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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
รหัสโครงการ 19-RP-21-GE-CON-A : Conference on the Future of Work 

ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ เมืองไทเป  ไต้หวัน  

จัดท ำโดย นำยณรงค์ฤทธ์ิ  วำรี 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562  
 

ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 

1. ที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ 

กำรประชุมสัมมนำในหัวข้อ Conference on the Future of Work ได้ให้ควำมส ำคัญกับผลกระทบของ 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีที่มีอย่ำงรวดเร็วต่อกำรประกอบอำชีพในอนำคต เน่ืองจำกเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส ำคัญใน 
กำรพัฒนำประเทศ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้จำกประเทศที่เป็นผู้น ำทำงเศรษฐกิจ ล้วนเป็นประเทศที่ มี
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้น โดยประเทศเหล่ำน้ีจะให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคนเพื่ อรองรับกำรพัฒนำอย่ำง 
ก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม  ดังน้ัน จึงมีควำมจ ำเป็นที่ประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกควรตระหนักถึง
ผลกระทบของแนวโน้มกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ของโลก ที่มีต่อกำรประกอบอำชีพของประชำชนในอนำคต เพื่อให้ประเทศ
ปรับตัวทันกำรเปลี่ยนแปลง และมีก ำลังคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อรองรับอำชีพที่จะก ำลังจะเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำประเทศต่อไป 

โครงกำรประชุมสัมมนำในหัวข้อ Conference on the Future of Work จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องในกำรจัดท ำนโยบำย และผู้น ำนโยบำยต่ำงๆ ลงไปสู่ 
กำรปฏิบัติ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ เก่ียวกับงำนและอำชีพในอนำคต 

2. เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือภำครัฐในกำรพัฒนำนโยบำยและวำงแผนกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับกำรปรับตัว 
รวมถึงกำรพัฒนำประเทศที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังเกิดขึ้น โดยเฉพำะประเด็นที่เก่ียวข้องกับอำชีพในอนำคต 
และเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรประชุมสัมมนำกับบุคลำกรในองค์กรหรือบุคคลอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

2. เนื้อหา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.1 การกล่าวต้อนรับจาก President of Chinese Productivity Center 
  ประธำนของ Chinese Productivity Center ได้กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำทุกท่ำนด้วยควำม
ยินดี และได้แสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกับกำรจัดประชุมในครั้งน้ีว่ำ เทคโนโลยีได้มีกำรพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบกำรท ำงำนในปัจจุบันเป็นอย่ำงมำก เม่ือกำรท ำงำนบำงอย่ำงถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยี 
หลำยๆ อำชีพได้หำยไป และมีอีกหลำยอำชีพที่เกิดขึ้นมำใหม่ ดังน้ัน เรำจึงต้องให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกกับกำรปรับตัว  
ให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กำรเตรียมก ำลังคน ก ำลังแรงงำนที่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีควำมพร้อมส ำหรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้จัดท ำนโยบำยควรให้ควำมส ำคัญเป็นอันดับแรก หำกบุคลำกรในประเทศน้ันๆ มีควำม
เข้ำใจและสำมำรถวิเครำะห์และมองเห็นภำพของกำรเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังจะเกิดขึ้น มองเห็นอำชีพต่ำงๆ ที่จะเ กิดขึ้น รวมถึง
ควำมรู้ ทักษะที่จ ำเป็นในกำรประกอบอำชีพเหล่ำน้ัน จะท ำให้ประเทศสำมำรถปรับตัวได้ทันและสอดคล้องกับโลกในอนำคต 
ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงก้ำวกระโดดต่อไป 

2.2 การบรรยายในหัวข้อ The future of work and productivity in Asia and the Pacific โดย  
Mr. Polchate Kraprayoon ต าแหน่ง ที่ปรึกษาของ Asian Productivity Organization 
  Mr. Polchate Kraprayoon ได้กล่ำวว่ำ กำรท ำงำน (Work) เป็นสิ่งที่ส ำคัญในโลกยุคปัจจุบัน เม่ือทุกคน
ได้รับกำรศึกษำจนถึงระดับหน่ึงก็ต้องเข้ำสู่ช่วงวัยของกำรท ำงำน แต่กำรท ำงำนในยุคปัจจุบั นและอนำคตจะต้องมี 
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กำรเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยต่ำงๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ Megatrends ต่ำงๆ กำรเปลี่ยนแปลงของโลก
เหล่ำน้ีได้สร้ำงควำมกังวลแก่ภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรปรับตัวให้เท่ำทันต่อเทคโนโลยีดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็น Automation, 
Big data, Internet of Things (IoT) หรือ Artificial Intelligence (AI) ดังน้ัน กำรวำงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
ก ำลังคนจึงเป็นสิ่งส ำคัญ ถ้ำประเทศมีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำที่ดี มีแนวคิดในกำรพัฒนำที่ก้ำวหน้ำ จะสำมำรถท ำให้ประเทศ
เกิดกำรพัฒนำไปอย่ำงก้ำวกระโดดได้ APO จึงได้ให้ควำมส ำคัญในประเด็นดังกล่ำว และได้จัดกำรประชุมสัมมนำ Conference 
on the Future of Work ขึ้น เพื่อกระตุ้นและช่วยเหลือประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิคตระหนักถึงควำมส ำคัญและให้เพิ่ม
วิสัยทัศน์แก่ผู้เข้ำร่วมประชุมให้มองเห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต  
  นอกจำกน้ี Mr.Polchate Kraprayoon ได้ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ท ำกิจกรรมกลุ่ม โดยออกแบบจ ำลอง 
(Model) ที่แสดงถึงภำพของ Future of Work ในมุมมองของแต่ละกลุ่มโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำงผู้จัดกำรประชุมได้จัดเตรียมไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกกิจกรรม พบว่ำ แต่ละกลุ่มได้ให้ควำมส ำคัญของ Connection ที่จะมีอิทธิพลอย่ำงมำกกับกำรท ำงำนในอนำคต กล่ำวคือ
ในอนำคตกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กร หรือระหว่ำงประเทศ จะสำมำรถท ำได้อย่ำงไร้ข้อจ ำกัด รวมทั้งเทคโนโลยีต่ำงๆ จะเข้ำมำมี
บทบำทอย่ำงมำกกับกำรท ำงำนในอนำคต เกิดกำรท ำงำนร่วมกันมำกขึ้นระหว่ำงมนุษย์และหุ่ นยนต์ หรือกำรร่วมท ำงำน
ระหว่ำงหุ่นยนต์และหุ่นยนต์ และที่ส ำคัญกำรท ำงำนในอนำคตจะเป็นกำรท ำงำนที่ทุกหน่วยงำน องค์กร จะต้องสำมำรถ
ปรับตัว ไม่ยึดติดกับกำรท ำงำนในรูปแบบเดิม บุคลำกรต้องสำมำรถเรียนรู้ทักษะและองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลำ  

