 
ตั้งแต่กำรเพำะเลี้ยงไปจนถึงกำรติดต่อซื้อขำย กำรจัดเตรียมและส่งสินค้ำอีกด้วย  

ส ำหรับอินโดนีเซียเอง JALA ก็ได้น ำแนวคิดนี้ มำประยุกต์ใช้กับฟำร์มเลี้ยงกุ้ง โดยเริ่มต้นจำกระดมทุนผ่ำนเครือข่ำยเกษตรกรที่
เรียกว่ำ Growpal ในช่วงแรกของกำรด ำเนินกำร JALA ไม่ประสบควำมส ำเร็จนัก แม้ว่ำจะมี Solution ที่ได้ผลและพร้อมใช้งำน 
แต่เกษตรกรไม่ต้องกำรที่จะเปลี่ยนวิธีกำรท ำประมงแบบท่ีเคยปฏิบัติกันมำ ท ำให้ JALA ต้องเปลี่ยนแนวทำงในกำรด ำเนินกำรใหม่ 
คือ 

 จัดท ำ Prove of Concept เพื่อให้เกษตรกรเกิดควำมเช่ือมั่นว่ำ เทคโนโลยีที่ทำงบริษัทน ำมำใช้ จะช่วยให้สำมำรถเพิ่ม
ผลผลิตได้จริง  

 ติดต่อผ่ำนทำงบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น สำมำรถท่ีจะโน้วน้ำวใจเกษตรกรคนอื่น ๆ ได้ 

JALA เริ่มประสบควำมส ำเร็จภำยหลังที่ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินกำรใหม่ เกษตรกรเริ่มน ำ Solution ของ JALA ไปใช้งำน 
ท ำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 20% ลดต้นทุนค่ำอำหำรได้ 11% ส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 60,000 ดอลลำร์ สรอ.  

ทั้งนี้ ผู้บรรยำยได้สรุปสิ่งที่ JALA ได้เรียนรู้จำกกำรท ำธุรกิจไว้ คือ   

 เทคโนโลยีที่น ำมำใช้จะต้องไม่ซับซ้อน สำมำรถท ำควำมเข้ำใจวิธีใช้ได้ง่ำย แม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีควำมเข้ำใจในเรื่องของสภำพน้ ำ 
โรคระบำด หรือกำรเลี้ยงกุ้งมำกนัก ก็สำมำรถบริหำรจัดกำรฟำร์มกุ้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 กลุ่มเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ อำยุไม่มำก จะเปิดกว้ำงรับเทคโนโลยีได้ง่ำยกว่ำ 
 เกษตรกรไม่ให้ควำมส ำคัญว่ำ เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังท ำงำนอย่ำงไร ขอเพียงสำมำรถให้ผลผลิตได้ตำมที่ต้องกำร 
 กำรสร้ำงชุมชน Smart Farmer จะช่วยให้เกษตรกรเข้ำถึงตลำดได้ง่ำยและมำกยิ่งข้ึน 
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การบรรยายหัวข้อเร่ือง "Managing Disruption: Experiments in Reskilling and Universal Basic Income" โดย 
Sarath Davala 

 

Universal Basic Income หรือ UBI คืออะไร แนวมีที่มาอย่างไร 

UBI เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมำเพื่อรองรับปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนำคตจำก Disruptive Technologies ดังที่
ได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นว่ำ เมื่อเครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์และ A.I. เข้ำมำแทนที่แรงงำนมนุษย์ในหลำย ๆ ต ำแหน่งงำน ภำยใน
ระยะ 20 ปีหรือน้อยกว่ำนั้น แรงงำนกว่ำครึ่ง โดยเฉพำะแรงงำนท่ีไร้ทักษะฝืมือ จะกลำยเป็นผู้ว่ำงงำนและขำดรำยได้เลี้ยงชีพ  

ขณะเดียวกันสังคมส่วนใหญ่ก ำลังเดินไปสู่จุดที่ประชำกรส่วนมำกในสังคมเข้ำสู่วัยสูงอำยุ ท ำให้ควำมสำมำรถในภำคแรงงำนลดลง 
ส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตของอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ลดลงอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ หำกยังคงพึ่งพำแรงงำนของมนุษย์ ขณะที่เทคโนโลยี
ผลักดันให้คอมพิวเตอร์และ A.I. เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด 

แนวคิด UBI เสนอว่ำ ควรให้เทคโนโลยีท ำงำนและหำรำยได้ให้แก่มนุษย์  โดยเงินได้ที่จะน ำมำจ่ำยนั้น ก็มำจำกรำยได้ที่เกิดจำก
ผลผลิตที่เครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์และ A.I. ผลิตและจ ำหน่ำยได้นั่นเอง เพรำะทรัพยำกรที่ใช้ในกำรผลิตทั้งหลำยเป็นของ
ประชำชนทุกคน ไม่ใช่ของรัฐบำลใดรัฐบำลหนึ่ง  

ในหนังสือเรื่อง “The War on Normal People” ของ Andrew Yang  ได้เสนอให้มีกำรจ่ำยเงินให้กับประชำกรในวัยแรงงำน 
(อำยุ 18 - 64 ปี) ทุกคน เดือนละ 1,000 ดอลลำร์ สรอ. ทดแทนรำยได้ที่ขำดหำยไป  

