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จัดท าโดย นางสาววิภาพร อัศวพศิิษฐ์  
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต ิ
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ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
1.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพื่อให้ความเข้าใจและความรู้แก่ผู้แทนจากภาครัฐถึงแน้วโน้มล่าสุด เกี่ยวกับ Disruptive 
Technologies ผลกระทบของ Disruptive Technologies ทั้ งต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะในภาคการผลิต รวมทั้งแนวทางการวางนโยบายเพื่อตอบสนองต่อการพลิกโฉม
เฉียบพลันของเทคโนโลยี 

 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้เช่ียวชาญและตัวแทนจากภาครัฐได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมอง
ต่อการเจริญเติบโตของ Disruptive Technologies ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ 
การจ้างงาน และเศรษฐกิจโลกในภาพรวม 

 เพื่อสร้างการเตรียมความพร้อมให้ผู้แทนจากภาครัฐ ส าหรับอนาคต โดยการวาง action plans ที่
เกี่ยวเนื่องกับ Disruptive Technologies 
 

 
 
 
 
 



 

รายงานการเขา้ร่วมโครงการเอพีโอ 
19-RP-25-GE-CON-B Forum on Disruptive Technologies and Technology-driven Productivity 
 

หน้า 2 ของ 26  

1.2 เนื้อหา/องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย่างประเด็นท่ีสามารถน ามา
ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย ได้แก่ 
 
 Plenary Presentation 1: What is Disruptive Technology? An Overview บ ร ร ย า ย โด ย

Professor Naohiro Shichijo  
- ผู้บรรยายแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องความหมายของ Disruptive Technology รวมทั้งยกตัวอย่าง

ของ Disruptive Technology ที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ  
 Connectivity เทคโนโลยี มือถือ และล่าสุด เช่น blockchain 

 
 

 Automation เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Cognification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการเขา้ร่วมโครงการเอพีโอ 
19-RP-25-GE-CON-B Forum on Disruptive Technologies and Technology-driven Productivity 
 

หน้า 3 ของ 26  

 Mobility 

 
 
 

 Life Sciences 

 
 

 Energy, Clean Technology 
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- เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อสังคม 
ทั้งในแง่บวกและลบ เช่น ส่งผลบวกต่อแนวโน้มการมีอายุยืนยาวขึ้นของคนในสังคม เนื่องจาก
เทคโนโลยีต่าง ๆ ขณะเดียวกัน การถูกแทนท่ีด้วย AI ในตลาดแรงงานกม็ีสูงขึ้นด้วยเช่นกัน  

- ผู้บรรยายได้อธิบายเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคต หรือ Foresight ซึ่งมุ่งการศึกษาแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ในอนาคตในระยะยาว ทั้งแนวโน้มที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อสะท้อน
แนวคิดว่าเรื่องของอนาคตนั้นมีความเป็นไปได้ในหลายทิศทาง โดยการท า Foresight ส่วนใหญ่
จะใช้เพื่อการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เพื่อวางแผนการพัฒนาในระยะยาว  
 

 
 
- ลักษณะส าคัญของ Foresight ประกอบด้วย 

เวลา มีการระบุช่วงเวลา เช่น 5 ปี 10 ปี 25 ปี เป็นต้น 
ปัญหา ไม่ใช่ปัญหาในความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง 
ทฤษฎี เป็นความพยายามทีจ่ะใช้และสร้างทฤษฎีในการศึกษา  
เทคนิคการวิเคราะห ์
การน าผลที่ได้ไปใช้ เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต  

- การคาดการณ์อนาคต หรือ Foresight นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิทัล 
เช่นปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการเตรียมรับกับ Disruptive technology ต่าง ๆ  

- ประเทศญี่ปุ่นได้น าการศึกษาการคาดการณ์อนาคต หรือ Foresight มาใช้และน าเสนอแนวคิด 
Society 5.0 หรือ  Super Smart Society ซึ่ งเป็น Human-centred Cyber Society ซึ่ งมี
ความคล้ายกับ Industry 4.0 แต่ยึดหลัก Human-Centric  
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- ตัวอย่าง Foresight ในการสร้างวิสัยทัศน์ส าหรับการก าหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