      2.3 การบรรยายในหัวข้อ Job Killer? AI, Automation, and Future of Work โดย Mr. Jai Joon Hur 
ต าแหน่ง Director-General ของ Korea Labor Institute 

Mr. Jai Joon Hur ได้อธิบำยว่ำ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จะเข้ำมำแทนที่กำรท ำงำนของมนุษย์มำกขึ้น  
ในหลำยๆ ประเทศ เช่น กรีซ อเมริกำใต้ ที่ประชำกรวัยแรงงำนส่วนใหญ่ท ำงำนที่ใช้แรงงำน กลุ่มคนเหล่ำน้ีจะถูกหุ่นยนต์เข้ำ
มำแทนที่ในอนำคต แต่ในประเทศที่ประชำกรวัยแรงงำนมีทักษะชั้นสูง เช่น สหรัฐอเมริกำ และ เกำหลีใต้ แรงงำนของประเทศ
เหล่ำน้ีจะได้รับผลกระทบน้อยกว่ำจำกกำรพัฒนำทำงคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เน่ืองจำกแรงงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับ
เทคโนโลยีและสำมำรถท ำงำนที่หุ่นยนต์ท ำหน้ำที่แทนไม่ได้ และจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นพบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่ยังไม่
ตระหนักถึงกำรพัฒนำตนเองเพื่อให้มีทักษะควำมรู้ชั้นสูง เพื่อที่จะสำมำรถเอำตัวรอดได้ในยุคที่หุ่นยนต์ก ำลังจะเข้ำมำแทนที่
แรงงำนมนุษย์ 
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Automation เข้ำมำมีบทบำทในกำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) ในกำรท ำงำนของมนุษย์ โดยส่งผลกระทบ
หลักๆ  2 ด้ำนคือ 1) แทนที่กำรท ำงำนของมนุษย์ กล่ำวคือ เม่ือ Automation หรือหุ่นยนต์อัตโนมัติ สำมำรถท ำในสิ่งที่
แรงงำนมนุษย์สำมำรถท ำได้ และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำหรือมำกกว่ำผลิตภำพจำกมนุษย์ หุ่นยนต์อัตโนมัติก็จะ
เข้ำมำแทนที่แรงงำนมนุษย์อย่ำงสมบูรณ์ ส่งผลให้แรงงำนต้องอยู่ในสภำวะไม่มีงำนท ำ 2) เสริมกำรท ำงำนของมนุษย์ กล่ำวคือ 
เม่ือ Automation สำมำรถเพิ่มผลิตภำพร่วมกับกำรท ำงำนของมนุษย์ ท ำให้มนุษย์สำมำรถใช้เวลำในกำรท ำงำนที่น้อยลงแต่ได้
ผลิตภำพมำกขึ้น และยังท ำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำใหม่ๆ ซ่ึงกรณีน้ีจะท ำให้มีควำมต้องกำรแรงงำนที่สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
หุ่นยนต์อัตโนมัติมำกขึ้น ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนส ำหรับแรงงำนที่มีทักษะมำกขึ้น  โดยสรุปคือ กำรเข้ำมำมีบทบำทในโลก  
กำรท ำงำนของ Automation สำมำรถส่งผลดีและผลเสียต่อแรงงำนได้ทั้งสิ้น หำกประชำกรก่อนวัยแรงงำนและวัยแรงงำนไม่
เตรียมควำมพร้อมและปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของดทคโนโลยี หุ่นยนต์อัตโนมัติก็จะสำมำรถเข้ำมำแทนที่แรงงำน
เหล่ำน้ันได้ในที่สุด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