โดยรวม ๆ แล้ว UBI หมำยถึง เงินได้ที่ประชำชนทุกคนมีสิทธิ์อันพึงได้รับทุกเดือน โดยไม่มีกำรแบ่งแยกหรือตั้งเง่ือนไขใด ๆ ซึ่ง   
ต่ำงจำกเงินสวัสดิกำรรัฐรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีมีกำรให้ในปัจจุบัน ซึ่งมักจะมีข้อก ำหนดก ำกับไว้ด้วย เช่น ต้องมีอำยุ xx ปีขึ้นไป ต้องเป็น
ผู้เคยจ่ำยเงินเข้ำระบบรัฐสวัสดิกำร ต้องเป็นผู้ไม่มีรำยได้ ต้องเป็นผู้ทุพพลภำพทำงใดทำงหนึ่ง ฯลฯ 

นอกจำกนั้น เป้ำหมำยส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของ UBI คือ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทั้งในด้ำนรำยได้และฐำนะของชนช้ันต่ำง ๆ      
ในสังคมที่ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำก และควำมขัดแย้งระหว่ำงนโยบำยภำครัฐและประชำชน ซึ่งทวีควำมรุนแรงข้ึนในทุก ๆ ปี 

ทั้งนี้ กำรน ำ UBI มำใช้จะช่วยให้มนุษย์เป็นอิสระจำกกำรงำนและสำมำรถทุ่มเทเวลำไปกับกำรสร้ำงสรรค์ในด้ำนต่ำง ๆ ไปกับ   
กำรฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของโลก สภำพแวดล้อมของสังคม  ตลอดจนศีลธรรม และคุณค่ำทำงจิตใจ มำกกว่ำกำรแสวงหำวัตถุนิยมแบบ
โลกยุคเก่ำ 
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การบรรยายหัวข้อเร่ือง “Blockchain as a Breakthrough Technology”  
โดย คณุศีลวตั สันติวสิัตฎฐ์ รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวุโส ธนำคำรกสิกรไทย 

 
Block Chain หรือ Distributed Ledger มีควำมสำมำรถในกำร 

 ยืนยันข้อเท็จจริงด้วยกำรเข้ำรหัสข้อมูล และใช้ฟังก์ช่ัน Hash Check ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของชุดข้อมูล 
(บล็อก) ที่ได้รับ โดยกำร Hash ธุรกรรมก่อนหน้ำ แล้วสร้ำง Hash ส ำหรับธุรกรรมใหม่ขึ้นมำ เมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องแล้ว ก่อนจะส่ง Hash นั้น ๆ ต่อไป  

 รักษำล ำดับ Transaction ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนต่ำง ๆ ระหว่ำงที่ส่งผ่ำนข้อมูลไปตำมห่วงโซ่ 
 แยกและกระจำยรำยกำรบัญชีออกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในระบบ มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกันเพื่อ

ตรวจสอบและเปรียบเทียบชุดข้อมูลตลอดเวลำ ท ำให้ไม่สำมำรถแก้ไขหรือดัดแปลงข้อมูลภำยในบล็อกได้ 
 มีคุณสมบัติในกำรสร้ำง Smart Contract โดยสำมำรถสร้ำง Workflow กำรท ำงำนขึ้นมำได้เอง กล่ำวคือ เมื่อบุคคล     

ที่สำมยืนยันควำมถูกต้องของชุดข้อมูลรำยกำรหนึ่ง ๆ กำรท ำงำนก็จะส่งผ่ำนไปยังกระบวนกำรต่อไปได้ทันที จนครบ   
ทั้งกระบวนกำร เช่น เริ่มจำกกำรจัดหำวัตถุดิบ ไปสู่ภำคกำรผลิต โลจิสติกส์ แล้วส่งไปยังผู้ค้ำส่งและค้ำปลีก จนถึง
ปลำยทำงผู้บริโภค 

Block Chain นอกจำกจะน ำมำใช้ในเชิงข้อมูลแล้ว ยังสำมำรถน ำมำใช้ในกำรแปลงสินทรัพย์ให้กลำยเป็นมูลค่ำ (Token) ยืนยัน
ควำมถูกต้อง แล้วส่งผ่ำนไปยังผู้รับปลำยทำงได้อีกด้วย กลไกของ Block Chain พลิกโฉม Transaction ที่เกิดขึ้นระหว่ำงผู้มีส่วนได้
เสียต่ำง ๆ (B2B Connection) ท ำให้สมำชิกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลระหว่ำงกันได้โดยตรง โดยไม่จ ำเป็นต้องอำศัยตัวกลำงอีกต่อไป 
ในลักษณะเดียวกันนี้ หุ้นและหุ้นกู้ต่ำง ๆ ก็สำมำรถแปลงเป็นสินทรัพย์ใน Block Chain ได้เช่นกัน  

