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•การสูญเสียทรัพยากรประมง(Fisheries depletion)

Twenty Global Issues
•ตัดไม้ทาํ ลายป่ า(Deforestation)
• ภาวะโลกร้อน(Global warming)
•การขาดนํ้ า(Water deficits)
• การสูญเสียทรัพยากรประมง(Fisheries depletion)
• ความปลอดภัยทางทะเลและมลพิษ(Maritime safety and pollution)
•การศึกษาสําหรับทุกคน(Education for all)
• ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย(Illegal drugs)
•โรคติดเชื้อทัว่ โลก(Global infectious diseases)
• สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา(Intellectual property rights)
•การแพร่กระจายของดิจติ อล(Digital divide)
•กฎการค้าการลงทุนและการแข่งขัน(Trade, investment and competition rules)
•กฎเทคโนโลยีชีวภาพ(Biotechnology rules)
•กฎแรงงานและการอพยพระหว่างประเทศ(International labour and migration rules)
•ก้าวย่างก้าวเข้าสูก่ ารต่อสูก้ บั ความยากจน(Massive step up in the fight against poverty) •กฎทางการเงินทัว่ โลก(Global financial rules)
•กฎอีคอมเมิรซ์ (E-commerce rules)
•การปฏิรูปการจัดเก็บภาษีสาํ หรับศตวรรษที่ 21(Reinventing taxation for 21 century)
•การป้ องกันและบรรเทาภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ(Natural disaster prevention and mitigation)
•การรักษาความสงบความขัดแย้งการป้ องกันการปราบปรามการก่อการร้าย(Peacekeeping, conflict prevention, combating terrorism)
•ความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียระบบนิ เวศ(Biodiversity and econ system losses)
•กฎการค้าการลงทุนและการแข่งขัน(Trade, investment and competition rules)

การเกิดขึ้นของ ‘Disruption’

• สิง่ ที่เราเคยเข้าใจ เคยเป็ น เคยชิน จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน คาดเดาไม่ได้ มีการตายการเกิดใหม่เป็ นจํานวนมาก
ของธุรกิจ การว่างงาน การจัดระเบียบใหม่ทางสังคม
• ท่ามกลางโลกอันผันผวน คําถามสําคัญคือ มนุ ษย์จะอยู่อย่างไร?
• ‘การศึกษาต้องมาก่อน’ เป็ นคําตอบที่ดีท่สี ุด เพราะโลกในวันนี้ และวันข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
• ความรูแ้ ละการศึกษาคือสิง่ ที่จาํ เป็ นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
• แต่โลกแห่งความเป็ นจริง การศึกษามักจะเป็ นเรื่องล้าหลังเมื่อเทียบกับการพัฒนาของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองเสมอ

เทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่

• คนส่วนใหญ่จะไม่รูเ้ ลยว่าเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ทาํ งานอย่างไร เทคโนโลยีจะกลายเป็ นเหมือนพระเจ้าองค์ใหม่ท่คี น
บูชาและต้องพึ่งพิง ยุคนี้ ท่จี ะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหลัก 3 ตัว ได้แก่
• ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
• เทคโนโลยีวสั ดุนาโน (Nanotechnology)
• เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
• คนจะมีอายุมากขึ้น เก่งขึ้น ด้วยมีเทคโนโลยีมาช่วย ระบบคอมพิวเตอร์จะถูกฝังอยู่ในวัสดุอปุ กรณ์เกือบทุกอย่างใน
ชีวิตประจําวันของเรา โดย Financialization หรือ‘เงิน’จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกสมัยใหม่

การศึกษาในปัจจุบนั
• สิง่ ที่สร้างขึ้นเมื่อ 100 ปี ท่แี ล้ว จากปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม กองทัพใช้คนจํานวนมากรบ ที่มีทกั ษะทํางานที่เหมือนๆ ผลิตสินค้า
เหมือนๆกันจํานวนมากๆ
• การศึกษาจึงเน้นสร้างคนให้เหมือนๆ กัน เหมือนผลิตสินค้าในโรงงาน เน้นประสิทธิภาพ ยึดนโยบายกลางรวมศูนย์ เพื่อ
สร้างมาตรฐานและปลูกฝังค่านิ ยมทางสังคมที่ไม่เน้นคําถาม และไม่รับการเปลี่ยนแปลง เน้นการสร้างคนให้รูม้ ากๆ คิดน้อย
เน้นหาคําตอบมากกว่าสร้างคําถาม
• การศึกษาสมัยนี้ เป็ นการต่อจิ๊กซอว์ เรามองว่าการศึกษาที่ดีคือการที่เด็กมีตวั ต่อทุกตัว ถ้าขาดไปแค่ช้ ินเดียวก็จะถือว่าการ
ต่อจิ๊กซอว์น้ันล้มเหลว เช่น คนที่ได้ 4.00 เก่งกว่าคนที่ได้ 3.00 เป็ นต้น การศึกษาแบบเน้นหาคําตอบที่ถูกต้องเท่านั้น เน้น
เรียนแบบยัดเยียดเข้าสมอง การเรียนข้อมูลความจริง ซึ่งเน้นการท่องจํา การคํานวณให้ถกู ต้อง
• เน้น อ่านออก เขียนได้ คํานวณเป็ น กลายเป็ น ‘สิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์’ มากกว่าจะเป็ นวิธีคิดและแบบแผนที่ใช้ได้
จริงในปัจจุบนั และในอนาคต

จากการคาดการณ์ของบริษทั Roland Berger คอนซัลต์ระดับโลก
จับตามองในปี 2030
• ปัจจัยหลักที่มีอทิ ธิพลต่อการกําหนดเทรนด์ปี 2030 คือ การเปลีย่ นแปลงด้านประชากร ทรัพยากร เทคโนโลยี

ใหม่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความยัง่ ยืน

• อาจต้องใช้ทรัพยากรของโลกถึง 3 ใบ เพื่อรองรับความต้องการของประชากรโลก 8.4 พันล้านคน ในอีก 14 ปี
ข้างหน้า
• การพัฒนาที่ยงั ่ ยืนทัง้ มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และรัฐ จะเป็ นตัวชี้วดั ความอยู่รอดทางธุรกิจในอนาคต
อ้างอิงข้ อมูลจาก:

– MEGA TRENDS: A Bigger Picture for a Better Society โดย Roland Berger
– World Population Prospect 2015 Review โดย UN
– Living Planet Report 2013 โดย WWF

การเติบโตขึ้นของโลกาภิวตั น์ (Globalization) ภูมิภาคภิวตั น์
(regionalization)และสภาวะข้ามชาติ (Transnationalization)
• เกิดการพัฒนาด้านการสือ่ สาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงคน ชุมชน องค์กร รัฐบาลประเทศ
ต่างๆทัว่ โลกได้รวดเร็ว สามารถแพร่กระจายสิง่ ต่างๆไปทัว่ โลกได้ในเวลาอันสัน้ เกิดการรับรู/้ ผลกระทบจากสิง่ ที่เกิดขึ้น
ทันทีทนั ใด
• องค์กรระดับนานาชาติเข้ามามีบทบาทในการจัดการ สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศมากขึ้น
• แต่ละชาติตอ้ งยอมสละอํานาจแห่งรัฐชาติบางประการในการเข้าร่วมกับองค์กรนานาชาติ เพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์
ของประเทศตนเอง
• โลกจะต้องเผชิญกับความไม่สมดุลทางอํานาจ อนาคตโลกจะเป็ นหลายขัว้ อํานาจ ประเทศมหาอํานาจไม่ได้มีเพียงชาติ
เดียวหรือกลุ่มเดียวเท่านั้น เพราะประเทศต่างมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นมีการพึ่งพาและรวมกลุม่ ทัง้ ในเชิงภูมิภาคและ
อุดมการณ์มากขึ้น

เมื่อโลกเปลี่ยน…ผูน้ าํ ต้องเปลี่ยน Disrupt or Be Disrupted
• เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง…As The Future Catches You (Juan
Enriquez) สิง่ ต่างๆกําลังคืบคลานมาถึงในสักวัน ขึ้นอยู่วา่ จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ โลกยุคใหม่จะมีทางเลือกอยู่สองทาง ไม่
ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง หรือจะอยู่แบบเดิม
• สามทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี สิง่ นี้เกิดขึ้นทัว่ โลกและส่งผลกระทบระหว่างกัน มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในด้านเทคโนโลยี
• การปรับเปลีย่ นจากโลก analogue สูโ่ ลก digital การเกิดขึ้นและก้าวเข้ามาเป็ นผูน้ าํ โลกของบริษทั ทีเ่ น้นการพัฒนาเรื่อง
IT ทําให้การเปลีย่ นแปลงเร็วขึ้น

กฎของมัวร์ (Moore's law)
• ปริมาณของทรานซิสเตอร์บน
วงจรรวมจะเพิ่มเป็ นเท่าตัว
ประมาณทุก ๆ สองปี
• กฎนี้ ได้ถกู พิสูจน์อย่าง
ต่อเนื่ องมาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ
และคาดว่าจะใช้ได้จนถึงปี 2015
หรือ 2020 หรืออาจมากกว่านั้น

• โลกเรากําลังถูก Disrupt ด้วย 3 กระแสหลัก คือ กระแสโลกาภิวตั น์ กระแสการพัฒนาเทคโนโลยี กระแสความเป็ นใหญ่
ของเงินทุน
• เงินเคยเป็ นตัวเปลี่ยนอารยธรรมของมนุ ษย์ โลกาภิวตั น์และเทคโนโลยีทางการเงิน เงินกลับมาเป็ นตัวขับเคลื่อนโลกในด้าน
ต่างๆ อย่างมาก
• อดีตเราต้องทํางานเพือ่ แลกเงิน ปัจจุบนั เงินสามารถสร้างเงินได้โดยไม่ตอ้ งสร้างมูลค่าจริงทางเศรษฐกิจเลย แถมยัง
เคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเงินจะค่อยๆ พัฒนารูปแบบเป็ นดิจทิ ลั มากขึ้น และคนรวยคนจนจะยิ่งมีช่องว่างมากขึ้น
• 3 กระแสหลักของโลกได้สร้างปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในโลกสมัยใหม่ที่เรียกว่า ‘VUCA’
• V: volatility = ความผันผวน รวดเร็วรุนแรง
• U: uncertainty = ความไม่แน่ นอน คาดเดาไม่ได้
• C: complexity = ความซับซ้อน เข้าใจยาก
• A: ambiguity = ความคลุมเคลือ ไม่ชดั เจน
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ปรากฏการณ์•ของโลกในศตวรรษที
สับสน อลหม่าน (Disorder)
•
•
•