       2 .4 ก ารบ รรยาย ใน หั วข้ อ  Industry 4.0 : the future of factories and manufacturing โด ย  
Dr. Chao-Chiun Liang ต าแหน่ง Project director ของ Industrial Technology and Research Institute (ITRI) 
                        Dr. Chao-Chiun Liang ได้กล่ำวถึงควำมเป็นมำของอุตสำหกรรม 4.0 และได้อธิบำยถึงเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงได้ยกกรณีศึกษำของสถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ITRI ณ ไต้หวัน ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ รวมทั้งได้
อธิบำยถึงผลที่เกิดขึ้นจำกอุตสำหกรรม 4.0 ที่มีต่อกำรเพิ่มผลิตภำพ  งำน และกำรจ้ำงงำน โดยอุตสำหกรรม 4.0 (Industry 
4.0) ถูกกล่ำวขึ้นเป็นครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. 2011 ซ่ึงเน้นควำมส ำคัญของกำรเชื่อมโยงระหว่ำงเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตภัณฑ์จำก
อุตสำหกรรม และระบบโลจิสติกส์ ดังน้ันหำกประเทศใดสำมำรถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำกับเทคโนโนโลยีดิจิทัล และมี
ระบบกำรขนส่งที่ดี ก็จะท ำให้สำมำรถเป็นประเทศผู้น ำในยุคอุตสำหกรรม 4.0 น้ีได้ เม่ือเทคโนโลยีมีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว 
ภำคอุตสำหกรรมก็ต้องปรับตัว โดยน ำเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น Autonomous Robot, Big Data and Analytics, Augmented 
Reality, 3D Printing, Cloud Computing, Cyber Security, Simulation เป็นต้น มำช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์และ
เพิ่มผลิตภำพให้แก่ภำคกำรผลิต โดยกำรที่ อุตสำหกรรม 4.0 สำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับลินค้ำและผลิตภัณฑ์ได้ เน่ืองจำก 
เทคโนโลยีสำมำรถท ำให้ภำคกำรผลิตมีควำมถูกต้องแม่นย ำมำกขึ้น (Precision) อัตรำควำมผิดพลำดลดลงท ำให้ผลิตภำพใน
กำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยียังช่วยเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) ท ำให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นมำมีคุณภำพและ
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มำตรฐำนเดียวกัน นอกจำกน้ีเทคโนโลยียังช่วยให้ภำคอุตสำหกรรมสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง
รวดเร็วมำกขึ้น และภำคอุตสำหกรรมก็มีกำรขยำยตัวในกำรผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีต่ำงๆ สิ่งต่ำงๆ เหล่ำน้ี 
ท ำให้อุตสำหกรรม 4.0 สำมำรถเพิ่มผลิตภำพและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ไต้หวัน จนสำมำรถขึ้นมำเป็นประเทศชั้นน ำทำง
เทคโนโลยีได้ 
                       Dr. Chao-Chiun Liang ยกตัวอย่ำงหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สถำบันวิจัย ITRI ได้คิดค้นและพัฒนำขึ้น โดย
หุ่นยนต์น้ีสำมำรถน ำไปใช้ในภำคกำรผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ งำนโลหะ กำรผลิตอำหำร หรือแม้แต่ภำคกำรขนส่ง เช่น 
หุ่นยนต์อัตโนมัติที่สำมำรถส่งล ำเลียงกล่องบรรจุภัณฑ์ได้อย่ำงอัติโนมัติ สำมำรถแยกอำหำร เช่น เค้ก ตำมขนำดต่ำงๆ หุ่นยนต์
ที่สำมำรถเชื่อมโลหะได้อย่ำงอัตโนมัติ เป็นต้น ประสิทธิภำพของกำรน ำหุ่นยนต์ มำใช้ในภำคอุตสำหกรรมนอกจำกจะได้
ผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภำพตำมต้องกำรแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในกำรจ้ำงแรงงำนและสำมรถลดเวลำในกำรผลิตได้อย่ำงมำก  
นอกจำกน้ี Dr. Chao-Chiun Liang ได้อธิบำยถึงตลำดแรงงำนในปี ค.ศ. 2020 ว่ำ อำชีพที่จะมีควำมต้องกำรในตลำดแรงงำน
เป็นอย่ำงมำก ได้แก่ อำชีพนักวิเครำะห์ข้อมูลหรือนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data analyst and scientist) ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน 
AI และ Machine learning ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท ำงำนของหุ่นยนต์อัตโนมัติในภำคกำรผลิต (Process automation)  เป็นต้น 
โดยอำชีพที่กล่ำวมำน้ีจะเป็นอำชีพที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในทุกๆ ตลำดแรงงำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเทคโนโลยี
สื่อสำร ด้ำนสุขภำพ หรือแม้แต่ด้ำนกำรขนส่งและอำกำศยำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.5 การบรรยายในหัวข้อ The Role of Innovation in the Future of Work and Economy โดย 
Mr. Kamran Elahian ต าแหน่ง Chairman และ Co-founder ของ Global Catalyst Partners 
                        Mr. Kamran Elahian ได้กล่ำวว่ำ ปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจำกเศรษฐกิจ
ฐำนควำมรู้ (Knowledge economy) ไปเป็นเศรษฐกิจฐำนนวัตกรม (Innovation economy) ซ่ึงหมำยถึง ระบบเศรษฐกิจ 
ที่ควำมรู้ไม่ได้มีคุณค่ำมำกมำยอีกต่อไป แต่ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือกำรคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ  
ที่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของมนุษย์ได้  และ Mr. Kamran ได้กล่ำวถึงพีระมิดคุณค่ำของนวัตกรรม (Pyramid of IT 
Innovation Value Stack) โ ด ย มี ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง น้ี Manual → Mechanical → Electromechanical → 
Microelectronic → Software → Content (Algorithmic) กล่ำวคือ พีระมิดน้ีได้แสดงถึงคุณค่ำของนวัตกรรมจำกน้อย
ไปมำก โดยสิ่งที่ได้จำกกำรลงมือท ำด้วยมือ (Manual) ถูกแทนที่ด้วยเครื่องกล (Mechanical) เพื่อสร้ำงมูลค่ำให้เพิ่มขึ้น และ
เครื่องกลก็ถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมใหม่เรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันที่ Algorithm สำมำรถสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำให้กับธุรกิจต่ำงๆ ได้
อย่ำงมำกมำย หำกจะยกตัวอย่ำงนวัตกรรมทำงด้ำนกำรเงิน ด้วยพีระมิดคุณค่ำของนวัตกรรมน้ี จะพบว่ำ พีระมิดจะเริ่มต้นจำก 
กำรเขียนด้วยมือ → กำรใช้ลูกคิด → กำรใช้ เครื่องคิดเลขขนำดใหญ่  → กำรใช้เครื่องคิดเลขไฟฟ้ำ → กำรใช้ 
Spreadsheet → นวัตกรรม Blockchain   