 
ประโยชน์ต่าง ๆ ของ Block Chain  
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เมื่อกล่ำวถึง กำรแปลงสินทรัพย์ให้เป็นมูลค่ำ (Token) นั้น  Token ที่ใช้กันใน Block Chain มีทั้งแบบท่ีเป็นสำธำรณะ เช่น mPay  
Rabbit Line Pay และแบบที่เป็นเอกเทศ เช่น Inthanon หรือ Game Coin ต่ำงๆ  หำกจะจ ำแนกย่อยลงไปอีก ก็ยังแบ่งได้เป็น
แบบท่ีใช้อัตรำแลกเเลี่ยนคงที่และแบบไม่ตำยตัวอีกด้วย 

ภำยในปีนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์รำยย่อยในออสเตรเลีย มีแผนที่จะน ำ Power Ledger Initiative มำใช้ โดยจะใช้ 
Stable Coin และ Security ที่ก ำหนดขึ้น ในกำรซื้อขำยไฟฟ้ำระหว่ำงกัน ขณะเดียวกันบริษัทเอกชนบำงแห่งก็เริ่มใช้ Coin ของ 
Block Chain ในกำรระดมทุนกันแล้ว 

ส ำหรับธนำกำรกสิกรไทยเอง จำกกำรจัดกิจกรรม Hackathon ภำยในองค์กร ก็เริ่มมีแนวคิดที่จะน ำเทคโนโลยี Block Chain มำใช้
เป็นครั้งแรก โดยเน้นไปที่กำรออก Letter of Guarantee ให้กับบริษัทที่เป็นคู่ค้ำของกำรไฟฟ้ำภูมิภำค โดยธนำคำรมองว่ำ 
สำมำรถช่วยลดระยะเวลำและต้นทุนในกำรด ำเนินกำรได้ จำกเดิมที่ต้องร้องขอและจัดส่งเอกสำรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(ลูกค้ำ-ธนำคำร-กฟภ.)  ซึ่งใช้เวลำด ำเนินกำรมำก 

นอกจำกน้ี ทำงธนำคำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เอกสำร  Letter of Guarantee เป็นเอกสำรที่สำมำรถแปลงให้อยูในรูปอิเล็กทรอนิกส์
ได้และมีควำมเสี่ยงต่ ำ  เพรำะผูกมัดเฉพำะคู่สัญญำและไม่มีกำรแลกเปลี่ยนเงินเกิดขึ้นจริง อีกทั้งผู้มีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนก็มี
น้อยรำย จึงได้ตกลงใจที่จะน ำแพลตฟอร์ม  Block Chain มำประยุกต์ใช้งำนจริง ซึ่งหำกด ำเนินกำรส ำเร็จในอนำคตก็สำมำรถ
ขยำยตลำดออกไปยังลูกค้ำในธุรกิจอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย  

ในด้ำนข้อมูล ผู้ใช้งำนในระบบจะเห็นเฉพำะข้อมูลที่มีกำรส่งมำจำกผู้ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของสมำชิกอื่น ๆ  
ในระบบได้  

ในปี 2016 หลังจำกที่ได้ประสำนงำนในเบื้องต้นกับธนำคำรแห่งประเทศไทยในด้ำนกฎระเบียบกำรด ำเนินธุรกรรมแล้ว            
ทำงธนำคำรได้ติดต่อให้บริษัท IBM ซึ่งเป็นผู้น ำในด้ำน Power Ledger รำยหนึ่ง มำเป็นที่ปรึกษำของโครงกำร จำกนั้นก็ได้       
เชิญชวนธนำคำรพำณิชย์อื่น ๆ ให้เข้ำร่วมในโครงกำร และเปิดตัวใช้งำนแพลตฟอร์มอย่ำงเป็นทำงกำรในปี 2019 

กำรน ำ Block Chain มำใช้งำนนั้น นอกจำก Use Case ของ Letter of Guarantee ข้ำงต้นแล้ว ยังสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนรูปแบบอ่ืนๆ ได้อีกมำกมำย เช่น ข้อมูลทำงกำรแพทย์ของบุคคล กำรซื้อขำยอสังหำริมทัพย์ กำรซื้อขำยหลักทรัพย์   กำร
ซื้อประกันต่ำง ๆ ธุรกรรมทำงกำรเงินของธนำคำร รวมถึงกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
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Panel Discussion หัวข้อ Disruptive Technology and the Future of Productivity in Asia  

ดร. Avinash BM อธิบำยว่ำ เกำหลีใต้และจีนเป็นตัวอย่ำงท่ีชัดเจนในกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศ ในกำรประกอบ
ธุรกิจ และในกำรผลิตสินค้ำและให้บริกำร ขณะที่ประเทศในอำเซียนยังคงก้ำวตำมไม่ทัน และหำกต้องกำรประสบควำมส ำเร็จใน
โลกยุคเทคโนโลยีใหม่ จะต้องมุ่งเน้นไปที่กำรสร้ำงควำมเช่ือมต่อระหว่ำงกันในทุกระดับ ไปที่กำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถและ
กำรแข่งขัน 

 อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบัน Disruptive Technologies ได้กลำยมำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ ำวันแล้ว ไม่ว่ำจะตระหนักได้
หรือไม่ก็ตำม ตัวอย่ำงผลกระทบของ Disruptive Technologies 

