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 มนุษยมี์นวตักรรมช้ินแรก ท่ีท าใหม้นุษยแ์ตกต่างจากสัตวป์ระเภทอ่ืนๆนัน่ก็คือการใชไ้ฟ ซ่ึงส าคญั
ต่อมนุษยม์าก เน่ืองจากไฟสามารถใชเ้ป็นส่ิงป้องกนัตวั ท าอาหารและปรุงอาหารให้สุก ท าใหส้ารอาหารได้
ไปหล่อเล้ียงสมอง ซ่ึงท าใหม้นุษยเ์ป็นสัตวท่ี์ประสบความส าเร็จในการววิฒันาการ จนมาถึงในยคุท่ีมนุษย์
เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัท่ีสุดนัน่ก็คือการท าอุตสาหกรรม มนุษยไ์ดค้น้พบเคร่ืองยนตต์น้ก าลงั หากยิง่
สร้างเคร่ืองยนตใ์หญ่เท่าไหร่ จะยิง่สร้างก าลงัไดม้ากข้ึน ท าใหม้นุษยเ์กิด mobility และท าใหชี้วติมนุษยไ์ด้
เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนประชากรเร่ิมเพิ่มมากข้ึน ท าใหม้นุษยไ์ดเ้ขา้สู่ยคุของวทิยาศาสตร์ มนุษยเ์ร่ิมน า
เคร่ืองยนตต์น้ต ารับไปใส่ในเคร่ืองจกัรต่างๆเช่น รถไฟ สมยัก่อนมนุษยใ์ชเ้คร่ืองยนตโ์ดยใชถ่้านไฟเป็น
เช้ือเพลิง แต่ปัจจุบนัไดมี้การววิฒันาการมาเป็นน ้ามนัเบนซินและดีเซลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 มนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปใน 200 ปีท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่นกัวทิยาศาสตร์มกัจะใชเ้วลาในการคน้ควา้
ทดลองท่ีบริเวณสวนหลงับา้นของตนและมกัจะท างานเป็นเอกเทศ คิดเอง ท าเอง ถา้หากเกิดการระเบิดข้ึนก็
ระเบิดท่ีโรงงานของตน แต่ปัจจุบนัเปล่ียนวธีิการทดลองมาเป็นแบบมีกระบวนการและวธีิการท่ีเรียกวา่ 
Research & Development ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีรายงานวา่วทิยาการมีการกา้วหนา้ไปมาก จนมี
การตระหนกัถึงเร่ืองของการท่ีนกัวทิยาศาสตร์ไม่สามารถนัง่ท างานอยูห่ลงับา้นของตนเพียงคนเดียวไดอี้ก
ต่อไป ซ่ึงควรท่ีจะตอ้งเป็นขบวนการหน่ึงขององคก์รธุรกิจคือ R&D หากนบัจากปัจจุบนัจะพบวา่ R&D ผา่น
มาแลว้ถึง 5 ยคุสมยั ประกอบไปดว้ย 

1. R&D as Ivory tower : เป็นยคุท่ี R&D ท  างานแยกกลุ่มจากองคก์รโดยเนน้ไปท่ีการผลกัดนั 
                                         เทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อส่งใหผู้บ้ริโภค โดยไม่สนถึงความตอ้งการของ 
                                        ผูบ้ริโภคแมแ้ต่นอ้ย 

2. R&D as Business : เร่ิมมีความค านึงถึงความส าคญัของ R&D ในการท างานร่วมกบัองคก์รและ 
                ผูบ้ริโภคโดยเอากลุ่ม R&D เหล่าน้ีมาเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจและการวจิยั 
                               และพฒันาใชค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 

3. R&D as portfolio : เนน้ไปท่ีการสร้างผลงานใหก้บัตวันกัวจิยัเอง ซ่ึงมีจ านวนส่ิงประดิษฐใ์หม่                               
อยา่งลน้หลาม หากแต่มีทั้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อ 

             มนุษย ์ รวมถึงบางส่ิงมีความล ้าสมยัจนเกินไปและเป็นจุดส้ินสุดของ 
             ยคุ Invention 

4. R&D as integrative activity : เป็นจุดเร่ิมตน้ของยคุ Innovation มีการเรียนรู้จากผูบ้ริโภค และ 
                                             ท  างานกนัเป็นทีม 

5. R&D as network : มีการท างานร่วมกนัในหมู่คู่แข่ง คนกลาง หรือผูบ้ริโภค แบ่งทีมวิจยักบัทีม 
                              พฒันาในองคก์ร 



ในการประดิษฐ์รถยนต ์ตอ้งดูก่อนวา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร ถา้หากใส่มากไปก็จะกลายเป็นเทคโนโลยี
ท่ีไม่สามารถท าใหลู้กคา้พึงพอใจได ้ความแตกต่างระหวา่ง Innovation และ Invention คือ ค าวา่ Innovation 
แปลวา่ นวตักรรม คือการพฒันาส่ิงเก่าใหเ้ป็นรูปแบบใหม่ เป็นค าท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถจดสิทธิบตัร
ได ้ แต่ค าวา่ Invention คือประดิษฐกรรม ซ่ึงเป็นการสร้างส่ิงใหม่ เป็นค าพดูท่ีเป็นรูปธรรม สามารถจด
สิทธิบตัรเป็นของตนเองได ้