           จะเห็นได้ว่ำผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) หรือ ธุรกิจ Startup ที่ประสบควำมส ำเร็จในปัจจุบันจะให้
ควำมส ำคัญกับกำรเปลี่ยนคุณค่ำของนวัตกรรมให้สูงขึ้น เช่น บริษัท Tesla ประสบควำมส ำเร็จ เพรำะเพิ่มคุณค่ำนวัตกรรมจำก 
Manual และ Mechanical  เป็น Electronics หรือ บริษัท UBER ประสบควำมส ำเร็จ เพรำะคิดนวัตกกรมที่เป็น Software 
และ Algorithmic content ฉะน้ัน ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงถูกขับเคลื่ อนด้วยนวัตกรรมที่อยู่บนส่วนบนของพิระมิด 
เม่ือพิจำรณำในบริบทของกำรศึกษำ จะท ำให้เห็นภำพได้ว่ำ กำรศึกษำในอนำคตจะต้องให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงเด็กและ
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เยำวชนให้เป็นคนที่สำมำรถสร้ำงหรือใช้นวัตกรรมที่มีคุณค่ำสูง เช่นในระดับ Software ขึ้นไป ดังน้ัน โรงเรียนจึงควรให้
ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงนักเรียนให้มีทักษะทำงด้ำนกำรคิดค ำนวณทำงคอมพิวเตอร์ (Computational thinking)  ควบคู่กับ
กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์ (Critical thinking) และปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นควำมเข้ำใจและน ำไปใช้  
จะช่วยส่งผลให้ประเทศมีก ำลังคนที่มีคุณภำพและเป็นทรัพยำกรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศให้ก้ำวหน้ำต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.6 การบรรยายในหัวข้อ Sustainability and the Future of Work – the role of well-being , the 
environment, and the triple-bottom line โ ด ย  Dr. Anatasia Milodova ต า แ ห น่ ง  Senior Associate, 
Sustainability Services ของ PwC 
                        Dr. Anatasia Milodova ได้น ำเสนอวิวัฒนำกำรของแนวควำมคิดเรื่องควำมยั่งยืน (Sustainability) โดย
ในช่วงแรก ควำมยั่งยืนในแต่ละด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะแยกออกจำกกัน และแต่ละด้ำนจะมี
ประเด็นที่แตกต่ำงกันออกไป ต่อมำได้มีกำรพัฒนำแนวควำมคิดโดยจะต้องเป็นควำมยั่งยืนทั้งสำมด้ำนร่วมกัน หำกควำมยั่งยืน
ทำงด้ำนเศรษฐกิจไม่สำมำรถสร้ำงควำมยั่งยืนทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่ควำมยั่งยืนที่แท้จริง  อย่ำงไรก็ตำม
แนวควำมคิดเรื่องควำมยั่งยืนได้ถูกพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนที่หลอมรวมเป็นหน่ึงเดียว โดยควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจน้ันจะสร้ำง
ควำมยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่สังคมและทุกอย่ำงจะต้องอยู่ภำยใต้ควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม  ในปัจจุบันเรำได้ให้ควำมส ำคัญกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก เน่ืองจำกโลกคือที่อยู่อำศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ และปัจจุบันกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์ได้
เกิดควำมเสียหำยทำงสิ่งแวดล้อมมำกมำย จึงมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้ควำมส ำคัญกับสิ่งแวดล้อม หำกควำมยั่งยืนทำง
เศรษฐกิจและสังคมไม่สร้ำงควำมยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ควำมยั่งยืนน้ันจะไม่ใช่ควำมยั่งยืนที่แท้จริงดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
            มิติของควำมยั่งยืนด้ำนต่ำงๆ สำมำรถจ ำแนกได้ดังน้ี ควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจและกำรบริหำรจัดกำร เช่น  
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในองค์กร  กำรจัดกำรเรื่องภำษี กำรแผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ระหว่ำงหน่วยงำน เป็นต้น ควำมยั่งยืน
ทำงด้ำนสังคม เช่น กำรให้ควำมส ำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิของแรงงำน กำรมีส่วนร่วมของคนในสังคม และควำม
หลำกหลำยทำงเพศและเชื้อชำติ รวมทั้งควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันของคนในสังคม  และควำมยั่งยืนทำงสิ่งแวดล้อม เช่น 
ควำมยั่งยืนด้ำนสภำพภูมิอำกำศ น้ ำ หลังงำน ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ (Megatrends)  
ไม่ว่ำจะเป็น กำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ กำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม กำรเปลี่ยนแปลงทำง
ประชำกร และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี จะส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อสังคม กำรท ำงำนและผลิ ตภำพจำกกำรท ำงำนใน
อนำคต เช่น ควำมแห้งแล้ง สำมำรส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรเกษตร ท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีปริมำณลดลง และยัง
ส่งผลต่อสุขภำพของบุคคลหรือแรงงำนซ่ึงอำจเกิดภำวะขำดแคลนอำหำรและน้ ำ ท ำให้ไม่สำมำรถสร้ำงผลิตภำพใน 
กำรท ำงำนได้เต็มประสิทธิภำพ  เป็นต้น 
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      2.7 การบรรยายในหัวข้อ  Future-Fit? The changing landscape of education and skilling for 
the future of work โด ย  Dr. Soon Joo Gog ต าแ ห น่ ง  Chief Futurist and Chief Research Officer ข อ ง 
SkillFuture Singapore 
                        Dr. Soon Joo Gog ได้น ำเสนอกำรพัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะที่จ ำเป็นและพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยีและสังคมในอนำคต กรณีศึกษำของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงถือเป็นประเทศแนวหน้ำชั้นน ำของโลกในกำรพัฒนำด้ำน
ต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  ในช่วงเริ่มต้นของกำรบรรยำย Dr. Soon Joo Gog ได้กล่ำวว่ำ แรงขับเคลื่อน 
ที่ส ำคัญในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี ก็คือควำมปรำรถนำหรือควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของมนุษย์ ประกอบกับกำรเข้ำถึงระบบกำรศึกษำที่มำกขึ้น ประชำกรมีองค์ควำมรู้และทักษะเพิ่มมำกขึ้น ส่งให้ผลควำมเร็วของ
กำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ นอกจำกน้ีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดน้ีท ำให้ทรำบว่ำ แท้จริงแล้ว มนุษย์มีศักยภำพและ
ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่เรำคิด เน่ืองจำกเทคโนโลยีต่ำงๆ ล้วนถูกคิดค้นด้วยมนุษย์ทั้งสิ้น ดังน้ัน กำรปรับตัว กำรเรียนรู้  
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของมนุษย์ หำกมีกำรพัฒนำอย่ำงถูกทิศทำง มนุษย์สำมำรถท ำอะไรกว่ำที่เรำคิดได้อีกมำก  
เม่ือมีกำรตระหนักเช่นน้ี หน่วยงำนของรัฐบำลสิงคโปร์จึงได้วำงแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ดังน้ี 1) วิเครำะห์