 เกิดกำรเชื่อมต่อ (Connectivity) ระหว่ำง มนุษย์-อุปกรณ์-เครื่องจักร มำกขึ้น 
 หุ่นยนต์จะเข้ำมำทดแทนมนุษย์ในงำนท่ีมีควำมเสี่ยงสูง และจะไม่ถูกจ ำกัดบทบำทเฉพำะบำงพ้ืนที่อีกต่อไป แต่จะออกมำ

ท ำงำนเคียงข้ำงมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ส่งเอกสำรที่ใช้ตำมโรงพยำบำลในปัจจุบัน  
 ภำคกำรผลิตปรับเปลี่ยนไปสู่กำรเป็น Digital Manufaturing ขณะเดียวกัน Augmented Reality (AR) และอุปกรณ์

สวมใส่ต่ำง ๆ จะถูกน ำมำใช้ในกำรอบรมเจ้ำหน้ำท่ีที่ปฏิบัติงำนท่ีหน้ำงำน ตลอดจนกำรประชุมทำงไกลร่วมกัน  
 นวัตกรรมจะช่วยปรับปรุงกระบวนกำร ตลอดทั้งห่วงโซ่กำรผลิตสินค้ำและบริกำร รวมถึงกำรตัดสินใจต่ำง ๆ ท ำให้ธุรกิจ 

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ลดต้นทุน และระยะเวลำกำรส่งมอบแก่ลูกค้ำ ท ำให้ธุรกิจมีควำมยืดหยุ่นและคล่องตัว และ       
ท ำก ำไรได้มำกข้ึน 

 นวัตกรรม เช่น IoT  A.I. Big Data Analysis สำมำรถสร้ำงมูลค่ำมหำศำลให้กับภำคธุรกิจและกำรเงิน ตลอดจนถึง    
ภำคกำรศึกษำ และสำธำรณสุข ประชำกรจะมีคุณภำพชีวิต สุขภำพ และสภำพแวดล้อมท่ีดีขึ้น  

 เกิดสินค้ำและบริกำร ตลอดจนธุรกิจใหม่ๆ ข้ึน โดยที่สินค้ำและบริกำรมีคุณภำพที่ดียิ่งข้ึนในรำคำที่รำคำถูกลง 
 เข้ำถึงแรงงำนส่วนที่ยังไม่ได้น ำมำใช้ ท ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ขณะเดียวกัน Disruptive Technologies ก็น ำมำซึ่งควำมกังวลในดำ้นต่ำง ๆ เช่น 

 ประเทศเศรษฐกิจเกดิใหม่พัฒนำสูเ่ป็นประเทศอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็ว 
 ประชำกรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเรว็  
 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ถูกน ำเข้ำมำใช้ 
 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง มนุษย-์อุปกรณ-์เครื่องจักร ท่ีเพิ่มขึ้น 
 กำรแข่งขันกันระหว่ำงธุรกิจข้ำมพรมแดน 

ค ำถำมที่ตำมมำก็คือ เรำจะบรหิำรจัดกำรผลกระทบต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้ในเวลำเดยีวกัน และเกิดขึ้นในวงกว้ำงนี้ได้อย่ำงไร 

 เรำมีทักษะพร้อมที่จะกำรรองรับกับเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่ำนี้แล้วหรือยัง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคแรงงำนที่ต้องกำรกำร
พัฒนำทักษะใหม่ ๆ ในกำรประกอบอำชีพ หรือเผชิญกับควำมเสี่ยงที่จะสูญเสียต ำแหน่งงำน ซึ่งจะกำรคำดกำรณ์         
ขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ แรงงำนจ ำนวน 137 ล้ำนคน ใน 5 ประเทศ (ไทย กัมพูชำ เวียดนำม อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์) จะตกงำนเพรำะกำรเข้ำมำของ Disruptive Technologies  

 ภำครัฐมีนโยบำย กฎระเบียบ หรือกฎหมำยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นจำกเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือไม่  
 ประเทศมีโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิตัล หรือ ICT เพียงพอท่ีจะรองรับกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จะลงทุนในด้ำนโครงสร้ำง

พื้นฐำนและบุคลำกร และผลักดันให้เกิดกำรปรับตัวไปสู่สังคมยุคเทคโนโลยีใหม่ได้อย่ำงไร ภำยในก ำหนดระยะเวลำ
เท่ำใด 
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 มีมำตรกำรป้องกันควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์และควำมเป็นส่วนบุคคลอย่ำงไร ทั้งในส่วนของภำครัฐและเอกชน 
และควำมร่วมมือระหว่ำงกัน 

 ภำคธุรกิจมีควำมเข้ำใจหรือไม่ว่ำ Disruptive Technologies จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจแบบเดิมอย่ำงไร      
ได้เตรียมพร้อมส ำหรับรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และมีช่องทำงกำรเข้ำถึงและแหล่งเงินทุน
เพียงพอหรือยัง เช่น กำรน ำ 3D Printing มำใช้ในกำรผลิตช้ินส่วนเครื่องจักร ท ำให้หมดควำมจ ำเป็นที่ต้องซื้อสินค้ำ
โดยตรงจำกผู้ผลิต 