สลับซับซ้อน (Complexity)
แข่งขันสูง (High Competition)
พยากรณ์ไม่ได้ (Unpredictable)

•
•
•

รวดเร็ว (Speed)
เกี่ยวโยงกัน (Concerned)
เครือข่าย (Network)
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“โลกาภิวัตน์” “Globalization”
• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรมหนึ่ งเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ลักษณะลูกโซ่มีผลต่อเนื่ องกันไป ผลของการ
เปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มขยายออกไปในวงกว้างทัง้ โลก เกิดขึ้นทุกสถานที่ มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรม เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านอืน่ ๆ ตามมาอีกด้วย
• เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิ กส์ ทําให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จนไร้ขีดจํากัด การปะทะสังสันทน์ของ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ทัว่ โลก สร้างให้เกิดความต้องการสินค้าใหม่ ๆ อย่างไร้ขีดจํากัด
• การเปลี่ยนแปลงในกระบวนโลกาภิวตั น์มีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรม และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคม
• โลกเชื่อมโยงด้วยข่าวสารเดียวกัน ทําให้พรมแดนของรัฐชาติเลือนราง พรมแดนทางวัฒนธรรมลดความสําคัญลง เรื่อง
สิทธิมนุ ษยชน สิทธิเสรีภาพ การอนุ รกั ษ์สง่ิ แวดล้อมเป็ นในทางเดียวกันมากขึ้น มีวฒั นธรรมร่วมที่เป็ นสากล เช่นวัฒนธรรม
วัตถุนิยม มีปฏิกริยาของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมา
• การเชื่อมโยงกันทําให้เศรษฐกิจของทุกมุมของโลกเชื่อมโยงเป็ นระบบเดียว การลงทุน การผลิต การกระจายสินค้า การ
บริการ ฯลฯ เชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายโลก
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เทรนด์ท่ี1:การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร(Demographic Shifts)
• หลังสิ้นสุดยุค
ปี 1965-1970 วิทยาการทางการแพทย์เจริญ คนมีอายุยืนมากขึ้นกว่าเดิม โครงสร้างสังคม
เปลี่ยนแปลง และเศรษฐกิจปัจจุบนั ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวจากขนาดใหญ่เปลี่ยนไปสูค่ รอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น
• ครอบครัวแนวโน้มมีบตุ รลดลง ทําให้สดั ส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประชากรวัยแรงงานลดลงตามไปด้วย เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจทัง้ การผลิตและการบริโภค
• คาดว่าในปี 2050 ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 21 ของประชากรโลก สูงกว่าปัจจุบนั ที่มีสดั ส่วนราว
ร้อยละ 10 ของประชากรโลก
• ธุรกิจที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ ได้แก่ การบริการดูแลผูส้ ูงอายุ โรงพยาบาล อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสําหรับผูส้ ูงอายุ
ธุรกิจออกแบบที่อยู่อาศัยสําหรับผูส้ ูงอายุ เครื่องจักรหุ่นยนต์ท่ใี ช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนแรงงาน

เทรน์ท่ี 2:การเปลี่ยนขั้วอํานาจเศรษฐกิจโลก(Shift in Global Economic Power)
• เศรษฐกิจโลกเดิมมีกลุม่ G7 (สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส อิตาลี และแคนาดา)
เป็ นตัวนํ า
• เศรษฐกิจโลกวันนี้ เปลี่ยนไปตลาดเกิดใหม่ กลุม่ ประเทศ E7 (จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนี เซีย แม็กซิโก และตุรกี)กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
มีทรัพยากรสมบูรณ์ พัฒนาได้อกี มาก ทัง้ การค้า การลงทุน และโครงสร้างพื้นฐาน มีจาํ นวนประชากรมาก รายได้สูงขึ้นต่อเนื่ อง ต้องการสินค้า
และบริการเพิม่ ขึ้น
• ปี 2009 GDP กลุ่มประเทศ E7 มีขนาดสองในสามของ GDP กลุม่ ประเทศ G7คาดว่าปี 2050 GDP ของกลุม่ ประเทศ E7 จะเพิม่ ขึ้นจนมี
ขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของ GDP ของกลุม่ G7
• โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุม่ ตลาดเกิดใหม่เปลี่ยนไปจากเป็ นฐานการผลิตและแหล่งแรงงานราคาถูกเดิม
ก้าวไปสูต่ ลาดบริโภคแห่งใหม่ของโลก สิง่ ที่ตอ้ งการ คือสินค้าที่ตรงรสนิ ยม กลุม่ E7 แต่ละประเทศจะมี
รสนิ ยม และวัฒนธรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน ธุรกิจเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่นสินค้า
ฟุ่ มเฟื อย บริการสุขภาพ และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ

เทรนด์ที่3:การเติบโตของสังคมเมือง(Accelerating Urbanisation)
• ปัจจุบนั ครึ่งหนึ่ งของประชากรโลกอาศัยอยู่ในเมือง ในปี 1950 มีเพียงร้อยละ 30 เทคโนโลยีต่างๆ ทําให้วถิ ชี ีวติ ของประชากรในเมืองมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น เช่นระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณู ปโภค อาหาร เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย
• ประชากรที่เคยอาศัยอยู่ในชนบทย้ายเข้ามาอาศัยในเมืองมากขึ้น เพือ่ หารายได้และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ นโยบายหลายประเทศมุ่ง
กระจายรายได้ และการพัฒนาไปสูช่ นบทมากขึ้น ช่วยยกระดับและพัฒนาสังคมชนบทไปสูก่ ารเป็ นสังคมเมือง
• คาดว่าปี 2050 ประชากรที่อาศัยในเมืองจะสูงถึงร้อยละ 72 โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนื อ (Sub-Saharan Africa) และเอเชีย
สังคมเมืองเริ่มมีแนวโน้มพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว

ประชากรจะมีความหนาแน่ น กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิง่ อํานวยความสะดวกจะมีมาก
ขึ้น ธุรกิจที่จะได้ประโยชน์ เช่นการก่อสร้าง วัสดุกอ่ สร้าง พลังงาน โทรคมนาคม
อินเทอร์เน็ ต อาหารสําเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องประดับ รถยนต์

เทรนด์ท่ี4: การลดลงของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ
• ประชากรโลกเพิม่ ขึ้นส่งผลให้บริโภคทรัพยากรเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะพลังงาน ถ่านหิน นํ้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงนํ้ าและอาหาร ที่
นับวันทรัพยากรดังกล่าวมีแต่ลดลงอย่างต่อเนื่ อง
• การบริโภคทรัพยากรที่เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เกิดมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม
ขยะและของเหลือใช้ท่ไี ม่ได้นําไปรีไซเคิล และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากรถยนต์
• หากเป็ นเช่นนี้ ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของโลก และทําให้อณ
ุ หภูมิโลกเพิม่ สูงขึ้น 0.5-1.5 องศาเซลเซียสในอีก 20 ปี ขา้ งหน้า
สภาวะอากาศจะเปลี่ยนแปลง ฝนแล้ง นํ้ าท่วม ความเข้มข้นของนํ้ าทะเล ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการผลิตอาหารของโลก
• ทัว่ โลกให้ความสําคัญกับสิง่ แวดล้อมมากขึ้น มีการปรับปรุงการผลิต วัตถุดิบ เกิดธุรกิจสีเขียว ลดปล่อยมลภาวะ บรรจุภณั ฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ พลังงานทางเลือก เกษตร / อาหารอินทรีย ์ รีไซเคิลขยะ และของเสีย

เทรนด์ท่ี5:ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี
(Technological Breakthroughs)

• การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมหน้าโลกอย่างมากทัง้ รูปแบบ วิถชี ีวติ รวมถึงสังคมเศรษฐกิจ มีการนํ าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการภายในกิจการ
• เทคโนโลยีช่วยให้เกิดธุรกิจใหม่ๆในชัว่ ข้ามคืน เช่นธุรกิจออนไลน์ เกิดสังคมเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ช่วยลดข้อจํากัด
ระยะทาง สามารถทําตลาดได้อย่างไร้ขอบเขต
• ปัจจุบนั ประชากรโลกมีอปุ กรณ์สอ่ื สารมากกว่า 1.84 เครื่องต่อคน จากเดิม 0.08 เครื่องต่อคนต่อ ในปี 2003 และคาดว่าจะเพิม่ เป็ น 3.47 และ
6.58 เครื่องต่อคนในปี 2015 และปี 2020 ตามลําดับ
• เทคโนโลยีกา้ วมาเป็ นส่วนหนึ่ งของชีวติ ประจําวันของมนุ ษย์ ธุรกิจในอนาคตจึงหาโอกาสจากเทคโนโลยี ไม่พลาดที่จะติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผ่านเทคโนโลยีสอ่ื สารต่างๆ ที่นับวันจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
• ธุรกิจออนไลน์ ที่ทาํ ตลาดหรือให้บริการ ผ่านอินเตอร์เน็ ตหรือสังคมออนไลน์โทรคมนาคม อุปกรณ์สอ่ื สาร บริการคอนเท้นท์ออนไลน์ พัฒนา
ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน่ จะมีมากขึ้น

ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ
1.สังคมผูส้ ูงอายุ ไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ ูงอายุโดยสมบูรณ์ ในอีกเพียง 5 ปี ขณะที่รายได้ของประเทศยังไม่สูง
ซึ่งหากเราไม่สามารถยกระดับรายได้ในอนาคต อาจทําให้ไทยกลายเป็ นประเทศ “แก่ก่อนรวย”
2.ความเป็ นเมือง ไทยอยู่อนั ดับ 124 ของโลก สะท้อนว่ายังไม่สูง ยังต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิม่ เพือ่
ความสามารถในการแข่งขัน แต่กต็ อ้ งควบคู่ไปกับการคํานึ งถึงปัญหาสิง่ แวดล้อมด้วย