และระบุทักษะใหม่ๆที่เกิดขึ้นและทักษะที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน (Demand analysis) 2) เลือกสถำนศึกษำหรือ
สถำบันต่ำงๆ ที่มีศักยภำพพร้อมที่จะผลิตก ำลังคนให้มีคุณภำพตำมที่ต้องกำรได้ (Manpower planning) 3) ช่วยเหลือ
ภำคอุตสำหกรรมในกำรเพิ่มทักษะและควำมสำมำรถของพนักงำนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (Reskilling)  
4) สร้ำงควำมเชื่อมโยง และลดข้อจ ำกัดระหว่ำงภำคอุตสำหกรรม (Blurring industry lines) กล่ำวคือภำคอุตสำหกรรมจะต้อง
ปรับตัว โดยมีกำรเรียนรู้เก่ียวกับอุตสำหกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อรับมือกับรูปแบบของอุตสำหกรรมอำจเกิดกำรบูรณำกำร  
กับอุตสำหกรรมอ่ืน หรือต้องอำศัยควำมรู้หลำกหลำยศำสตร์มำกขึ้น หรือรูปแบบอุตสำหกรรมที่อำจเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง
ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 5) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนขององค์กรหรือแผนกำรด ำเนินกำรธุรกิจให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น (Changing organization of work and business model) 6) สร้ำงควำมตระหนักให้ประชำชนเตรียมพร้อม
ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงของทักษะใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ เตรียมตัว ฝึกฝนอยู่เสมอส ำหรับทักษะที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต 
กำรเรียนรู้ และท ำงำน (Skill mobility and future of work-living-learning)  
            ในส่วนของภำคธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง จะต้องมีกำรพัฒนำกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนองค์กร โดยเฉพำะกำร
เตรียมหรือจัดหำบุคลำกรที่มีทักษะควำมสำมำรถสูง โดยกลยุทธ์ที่ภำคธุรกิจใช้ปฏิบัติ คือ 4B ซ่ึงได้แก่ 1) Buy คือกำรซ้ือตัว
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถสูงจำกที่ต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 2) Build คือ กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรของแต่ละองค์กร 
โดยอำจเป็นกำรจัด Training กำรส่งบุคลำกรไปอบรม ฝึกปฏิบัติกำรต่ำงๆ 3) Borrow คือ กำรยืมตัวบุคลำกรที่ มีควำม
เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ นอกองค์กร เพื่อให้ เข้ ำมำช่วยท ำงำนหรือเป็นที่ปรึกษำในแต่ละโครงกำร 4) Bot หมำยถึง  
กำรพัฒนำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่งมนุษย์และหุ่นยนต์ เน่ืองจำกหุ่นยนต์มีบทบำทมำกขึ้นในหลำยอุตสำหกรรมในกำรเพิ่ม  
ผลิตภำพให้กับองค์กร ดังน้ัน กำรพัฒนำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงมนุษย์และหุ่นยนต์ก็สำมำรถเพิ่มควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันให้แก่ภำคธุรกิจและยังเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรให้พร้อมส ำหรับกำรท ำงำนระหว่ำงมนุษย์กับหุ่นยนต์ที่จะมีมำกขึ้น 
ในอนำคตได้อีกด้วย 
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        2.8 การบรรยายในหัวข้อ  The Future of Talent, Recruitment and Human Resources โดย  
Mr. Jay Huang ต าแหน่ง Chief Executive Officer ของ Plusifi 
                        Mr. Jay Huang ได้ฉำยภำพของกำรพัฒนำที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
แพลทฟอร์มในกำรคัดลือกพนักงำนหรือบุคลำกรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของตลำดแรงงำน ซ่ึงมีกำรน ำ
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data) และองค์ควำมรู้ทำงจิตวิทยำองค์กร เข้ำมำ
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและจัดหำบุคลำกรตำมควำมต้องกำร โดย Mr. Jay Huang ได้อธิบำยที่มำของธุรกิจน้ีว่ำ โดยทั่วไปแล้ว 
95% ของนำยจ้ำงจะมีควำมผิดพลำดในกำรคัดเลือกพนักงำนเข้ำมำท ำงำนในทุกๆ ปี และนำยจ้ำงก็จะพิจำรณำคุณสมบัติของ
ผู้สมัครจำกประวัติโดยย่อเท่ำน้ัน  ดังน้ัน กำรคัดเลือกพนักงำนที่ตรงกับควำมต้องกำรและได้พนักงำนที่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ สำมำรถท ำงำนร่วมกับคนอ่ืนได้และสำมำรถเพิ่มคุณค่ำให้แก่องค์กรได้ จึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก  
โดย Plusifi จะเป็นแพลตฟอร์มที่นำยจ้ำงสำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำผู้สมัครแต่ละคนจะมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนจริงเป็น
อย่ำงไร โดยกำรวิเครำะห์จำกแหล่งข้อมูลที่ เก่ียวข้องต่ำงๆ เช่น ใบประวัติโดยย่อ (CV) กำรประเมินทำงจิต วิทยำ 
(Psychometric assessment) กำรสัมภำษณ์ด้วยวีดีโอ (Video interview) กำรพูดคุยทำง Chatbot กำรสังเกตจำก Social 
media หรือแม้แต่กำรประเมินที่เป็น Game based assessment ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ เหล่ำน้ีจะถูกน ำมำวิเครำะห์และ
คำดกำรณ์ว่ำผู้สมัครดังกล่ำวมีทัศนคติและพฤติกรรมในที่ท ำงำนเป็นอย่ำงไร จะสำมำรถปรับตัวเข้ำกับเพื่อนร่วมงำนและ
วัฒนธรรมองค์กรได้หรือไม่ หรือผู้สมัครเหล่ำน้ีสำมำรถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สำมำรถพัฒนำตัวเองและมีแนวโน้มที่จะประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนหรือสำมำรถสร้ำงควำมส ำเร็จให้กับองค์กรได้หรือไม่ โดยอิงฐำนข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน Big data ดังน้ัน
กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรคัดเลือกผู้สมัครจึงมีควำมถูกต้องแม่นย ำมำกกว่ำกำรคัดเลือกแบบดั้งเดิม จะเห็นได้ว่ำ
เทคโนโลยีน้ันมีประโยชน์มำกมำย หำกน ำเทคโนโลยีมำใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมประเภทของงำนแต่ละชนิด จะท ำให้
กำรท ำงำนของมนุษย์มีข้อผิดพลำดลดลง สำมำรถเพิ่มผลิตภำพของกำรท ำงำนในด้ำนต่ำงๆ ถึงแม้ว่ำในปัจจุบันมีเพียง 35% 
ขององค์กรที่น ำ AI เข้ำมำใช้ในกำรคัดเลือกผู้สมัครเข้ำท ำงำน แต่ในอนำคตจ ำนวนของหน่วยงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำน
ของรัฐหรือเอกชนก็จะมีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรคัดเลือกมำกยิ่งขึ้น 
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      2.9 การบรรยายในหัวข้อ Post-work? The Meaning of Work and a Universal Basic Income โดย  
Dr. Sarath Davala ต าแหน่ง Co-founder และ Coordinator  ของ Indi Network for Basic Income (INBI) 
                        Dr. Sarath Davala ได้กล่ำวถึงควำมหมำยของ Universal basic income ว่ำเป็นรำยได้ที่เป็นตัวเงินหรือ
เป็นเงื่อนไขต่ำงๆ ในกำรด ำรงชีวิตที่ประชำชนทุกคนมีสิทธ์ิที่จะได้รับจำกรัฐอย่ำงเท่ำเทียมกัน ซ่ึงแนวควำมคิดน้ีได้รับ  