 
ศ.ดร. Naohiro Shichijo ให้ข้อสังเกตุเพิ่มเติมว่ำ “กำรมองอนำคต” เพื่อรองรับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตของประเทศใน
เอเชียนั้น แตกต่ำงจำกประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพำะในแง่มุมต่ำง ๆ ต่อไปนี้ 

 กำรก้ำวสู่กำรเป็นประเทศอุตสำหกรรมของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
 สังคมที่มีประชำกรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรเกษตร 
 ภัยธรรมชำติต่ำง ๆ เช่น พำยุโซนร้อนและภำวะโลกร้อน 
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ และกำรสร้ำงควำมเชื่อมต่อระหว่ำงกัน 
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ความรู้ที่ได้จาก Group Discussion 

ผู้ประกอบกำรต้องตระหนักถึงอุปสรรคส ำคัญตำ่ง ๆ ในกำรผลักดันให้เกิดกำรน ำ Disruptive Technologies มำใช้งำนจริงได้ ดังนี้ 
(1) กำรขำดควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจำกควำมไม่เข้ำใจว่ำ  Disruptive Technologies จะส่งผลกระทบ ทั้งใน   
เชิงบวกและลบต่อตนเองและหน่วยงำนอย่ำงไร จึงไม่เกิดแรงจูงใจหรือควำมกระตือรือร้นท่ีจะเปลี่ยนแปลง   
(2) สภำพแวดล้อม (Eco System) และโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีไม่เพียงพอที่จะรองรับเทคโนโลยี รวมทั้งมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี 
(3) กำรขำดบุคลำกรที่มีทักษะและควำมรู้ควำมเข้ำใจเพียงพอที่จะน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ มำใช้จนเกิดผลสัมฤทธ์ิ   
(4) กำรขำดประสบกำรณ์และกำรลงมือปฏิบัติจริง ท ำให้ไม่สำมำรถเล็งเห็นได้ว่ำจะน ำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จริง (Use Case)   
ได้อย่ำงไร  
(5) ไม่มีควำมร่วมมือในด้ำนกำรค้นคว้ำวิจัยหรือกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ ระหว่ำงองค์กรและหน่วยงำนต่ำง ๆ  
(6) ขำดกำรสนับสนุนในด้ำนนโยบำยและแหล่งเงินทุนจำกภำครัฐ ฯลฯ  
(7) ขำดโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีจะรองรับด้ำนดิจิทัลและอุตสำหกรรม 4.0 ของประเทศ อย่ำงเพียงพอ 
(8) ขำดกำรวำงแผนระยะยำว ที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้ประกอบกำร SME ซึ่งส่วนมำกก ำหนดเฉพำะยุทธศำสตร์แนวตั้งรับ 
แต่ไม่ได้ต่อยอดไปถึงกลยุทธ์เชิงยุทธ์เชิงรุกที่จะช่วยสร้ำงรำยได้หรือธุรกิจใหม่ ๆ 
 
แนวทางการด าเนินการ 

(1) เร่งส ำรวจและประเมินสถำนะควำมพร้อมรับมือกับ Disruptive Technologies   
(2) เทียบเคียงควำมสำมำรถกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน เพื่อหำจุดอ่อนและโอกำสในกำรพัฒนำ  
(3) ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำร เช่น ธุรกิและเทคโนโลยีที่ต้องกำรน ำมำใช้ 
(4) ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ที่จะต้องเร่งด ำเนินกำร เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงำนไปสู่กำรเป็น Digital Organization หรือ Smart 
Manufacturing 
(5) เร่งท ำกำรสื่อสำรให้บุคลำกรในองค์กรรับทรำบและเข้ำใจตรงกันถึงสถำนะภำพในปัจจุบัน รวมทั้งควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและ
โอกำสที่จะสูญเสียไป หำกยังคงไม่ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำน ซึ่งอำจน ำกรณีศึกษำกำรใช้งำนจริง (Use Case) ต่ำง ๆ หรือ 
Prove of Concept มำแสดงเพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีเป็นรูปธรรมมำกข้ึน 
(6) กำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง เช่น โครงสร้ำงพื้นฐำน แหล่งเงินทุน เครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
บุคลำกรที่มีทักษะควำมรู้ ท้ังนี้ จะต้องมีกำร Re Skill เพื่อให้บุคลำกรมีทักษะเพียงพอท่ีรองรับกำรปฏิบัติงำนกับเทคโนโลยีใหม่  
(7) ประกำศแนวทำงใหม่ที่จะน ำมำใช้ เพื่อให้ทุกภำคส่วนยอมรับและร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำง
เดียวกัน และบรรลุผลตำมควำมมุ่งหมำย รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจเพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้ำมำมีส่ วนร่วมในกำรปรับรูปแบบกำร
ด ำเนินงำนไปเป็นดิจิตัล 
(8) ให้ควำมส ำคัญและกำรสนับสนุนกำรค้นคว้ำและวิจัยเพื่อสร้ำงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีเวทีในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
(9) ผลักดันให้ภำครัฐออกกฎหมำยยกเว้นภำษีส ำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0 ตลอดจนถึง
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำของ SME และกำรพัฒนำของพื้นที่รอบนอกต่ำง ๆ  
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ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ 