Global Civilization
ยุคดิจิทัลสงผลกระทบตอเด็กและผูใหญ
สังคมเปลี่ยนแปลง

•
•
•
•

ชุมชนกลางอากาศ
ชุมชนเมือง
(Social Media)
ชุมชนชนบท
เขาถึงขอมูลรวดเร็ว
มีการติดตอโดยที่ไมตองเห็นหนาตาหรือผานปฏิสัมพันธ
ทําใหเกิดการรวมตัวเปนภาคีเครือขายแบบหลวมๆ กวางขวางไรพรมแดน
กอใหเกิดวัฒนธรรมใหมๆ ไดภายในชั่วพริบตา

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว

5 ความท้าทายใหญ่ ที่ทาํ ให้โลกซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
1) โลกซับซ้อน บูรณาการ และเชื่อมโยงกันมากขึ้น
2) ระเบียบโลกใหม่
3) การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4
4) ความเหลื่อมลํ้า
5) การพังทลายของสิง่ แวดล้อม

1) โลกซับซ้อน บูรณาการ และเชื่อมโยงกันมากขึ้น ประชาชนโลกเพิม่ /ปฏิสมั พันธ์มากขึ้น ประชากรโลกจากปี 1945 มี 2500 ล้านคน วันนี้มถี งึ
7500 ล้านคน ต้องจัดการร่วมกันมากขึ้น
2) ระเบียบโลกใหม่ โลกกําลังก้าวไปสู่ระเบียบโลกใหม่ และหลักการภูมริ ฐั ศาสตร์รูปแบบใหม่ ก้าวไปสู่โลกทีม่ มี หาอํานาจหลายขัว้ (Multipolar) จาก
อดีตโลกมีมหาอํานาจสองขัว้ หรือขัว้ เดียว มีการกระจายและแพร่หลายอํานาจกว้างขึ้น ทัง้ อํานาจทางทหาร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอืน่ ๆ มี
หลายแนวคิดปะทะกัน (Multiconceptual) ทุกคน/ประเทศไม่จาํ เป็ นต้องมีค่านิยมทางสังคม การปกครอง หรือหลักเศรษฐกิจเหมือนกัน เรา
กําลังก้าวสู่โลกทีห่ ลากหลาย มีความไม่แน่นอนเพิม่ ขึ้น ความแตกต่างกัน ต้องมุง่ เน้นความคล่องตัว ความสามารถในการปรับตัว และความ
ยืดหยุ่น มากขึ้นกว่าในอดีต
3) การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 เทคโนโลยีทาํ ให้เกิดความเปลีย่ นทุกอย่าง ทัง้ รูปแบบธุรกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ระบบการเมือง วิธที ส่ี งั คมบริหาร
ตนเอง การปกครอง”
4) ความเหลื่อมลํ้า มากขึ้นทัง้ ในประเทศ/ต่างประเทศทัว่ โลก คนไม่พอใจมากขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวแต่คนไม่ได้รบั ผลประโยชน์ คนถูกซํา้ เติมด้วย
เทคโนโลยี ถ้าไม่แก้ไขจะวิกฤตทางการเมือง ความเหลือ่ มลํา้ มากขึ้นจะเห็นประชานิยมเพิม่ ขึ้น สังคมไม่พอใจมากขึ้น เป็ นความท้าทาย ต้อง
คํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาค
5) การพังทลายของสิ่งแวดล้อม ปัญหาโลกร้อน เกิดความรุนแรง ต้องดูความยัง่ ยืน

กระแสของโลก
มี 4 เรื่องใหญ่ๆคือ
1.ลัทธิชาตินิยม (Nationalism) และลัทธิปกป้ อง (Protectionism)
2.การเติบโตขึ้นของโลกาภิวตั น์ (Globalization) ภูมิภาคภิวตั น์(regionalization)และสภาวะข้ามชาติ
(Transnationalization)
3.กระแสการเบื่อหน่ ายนักการเมืองอาชีพ
4.กระแสประชานิ ยมรายประเด็น

กระแสของโลก: 1.ลัทธิชาตินิยม (Nationalism) และลัทธิปกป้ อง (Protectionism)
• ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือ นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกามีแคมเปญหาเสียง Make
America Great Again และนโยบาย America First โดยมุ่งปกป้ องและยึดผลประโยชน์แห่งชาติเป็ นหลัก
• การทําให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่ รวมทัง้ สร้างความเป็ นชาตินิยมมากขึ้น ชาวอเมริกาต้องการให้ทรัมป์ กอบกูภ้ มู ิศาสตร์
เศรษฐกิจโลกที่เคยเป็ นผูน้ ํ าขึ้นมาใหม่
• กรณี Brexit ที่สะท้อนว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรมองว่าสหภาพยุโรปเป็ นตัวฉุดรัง้ เศรษฐกิจของส
หราชอาณาจักร

กระแสของโลก: 2.การเติบโตขึ้นของโลกาภิวตั น์ (Globalization) ภูมิภาคภิวตั น์(regionalization)และสภาวะข้ามชาติ Transnationalization)
• มนุ ษย์ตอ้ งการให้โลกเกิดโลกาภิวตั น์ จึงพัฒนาด้านการสือ่ สาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยง
บุคคล ชุมชน องค์กร รัฐบาลประเทศต่างๆทัว่ โลกได้รวดเร็วสามารถแพร่กระจายสิง่ ต่างๆไปทัว่ โลกได้ในเวลาอันสัน้
• เกิดการรับรู/้ ผลกระทบจากสิง่ ที่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด ทัง้ ข้อมูลข่าวสาร โรคภัยไข้เจ็บ ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง หรือการก่อการ
ร้าย
• องค์กรระดับนานาชาติเข้ามามีบทบาทและการจัดการ สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศมากขึ้น
• แต่ละชาติตอ้ งยอมสละอํานาจแห่งรัฐชาติบางประการในการเข้าร่วมกับองค์กรนานาชาติ เพือ่ รักษาสิทธิ์และผลประโยชน์
ของประเทศตนเอง
• โลกเผชิญกับความไม่สมดุลทางอํานาจ อนาคตภูมิรฐั ศาสตร์โลกจะเป็ นโลกหลายขัว้ อํานาจและประเทศมหาอํานาจไม่ได้มี
เพียงชาติเดียวหรือกลุม่ เดียวเท่านั้นเพราะแต่ละประเทศต่างมีความเชื่อมโยงกันและกันมากขึ้นมีการพึ่งพาและรวมกลุ่มทัง้
ในเชิงภูมิภาคและอุดมการณ์มากขึ้น
• การตัดสินใจภายในประเทศต้องคํานึ งถึงประเทศเล็กๆมากขึ้น ไทยไม่สามารถมีสภาวะข้ามชาติได้เลย

กระแสของโลก: 3 กระแสการเบื่อหน่ ายนักการเมืองอาชีพ
• คนออกมาเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2559 ร้อยละ 57.9 น้อยกว่าปี 2555 ร้อยละ 58.6 และ2551 ร้อยละ 61.6 ชี้ว่า
เกิดอาการเบื่อการเมือง
• ทรัมป์ ได้รบั เลือกเป็ นประธานาธิบดี ทัง้ ที่ไม่มีประสบการณ์และไม่อยู่ทางการเมืองอาชีพมาก่อน นี่ คอื ความเบื่อหน่ าย
นักการเมืองของประชาชน ที่ไม่ทาํ ตามที่พูดไว้ ประชาชนต้องการนักการเมืองรุ่นใหม่ ที่กล้าคิด กล้าทําและกล้ามีจุดยืน
ร่วมกัน พูดอย่างไรทําอย่างนั้นไม่ตอ้ งตีความ เป็ นคนเท้าติดดินและเข้าใจความต้องการประชาชน ฯลฯ
• ผูน้ ํ าของประเทศที่เป็ นคนรุ่นใหม่ตอ้ งกล้าคิดและทําสิง่ ที่แตกต่างจากเดิม เช่นจัสตินทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา ทําสิง่ ที่
แตกต่างจากเดิมอยู่เสมอ ทัง้ ใช้ชีวิต/นโยบายเช่นให้กญั ชาเป็ นสิง่ ถูกกฎหมาย ให้ความสําคัญกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และ
ประกาศถอนกําลังทหารในตะวันออกกลาง เป็ นต้น
• นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีประเทศอินโดนี เซีย เป็ นผูน้ ํ าที่สมถะ ทัง้ การแต่งกายและการรับประทานอาหารที่เรียบง่าย
รวมทัง้ เดินทางไปร่วมงานฉลองการจบมัธยมปลายของบุตรชายที่สงิ คโปร์โดยการโดยสารที่นงั ่ ชัน้ ประหยัดด้วยเงินส่วนตัว
• นายโรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์ท่ถี ูกโจมตีเรื่องคําพูดที่ตรงไปตรงมา แต่ได้รบั ความนิ ยมจากประชาชนอย่าง
มาก ที่มีความเด็ดขาดในการกําจัดยาเสพติด ลงมือทําสงครามขจัดยาเสพติด