 
 
- การใช้การคาดการณ์อนาคต (Foresight) ส าหรับการวางแผนนโยบายทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศญี่ปุ่น 
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 Plenary Presentation 2: Artificial Intelligence and the Future of Data บรรยายโดย Irzan 
Raditya 
- ผู้บรรยายอธิบายถึงความหมายของ Artificial Intelligence หรือ AI ว่าสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

 Artificial Narrow Intelligence หรือ ANI เช่น รถยนต์ขับเคลือนด้วยตนเอง เกษตร
สมัยใหม่ 

 Artificial General Intelligence หรือ AGI คือการที่สามารถท าทุกสิ่งอย่างที่เฉกเช่น
มนุษย์หรือมากกว่า 

โดยปัจจุบันยังมีเฉพาะ ANI เท่านั้น 
- นอกจากน้ีผู้บรรยายยังอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องโอกาสของ AI ในตลาด ASEAN และความสามารถ

ที่เพ่ิมขึ้นของ AI  
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- ทั้งนี้ผู้บรรยายได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของ AI ในเรื่องของ Machine Learning 

และ Natural Language processing (NLP) รายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

 
 
Machine Learning มีจุดแข็งคือ การใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย และสามารถเรียนรู้ด้วย
แนวคิดที่เรียบง่าย อย่างไรก็ตามยังมีข้อด้วยในเรื่องของการเรียนรู้แนวคิดเชิงประยุกต์จากข้อมูล
ที่จ ากัด รวมทั้ง ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลชุดใหม่ ๆ  
Natural Language processing (NLP) แ บ่ ง เป็ น  2 ส่ ว น คื อ  Natural Language 
Understanding (NLU) ซึ่งมีความสามารถและความเข้าใจในการตีความต่าง ๆ อย่างครอบครุม 
ซึ่งจะสร้างผลกระทบอย่างมากในภาคธุรกิจ เช่น โปรแกรม Chatbot ที่ช่วยให้ข้อมูลต่าง ๆ ใน
การส น ท น าท างโป รแก รม Line Official Account เป็ น ต้ น  แล ะ  Natural Language 
Generation (NLG) การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาษาที่สื่อสารได้ โดยผู้บรรยายได้ยกกรณีศึกษา
ของ Toutiao ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อท่ีใช้ AI เป็นส่วนส าคัญ 

- แม้ว่า AI จะมีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และถูกมองว่ามีผลกระทบมากต่อการจ้างงาน 
ผู้บรรยายมองว่า แม้บางอาชีพอาจมีการจ้างงานน้อยลง human skill ยังเป็นสิ่งจ าเป็น คือ ยังมี
งานบางอย่างที่ AI ยังไม่สามารถแทนที่ได้ และนอกจากนี้จะมีอาชีพเกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับ AI 
อีกด้วย  
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 Plenary Presentation 3: Industry 4.0 and Beyond: The Internet of Things, Big Data 
Analytics, and Smart Factories บรรยายโดย Dr. Avinash BM 
 

 
 
- อุตสาหกรรมในยุค 4.0 เน้นการเทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยการใช้ 

Internet of Things (IoT) เพื่อช่วยให้มนุษย์และเครื่องจักรท างานได้ดียิ่งขึ้น ภายในเวลาที่
รวดเร็วท่ีสุด  
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- ซึ่ง Industry 4.0 มุ่งเน้น ดังนี ้
 การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการผลิต 
 มีระบบการติดต่อสื่อสาร การเช่ือมโยงระบบต่างๆ ผ่าน IoT 
 สนับสนุนคนและเครื่องจักรกลให้สามารถท างานตามหน้าท่ีของตนเองได้ดียิ่งข้ึน 
 สามารถส่งมอบงานในระยะเวลาอันสั้นลง 
 ติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ระหว่างกันและกันได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น 

ระหว่างแผนก, ระหว่าง คู่ค้า, ระหว่างกระบวนการผลิต และระหว่างคน 
 มีการน าข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการเพิ่มผลผลิต พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต 

สร้างอ านาจในการตัดสินใจให้กับเจ้าของธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจในเติบโตขึ้น 
 