3.1 ประโยชน์ต่อตนเอง 

 เรียนรู้แนวทำงกำรน ำเทคโนโลยีไปใช้งำนจริง รวมทั้งประสบกำรณ์และข้อคิดจำกกำรบุกเบิกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรน ำ IoT และ Data Analytics มำประยุกต์ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงฟำร์มเลี้ยงกุ้งของ JALA  หรือ
หุ่นยนต์และเครื่องจักรที่มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจและขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เช่น หุ่นยนต์ขนส่งสินค้ำ หรือรถบริกำร
ต่ำงๆ ในสนำมบิน ที่สำมำรถท ำงำนได้เองอย่ำงเป็นเอกเทศ 

 เรียนรู้กำรวำงแผนอนำคตเพื่อก ำหนดเป้ำหมำยเทคโนโลยีที่จะน ำมำใช้ (Roadmap) ด้วยเครื่องมือ Foresight ซึ่ง
วิทยำกรได้อธิบำยหลักแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสำธิตแนวทำงกำรเริ่มต้นกิจกรรม ท ำให้มีควำมเข้ำใจวิธีกำรมำกขึ้น 

 มีข้อมูลเกี่ยวกับกำรสมัมนำและแหล่งควำมรู้ เพื่อให้ใช้ศึกษำต่อยอดด้วนตนเองได้ 
 ตระหนักรู้ถึงภัยแฝงที่มำพร้อมกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เช่น กำรสูญเสียต ำแหน่งงำนของแรงงำนในภำคกำร

ผลิต/เกษตร ช่องโหว่ด้ำนควำมปลอดภัยที่อำจเกิดขึ้นจำกผลกระทบของ Quantum Advantage   
 ข้อเสนอในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น เช่น กำรเสนอให้มี Universal Basic Income ส ำหรับวัยแรงงำนทุกคน 

 
3.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสงักัด 

 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ไดร้ีบไปแบ่งปนักับเพื่อนร่วมงำน โดยแนวทำงกำรน ำเทคโนโลยปีระเภทต่ำง ๆ ไปใช้จริง (Use Case) 
ซึ่งน่ำจะมีประโยชน์กับ Software Developer ทั้งหลำย เพรำะกำรไดศ้ีกษำตัวอย่ำงกำรใช้งำนจริง สำมำรถช่วยกระตุ้น
ให้เกิดกำรเกดิแนวคิดในกำรประยกุต์ใช้งำนในลักษณะอื่น ๆ ได้ง่ำยขึ้น 

 กำรวำงแผนอนำคตด้วย Foresight และเครื่องมือต่ำง ๆ เป็นแนวทำงที่น่ำสนใจและได้รับกำรยอมรบัจำกนำนำประเทศ 
นอกจำกน้ี ยังสำมำรถน ำแนวทำงบำงอย่ำง เช่น กำรท ำ Delphi Survey หรือ Horizontal Scanning ไปใช้ในกำร
แสวงหำข้อมูลหรือควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย หำกได้ศึกษำเพิ่มเติมน่ำจะมีประโยชน์ต่อกำรวำงแผนงำนต่ำง ๆ ไม่เฉพำะ
กำรวำงแผนอนำคตส ำหรับเทคโนโลยีเท่ำน้ัน  

 ตระหนักรู้ถึงภ้ยคุกคำมที่จะเกดิขึน้จำก Quantum Advantage ที่จะมำถึงตัวเร็วกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว้  และทรำบถึง
แนวทำงที่อำจจะแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้ ท ำให้สำมำรถตดิตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ปญัหำ เตรียมพร้อมรับมือกับ 
ควำมเสีย่งท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที 

 

 
3.3 ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการในหัวข้อนั้นๆ 

ได้ศึกษำเรียนรู้แนวทำงกำรด ำเนินงำนของประเทศอื่น ๆ ว่ำมีกำรพัฒนำไปในทิศทำงใดบ้ำง ท ำให้สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกับ
กำรด ำเนินงำนของประเทศหรือภำยในองค์กร และทรำบว่ำจะต้องเร่งพัฒนำในด้ำนใดเพิ่มเติมบ้ำง เช่น กำรจัดหำแหล่งเงินทุน  
กำร Re-Skill และเตรียมบุคลำกรให้มีทักษะควำมรู้เพียงพอท่ีจะท ำงำนกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 

 

3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ 

 
 



 

Ms. Chantaramass Sanasen Pankam 

EGAT, Thailand 

 

©Asian Productivity Organisation 

23 April 2019 

 

Action Plan (The content in italics is for illustration). Please use additional sheets as necessary. 
 

* three months; six months; nine months; one year; long-term 

 
Key focus area 

and  

Objective(s)  

 

Issues/needs 

addressed 

Strategies and 

initiatives 

Expected 

outcomes 

Department/U

nit responsible 

Timeline* Evidence of success (KPI 

achievement) 

Promote the 

application of 

disruptive 

technologies 

within the 

organization 

 

Use existing 

‘Use Cases’ as 

Prove of 

Concepts to 

drive more 

actualization of 

disruptive 

technologies  

Organize 

Knowledge 

Sharing’s session 

and share 

interesting ‘Use 

Cases’ of 

disruptive 

technologies 

with peers 

 

Developers 

are inspired 

by said ‘Use 

Cases’ and 

look to initiate 

their own 

projects  

System 

Management 

and 

Development 

Division 

Within 2-3 

months 

- Organize at least 2 

knowledge-sharing sessions 

- Feedback from 

questionnaire/survey 

Raise concerns 

regarding the 

risks/threats 

presented by 

Quantum 

Computing  

 

Potential risks 

threats to 

network’s 

security or 

data/applicati

on encryption 

Share the 

information on 

Quantum 

Computing’s 

potential 

security 

vulnerabilities 

with peers. 