กระแสของโลก: 4.กระแสประชานิ ยมรายประเด็น
• ไม่ได้ใช้นโยบายหรือประชานิ ยมทัง้ หมด แต่เลือกบางเรื่องที่เห็นว่าจะได้คะแนนเสียงหรือการยอมรับจากประชาชนอย่างง่ายๆ เช่น อดีต
นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ เดวิด คาเมรอนที่ประกาศนโยบายในช่วงหาเสียงเลือกตัง้ ว่า จะให้มีการทําประชามติว่าจะอยู่ หรือออก จากอียูจงึ
ทําให้คาเมรอนได้รบั การเลือกตัง้ อีกสมัยหนึ่ ง เป็ นต้น
• ประเทศไทยไม่ได้เป็ นประเทศที่กอ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ทว่าประเทศไทยจะได้รบั ผลจากสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ประเทศไทยจึงควรกําหนดบทบาทใช้
ชัดเจนสําหรับการเตรียมพร้อมและรับรองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การศึกษาในอนาคต
• ต้องให้เด็กสร้าง solution การศึกษาเอง
• ต้องหัดตัง้ คําถามเอง
• ความรูท้ เ่ี ราเรียนวันนี้ 50 % ปี หน้าใช้ไม่ได้ เพราะความรู ้ 47 % Unstable
• Skill เปลีย่ นเร็วมาก แต่ก่อน Upgrade Skill ทุกๆ 10 ปี ปัจจุบนั นี้ Upgrade Skill ทุกๆ 5 ปี
ในยุคหน้า ต้อง Upgrade Skill ทุกๆเดือน เพราะมี AI เข้ามาทดแทน
• มีคนถามว่าเรียนอะไรทีไ่ ม่ตกงาน ตอบว่าเรียนคณะอะไรก็มสี ทิ ธิ์ตกงานเท่าเทียมกัน
• อีก 12 ปี คนไทยจะตกงาน 9 ล ้านคน เพราะ AI มาแทนทีท่ งั้ หมด

ความเหลื่อมลํ้าของความรู้ (Knowledge Divide)
• ในระดับระหว่างประเทศและในประเทศ เกิดความไม่เท่าเทียมกันของความสามารถและการพัฒนาองค์
จากการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร และการวิจยั เมื่อเทียบกับประเทศอืน่ หรือภาค
• องค์ความรูข้ องคนในประเทศมีความแตกต่างกัน เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในสังคม
เศรษฐกิจการเมืองโลกที่อาศัยองค์ความรูใ้ นการพัฒนามากกว่าปัจจัยทางทรัพยากร จึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประเทศต่างๆ
• การศึกษาเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่ องทัง้ ในระบบและนอกระบบขยายตัวเพิม่ ขึ้นมากจากการเข้าสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจฐานความรู ้ ความรูม้ ีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วน
ของภาคการผลิต เพือ่ ลดต้นทุน เพิม่ ผลิตภาพ และลดการพึง่ พิงแรงงาน ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยเฉพาะประชากรในวัยทํางานที่ตอ้ งมีทกั ษะและฝี มือ
• การวิจยั และพัฒนาจะมีความสําคัญมากขึ้น ทัง้ ปริมาณและคุณภาพที่จะต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาใน
เชิงธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารที่เพียงพอ ทันสมัยและกระจายอย่างทัว่ ถึง

คําพูดของ Jack Ma ในการบริหารคน
“ ผมไม่รูอ้ ะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือการจัดการก่อนที่จะ
เริ่มธุรกิจเลย ข้อเท็จจริงก็คอื คุณไม่จาํ เป็ นต้องรูอ้ ะไร
มากมาย คุณเพียงแค่ตอ้ งหาคนที่ฉลาดกว่าคุณเองมาร่วม
ทํางานด้วย ซึง่ เป็ นเวลาหลายปี ทผ่ี มพยายามหาคนทีเ่ ก่ง
กว่าผมเสมอ และเมือ่ คุณพบคนเก่งมากมายแล ้ว งานของ
ผมก็คือการทําให้แน่ ใจว่าคนฉลาดสามารถทํางานร่วมกัน
ได้ ”

(อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=IhPZfLlouLE)

Jack Ma พูดถึงเรื่องความปลอดภัยกับ AI
Jack Ma: รูห้ รือไม่ว่า แต่ละวันมีคนโจมตีอาลีบาบาทางไซเบอร์กว่า 3 ล้านครัง้
แต่เราให้ AI ซึ่งย่อมาจาก Alibaba Intelligence มาจัดการ

“ผมมักจะบอกกับคนทีค่ อยป้ องกันเหตุรา้ ยทางไซเบอร์วา่
คนเราถ้าจะรักใครสักคน มันไม่มเี หตุผลหรอก แต่เวลาเรา
เกลียดใครสักคน เราหาเหตุผลร้อยแปดเพือ่ เกลียดคนนัน้
ให้ได้ ฉะนัน้ ถ้าอยากให้ AI จัดการกับภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ เราก็สอนให้ AI รูจ้ กั และจับพฤติกรรมที่เป็ นภัยต่อ
อาลีบาบาแค่น้นั เอง”

Jack Ma เตือน AI แย่งงานมนุษย์
• เพศหญิงจะมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรทีต่ อ้ งการความเฉลียวฉลาดและใส่ใจในการทํางาน
37 เปอร์เซ็นต์ของผูบ้ ริหารอาวุโสใน Alibaba คือผูห้ ญิง
• นายกรัฐมนตรีอนิ เดีย Narendra Modi พูดถึงโลกาภิวตั น์ ว่าไม่สามารถหยุดยัง้ ได้ และไม่มใี ครหยุดทําธุรกิจได้ ถ้าหยุด
โลกก็จะหยุดลงด้วย เป็ นความรับผิดชอบของคนในในปัจจุบนั ทีจ่ ะพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ไม่ใช่ทาํ ให้มนั หยุดชะงัก
• มนุ ษย์เป็ นรอง AI ในเรื่องความจําและข้อมูล แต่สง่ิ หนึ่งทีส่ ร้างความแตกต่างได้ ก็คอื “ปัญญา” (smart กับ wise)
• สิง่ ทีม่ นุ ษย์จาํ เป็ นต้องทํา คือเปลีย่ นรูปแบบการศึกษาจากปัจจุบนั ทีเ่ น้นความรูท้ ล่ี า้ สมัยและใช้กนั มาหลายร้อยปี แล ้ว เสริมด้วย
soft skill เช่นการให้คุณค่า(Values) ความเชื่อ(Believing) การคิดนอกกรอบ(Independent Thinking) การ
ทํางานร่วมกัน(Teamwork) การใส่ใจผูอ้ ่นื (Care for others)ผ่านกีฬา ดนตรีและศิลปะ เพือ่ ให้มนุ ษย์มคี วามแตกต่าง
จากเครื่องจักร
• สิทธิสตรีและความเท่าเทียมระหว่างชายหญิง หลายคนให้ความสําคัญเป็ นพิเศษ หนึ่งในนัน้ คือ Justin Trudeau
นายกรัฐมนตรีของแคนาดา

Jack Ma มองเห็นปัญหาการศึกษาที่ตอ้ งปฏิรูป ถ้าไม่อยากแพ้ AI
(https://www.youtube.com/watch?v=DLW5HnUZ0Z8)

• AI และ Big Data จะเข้ามามีส่วนกับชีวติ ของเราโดยตรง AI จะมาเป็ นเครื่องมือให้กบั เรา เทคโนโลยีควรจะ
ช่วยให้ชวี ติ เราสะดวกสบายมากขึ้น ไม่วา่ AI จะพัฒนาไปทางไหน มนุษย์เราไม่มที างแข่งขันกับ AI ได้ คอมพิวเตอร์
ยังไงก็ฉลาดกว่าเรา เราไม่มที างวิง่ ชนะรถยนต์ได้ แล ้วอย่าคิดไปบินแข่งกับเครื่องบิน คอมพิวเตอร์มนั จําได้ทกุ อย่าง
มันไม่เคยโกรธ แล ้วก็คาํ นวณทุกอย่างได้เร็วกว่าเรา
• 30 ปี ขา้ งหน้าเรามีปญ
ั หาแน่ถา้ ไม่เปลีย่ นวิธีการเรียนการสอน เพราะสิง่ ทีส่ อนเด็กทุกวันนี้ เป็ นความรูเ้ มือ่ 200 ปี ก่อน
เราสอนให้เด็กๆ แข่งกับเครื่องจักรซึง่ ฉลาดกว่าไม่ได้ เราต้องสอนในสิง่ ทีต่ ่างออกไป ทีเ่ ครื่องจักรไม่สามารถทําได้เหมือน
มนุ ษย์ นัน่ คือ Soft skill เช่น Value (คุณค่า) Believing (ความเชื่อ) Independent
Thinking (ความเป็ นตัวของตัวเอง) Teamwork (การทํางานเป็ นทีม) Care for others (ความใส่ใจ
ผูอ้ น่ื ) เป็ นความรูท้ ต่ี าํ ราสอนคุณไม่ได้ เด็กควรเรียนรูจ้ ากการเล่นกีฬา ความบันเทิงอย่างดนตรี การวาดรูป
• คอมพิวเตอร์ไม่มี “ภูมิปญั ญา”เหมือนมนุ ษย์ ความแตกต่างระหว่าง “ความฉลาด”กับ“ภูมปิ ญั ญา”คือคนฉลาด
(smart people) เห็นในสิง่ ที่คนอืน่ ไม่เห็น ส่วนคนมีปญ
ั ญา (wise people) เห็นทุกอย่างแต่แกล้ง
ไม่เห็นบางอย่าง คนฉลาดรูว้ ่าเขาต้องการอะไร ส่วนคนมีปญั ญารูว้ ่าเขาไม่ตอ้ งการอะไร

ทักษะในศตวรรษที่ 21
• ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ใส่
ใจนวัตกรรม มีวจิ ารณญาณ แก้ปญั หาเป็ น สือ่ สารดี เต็มใจ
ร่วมมือ

• ทักษะสารสนเทศ สือ่ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร
รูเ้ ท่าทันสือ่ รอบรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดสือ่ สาร

• ทักษะชีวติ และอาชีพ มีความยืดหยุ่น รูจ้ กั ปรับตัว ริเริ่มสิง่
ใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รูจ้ กั เข้าสังคม เรียนรูว้ ฒั นธรรม

ทักษะในศตวรรษที่ 21
• ทักษะ 4 อย่างที่จาํ เป็ นต้องพัฒนาในโลกสมัยใหม่ คือ

• Life Skill : ทักษะการใช้ชีวิต หรือศิลปะการใช้ชีวิต (art of living)
• Learning Skill : ทักษะการเรียนรูป้ รับตัว
• Innovation and Creation Skill : ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม
• Job Skill : ทักษะการทํางานเลี้ยงตัวเองได้