กำรสนับสนุนจำกแนวควำมคิดเสรีที่ว่ำทุกคนควรได้รับโอกำสและเสรีภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมทั้งควำมต้องกำรในกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ ควำมไม่เท่ำเทียมในสังคม กำรลดหรือก ำจัดควำมยำกจนในสังคม และกำรเข้ำมำแทนที่กำรท ำงำนของมนุษย์
ด้วยปัญญำประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สำเหตุหลักในกำรยกประเด็น Universal basic income เน่ืองจำก ในขณะน้ีหลำยๆ 
ประเทศก ำลังเผชิญกับวิกฤติ โดยเฉพำะวิกฤติทำงเศรษฐกิจและสังคม ในแง่ของกำรจ้ำงงำนและสวัสดิกำรพื้นฐำนจำกรัฐ  
ในยุคปัจจุบันที่รูปแบบของกำรจ้ำงงำนเปลี่ยนไป งำนมีลักษณะที่ไม่เป็นงำนประจ ำ งำนที่มีลักษณะเป็นโครงกำรหรือที่เรียกว่ำ 
Gig economy ดังน้ัน กลุ่มคนท ำงำนเหล่ำน้ีจะไม่ได้รับกำรดูแลจำกนำยจ้ำงเทียบเท่ำกับกำรท ำงำนในรูปแบบเดิม  
โดยไม่ มีสัญญำกำรท ำงำน และไม่มีสวัสดิกำร ซ่ึงในขณะน้ีพบว่ำ ประมำณ 90% ของแรงงำนในประเทศอินเดีย มี 
กำรท ำงำนแบบไม่ประจ ำ ในประเทศอินโดนีเซียก็มีแรงงำนถึงประมำณ 60% ที่ท ำงำนในลักษณะเดียวกัน นอกจำกน้ีประเทศ 
OECD มีจ ำนวนแรงงำนถึงประมำณ 25% ที่ท ำงำนแบบชั่วครำวโดยไม่มีสัญญำกำรท ำงำน ซ่ึงหมำยถึงกำรขำดม่ันคงใน 
กำรด ำรงชีวิต นอกจำกน้ีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เช่น กำรน ำปัญญำประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำน 
ท ำให้นวัตกรรมเหล่ำน้ีสำมำรถเข้ำมำแทนที่มนุษย์ในกำรท ำงำน โดยเฉพำะงำนประเภทที่ไม่ได้ใช้ทักษะขั้นสูง ส่งผลให้ 
ควำมม่ันคงในกำรท ำงำนของประชนลดลง หำกแรงงำนไม่สำมำรถปรับตัว พัฒนำควำมรู้และทักษะให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
อัตรำส่วนของคนที่ต้องตกงำนก็จะมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น 
                        Dr. Sarath Davala ได้ยกตั วอย่ ำงกำรน ำแนวคิด  Universal basic income (UBI)ไปปฏิบั ติ ของ
กรณีศึกษำประเทศอเมริกำ ที่ผู้สมัครคัดเลือกประธำนำธิบดี นำย Andrew Yang ได้เสนอให้มีกำรสนับสนุน UBI เป็นจ ำนวน  
$1000 ต่อเดือนแก่ประชำชนประเทศสหรัฐอเมริกำทุกคนที่มีอำยุระหว่ำง 18 ถึง 64 ปี เน่ืองจำกในหลำยๆ มลรัฐ ประชำชน
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ตกงำนไปเป็นจ ำนวนมำก (ประมำณ 4 ล้ำนคน ใน4 มลรัฐ) เน่ืองจำกหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ และในอนำคตอีก 20 ปี
ข้ำงหน้ำ 47% ของอำชีพทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ กลุ่มคนที่มีกำรศึกษำไม่สูงนักและกลุ่มคนที่ใช้
แรงงำนจะต้องตกต่ำงเป็นจ ำนวนอีกหลำยล้ำนคนในช่วงระยะเวลำ 10-15 ปีข้ำงหน้ำ ดังน้ันนอกจำกกำรสนับสนุนประชำชน
ให้เข้ำถึงกำรดุแลขั้นพื้นฐำนแล้ว สิ่งที่รัฐควรต้องค ำนึงคือ กำรใช้ควำมก้ำวหน้ำเทคโนโลยีในกำรสร้ำงประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับ  
ทุกคน ไม่ใช่แค่คนบำงกลุ่มเท่ำน้ัน และกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชำชน
ทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำงๆ ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.10 การดูงาน ณ Industrial Technology and Research Institute (ITRI) ณ เมือง Zhudong  
                         กำรศึกษำดูงำนสถำบันวิจัย ITRI ของไต้หวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำได้เรียนรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมต่ำงๆ ที่ผลิตขึ้นจำกควำมร่วมมือของภำครัฐและเอกชน ซ่ึงไต้หวันเป็นประเทศที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรคิดค้นเทคโนโลยีและสร้ำงนวัตกรรมที่เกิดจำกควำมร่วมมือกันเป็นอย่ำงดีระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน 
โดยนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นโดยนักวิจัย สำมำรถน ำไปสร้ำงมูลค่ำในเชิงพำณิชย์ได้เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึง  ITRI ถูกก่อตั้งขึ้นเม่ือปี  
ค.ศ. 1973 เพื่ อให้ เป็นสถำบันวิจัยที่ ใหญ่ที่สุดของไต้ห วัน และเป็นสถำบันวิจัยชั้นน ำของโลกทำงด้ำนเทคโนโลยี  
โดยสถำบันวิจัยแห่งน้ีมีบุคลำกรประมำณ 6,000 คน สำมำรถผลิตผลงำนที่ขอจดสิทธิบัตรไปแล้วกว่ำ 28,227 ชิ้นงำน และ
สถำบันแห่งน้ีได้ท ำงำนร่วมกันกับภำคอุตสำหกรรมในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี ร่วมวิจัยและพัฒนำ บริกำรให้
ค ำปรึกษำแก่ภำคอุตสำหกรรมในด้ำนต่ำงๆ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนำทักษะของบุคลำกร จัดฝึกอบรมต่ำงๆ ให้กับ
แรงงำนในภำคอุตสำหกรรม โดยสถำนที่ที่คณะศึกษำดูงำนได้ไปศึกษำ มี 2 ส่วน ได้แก่ 1) ห้องแสดงผลงำนควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีต่ำงๆ (Pavilion) ซ่ึงเทคโนโนโลยีที่น่ำสนใจ เช่น นวัตกรรมกำรก ำจัดของเสียจำกจอ LED โดยสำมำรถแปลงหน้ำจอ 
LED ไม่ใช้แล้วให้กลับไปเป็น Liquid Crystal และ Silica อีกครั้ง เทคโนโลยีกำรพิมพ์วัสดุชีวภำพ 3 มิติ ส ำหรับกำรสร้ำง
เน้ือเยื่อผิวหนัง (Bio-Printing Technology for Full Thickness Skin Tissue) เป็นต้น 2) ศูนย์วิจัยด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical engineering research center) โดยศูนย์วิจัยแห่งน้ีถูกก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1969 โดยเน้นกำรวิจัยที่เก่ียวข้อง
กั บ  Intelligent Machines and Robots, Advanced Green Manufacturing Machinery, Intelligent Mechatronic 
System, Intelligent Mobility ซ่ึงทำงคณะเยี่ยมชมได้รับชมกำรน ำเสนอนวัตกรรมที่ ถูกคิดค้นจำกศูนย์วิจัยแห่งน้ี เช่น 
มอเตอร์และอุปกรณ์เครื่องยนต์รถยนต์ โดรนขนส่ง หุ่นยนต์ท ำควำมสะอำดพื้นอัตโนมัติ เครื่อง Fume dispenser และที่
น่ำสนใจคือ นวัตกรรมกำรผลิตเสื้อยืดจำกขวดพลำสติก 100% ที่ให้ผิวสัมผัสและกำรระบำยอำกำศดีกว่ำผ้ำทั่วไป โดยน ำขวด
พลำสติกที่ไม่ใช้แล้วมำผ่ำนกรรมวิธีผลิตอัดให้เป็นเม็ดพลำสติกอีกครั้ง จำกน้ันผ่ำนกระบวนกำรท ำให้เป็นเส้นใย เพื่อน ำมำทอ
เป็นเสื้อยืด ซ่ึงถือว่ำเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหำขยะได้เป็นอย่ำงดี  
         จำกกำรศึกษำดูงำนในครั้งน้ี พบว่ำ ไต้หวันเป็นประเทศที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ำงมำก และมีกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงชัดเจนระหว่ำงสถำบันวิจัยและภำคอุตสำหกรรม ท ำให้องค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นสำมำรถพัฒนำต่อยอดในเชิงพำณิชย์ และนวัตกรรมเหล่ำน้ียังสำมำรถช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในประเทศได้อีกด้วย หำกประเทศไทยต้องกำรยกระดับกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จะต้องให้ควำมส ำคัญ
อย่ำงจริงจังในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรท ำงำนระหว่ำงภำคกำรศึกษำและภำคอุตสำหกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้