 
 
- ผู้บรรยายได้อธิบายเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) ดังนี้  

Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเช่ือมโยงหรือส่ง
ข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเช่ือมโยงนี้ง่ายจนท าให้เราสามารถสั่ง
การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึง
การเช่ือมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการ
ใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็นเทคโนโลยี Smart ต่าง ๆ อาทิ Smart Device, Smart Grid, Smart 
Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation เป็นต้น 
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- IoT กระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ คิดค้นธุรกิจต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อมนุษย์ และถือเป็น
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 

- อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของ IoT ยังมีความท้าทายในด้านต่าง ๆ เช่น  
 Privacy and Security ความสามารถในการเช่ือมต่อโดยง่ายน ามาซึ่งความเสี่ยงของ

ข้อมูล ท้ังในเรื่องข้อมูลส่วนตัว และการควบคุมหรือโจมตีข้อมูลต่าง ๆ  
 Connectivity เช่น การเช่ือมต่อข้อมูลพร้อมกันด้วยอุปกรณ์หลายๆตัว 
 Compatibility and Longevity เทคโนโลยีหลายอย่างจะล้าสมัยในท่ีสุด 
 Standards เช่น มาตรฐานสากลส าหรับเรื่อง IoT และอุตสาหกรรม 4.0 ยังค่อนข้าง

จ ากัด 
 Intelligent Analysis and Actions การวิเคราห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่อัดแน่น

แบบ real-time 
- สิ่งท้าทายของ IoT ในมุมของภาคส่วนต่าง ๆ  

 
 
 

 Plenary Presentation 4: Disruption in Transport: Ride sharing, Autonomous Vehicles 
and other Innovations บรรยายโดย Joseph Lew 
- ผู้บรรยายกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมของภาคการคมนาคม โดยเทคโนโลยีที่น ามาพูด

ถึงคือ Autonomous Vehicles และรูปแบบของผู้บริโภคเรื่อง Ride sharing 
- วิวัฒนาการด้านการคมนาคม ฯ ปัจจุบันนั้น การน า application เข้ามามีบทบาทในการเดินทาง

นับเป็นความคุ้นเคยอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกคนขับผู้
ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเราได้ เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากหลังจากให้บริการ 
application ต่าง ๆ ผู้รับบริการจะสามารถแสดงความเห็นต่อการให้บริการของคนขับนั้นๆ เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบในเรียกใช้บริการครั้งต่อไป  
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จะเห็นได้ว่าธุรกิจ application ที่เกี่ยวกับการให้บริการยานพาหนะ มีจ านวนมากข้ึนรวมทั้งมีรายได้
สูงเพิ่มขึ้น และยังขยายเกี่ยวเนื่องไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจส่งอาหาร delivery 
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- จากนั้นผู้บรรยายได้ยกกรณีของ Ubers self-driving trucks ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งแบบไร้

คนขับที่ได้เกิดขึ้นแล้ว โดยมองว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับรถโดยประมาท และช่วยให้
คนขับมีประสิทธิภาพและความพร้อมของร่างกาย และท าให้สามารถประหยัดเวลาเพื่อ
ด าเนินการด้านอ่ืนๆ 

- ขณะเดียวกัน ยังคงมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุของรถแบบไร้คนขับออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บรรยาย
ให้ความเห็นว่า เนื่องจาก ในบางกรณีเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าและอาจจะไม่ได้มีการตั้งค่า
ระบบการเตือนไว้ 
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- Autonomous Vehicles จึงยังมีจุดที่ต้องพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อาท ิ

พัฒนาจุดบอดที่อาจจะไม่สามารถมองสิ่งกีดขวางรอบด้านได้ชัดเจนได้ดีเท่ากับการใช้คนขับ  
ความสามารถในการแยกแยะวัตถุต่าง ๆ  
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- การก าหนดผังเมืองที่ชัดเจนนั้น มีส่วนในการก าหนดเส้นทางการใช้ Autonomous Vehicles 

เพื่อควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ โดยผู้บรรยายมองว่าหากมีการใช้งาน Autonomous Vehicles 
บนถนนท่ีไม่มีวินัยการจราจร อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ท้ังนี้ ไหวพริบของผู้ขับขี่ยังเป็นส่วน
ส าคัญในบางสถานการณ์ 
 