Developers 

become 

more alerted, 

monitor 

closely any 

progresses 

made to 

address the 

vulnerabilities 

and ready to 

implement 

the fix as soon 

as it become 

available for 

public use 

System 

Management 

and 

Development 

Division 

Within 2-3 

months 

- Address the 

aforementioned potential 

risks/threats to CTO and ICT 

Executives in written or 

verbal statement and share 

the contents with 

whomever it may concern 

  

 



   
 

   
 

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 

4.1 ก าหนดการฉบับล่าสุด (Program) 

  



Forum on Disruptive Technologies and Technology-driven Productivity 
Jakarta, Indonesia, 26-28 March 2019 As of 27 February 2019  

Start End Theme: Disruptive Technology, Productivity and the Future Economy 

Key questions to address: How will different emerging technologies affect labor productivity in industry, 

agriculture and the wider world or work? How can governments and firms in Asia-Pacific manage these disruptive 

impacts and take advantage of the opportunities these technologies offer? 

Objectives: 

a) To provide government officials with the latest, most relevant expertise on disruptive technologies, 

their social and economic impacts with special consideration of their effects on productivity, and 

possible policy responses to address the challenges created by these technologies; 

b) To provide a platform for government officials and experts to share ideas on and discuss advances 

currently transforming business, employment, and the global economy, or which may do so in the 

future, as a result of the development of disruptive technologies; and 

c) To help member governments be more future-ready for disruptive technologies through the 

development of concrete actions and the dissemination of learning by participants. 

Venue: 

   Name:       Gran Melia Jakarta 

    Address:    Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan, South Jakarta 

    Phone:      +62-21-30014151 

    Fax:          +62-21-5268181 

    Email:        info@granmeliajakarta.com 

    Url:           https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/java/gran-melia-jakarta/index.html 

 

<Day 1> Tuesday, 26 March 2019 

7:30 9:00 Registration of Participants 

9:00 9:30 Opening Ceremony - Auditorium 

 Introduction to the APO (video) 

 Opening Remarks by the Asian Productivity Organization (APO) 

 Welcome Speech by the APO Director for Indonesia (Tentative) 

 Group Photo with Guests of Honor, Resource Persons, Moderators and Emcee 

9:30 10:15 Plenary Presentation 1: What is Disruptive Technology? An Overview – Professor Naohiro Shichijo - 

Auditorium 

Objective:  This presentation will explain the meaning disruptive innovation and disruptive technology; provide 

some historical and emerging examples of disruptive technologies and their impacts on industries and wider 

society; explore some of the major potential changes arising from the interaction of these technologies and sketch 

out what the future economy may look like   

10:15 10:30 Networking Break  

10:30 11:15 Plenary Presentation 2: Artificial Intelligence and the Future of Data – Irzan Raditya – Auditorium  

Objective: This presentation will explain the basics of artificial intelligence and its main applications in the 

current and future economy; outline some current use cases; explain the consequences of AI on productivity, work, 

and employment  – with a focus on Asia-Pacific 

11:15 12:00 Plenary Presentation 3: Industry 4.0 and Beyond: The Internet of Things, Big Data Analytics, and Smart 

Factories– Dr. Avinash BM Auditorium 

Objective: This presentation will explain the basics of Industry 4.0 and its main component technologies; outline 

some current use cases and significant use cases; explain the consequences of Industry 4.0 on productivity, work, 

and employment – with a focus on Asia-Pacific 

12:00 13:15 Networking Lunch at Gran Melia Jakarta 

13:15 14:00 Plenary Presentation 4: Disruption in Transport: Ride sharing, Autonomous Vehicles and other Innovations–

Joseph Lew - Auditorium 

Objective:  This presentation will outline emerging technologies in the transport industry including ride sharing, 

autonomous vehicles and other new models of transport; evaluate some of the impacts of these technologies on 

access, productivity, and sustainability; and explore issues related to development and adoption of these 

technologies 

14:00 14:45 Plenary Presentation 5: Quantum Computing: Implications and Issues – Doug Beynon 

Objective: This presentation will explain the basics of quantum computing; show the state of the art and its 

development trajectory and prospects for commercialization; outline the consequences of blockchain on 

productivity, work, and security– with a focus on Asia-Pacific 

14:45 15:00 Networking Break (at Gran Melia Jakarta) 

15:00 16:00 Panel Discussion 1: Disruptive Technology and the Future of Productivity in Asia 

Objective: This session will allow panelists to discuss the cross-cutting issues related to disruptive technologies, 

mailto:info@granmeliajakarta.com
https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/java/gran-melia-jakarta/index.html
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with specific reference to Asia-Pacific economies, politics, and society 

Proposed Panelists: Joseph Lew, Irzan Raditya, Dr. Avinash, Liris Madungtyas 

16:00 17:00 Concurrent Breakout Sessions 1 (1 Auditorium and 3 Conference Rooms) (Noted to Provide) 

 

 

Entrepreneurship and 

Commercialization of Disruptive 

Technology - Mr. Doug Beynon 

Venue TBC 

 

Objective: This session will discuss 

issues relating to supporting 

entrepreneurship and 

commercialization of disruptive 

technologies  

Building Scenarios with Smart 

Strategies –  Professor Shichijo 

Venue TBC 

 

Objective: This session will 

demonstrate the tools and steps in 

strategic foresight for science and 

technology policy and planning. 