การท่ีจะน าส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐม์าแปลงเป็นรูปของก าไรหรือเงินไดน้ั้น ควรเขา้ใจตลาดของธุรกิจ
นั้นๆก่อน ควรมีกระบวนการท่ีสามารถน ามาพฒันาได ้อยา่งแรกท่ีตอ้งมีคือเงินทุน เพื่อเอามาวจิยัและพฒันา
เก่ียวกบัสินคา้นั้น จะไดข้อ้ยติุทางดา้นทฤษฎี ซ่ึงจะตอ้งออกมาเป็นตน้แบบ โดยทั้งสองกระบวนการน้ีเป็น
หนา้ท่ีของนกัวทิยาศาสตร์ แต่กลบัมีช่องวา่งระหวา่งกระบวนการน้ี เพราะจะตอ้งมีการทดลองผลิตสินคา้
เพื่อมาใชง้านแลว้จึงจะมีการผลิตจ านวนมหาศาล ซ่ึงหนา้ท่ีเหล่าน้ีจะเป็นหนา้ท่ีของวิศวกร อาจจะตอ้งใช ้
incubator เพื่อช่วยใหช่้องวา่งเหล่าน้ีเช่ือมต่อกนัก็เป็นได ้

นวตักรรมไม่ใช่วทิยาศาสตร์แต่เป็นความรู้สึกท่ีวา่ส่ิงนั้นสามารถขายได ้ เป็นผลมาจากการสะสม
เรียนรู้และสัญชาตญาณ ซ่ึงมีสองแนวคิดท่ีเก่ียวกบันวตักรรม หน่ึงคือแนวคิดทางดา้นอเมริกาท่ีวา่นวตักรรม
สามารถเรียนรู้ไดจ้ากห้องเรียน ส่วนอีกแนวคิดหน่ึงคือทางดา้นยโุรปท่ีวา่นวตักรรมไม่สามารถเรียนรู้ไดจ้าก
หอ้งเรียนเพราะเป็นส่ิงท่ีเป็นความคิดและติดตวัมาแต่ก าเนิด นวตักรรมไม่มีขอ้ยติุเพราะส่ิงน้ีเป็นนามธรรม 
ไม่สามารถเขียนมาเป็นทฤษฎีได ้ซ่ึงมี 2 องคป์ระกอบ  คือเกิดประสบการณ์ใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภค และเกิดผล
กระทบในวงกวา้ง ขณะน้ีโลกอยูใ่นยคุท่ีเรียกวา่ Disruption และ Convergence    

Disruption ก็คือการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีท าใหข้องเก่านั้นถูกท าลายไป เช่น จากกลอ้งฟิลม์เป็นกลอ้ง
ดิจิตอล เม่ือเกิด Disruption แลว้ platform เดิมก็จะหายไป ส าหรับค าวา่ Convergence  คือการบูรณาการขา้ม
สาย การเอาของสองอยา่งท่ีไม่เก่ียวขอ้งมารวมกนั ท าใหเ้กิดสินคา้ใหม่ UBER เป็นหน่ึงในตวัอยา่งท่ีมีการ
น าเทคโนโลยดิีจิตอลมาใส่เขา้ไปในบริการรับส่งผูโ้ดยสารโดยรถส่วนตวั ซ่ึงมีการคน้พบวา่คนส่วนใหญ่ใช้
เงินจ านวนมากในการซ้ือรถ แลว้ใชเ้พียงแค่ 6% ของชีวิตประจ าวนั   

การพฒันาการทางดา้นเทคโนโลยนีั้น จะตอ้งเร่ิมดว้ยการสอบถามผูบ้ริโภควา่เขาตอ้งการอะไร 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ความหลากหลาย ความมีเอกลกัษณ์เฉพาะ เช่น การผลิตรถมอเตอร์ไซค์
ท่ีสามารถปรับแต่งรถไดต้ามดีไซน์ของตวัเอง รสนิยมของผูบ้ริโภคเร่ิมเปล่ียนไป กลายเป็นปัจจยัหลกัใน
การท าธุรกิจ ซ่ึง Kotler ออกหนงัสือเร่ือง Marketing ข้ึนมาโดยกล่าววา่วชิาการตลาดสามารถเอามาสอนได ้
โดยแนวคิดท่ีวา่ Marketing มี 3 ยคุ ประกอบไปดว้ย Marketing 1.0  Marketing 2.0 และ Marketing 3.0 ซ่ึง
แต่ละยคุจะมีจุดประสงคท่ี์ไม่เหมือนกนั การเขา้ใจผูบ้ริโภค แบ่งเป็นอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