 
 
- ส าหรับประเทศสิงคโปร์ได้มีการน า Autonomous Vehicles มาใช้แล้ว เช่น ใช้เพื่อท าความ

สะอาดพื้นท่ีสาธารณะต่าง ๆ และใช้เพื่อขนส่งสัมภาระในสนามบินนานาชาติสิงคโปร์  
- ในมุมมองเรื่องผลกระทบต่อการจ้างงาน ผู้บรรยายมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกับผู้บรรยายท่าน

ก่อน คือ แม้บางอาชีพจะได้รับผลกระทบในเชิงลบ แต่ Autonomous Vehicles จะท าให้เกิด
อาชีพใหม่ ๆ ขึ้นด้วย  

 
 Plenary Presentation 5: Quantum Computing: Implications and Issues บ ร ร ย าย โด ย 

Doug Beynon 
- ความเร็วของคอมพิวเตอร์ในอดีตถึงปัจจุบัน เกิดจากการพัฒนาให้ระบบประมวลผลมีขนาดเล็ก

ลงและเร็วขึ้นเรื่อยๆ Quantum Computer นั้นเปรียบเสมือน ‘สมอง’ ของคอมพิวเตอร์ ที่มี
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ความเร็วในการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะท าให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ไวขึ้น เมื่อเรียนรู้ไวขึ้นก็
จะฉลาดมากข้ึน 

- ในอนาคต Quantum Computer จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ในหลายภาคส่วน และ
โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์, เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมยา, เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ท่ีใช้
ระบบ Machine Learning เช่น ปัญญาประดิษฐ์ รถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ ฯลฯ ซึ่งจะฉลาด
และสามารถท างานได้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 

 
 

- ปัจจุบัน หลายหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนให้ความสนใจในการลงทุนในเรื่อง Quantum 
Computer มากยิ่งขึ้น เช่น The US National Institute for Standards and Technology 
(NIST) พัฒนาเพื่อ เน้นด้าน cyber security เป็นต้น  
 

 
 
- อย่างไรก็ตาม Quantum Computer ยังมีข้อควรค านึงถึงภัยที่อาจจะคุกคาม อาทิ ระบบรักษา

ความปลอดภัยด้าน cyber security ด้วยความฉลาดล้ าของการประมวลผล จึงอาจจะเข้าไป
ท าลายระบบ cyber security ได้ง่ายขึ้น โดยที่ผู้ที่รับผิดชอบหลักอาจจะยังมีวิธีการในการ
ปกป้องระบบความปลอดภัยที่ล่าช้ากว่า โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, 
ธุรกรรมทางการเงิน, การสื่อสาร เป็นต้น  

- รัฐบาลควรมีแผนกลยุทธ์รองรับการสนับสนุนความคิดริเริ่มในการใช้เทคโนโลยี Quantum ดังนี ้
 ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการโจรกรรมด้าน cyber security และรวมทั้งวางแผน

ด าเนินการป้องกัน 
 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการสอดส่องดูแลระบบ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
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 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน าเทคโนโลยี quantum มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 สร้างวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม 

 
 Plenary Presentation 6: The Future of Food and Farming บ ร ร ย า ย โ ด ย  Liris 

Maduningtyas 
 

 
 

- ผู้บรรยายซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง JALA Application มีอาชีพเดิมเป็นวิศวกร และมีความสนใจด้าน
เกษตรกรรม จึงหันมาทาธุรกิจ application เกี่ยวกับการเลี้ยงฟาร์มกุ้ง  
 

 
 

ทั้งนี้  ความท้าทายในการท าฟาร์มกุ้งเกิดจากปัญหาเรื่องโรคในกุ้ง สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ความสามารถของเกษตรกร  