10 

 

 

และนวัตกรรมในมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยต่ำงๆ และสร้ำงควำมร่วมมือในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีไปยังภำคอุตสำหกรรม 
และส่งเสริมกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ในเชิงพำณิชย์ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      2.11 การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม Group Discussion 
                         กิจกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มเป็นกำรระดมควำมคิดเพื่อหำแนวทำงกำรเพิ่มผลิตภำพในกำรพัฒนำ
ประเทศโดยใช้องค์ควำมรู้ที่ได้เรียนรู้จำกกำรบรรยำยของวิทยำกำรและกิจกรรมต่ำงๆ โดยแนวทำงที่สมำชิกได้ร่วมกันอภิปรำย
สำมำรถสรุปได้ดังน้ี 

1. กำรจัดกำรศึกษำควรมองในภำพองค์รวม กล่ำวคือ โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำควรจัดกำรเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้เพื่อที่จะเรียนรู้ (Learning to learn) เรียนรู้เพื่อที่จะท ำ (Learning to do) 
เรียนรู้เพื่อที่จะเป็น (Learning to be) และเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน (learning to live together) 
ในอนำคตควำมรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันอำจไม่มีควำมหมำย ดังน้ัน เรำจึงต้องสร้ำงคนที่สำมำรถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต เพรำะองค์ควำมรู้ต่ำงๆ จะเกิดขึ้นมำใหม่ตลอดเวลำ รวมทั้ง กำรศึกษำควรสอนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ที่จะลงมือปฏิบัติ ซ่ึงกำรลงมือปฏิบัติน้ันเป็นหัวใจของควำมส ำเร็จ และกำรศึกษำควรให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และเข้ำใจตนเอง ตระหนักถึงควำมต้องกำรของตัวเองและเรียนรู้ที่จะลงมือท ำเพื่อท ำควำม
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ต้องกำรของตนเองให้ส ำเร็จ นอกจำกน้ี สิ่งที่ส ำคัญคือ กำรศึกษำควรสอนให้ผู้เรียนรู้จักที่จะอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมอย่ำงสันติสุข  