ความสําคัญของ 4 ทักษะ
• โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเท่าไร = เรายิ่งต้องสร้างทักษะการเรียนรูใ้ ห้เร็วขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
• โลกยิ่งมีความไม่แน่ นอน สูง = เรายิ่งต้องสร้างทักษะการปรับตัวเพื่อรับความผันแปรและความเสีย่ ง
• โลกยิ่งมีความซับซ้อน สูง = เรายิ่งต้องมีท่ยี นื สร้างจุดแข็งให้กบั ตัวเอง
• โลกยิ่งมีความไม่ชดั เจน สูง = เรายิ่งต้องสร้างภาวะผูน้ ํ า

เรียนให้ได้ 4i
• การเรียนแบบเดิมจะเน้นที่ 1i ตัวเดียว คือ Information ไปเอาข้อเท็จจริง ข้อมูล
มาจากห้องเรียน เช่น ดาวพลูโตเป็ นดาวเคราะห์ นี่ คือข้อเท็จจริง การเรียนแบบนี้
จะมีประโยชน์นอ้ ยลงถ้าเรียนวิทยาศาสตร์ เรียนวิทยาศาสตร์จะสู่ AI ได้ตอ้ งมี 4i
• ความรูจ้ าก 1i ไม่เพียงพอ แต่ตอ้ งปรับเป็ น 4i คือ
1) Imagination – มีจนิ ตนาการ
2) Inspiration – มีแรงบันดาลใจ
3) Insight – มีความเข้าใจลุม่ ลึก เมื่อได้ขอ้ มูลมาเยอะๆ แล้ว
4) Intuition – มีญานทัศน์ การหยัง่ รู ้ เห็นความใจริง หรือเห็นด้วยญาน ไม่
ต้องเห็นข้อมูล ไม่ตอ้ งมีอะไรก็สามารถรูส้ กึ ได้ ปิ๊ งออกมาได้เลย
• คนยุคต่อไปจะต้องมี 4i เพื่อแข่งกับคอมพิวเตอร์ท่เี ก่งขึ้น คือ จินตนาการ ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่มี และต้องมีแรงบันดาลใจเรียนรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ล่มุ ลึก ไปจนมีญานทัศน์เกิดขึ้นมา

ทักษะแห่งโลกอนาคต
• A – Attitude คือ ทัศนคติ หรืออุปนิ สยั ที่เหมาะสม
• S – Skill คือ ทักษะ ในการเรียนรู ้ ในการทํางานต่างๆ มีความอดทน
• K – Knowledge คือ ความรู ้ การเรียนในปัจจุบนั เน้นตัว K มาก
เกินไป เน้นตัว A กับตัว S น้อยเกินไป
• การสอนเด็กในอนาคต ต้องสอนให้เด็กเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์
สอนให้ใฝ่ รู ้ หาความรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง สือ่ สารเก่ง อดทน และเรียนรูจ้ าก
แหล่งที่หลากหลายได้ จึงจะเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ได้

การศึกษาเพือ่ ทักษะแห่งโลกอนาคต
• การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลง ผูเ้ รียนมีบทบาทมากขึ้น
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง Active learning ไม่ใช่ ครูเป็ น
ศูนย์กลางแล้วสอนให้เด็กทําตาม
• การสอนที่เป็ นการ Lecture)และผู เ้ รียนฟังนั้น มีการวิจยั
พบว่าเด็กจะมีความรูจ้ ากการเรียนรูจ้ ากการฟังนี้ เพียง 20%
• แต่ถา้ เด็กเรียนรูโ้ ดยการเล่น จะมีความรูเ้ พิม่ ขึ้นเป็ น 20 – 75%
• แต่ท่ดี ีท่สี ดุ คือ เรียนรูจ้ ากการลงมือทําเอง ก็จะสามารถเรียนรูไ้ ด้มากกว่า 75%
• เพราะฉะนั้นการเรียนรู ต้ อ้ งเปลี่ยจากการเรียนแบบฟังไปสู่การเรียนรู แ้ บบลงมือทํา แบบที่มีผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลางของการเรียนรู ้

ความสําคัญของ 4 ทักษะ
• โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเท่าไร = เรายิ่งต้องสร้างทักษะการเรียนรูใ้ ห้เร็วขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
• โลกยิ่งมีความไม่แน่ นอน สูง = เรายิ่งต้องสร้างทักษะการปรับตัวเพื่อรับความผันแปรและความเสีย่ ง
• โลกยิ่งมีความซับซ้อน สูง = เรายิ่งต้องมีท่ยี ืน สร้างจุดแข็งให้กบั ตัวเอง
• โลกยิ่งมีความไม่ชดั เจน สูง = เรายิ่งต้องสร้างภาวะผูน้ ํ า

ทําไมทักษะ 4 ด้านนี้ ถงึ สําคัญ
• การศึกษาสมัยใหม่เปรียบดังการต่อเลโก้ เราต้องรูว้ า่ แต่ละชิ้นทํางานอย่างไร แล้วเอามาต่อกันเป็ นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะให้มนั เป็ น
• เราไม่จาํ เป็ นต้องเก่งรูท้ กุ อย่าง เราไม่จาํ เป็ นต้องคํานวณเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ เราไม่จาํ เป็ นต้องจํารายละเอียดได้ทง้ั หมด แค่รูว้ ่าสิง่ ต่างๆ ทํางาน
ด้วยกันอย่างไรและสร้างคําตอบใหม่ๆ (New solution)และเป็ นคําตอบที่เราพอใจ(Accepted, satisfied answer)ได้อย่างไร
• การสร้างบุคลากรจะไม่เหมือนแต่กอ่ นที่ม่งุ เน้นความเป็ นเลิศในทุกด้านอย่างเดียว (Being best) เราจําเป็ นต้องดูว่าเราอยากจะสร้างความแตกต่าง
กับคนอืน่ (Being different ) หรือเน้นการสร้างผูน้ ํ าในทางด้านไหน (Being first)
• โลกสมัยใหม่ท่ถี ูก Disruption ในทุกด้าน (ไม่ใช่ fear แต่เป็ น fact) มีโอกาสใหม่ๆมากมาย เราจะเตรียมตัวเราและเด็กๆ ให้พร้อมที่จะสร้างโซลู
ชันที่ดีพอที่จะ Disrupt โลกสมัยใหม่หรือจะทําเหมือนเดิมเพือ่ เฝ้ ารอวันที่จะถูก Disrupt เสียเอง

ทุกคนต้องกลับไปเรียนรูใ้ หม่

(Everyone need to go back to school)

• ไม่ใช่การกลับไปโรงเรียนใหม่ แต่ให้ทกุ คนต้องกลับไปเรียนรูใ้ หม่ เพราะทักษะที่คณ
ุ มีอยู่ใน
ปัจจุบนั มันใช้ไม่ได้แล้ว
• พ่อแม่ และครู ต้องทิ้งอีโก้ ทิ้งความอาวุโส หรือวางหัวโขนของคุณออกไป และลงไปเรียนรู ้
ปัญหา และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ร่วมกับเด็กๆ
• ความรูท้ ่คี ณ
ุ มีในวันนี้ วันพรุง่ นี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมแล้ว ทําให้คณ
ุ ต้อง
กลับไปเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ เหล่านี้ อยู่ตลอดเวลา

หลักการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
• การเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง (Self learning) – ในโลกปัจจุบนั ที่มีเครื่องมือที่ช่วยให้เรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่
มีสอ่ื การสอน หลักสูตรต่างๆ ผ่านออนไลน์
• แรงจูงใจในตนเอง (Self motivation) – มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมัน่ อยากที่จะเรียน
• มีความมัน่ ใจ (Self confident) – ไม่ตอ้ งกลัวเสียหน้า
• มีความหวัง (Hope) - ดึงความหวังให้ทาํ สิง่ ที่วางเป้ าหมายให้สาํ เร็จ
• มีความรัก (Love) - รักที่จะเรียนรู ้

บทบาทของครูท่ตี อ้ งเปลี่ยนแปลงไป

• เป็ นผูส้ ง่ เสริมให้ผูเ้ รียนมีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง และเรียนรูอ้ ย่างสนุ ก
• ครูตอ้ งเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูส้ อน ป้ อนความรูใ้ ห้แก่ผูเ้ รียน มาเป็ น Facilitator , Mentor และเป็ น
Coach ให้ผูเ้ รียน
• เป็ นผูช้ ้ ีแนะแหล่งเรียนรูท้ ่เี หมาะสมในสิง่ ที่ผูเ้ รียนสนใจ และได้ทดลองใช้ความรูน้ ้นั ในรูปแบบของการทํา
โครงงาน หรือจากการปฏิบตั จิ ริง โดยผูเ้ รียนแต่ละคนอาจจะไปในเส้นทางหรือมีก่งิ ของการเรียนรูท้ ่แี ตกต่างกัน
• ครูตอ้ งมีการประเมินและให้ Feedback กับผูเ้ รียนหลังการเรียนรูเ้ สมอ
(1) เพือ่ ให้ผูเ้ รียนรูว้ ่าจะต้องพัฒนาอะไรต่อ และตัวเองมีความเข้าใจในเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหน
(2) เพือ่ ให้ผูเ้ รียนรูว้ ่าตัวเองชอบอะไร ช่วยในการค้นหาตัวตน และนํ าไปต่อยอดในสิง่ ที่ตนเองสนใจได้
• ครูตอ้ งเป็ นผูด้ ึงศักยภาพของผูเ้ รียนออกมาให้ได้มากที่สดุ

การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย
เพือ่ ให้ทนั โลกที่เปลีย่ นแปลงไป
• เนื่ องจากความต้องการทักษะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรูท้ ่เี คยเรียนมาจะไม่สามารถใช้ได้ต่อไป
• แนวโน้มของการทดแทนแรงงานคนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) กําลังเข้ามา ทําให้เราต้องปรับทักษะที่มีอยู่ทกุ ๆ 5 ปี
อนาคตต่อๆ ไปทักษะที่เรามีจะต้องปรับทุกๆ ปี และในยุคต่อไปจะเป็ นทุกๆ เดือนเพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วได้
• ไม่ว่าเด็กจะเลือกเรียนคณะวิชาอะไรก็มีสทิ ธิท่จี ะตกงานได้เหมือนกันหมดถ้าไม่มีการปรับทักษะตัวเองให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลง
• อนาคตองค์กรต่างๆ จะลดความสําคัญของการมีปริญญาหรือมหาวิทยาลัยที่จบ แต่จะสนใจผลงานของคนๆ นั้น
มากกว่า
• ทุกๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นครู นักเรียน พ่อแม่ และบุคลากรทางการศึกษาต้องร่วมกันช่วยสร้างนวัตกรรม
การศึกษาใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาขอไทย

หากคุณไม่เปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้น
• หากคุณเป็ นคนทํางาน คุณก็จะตกงานแน่ นอน โดย McKinsey บริษทั ที่ปรึกษาระดับโลก ได้พยากรณ์ว่า
ในปี 2030 คนไทยจะตกงาน 9 ล้านคน และ The World Economic Forum นิ ตยสารทางด้านเศรษฐกิจที่
น่ าเชื่อถือแห่งหนึ่ ง พยากรณ์ว่า คนจะตกงาน 47% ทัว่ โลก
• อาชีพที่จะตกงานก็คอื อาชีพที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้ปญั ญาประดิษฐ์ (AI) ทํางานได้ดีกว่า งานต่างๆ ที่มีความ
ซํ้าซ้อน เช่น งานในอุตสาหกรรมธนาคาร เป็ นต้น
• เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ก็จะเริ่มจิตตกว่าตัวเองไม่มีคณ
ุ ค่า ก็จะส่งผลไปถึง
สุขภาพจิตด้วย

เราจะเริ่มต้นปรับตัวอย่างไรดี ?
1. เปิ ดใจ : สิง่ ที่สาํ คัญอันดับแรก คือ การเปิ ดใจและปรับทัศนคติสาํ หรับการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ พยายามลดการเสพ
ติดโซเชียลลงและเริ่มเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ ทุกวัน
2. ค้นหาเป้ าหมายในชีวิต : ให้ถามตัวเองว่าคุณอยากเป็ นอะไรในอุตสาหกรรมที่คุณทํางานอยู่ มันไม่สายเกินไปที่จะ
หาว่าคุณอยากเป็ นอะไร
3. ศึกษาว่าทักษะอะไรบ้างที่จาํ เป็ น : ทักษะที่จาํ เป็ นต่อการทําตามเป้ าหมายนั้นให้สาํ เร็จ
4. เริ่มหาความรู ้ : หาความรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จาํ เป็ นเหล่านั้น
•
•
•

หาความรูไ้ ด้จากแหล่งความรูต้ ่างๆ รวมถึงจากออนไลน์
การเข้าร่วมกลุม่ การเรียนรูใ้ นแหล่งต่างๆ เช่น การเรียนรูห้ ลักสูตรออนไลน์ต่างๆ ที่ฟรีบนอินเตอร์เน็ ต
ให้ย่อยการเรียนรูอ้ อกเป็ นขัน้ เล็กๆ ค่อยๆ เป็ นค่อยๆ ไปทีละนิ ด เช่น ดูคลิปสอนที่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณสนใจวันละ 15 นาทีทกุ วัน

สรุป
• เราอยู่ในยุคที่ทกุ ๆ คน คนธรรมดาทัว่ ไป อยู่จุดไหนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็ นใคร ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่
ยิ่งใหญ่กบั โลกนี้ ได้
• คุณอยู่ในยุคที่เราสามารถทําอะไรได้มากมาย แต่คณ
ุ ต้องรูว้ ิธีการ disrupt รูว้ ิธีการเรียนรูข้ องคุณเอง วิธีการ
เปลี่ยนแปลง Mindset ของคุณ เพื่อใช้โอกาสนี้ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กบั โลกใบนี้
• อย่าให้ใครมากําหนดอนาคตแห่งการเรียนรูข้ องคุณเอง คุณต้องเป็ นเจ้าของชะตาชีวิตของคุณเอง
• เมื่อคุณเรียนรูไ้ ด้มากแล้วให้แชร์ความรูน้ ้ันให้กบั คนอืน่ เพื่อให้ความรู ้
แก่คนอืน่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทย โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ตวั เราเองก่อน

10 Key Asian Trends Acacia Leroy มองเอเชีย
• แนวโน้มในทวีปเอเชีย “10 Key Asian Trends: part 1 – Serving the Next Billion and Part 2 Tech of Tomorrow”

• เทรนด์ 5 ข้อแรกเป็ นประเด็นหลักของการเกิดสังคมเมือง (Urbanization)ในเอเชียทีท่ าํ ให้ผูบ้ ริโภคเปลีย่ น
พฤติกรรมไป
• ในข้อที่ 6-10 เป็ นเทรนด์ทางด้านเทคโนโลยีเป็ นหลัก
• ข้อมูลจาก http://thaipublica.org/2016/10/dtac-mega-trends/

10 Key Asian Trends (Acacia Leroy)
1. วิถชี ีวิตแบบไม่หลับไหล (All Hours Access) เป็ นผลมาจากทัง้ ชัว่ โมงการทํางานของคนเมืองในเอเชียทีเ่ พิม่ ขึ้น
และความยืดหยุ่นในเวลาการทํางานทีห่ ลากหลาย จนกลายเป็ นเมืองทีม่ วี ถิ ชี วี ติ แบบไม่มวี นั หลับไหล และต้องเปิ ดบริการ
ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
2. ชีวิตตามความต้องการ (Life on-demand) เกิดจากวัฒนธรรมแบ่งปัน หรือเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing
Economy) ทําให้ทกุ คนเข้าถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการโดยไม่ตอ้ งเป็ นเจ้าของอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์แทนที่
จะซื้อ หรือเช่าเสื้อผ้าทีไ่ ม่ซาํ้ และทันสมัยอยู่เสมอ เป็ นต้น
3. การหารายได้โดยไม่ตอ้ งลงแรง สังคมเมืองในเอเชียมีหลายจุดทีท่ รัพยากรยังถูกใช้ไปอย่างไม่คุม้ ค่า และมีโอกาสทีจ่ ะ
สร้างธุรกิจจากสิง่ เหล่านี้ เช่น ช่วงเวลารถติดในเมือง ปัจจุบนั ธุรกิจรับโฆษณาบนพื้นทีร่ ถในช่วงเวลาดังกล่าว หรือบริการไป
เทีย่ วเป็ นเพือ่ นสําหรับคนทีม่ เี วลาว่างและไม่มอี ะไรทํา เรียกรายได้แบบนี้อกี อย่างว่า Effectless Earning

10 Key Asian Trends(Acacia Leroy)
4. การย่นขอบเขตระหว่างประเทศ (Borders Breached) ในโลกดิจทิ ลั ได้เชื่อมโยงผูค้ นผ่านอินเทอร์เน็ต
และโลกเสมือนต่างๆ แต่ในความเป็ นจริงประเด็นเรื่องการข้ามแดนยังคงไม่เกิดขึ้นอย่างเสรี ซึง่ สร้างให้เกิดโอกาสมากมาย
ในการทําธุรกิจในอนาคตทีจ่ ะลดช่องว่างดังกล่าว เช่น Grab มีบริการโดยสารข้ามประเทศในบางพื้นที่ เป็ นต้น
5. รับผิดชอบผูบ้ ริโภค จากการสํารวจพบว่าเทรนด์ความสัมพันธ์ของธุรกิจ และผูบ้ ริโภค โดยเฉลีย่ ค่อนข้างอยู่ในระดับตํา่
ขณะทีผ่ ูบ้ ริโภคต่างให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าวอย่างมากในปัจจุบนั จึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจหากหันมาให้ความ
รับผิดชอบกับผูบ้ ริโภคอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ้น
6. โลกที่ Application ข้อความจะเป็ นจักรวาลของทุกอย่าง (Massage Control) เป็ นเทรนด์ทเ่ี กิดขึ้น
จาก Application ส่งข้อความธรรมดา เริ่มสามารถให้บริการอื่นๆ และให้อาํ นาจควบคุมทุกขัน้ ตอนแก่ผูบ้ ริโภค
เป็ นจักรวาลทีม่ ที กุ อย่างเบ็ดเสร็จในตัวเองอยู่บนมือผูบ้ ริโภค ตัวอย่างเช่น We chat มีเปิ ดให้บริการโอนเงิน แยก
บิลค่าใช้จา่ ย จ่ายค่าแทกซี่ สัง่ ซักรีดแบบตามสัง่ รับจ้างทําการบ้าน จองห้องคาราโอเกะ เป็ นต้น

10 Key Asian Trends(Acacia Leroy)
7. สร้างโลกเสมือนจริง (Virtual Safe Heaven) ช่วยสร้างโลกจําลองทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง ราคาถูก และย้อนกลับได้
เช่น Samsung ออกแบบโลกจําลองให้พอ่ แม่และลูกทีอ่ าจจะอยู่ห่างไกลกันได้มาเล่านิทานก่อนนอนและใช้เวลาร่วมกัน
ผ่านโลกจําลองดังกล่าวได้ผ่านแว่นตา VR หรือ สร้างโลกจําลองสําหรับคนเป็ นโรคกลัวความสูง ช่วยรักษาโดยไม่ตอ้ งออกไป
เผชิญโลกจริงทีอ่ นั ตรายกว่า
8. สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านโลกเสมือนจริง (Virtual Experence Economy) โดยผูบ้ ริโภคได้รบั
ประสบการณ์ใหม่ เช่น pokemon Go ทีน่ าํ โลกของเกมมาซ้อนทับกับโลกจริง เป็ นต้น
9. สร้างมนุ ษย์สายพันธุใ์ หม่ (Human Renewed) AI สร้างงานรูปแบบใหม่ๆ ทําให้เกิดคําตอบใหม่ๆ เรื่อยๆ
10. พลเมืองเน็ ต (Internet of Citizen) สามารถหาทางออกของสังคมใหม่ๆ ได้ดขี ้นึ อาศัยความเชื่อมโยงทีง่ า่ ยขึ้น
ของโลกอินเตอร์เน็ต จากเดิมทีม่ เี พียงภาครัฐและเอกชนเป็ นแรงขับเคลือ่ นสําคัญเท่านัน้ ปัจจุบนั จากการสํารวจพบว่า 73%
ของผูต้ อบคําถามไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาสังคมได้ และ 82% ระบุวา่ อยากให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