- ผู้บรรยายได้สร้าง application เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงกุ้ง สภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง และระยะเวลาในการตกกุ้งเพื่อน าไปขาย โดยจากการ
สัมภาษณ์ผู้บรรยายเห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงกุ้งนั้นประสบความส าเร็จ โดยอาศัย
ประสบการณ์ส่วนตัวที่สั่งสมจากการเลี้ยง เช่น วัดระดับน้ าว่ามีความเค็ม หรือคุณภาพดีพอท่ีกุ้ง
จะอยู่รอดหรือไม่ ด้วยการเอานิ้วแตะน้ ามาชิม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและถือว่าไม่ได้มี
หลักการอะไรที่แน่ชัดในเชิงวิชาการ แต่เป็นการอาศัยประสบการณ์ที่ท ามาเป็นระยะเวลานาน 
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อย่างไรก็ตาม ผู้บรรยายเห็นว่า สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการท าฟาร์มกุ้งให้ประสบ
ผลส าเร็จได้ รวมทั้งเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจจะท าฟาร์มกุ้ง ก็อาจจะสามารถท าได้ และถือเป็น
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ 
 

 
 
- การใช้ application ในช่วงแรกประสบปัญหาในการชักจูงให้เกษตรกรปรับตัวมาใช้ แต่สุดท้าย

ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ สามารถท าให้ประสบความส าเร็จได้ โดย Application Jala นั้นจะท าการ
เก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงฟาร์มกุ้ง ปัจจัยใดที่จ าเป็นและส่งผลกระทบ คุณภาพ
น้ า สภาพอากาศ แต่ละวัน จะช่วยค านวณระยะเวลาทั้งหมดในการท าฟาร์มกุ้ง และปัจจุบันได้
ขยายไปหลายประเทศในแถบอาเซียน เช่น เวียดนาม ลาว และมีแผนจะขยายเพิ่มเติมมาใน
ประเทศไทยด้วย เช่นกัน 
 

 
 
- ปัจจัยที่ประสบความส าเร็จ 

 การเอาใจใส่ลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงแรก ลูกค้าของ JAVA ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่อายุ
ยังไม่มาก และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องปกติ ซึ่ง JAVA ใช้วิธีการแชร์สิ่งที่
ประสบความส าเร็จจากลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อขยายผลไปยังเกษตรกรรุ่นเก่าๆ เพื่อให้เปิดใจ
รับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเอาใจใส่ถึงเทคนิคและวิธีการป้อนข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิด
ความตระหนกในการใช้เทคโนโลยี 
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 เน้นการป้อนข้อมูลที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความแม่นย ามากยิ่งขึ้นในการ
วิเคราะห์และประมวลผล 

 การใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ กระบวนการป้อน
ข้อมูลสภาพน้ า อากาศ และปัจจัยต่าง ๆ, การเก็บเกี่ยว, การวิเคราะห์ความต้องการ
ทางการตลาด, การจัดการระบบขนส่ง 
 

 
 

 Plenary Presentation 7: Managing Disruption: Experiments in Reskilling and Universal 
Basic Income บรรยายโดย Sarath Davala 
- ผู้บรรยายน าเสนอแนวคิด Universal Basic Income ซึ่งเป็นการที่ภาครัฐให้เงินที่เพียงพอแก่

การด ารงชีพกับประชาชนทุกคนเป็นประจ า เช่น รายเดือน อย่างไม่มีเง่ือนไข โดยปัจจัยที่น ามา
ซึ่งแนวคิดนี้ ได้แก่ กระแสของหุ่นยนต์หรือ AI ที่จะเข้ามาแย่งงานของมนุษย์, เศรษฐกิจที่ก าลัง
เหลื่อมล้ าอย่างรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก, ความต้องการสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียม รวมทั้ง
ถูกมองว่าเป็นการจัดการสวัสดิการของรัฐขั้นพ้ืนฐาน 

- ทั้งนี้ ยังมีนอ้ยประเทศท่ีได้น าเอาแนวคิดนี้ไปทดลองใช้จริง 
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 Plenary Presentation 8: Blockchain as a Breakthrough Technology บรรยายโดย Silawat 

Tao Santivisat 
- ปัจจุบันเทคโนโลยี Blockchain เข้ามามีบทบาทในหลายกิจการมากยิ่งขึ้น นับเป็นนวัตกรรม

เทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยส าหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้ โดยมีแนวคิดในการ
สร้างข้อมูลที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกัน จากนั้นจะน าข้อมูลบันทึกลงในกล่องสี่เหลี่ยมโดยมี
ข้อมูลเหมือนกันทุกกล่อง (Block) และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันในรูปแบบ ห่วงโซ่ (Chain) ท า
ให้ Blockchain ไม่ต้องผ่านตัวกลางในการส่งข้อมูลอีกต่อไป  กล่าวง่ายๆ คือเทคโนโลยี 
software แบบ peer to peer เชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรง ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มี
คนกลาง ที่ปกป้องข้อมูลโดยที่ไม่อนุญาตให้ใครปลอมหรือเปลี่ยนได้ 

- ในปัจจุบัน โลกการเงินได้มีการน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ และนอกจากเหนือจากการน า
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในภาคธุรกิจการเงินแล้ว หลายๆ หน่วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้เริ่มมีแนวคิดที่จะน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ตอบสนองกับพันธกิจและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว 

- ตัวอย่างการน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ในภาคธุรกิจต่าง ๆ  
 

 
 

 Panel Discussion 1: Disruptive Technology and the Future of Productivity in Asia 
- Distruptive Technology นั้นมีผลกระทบในวงกว้าง ทั้งภาคการผลิตซึ่งต้องเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า 
(value chain) บริษัทต่าง ๆ มีความคล่องตัว รวมทั้งเชื่อมโยงหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกัน  

- อย่างไรก็ดี  เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล  (digital economy) หรือเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้ มี
คุณลักษณะที่แตกต่างจากยุคก่อนๆ  อยู่หลายอย่าง Digital Transformation หรือ การ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์  เพื่อที่จะเติบโตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง  
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- ในมุมของประเทศในแถบเอเชียนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบทบาทมากขึ้น และอาจถือเป็นเรื่อง

หลักในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่าง ๆ ดังนั้น หากประเทศใด ยังไม่ปรับตัว
เข้ากับยุคดิจิทัลแล้ว อาจจะถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีความเสี่ยงในอนาคต นอกจากนี ้เป็นเรื่องที่
ทุกประเทศในเอเชียควรตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งท าให้
เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เหล่านี้สามารถส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดิม ดังจะเห็นหลายประเทศใน
เอเชียมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

- Disruptive Technology อาทิ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ตเป็น
สัดส่วนส าคัญใน GDP, จีนประเทศซึ่งเป็น ‘rapid adopter of technology’ นั้น มีจ านวน
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตและการซื้อขายออนไลน์เป็นอันดับต้นๆของโลก และ อินเดียซึ่งเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงโดยนโยบายและความคิดริเริ่มของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้ตอบรับ 
Disruptive Technology ต่าง ๆ ทั้งนี้ digital transformation ในเอเชียยังมีความแตกต่างกัน
มากในแต่ละประเทศ จึงมีความเป็นไปที่ประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศจะไม่สามารถปรับตัว 
หรือตามได้ทัน  

- อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศในเอเชีย จะมีแนวโน้มในการปรับตัวกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัลช้ากว่า
ประเทศในแถบตะวันตก Distruptive Technology ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิต ทั้ง
ในภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ประเทศในเอเชียมีอัตราการเจริญเติบโตในการใช้
อินเตอร์เน็ตที่สูง  

- สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดตากเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งภาคการผลิต 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
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- ส าหรับประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย การปรับตัวในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ 
 เศรษฐกิจเป็นไปในเชิงอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น 
 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
 การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ website และโลกแห่งการติดต่อสื่อสาร 
 มีการค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมากข้ึน และเทคโนโลยี ท าให้เกิดการแข่งขัน

สูงขึ้น มีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้น 
- ประเด็นต่าง ๆ ที่ควรพิจารณาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ Distruptive Technoogy ซึ่งมีหลายสิ่งเกิดขึ้น

พร้อมๆกัน และมีผลกระทบในวงกว้างได้แก่ 
 

 
 

- ทั้งนี้แบ่งประเด็นพิจารณาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ Disruptive Technology ใน 3 ด้าน  
 ด้านเศรษฐกิจ 

 มรีะบบรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (ICT infrastructure) 
 มีการเตรียมพร้อมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มกีารพัฒนาศักยภาพคนเพื่อรองรับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มีการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน quantum 

ทั้งนี้  สิ่งส าคัญส าหรับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจประเทศในเอเชีย 
ประกอบ 3 สิ่ง คือ Competitiveness, Capabilities and Connectedness 
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 ด้านการเมือง 
 ศึกษาและท าความเข้าใจว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะสร้างการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจโลกอย่างไร 
 ก าหนดนโยบายและการควบคุมให้สอดคล้องกับทิศทางของผลกระทบจาก 

Disruptive Technology 
 ประสานและด าเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน 
 ค านึงถึงกลุ่มงานบางประเภทที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล 
 ก าหนดรูปแบบการลงทุน ในด้านการศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่

เปลี่ยนรูปแบบไป 
 สร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อให้ประชาชนพร้อมเติบโตและพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงของ Distruptive Technology  
 ด้านสังคม 

 เท ค โน โลยี ซึ่ งที่ เข้ าม ามี บ ทบ าท ใน สั งคม  โดย เฉพ าะ  Disruptive 
Technology ส่งผลให้เกิดการว่างงานในบางลักษณะงาน 

 การพัฒนาศักยภาพของประชากร การฝึกอบรม เช่น การ re-skill รวมทั้ง
มาตรการช่วยเหลือผู้ตกงาน จึงเป็นส่วนส าคัญเพื่อเตรียมพร้อม อัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมเฉียบพลันของเทคโนโลยี 

 ศักยภาพในการผลักดันให้ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการ
พัฒนาท่ีจับต้องได้ให้ดขีึ้น 

 ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินคา้ที่หลากหลายมากขึ้น และในราคาที่ถูกลง 
 นวัตกรรมหลายอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์  (AI), IoT, BDA นั้นสร้าง

ประโยชน์ต่อภาคการเงิน, การศึกษา, E-Commerce และการดูแลสุขภาพ
ด้วย  

 ความเป็นดิจิทัลและยุคเปน็ความสงัคมอุสาหกรรมทีม่ากเกินไป อาจจะส่งผล
เชิงลบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 

 ยุคดิจิทัล ส่งผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ พัฒนากระบวนการต่างๆ 
การพัฒนาในเชิงสังคม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

- ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ เช่น  
 ความสามารถของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมของการ

รับเทคโนโลยี(technical readiness)  
 การสร้างขีดความสามารถในเชิงธุรกิจ และการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาและ

ปรับปรุงศักยภาพของคนให้เกิดความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี 
 การใหค้วามรู้และทักษะที่จ าเป็นให้กับแรงงานที่มีทักษะ 
 ส่งเสริมการแพร่กระจายและการเปิดรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของคนในสังคม 

รวมทั้งมีการก าหนด และวางแผนอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน 
 มีระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับ 
 การบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งค านึงถึงระบบความปลอดภัยของข้อมูล cyber 

security 
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 การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย (Workshop) 
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย/workshop เรื่ อง Harnessing Disruptive Technologies for 
MSMEs โดย Dr. Avinash มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  
- ผู้บรรยายยกสถิติมาว่า ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก MSMEs นั้นมีถึง 97% และมีสัดส่วนการจ้าง

งานถึงร้อยละ 50 ของแรงงาน นอกจากนี้ MSMEs มีสัดส่วนใน national GDP เป็น 17% ของ
บางประเทศเช่น อินเดีย และมากถึง 50% ในบางประเทศเช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ จึงเห็นได้
ว่า MSMEs เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และอาจกล่าวได้ว่า 
MSMEs นั้น เป็นเครื่องมือในการสร้างการเติบโตให้แก่ประเทศ, สามารถน ามาซึ่งประโยชน์จาก
การส่งออก, สร้างโอกาสในการจ้างงาน, สร้างสมดุลในการพัฒนาระดับภูมิภาค รวมทั้ง
ตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 

- ความท้าทายของ MSMEs ในยุค Disruptive Technology ได้แก่  
 

 
 
- นอกจากนี้ MSMEs ยังมีอุปสรรคในการตอบรับเทคโนโลยี (Technology adoption) อาทิเช่น 

ขาดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ขาดแคลนระบบข้อมูลที่มีประสิทธิผล ขาดแคลน
แรงงานคุณภาพที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ ขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องมืออ านวยความสะดวก
ทางโครงข่าย รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี
ใหม่ๆนั้นมีราคาที่สูง และการขาดระบบนิเวศน์นวัตกรรม (ecosystem)  

- โอกาสส าหรับ MSMEs จาก disruptive technology ได้แก่ 
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- ทั้งนี้ การที่จะสามารถก้าวไปในยุค disruptive technology ได้นั้น MSMEs ควรพิจารณาถึง

ปัจจัย ดังน้ี  
 การมีส่วนร่วม ความสนใจ รวมทั้งการเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร 
 การตระหนักรู้ทางเทคโนโลยี (Technological Awareness) รวมทั้งการบริหาร

จัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
 การวางกลยุทธ์และการน าไปปฏิบัติให้เกิดผล 
 การเข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยี 
 การส่งเสริมให้พนักงานมีความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรม 
 สร้างหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นไปอย่างมีประโยชน์สูงสุด 
 การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งเชิงนโยบายและการอุดหนุน 

 

 
 

- ในยุคของ disruptive technology นี้ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบของทรัพยากร ทั้ง
ในเรื่องของเงินและก าลังคน บริษัทขนาดเล็กและกลางนั้นมีข้อดี ดังนี้ 

 สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาท่ีไม่คาดคิด 
 สามารถตัดสินใจและลงมือปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากขนาดองค์กรที่เล็ก 
 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์จากภายใน 
 ความพร้อมที่จะเสี่ยง 
 ไม่มีระบบเชิงเจ้าขุนมูลนาย 
 มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ 
 มีความสนใจในการผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (niche markets)  
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 การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Discussion) 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย ซึ่งได้รับการจัดกลุ่มโดยคละประเทศกัน ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีการอภิปรายและสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้  

 What are the key points/insights raised in the forum that are crucial in 
improving the productivity and competitiveness of your country? 
 การสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรม (ecosystem) ที่เอื้อให้ MSMEs และ Start-ups 

เติบโต 
 นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการทางภาษี การให้แรงจูงใจ 
 การร่วมมือกันอย่างบูรณาการในทุกภาคสว่นท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 

รวมทั้งบ่มเพาะ “culture of innovation” 
 What are some of the barriers faced in your countries to adopting disruptive 

technologies? 
 เนื่องจาก Disruptive Technology เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมเฉียบพลันของ

เทคโลยี ท าให้ประเทศก าลังพัฒนายังขาดความพร้อมในการเปิดรับ ทั้งเรื่องความ
พร้อมของคน และ related law and regulations 

 What are some actions you and your respective organization(s) can take 
after this Forum, to improve your countries' ability to leverage and manage 
disruptive technology? 
 ในกลุ่มมองว่าการคาดการณ์อนาคต (Foresight) มีส่วนส าคัญในการวางแผนในการ

เตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อตอบรับ disruptive technology 
 นอกจากน้ีการเพิ่มงบประมาณ หรือแรงจูงใจในการวิจัยพัฒนา ก็เป็นสิ่งส าคัญ 
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ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  
 โปรดระบุประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น 

 ประโยชน์ต่อตนเอง  
- เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทั้งผู้เข้าร่วมโครงการและ

ผู้เชี่ยวชาญที่มาบรรยาย 
 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

- ศึกษาเกี่ยวกับ Disruptive Technologies ทั้งในด้านผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางการวางนโยบายเพื่อตอบสนองต่อการพลิกโฉมเฉียบพลัน
ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อย ต่อไป 

 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ  
- Show & Share: บอกเล่าประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการกับผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา ทั้งในด้านวิชาการ และอื่น ๆ   
 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้าร่วมโครงการ  

- น าสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการ มาประยุกต์ในการร่วงนโยบายเกี่ ยวกับการสนับสนุนผู้
ประกอยการด้านเทคโนโลยี  

 

ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ  
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 ก าหนดการฉบับล่าสุด (Program) 
 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
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