 

 

Harnessing Disruptive Technologies 

for MSMEs – Dr Avinash 

Venue TBC 

 

Objective: This session will explore 

the opportunities and challenges of 

adopting and leveraging disruptive 

technologies for MSMEs 

 

 

 

<End of Day 1 Sessions> 

19:00 -  

onwards 

Brief Socials for Non-PMDP Participants – Venue TBD 

APO Welcome Dinner for APO International Participants, Experts, VIPs – Tentative at Gran Melia Jakarta 

– Restaurant Name will be decided upon survey by the NPO and Host by the APO 

<Day 2> Wednesday, 27 March 2019 

8:55 9:00 Call to Order  

9:00 9:45 Plenary Presentation 6: Disruptions in Energy: Indonesia’s Experiences and Strategy –Ministry of Energy – 

Auditorium (Tentative) 

Objective: This presentation will explain the fundamentals of new energy production and management 

technologies; their impacts in terms of access, efficiency, and sustainability; outlining Indonesia’s experience and 

long-term strategy to leverage disruptive energy technologies 

 

9:45 10:30 Plenary Presentation 7: The Future of Food and Farming – Liris Maduningtyas – Auditorium  

Objective: This presentation will outline emerging technologies in the food and agriculture; evaluate some of the 

impacts of these technologies on access, productivity, and sustainability; and explore issues related to development 

and adoption of these different technologies with regard to Asia-Pacific 

 

10:30 11:00 Networking Break 

 

11:00 12:00 Plenary Presentation 8: Managing Disruption: Experiments in Reskilling and Universal Basic Income – Sarath 

Davala - Auditorium 

Objective: This presentation will outline the policy instruments that can help governments manage the 

socioeconomic consequences of disruptive technologies; discuss a few policy responses to technological 

unemployment including the different variants of basic income; with focus on the suitability of these policies 

across different countries in Asia-Pacific 

 

12:00 13:15 Networking Lunch at Gran Melia Jakarta 

13:15 14:45 Panel Discussion 2: Policy Challenges and Opportunities in Managing Technological Disruption - 

Auditorium 

Objective: This session will allow panelists to discuss the various policy challenges and opportunities involved in 

managing the socioeconomic and political effects of technological disruption in general, and of specific 

technologies 

 

Proposed Panelists: Sarath Davala, Naohiro Shichijo, Doug Beynon, Ministry of Energy 

14:45 15:00 Networking Break  

15:00 16:00 Plenary Presentation 9: Blockchain as a Breakthrough Technology– Silawat Tao Santivisat 

Objective: This presentation will explain the basics of blockchain and its main applications in the current and 

future economy; outline some current use cases; explain the consequences of blockchain on productivity, work, and 

employment – with a focus on Asia-Pacific 

16:00 17:00 Closing Ceremony 

 Summary and Integration c/o the APO 

 Vote of Thanks from the Participants 

 Closing Remarks 

 Group Photo 

                                                           <End of Day 2 Sessions>  
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<Day 3> Thursday, 28 March  (for APO Participants) 

8:50  Call to Order  

9:00 11:00 Open Forum and Group Discussions: 

 Guide Questions (TBC): 

1. What are the key points/insights raised in the presentations/sessions that are crucial in improving the 

productivity of your country given its present context that your NPO can support through its capacity 

building programs? 

2. What will be the next step(s) after the Forum in looking into the disruptive technology and 

technology-driven productivity of APO member economies? 

(Note: Participants will be divided into small groups to discuss the questions. It will be followed with a 5-minute 

presentation by each group.) 

Summary Statement by Speakers and Open Forum 

11:00 11:30 Networking Break  

11:30 12:30 Closing sessions (for APO overseas) participants 

 Evaluation by Resource Persons and Participants 

 Message from Resource Persons 

 Vote of Thanks from the Participants 

 Message and Reminder from the APO 

 Awarding of Certificates to International Participants 

 Closing Remarks 

 Group Photo 

12:30  Lunch and free time (at Gran Melia Jakarta) 

  <End of Day 3 Sessions> 

 

 



   
 

   
 

4.2 เอกสารประกอบการประชมุ/สัมมนา (Training Materials) 
 

สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบได้จำก QR Code ต่อไปนี ้

 

หรือจำก URL http://apo-net.sakura.ne.jp/ 

โดยใช้ Username : 19rp25frmdtp  และ  Password : 19rp25frmdtpmrch 

 
 

 
 

 

http://apo-net.sakura.ne.jp/