สาธารณรัฐประชาชนจีน
• การวาดฝันจีนศูนย์กลางแห่งห่วงโซ่อปุ ทานโลก(Center of the Value Chain global)เซี่ยงไฮ้ ศูนย์กลางทางการเงินโลก ฮ่องกงเป็ น
ประตูระบายสินค้า Logistics Center
• กระทรวงการรถไฟจีน มีรถไฟที่ว่งิ ด้วยความเร็ว 341 กม./ชม.ทําลายสถิตโิ ลก เชื่อมการเดินทางทัว่ ประเทศและระหว่างทวีป การเดินทาง
ระยะ 1,069 กม. ใช้เวลา 188 นาที
ความเร็วสูงสุด 394.2 กม./ชม.
• ญี่ปนุ่ ความเร็ว 243 กม./ชม. และของฝรัง่ เศส ความเร็ว 277 กม./ชม.
• มี Knowhow การก่อสร้างรางรถไฟ การจัดการและจัดตารางเดินรถ ตลอดจนเทคโนโลยีการควบคุมจัดการอืน่ ๆ
• Alibaba.com เป็ นเว็บไซต์ตวั กลางที่นัดให้ผูซ้ ้ ือและผูข้ ายได้เข้ามาพบกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนกันทางการค้า เว็บไซต์น้ ี ขายส่งใหญ่
ที่สดุ ในโลก สัญชาติจนี ที่ได้รบั มาตราฐานสากล ทัว่ โลกยอมรับ

China Under World Economic Content
จีนบนบริบทเศรษฐกิจโลก

• ขนาดเศรษฐกิจของจีนมีมูลค่า 4.4 Trillion USD เท่ากับ 6.4 % ของโลก (USA มีขนาดเศรษฐกิจ + 14 Trillion USD

เท่ากับ 21% ของโลกมากกว่าจีน 6.4 เท่า)
• รายได้ต่อหัวของประชากรสหรัฐ 39,000 USD อียู 33,400 USD ไทย 8,400 USD จีน 6,000 USD
• จีนมีการพึ่งพาตลาดส่งออกไปสหรัฐ สัดส่วน 35% (การบริโภคของสหรัฐ เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1% กระทบรายได้ของจีน
6.5% )
• จีนเป็ นทุนนิยมแบบสังคมนิ ยม(State Capitalism) เป็ นทุนนิ ยมที่ดูแลโดยรัฐเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะแทรกแซงระบบ
เศรษฐกิจ การส่งออก การลงทุนการค้าและการเงิน
www.elifesara.com

เศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.

จีนเป็ นมหาอํานาจเดียวที่ถว่ งดุลตะวันออก-ตะวันตก
จีนเป็ นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก
จีนในปัจจุบนั ไม่ใช่ฐานการผลิตต้นทุนตํา่ อีกต่อไป
การเติบโตของชนชัน้ กลาง ทําให้เพิ่มการบริโภคขึ้นมหาศาล
ขนาดเศรษฐกิจของจีน (4.4 Trillion) ใหญ่กว่าไทย (0.333 Trillion)13.2 เท่า

www.elifesara.com

จีนในบริบทของโลก
• เศรษฐกิจจีน : ในอีก 10 ปี ขา้ งหน้าจะใกล้เคียงกับเศรษฐกิจสหรัฐ
• การลงทุนของจีน : จะมีขนาดการลงทุนเพิ่มเป็ น 30% ของการลงทุนโลกในกลางทศวรรษ
• นักท่องเที่ยวจีน : จะมีปริมาณมากที่สุดในโลกในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ขา้ งหน้า
• จีนจะเป็ นมหาอํานาจของโลก : จีนจะมีกองทัพนอกประเทศที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐในอนาคตอีก 10 ปี
ข้างหน้า

www.elifesara.com

จีนบนบริบทโลก (ต่อ)

ขนาดเศรษฐกิจของจีนมีมูลค่า 4.4 Trillion USD เท่ากับ 6.4 % ของโลก (USA มีขนาดเศรษฐกิจ + 14 Trillion USD เท่ากับ 21% ของโลก
มากกว่าจีน 6.4 เท่า)
รายได้ต่อหัวของประชากร

•
•
•
•

สหรัฐ
อียู
ไทย
จีน

39,000 USD
33,400 USD
8,400 USD
6,000 USD

จีนมีการพึง่ พาตลาดส่งออกไปสหรัฐ สัดส่วน 35% (การบริโภคของสหรัฐ เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1% กระทบ
รายได้ของจีน 6.5% ) จีนเป็ นทุนนิ ยมแบบสังคมนิ ยม(State Capitalism) เป็ นทุนนิ ยมที่ดูแลโดยรัฐเต็ม
รูปแบบและพร้อมที่จะแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ,การส่งออก,การลงทุนการค้าและการเงิน

www.elifesara.com

จีนบนบริบทของโลก (ต่อ)

•
•
•
•

จีนมีประชากรยากจนตํา่ กว่าเกณฑ์ของสหประชาชาติประมาณ 600-800 ล้านคนภายใน 10 ปี ยงั ไม่พร้อมจะเป็ นผูน้ ํ า
เศรษฐกิจโลกแทนสหรัฐและยังมีปญั หาด้านอัตราแลกเปลี่ยน เศรษฐกิจยังควบคุมโดยรัฐบาล
รัฐบาล + BOC + เอกชน มีการบูรณาการในการใช้ทนุ สํารอง 3.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในการหาประโยชน์นอกประเทศ
(ถือพันธบัตรสหรัฐ 864,000 ล้าน USD)
จีนมีทกุ อย่าง เป็ นทัง้ คู่คา้ และคู่แข่งในทุก Sector การลงทุนของจีนอาจไม่เกื้อกูลมากนักกับประเทศที่เข้าไปลงทุน
จีนมีความเสี่ยงจากปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และหนี้ สินภาคประชาชนจากการใช้จา่ ยที่เกินตัวและ
กําลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้ อที่สูงสุดในรอบ 10 ปี ที่อตั รา 5-6%

www.elifesara.com

เส้นทางขบวนรถฉางอั นห้าวในปัจจุบัน
• จีนเร่งสร้างจุดเด่น ในระบบขนส่งระหว่างประเทศ พัฒนาความสะดวกสบายในการขนส่งสินค้า
ไปทวีปยุโรปของเมือง land lock อย่างมณฑลส่านซีและเพิม่ โอกาสทางธุรกิจระหว่าง
กัน
• รัฐบาลมณฑลส่านซีวางเป้ าหมายการพัฒนาเส้นทางในอนาคตด้วยการขยายเส้นทางเชื่อมต่อไป
ยังประเทศเยอรมนี และไปสิ้นสุดที่เมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศฮอลแลนด์
• ปัจจุบนั เส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปยังยุโรปของมณฑล
ต่างๆ ในจีน มีมากถึง 39 เส้นทาง
• ทางรถไฟนครซีอาน มุ่งสร้างจุดเด่นให้กบั บริการด้วยปรับอัตราความเร็ว
ในการขนส่งสินค้าเป็ น 120 กม./ชม. เร็วกว่าการขนส่งซีอาน-อัลมาตี
(เอเชียกลาง) เดิมอยู่ท่ี 80 กม./ชม.
www.elifesara.com

เส้นทางสายไหม หรือ
Silk Road ของจีน
• เส้นทางการค้าและวัฒนธรรมของจีนตัดผ่านภูมิภาคเอเชียเชื่อมต่อภูมิภาคตะวันตกกับตะวันออก มีความยาวประมาณ 6,437 กิโลเมตร (4,000 ไมล์)
• ชื่อการค้าผ้าไหมของชาวจีนที่ได้กาํ ไรเป็ นจํานวนมากมาตลอดเส้นทาง เริ่มตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ฮนั ่ (206 ปี กอ่ น ค.ศ. – ค.ศ. 220) และต่อมาได้ขยาย
เส้นทางการค้าสูภ่ มู ิภาคเอเชียกลางราว 114 ปี กอ่ นคริสตวรรษ
• ส่วนใหญ่การค้าผ่านคณะทูตและการสํารวจของผูแ้ ทนทางการทูตจักรวรรดิจนี นายจางเชียน(Zhang Qian)
• ผ้าไหมที่เป็ นสินค้าหลักที่จนี ส่งขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ในทวีปอินเดีย เปอร์เซีย ยุโรปและคาบสมุทรอาหรับ ยังมีสนิ ค้าประเภทอืน่ ๆ อีกเป็ นจํานวนมาก
• จีนเผยแพร่แนวความคิดด้านศาสนา ปรัชญา ความเชื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ไปตามเส้นทางสายไหมด้วย ทําให้นอกจากการค้าทางเศรษฐกิจแล้ว
เส้นทางสายไหมยังใช้เป็ นเส้นทางการค้าทางวัฒนธรรมอีกด้วย
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ยุทธศาสตร์ของจีน
One Belt and One Road
• จีนภายใต้การนํ าของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉี ยง ได้มีการนํ าทฤษฎีเส้นทางการค้าที่ช่ือว่า “เส้นทางสายไหม” หรือ
“Silk Road” ที่ประสบความสําเร็จในอดีต มาปรับปรุงใหม่มาใช้ เพือ่ ขยายอิทธิพลทางการค้าและวัฒนธรรมของตนให้เพิม่ มากขึ้น ซึ่งมีช่ือเรียก
ใหม่ว่า “One Belt and One Road”
• เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 เป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์สาํ คัญในการขยายบทบาทและแสวงหาผลประโยชน์ของจีนโดยการเชื่อมโยงกับภูมิภาค
ต่างๆ เพือ่ การเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-จีน ส่งเสริมการไปมาหาสูแ่ ละเร่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน
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ยุทธศาสตร์ One Belt and One Road ของจีน (ต่อ)
• การพัฒนาหลักในหนึ่ งแถบหนึ่ งเส้นทางร่วมกันเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ความร่วมมือ และอํานวยประโยชน์แก่กนั ระหว่างจีนกับ
ประเทศและเขตแค้วนต่างๆตามเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเลในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
• สร้างบรรยากาศการตลาดที่มีการแข่งขันที่เที่ยงธรรมและเป็ นเอกภาพ
• ส่งเสริมการไหลเวียนของทรัพยากรต่างๆอย่างเสรี และขยายการพัฒนาเศรษฐกิจให้มากขึ้น
• ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้ดีข้ นึ
• บําบัดทุกข์บาํ รุงความสุขแก่ประชาชนประเทศต่างๆ ตามเส้นทางสองสายนี้
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ยุทธศาสตร์ One Belt and One Road ของจีน (ต่อ)
• จีนใช้ยุทธศาสตร์น้ ี เป็ นเครื่องมือในการเข้าสูภ่ มู ิภาคต่างๆอย่างแนบเนี ยน ไม่โฉ่ งฉ่ างและดูไม่น่ากลัว ครอบคลุมทัง้
กลุม่ อาเซียน เอเชียใต้ เอเชียกลาง เชื่อมโยงไปจนถึงตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เร
เนี ยน รวมทัง้ การเชื่อมโยง 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย
• เส้นทางสายไหม เป็ นอภิมหาโครงการของรัฐบาลจีนที่สร้างผลประโยชน์แก่ประชาชนนับ 3,000 ล้านคนทัว่ โลก โครงการ
นี้ ไม่ได้มีเฉพาะมิตเิ ศรษฐกิจ แต่ครอบคลุมไปถึงการเมือง สังคม วัฒนธรรม
• สําคัญที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ จีนต้องการใช้เพื่อสร้างเครือข่ายแสวงหาแนวร่วมในการคาน
อํานาจกับมหาอํานาจอืน่ โดยเฉพาะสหรัฐฯ