2. กำรพัฒนำประเทศโดยเฉพำะทำงด้ำนวิทยศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันน้ันควรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำคกำรศึกษำกับภำคอุตสำหกรรม  (Academia-
Industry Linkage) เพื่อให้เกิดห่วงโซ่ในกำรพัฒนำจำกต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ กล่ำวคือ ภำคกำรศึกษำ
ถ่ำยทอดควำมรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย ไปยั งภำคอุตสำหกรรม เพื่อ
พัฒนำนวัตกรมหรือผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปธรรมและเกิดกำรสร้ำงมูลค่ำต่อไป นอกจำกน้ีภำครัฐและ
ภำคเอกชนควรห ำแนวทำงในกำรบู รณ ำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน (Create Public-Private 
Partnership) โดยร่วมกันสนับสนุนทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำนวัตกรรม ไม่ว่ำจะ เป็น 
บุคลำกร เครื่องมือและอุปกรณ์ สถำนที่ งบประมำณ และองค์ควำมรู้/หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

3. ภำครัฐและภำคเอกชนควรสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำงๆ 
เช่น กำรจัดบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม จัดท ำ Maker space หรือ 
Innovation lab ต่ำงๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนได้เข้ำมำใช้บริกำรในกำรพัฒนำ
ควำมคิดและสร้ำงนวัตกรรมต่ำงๆ หรือจัดอบรม ให้ควำมรู้ในเรื่องกำรพัฒนำนวัตกรรมแก่ผู้ที่สนใจ 
เป็นต้น 

4. ผู้จัดท ำนโยบำยควรศึกษำ วิเครำะห์ทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศ จุดแข็ง จุดอ่อนของประเทศใน
ปัจจุบัน และวิเครำะห์แนวทำงที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคน รวมทั้งเทคโนโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ โดยออกแบบนโยบำยที่เน้นกำรประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตำมบทบำท ภำรกิจและควำมเชี่ยวชำญของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับ  
กำรพัฒนำประเทศต่อ 
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ส่วนที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  
 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำในหัวข้อ Conference on the Future of Work สำมำรถ
แบ่งได้ตำมหัวข้อ ดังน้ี 

1. ประโยชน์ต่อตนเอง 
กำรเข้ำร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำในหัวข้อ Conference on the Future of Work ได้ให้ประโยชน์

มำกมำยแก่ข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้แก่ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวโน้มของอำชีพในอนำคต จำกกรณีตัวอย่ำงของประเทศ
ต่ำงๆ ประสบกำรณ์กำรประชุมในต่ำงประเทศและกำรสร้ำงเครือข่ำย ตลอดจนกำรเพิ่มประสบกำรณ์เรียนรู้และกำรท่องเที่ยว
ในไต้หวัน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.1 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวโน้มของอำชีพในอนำคต  
 กำรบรรยำยของคณะวิทยำกรได้เปิดโลกทัศน์เก่ียวกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่เป็นกลไก

ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของโลกในปัจจุบัน โดย เทคโนโลยีสำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสร้ำงผลิตภำพ 
(Productivity) ในกำรท ำงำนของมนุษย์ ในกรณีศึกษำของประเทศเกำหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว 
และได้น ำเทคโนโลยี ไม่ว่ำจะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automation) ปัญญำประดิษฐ์ (AI) หรือข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เข้ำ
มำบูรณำกำรในกำรท ำงำนร่วมกับมนุษย์ได้เป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำจะเป็นในภำคกำรผลิตหรือภำคบริกำร นอกจำกน้ียังได้เรียนรู้
ทักษะที่จ ำเป็นในกำรประกอบอำชีพในอนำคต ซ่ึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำก ำลังคนของ
ประเทศไทยต่อไป กำรเข้ำร่วมประชุมในครั้งน้ีจึงเป็นกำรเปิดโลกทัศน์และสร้ำงวิสัยทัศน์แก่ผู้เข้ำร่วมประชุม ซ่ึงถือเป็น
ประโยชน์อย่ำงมำกแก่ผู้เข้ำร่วมประชุมที่จะน ำกลับไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำประเทศตนเองต่อไป  

1.2 กำรเพิ่มประสบกำรณ์กำรประชุมในต่ำงประเทศและกำรสร้ำงเครือข่ำย 
        กำรเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำกับ APO ในครั้งน้ีได้สร้ำงประสบกำรณืในกำรประชุมทำงวิชำกำร 

ณ ต่ำงประเทศแก่ข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำตนเองและกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้แก่บุคคลอ่ืนๆ ต่อไป 
นอกจำกน้ีกำรประชุมครั้งน้ียังได้สร้ำงโอกำสในกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้ำร่วมประชุมจำกนำนำประเทศ ซ่ึงตลอดระยะเวลำในกำร
ประชุมผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนได้สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงกันและกัน มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ซ่ึงกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำก หำกมีกำรร่วมมือในกำรท ำงำนระหว่ำงประเทศในอนำคต 

 
2.  ประโยชน์ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  

องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีภำรกิจในกำรพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศ ซ่ึงข้ำพเจ้ำ ในต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับฏิบัติกำร จะสำมำรถน ำองค์ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน โดยควำมรู้ที่ข้ำพเจ้ำได้รับสำมำรถช่วยหน่วยงำนในกำรแสดงควำมคิดเห็น
หรือประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องหำกมีกำรจัดระดมควำมคิดหรือกำรประชุมคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำก ำลังคน
อุดมศึกษำในอนำคต รวมทั้งกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำสำมำรถช่วยสร้ำงแรงบันดำลใจ
ในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรในหน่วยงำนและสร้ำงควำมตระหนักของบุคลำกรในกำรพัฒนำประเทศต่อไป 

 
กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ  

          จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำในหัวข้อ Conference on the Future of Work ณ ไต้หวัน 
ข้ำพเจ้ำได้ท ำกิจกรรมขยำยผล โดยได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับ กำรเปลี่ยนแปลง (Megatrends) ที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต บทบำทของเทคโนโลยีที่จะมีต่อโลกกำรท ำงำนในอนำคต ทักษะที่จ ำเป็นในกำรประกอบอำชีพในอนำคต รวมทั้งอำชีพ
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยได้ท ำกำรเผยแพร่ทำง Facebook โดยมีตัวอย่ำงในกำรเผยแพร่ ดังน้ี 
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