www.elifesara.com

ยุทธศาสตร์หลักของจีนในการทําเขตเศรษฐกิจ
1.เชื่อมรอบอ่าวตังเกีย๋ กับอาเซียน
2.ใช้มณฑลกวางสีไปช่วยพัฒนาภาคตะวันตก เช่น ยูนนาน เพราะกวางสีซ่งึ เป็ นมณฑลเดียวของจีนที่เป็ นทางออกสูท่ ะเล
ให้กบั ภาคตะวันตก
3.ในขณะที่กลุม่ อนุ ภมู ิภาคแม่น้ํ าโขงมีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asia Development bank-ADB) จีนเข้าร่วม
แต่ในเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ ยปู้ จีนจะเป็ นผูน้ ํ าเต็มตัว
4.เข้าสูแ่ หล่งนํ้ ามันและแร่ธาตุในอาเซียน
5.ลดความตึงเครียดในปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
6.ต้องการทําประชาคมเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ ยปู้ (Pan-Beibu Economic Community) ซึ่งจีนต้องการให้กลายเป็ นเขต
เศรษฐกิจที่เติบโตสูงอีกอันหนึ่ งในฝัง่ ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก และจีนอาจทําประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก
ในอนาคต (East Asia Economic Community-EAEC)
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ยุทธศาสตร์การเคลื่อนลงใต้ของจีน
• จีนต้องการพัฒนายูนนาน ที่ตอ้ งการออกมหาสมุทรอินเดีย
• จีนต้องการพลังงานและแร่ธาตุจากอาเซียนตอนบน โดยแผ่อทิ ธิพลคลุมอาเซียน
• จีนเคลื่อนลงมาทางใต้ 3 ทาง
• ปี กตะวันตก ทํา China-Myanmar Transport Corridor
• ปี กเหนื อ-ใต้ ทําอนุ ภมู ิภาคลุ่มแม่น้ํ าโขง
• ปี กตะวันออก ทําเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ ยปู้ (Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation)
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จีนมุง่ อาเซี ยน
•จีนทําเส้นทางรถไฟเชื่อมเอเชีย (Trans-Asia Railway) เส้นตะวันออกจากสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพ พนมเปญ โฮจิ
มินห์ซิต้ ี ฮานอย คุนหมิง
•เส้นตะวันตก จากสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพ ย่างกุง้ ลาเฉี ยว (Lasio-รัฐฉาน) รุย้ หลี้ ต้าหลี่ คุนหมิง
• เส้นกลาง จากสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพ เวียงจันทน์ ชานยอง (Shangyong)เซี่ยงหยุน(Xiangyun) หรือยู่ซี
(Yuxi)คุนหมิง
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จีนมุง่ อาเซี ยน
• ปี กเหนื อ-ใต้ เส้นระเบียงเหนื อ-ใต้ ซึ่งมีเส้นคุนหมิง เชียงราย กรุงเทพ ผ่านลาวและพม่า เส้นคุนหมิง
ฮานอย ฮายฟอง เส้นหนานนิ ง ฮานอย
• ปี กตะวันออก ทําเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ ยปู้ (ตังเกีย๋ )( Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation-PGB)
เอามณฑลชายฝัง่ ทะเลภาคใต้ของจีนคือ เขตปกครองพิเศษชนชาติจว้ ง มณฑลกวางสี กวางตุง้ และไหหลําเชื่อม
เข้ากับอาเซียนส่วนที่เป็ นมหาสมุทร คือ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนี เซีย ฟิ ลิปปิ นส์และบรูไน
• ใช้ประเทศพม่าออกสูม่ หาสมุทรอินเดีย เพือ่ หลีกเลี่ยงปัญหาช่องแคบมะละกา เอาแก๊ส และนํ้ ามันจากพม่า
และใช้ขนส่งนํ้ ามัน แก๊สจากแอฟริกา และอ่าวเปอร์เชียเข้ายูนนาน
• เปิ ดประตูสูอ่ นิ เดีย จีนทําถนนเส้นทางคุนหมิง โมฮัน ลาว กรุงเทพ และเส้นคุนหมิง เห่อโขว เวียดนาม
เส้นคุนหมิง รุย้ หลี่ ย่างกุง้ เส้นคุนหมิง เถิงชง (Tengchong) พม่า อินเดีย
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อิ นเดีย แซงหน้าสหรัฐอเมริกา ขึ้นเป็ นเบอร์ 2
• ขนาด GDP ของอินเดีย จะแซงหน้าสหรัฐอเมริกา ขึ้นเป็ นเขตเศรษฐกิจอันดับสองของโลก (รองจากจีน) ได้ประมาณปี 2037
• ในปี 2050 จีนจะมีสดั ส่วน GDP โลกที่ 20% ส่วนอินเดียจะมี 15% ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจะลดเหลือ 16% และกลุ่มประเทศ EU จะลด
เหลือ 9%

ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโลกอนาคต
• โลกต่อไปเราจะต้องเตรียมตัวเด็กของเราสําหรับงานที่ยงั ไม่มใี นวันนี้
• โดยใช้เทคโนโลยีท่ยี งั ไม่เกิด และแก้ปญั หาที่ยงั ไม่รูว้ ่าคืออะไรเลยในวันนี้
• นี่ คอื ความท้าทาย ความยากของเด็กในอนาคต
• แปลว่าเด็กในยุคต่อไปต้องเรียนรูต้ ลอดชีวติ
• เรียนรูต้ ง้ั แต่เด็กจนอายุมากเลย
• ทักษะที่สาํ คัญ ก็คอื ทําอย่างไรให้คนเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ

ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ
• สังคมผูส้ ูงอายุ ไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ ูงอายุโดยสมบูรณ์ ในอีกเพียง 5 ปี ขณะที่รายได้ของประเทศยังไม่สูง
ซึ่งหากเราไม่สามารถยกระดับรายได้ในอนาคต อาจทําให้ไทยกลายเป็ นประเทศ “แก่ก่อนรวย”
• ความเป็ นเมือง ไทยอยู่อนั ดับ 124 ของโลก สะท้อนว่ายังไม่สูง ยังต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิม่ เพือ่
ความสามารถในการแข่งขัน แต่กต็ อ้ งควบคู่ไปกับการคํานึ งถึงปัญหาสิง่ แวดล้อมด้วย
• ความเป็ นปัจเจกบุคคล ในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า Gen Y จะมีบทบาทมากขึ้น ทัง้ ด้านกําลังแรงงานและ
การบริโภค ดังนั้น ภาคธุรกิจควรมีการปรับตัวอย่างไรให้ตอบสนองรูปแบบการทํางานและพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปของคนกลุม่ นี้

(บทความ "ประเด็นชวนคิด: 6 Mega trends กับเศรษฐกิจไทย“ http://bit.ly/2xSHKlE#แบงก์ชาติ #MegaTrends)

ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ
• เทคโนโลยีนวัตกรรม ที่เข้ามามีบทบาทในปัจจุบนั มากขึ้น เช่น Internet of Things, AI, Block
chain ประเทศไทยมีความพร้อมรับเทคโนโลยีเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด ทัง้ ในด้านบุคลากรที่สามารถผลิตสินค้า
และบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีขน้ั สูง และแรงงานจะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างไร เพื่อไม่ให้เทคโนโลยีอย่าง
Automation ส่งผลต่อความมัน่ คงในอาชีพ
• การเปลี่ยนขัว้ ทางเศรษฐกิจและการเมือง เช่น จากนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนไป ไทยจะมีกลยุทธ์ใน
การปรับตัวให้เข้ากับขัว้ ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกที่กาํ ลังเปลี่ยนไปได้อย่างไร เพื่อจํากัดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจให้นอ้ ยที่สุด
• การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไทยติดอันดับ 10 ประเทศแรกที่มีความเสีย่ งด้านสภาพอากาศสูงสุดในโลก จากภัยแล้ง
ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา หากแนวโน้มนี้ ยงั ดําเนิ นต่อไป อาจทําให้ไทยขาดแคลนนํ้ าสําหรับ
เพาะปลูก และกระทบต่อรายได้เกษตรกร ซึ่งคิดเป็ น 1 ใน 3 ของคนวัยทํางานทัง้ หมดของประเทศได้
(บทความ "ประเด็นชวนคิด: 6 Mega trends กับเศรษฐกิจไทย“ http://bit.ly/2xSHKlE#แบงก์ชาติ #MegaTrends)

ขอบคุณครับ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือถามคําถามเพิ่มเติมได้ท่ี

www.facebook.com/ekkachai.srivilas
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