ในอนาคต การท่ีใครจะขายของใหลู้กคา้ จะตอ้งไดจิ้ตวญิญาณของเขาดว้ย ตอ้งสร้างความย ัง่ยนืให้
ธุรกิจ  Maslow เป็นนกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั  กล่าววา่ความตอ้งการมีสองอยา่ง คือส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งได ้และส่ิง
ท่ีอยากได ้  ประกอบไปดว้ยพวกปัจจยั 4 เม่ือมีแลว้ส่ิงถดัไปก็คือความปลอดภยั ตอ้งการความรัก ตอ้งการ



ความเช่ือ และตอ้งการความพึงพอใจส่วนตวั ถา้มนุษยเ์ขา้ใจความตอ้งการหรือความจ าเป็นของผูบ้ริโภค 
ควรเอาทฤษฎีของ Maslow ไปใช ้

การพฒันาทางดา้นการศึกษา แบ่งออกมาเป็น 3 ยคุ ซ่ึงประกอบไปดว้ย Education 0.0 คือยคุ Plato 
Aristotle การเรียนการสอนแบบนั้นเป็นปรัชญานิยม ยคุต่อมาคือ Education 1.0 เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบั
ศาสนา เป็นจิตนิยม และยคุสุดทา้ยคือ Education 2.0 เรียนเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ เป็นพวกวตัถุนิยม แต่ใน
อนาคตอาจจะมี Education 3.0 ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ เนน้ไปท่ีการบูรณาการขา้มสาย การเป็นนกัธุรกิจ 
และนวตักรรม ซ่ึงเป็นปัจเจกนิยม เช่นการเอาเกมโปเกม่อนมารวมกบัระบบ AR ท าใหเ้กิด Pokemon Go ท า
ใหเ้กิดการ Disrupt พวกเกมส์ PS4, Nitendo หรือ Wii 

ส าหรับประเทศไทย ความสามารถในการแข่งขนัประกอบไปดว้ย ขนาด (Capacity) และ ความ
ละเอียด (Sophistication) จะตอ้งใช ้Basic Requirement x Efficiency x Innovation จึงจะไดค้่าการแข่งขนั
ของประเทศนั้นๆ ประเทศท่ีมีระดบัท่ีดี คือประเทศท่ีไม่มีทรัพยากร ซ่ึงเขาจะถูกใหใ้ชส้มองคิดเป็นหลกั ตวั
ท่ีเราต ่าท่ีสุดคือนวตักรรม 

 
 

 

เสวนา Infinity and Beyond: ต่อยอดความคิดด้วยนวตักรรม 

วทิยากร - คุณสฤณ ีอาชวานันทกุล และ คุณโตมร ศุขปรีชา 

 คุณสฤณีมองวา่ Innovation คลา้ยกบัค าวา่ความใหม่ หรืออีกความหมายหน่ึงคือการท าใหเ้ป็น
รูปธรรมโดยท่ีไม่มีใครสามารถท าไดม้าก่อน ซ่ึงไม่ไดต้ั้งตน้จากความตอ้งการของผูบ้ริโภค อยูท่ี่วธีิมอง
นวตักรรม โดยไม่จ  าเป็นตอ้งตอบโจทยธุ์รกิจ และไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นเทคโนโลยเีสมอไป จากงานวจิยั
เก่ียวกบันวตักรรมทางสังคมในชนบท ยกตวัอยา่ง กลุ่มเครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวนัละบาทของครูชบ ยอด
แกว้ ท่ีตอนน้ีมีเงินบริหารรวมกนัเป็นพนัลา้นบาท เงินเหล่าน้ีจะเป็นการน าเงินไปออมเพื่ออนาคตในกรณี
เจบ็ป่วยหรือมีเหตุจ าเป็น เป็นเหมือนการท าธุรกิจเพื่อสังคม เอาโจทยปั์ญหามาแก ้ โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็น
เทคโนโลยตีลอด เราตอ้งมองโจทยท่ี์ชดัเจนก่อนวา่ตอ้งการจะแกไ้ขปัญหาจุดไหน 

 ในมุมของคุณโตมร ทุกคนก าลงักงัวลเร่ือง Disruption มากๆ ซ่ึงมีเยอะมากในสังคมไทย แต่บางส่ิง
ก็ไม่สามารถไป Disrupt ไดเ้ช่นไปรษณียไ์ทย สังคมไทยตอนน้ีเป็นเส้นและมีลูกศรตอนปลายท่ีน าไปสู่
นวตักรรม ผูอ้าวโุสอยูใ่นสังคมท่ีเป็น collectivism แต่ตวัเด็กๆรุ่นใหม่จะอยูใ่นสังคมท่ีเป็น Individualism 
เป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงของสังคม เขาสั่งใหท้  าอะไรก็จะท าตาม Innovation จะเกิดข้ึนมาในแบบตะวนัตกซ่ึง
เป็น Individualism มากกวา่ โลกทั้งหมดเร่ิมเปล่ียนไปในแนวราบมากข้ึน เปรียบเทียบคลา้ยคล่ืนสึนามิท่ี
ค่อยๆกระทบและบัน่ทอนให้ตึกเต้ียลง บางทีการ Disrupt ท าใหบ้างธุรกิจเกิดความทา้ทาย พยายามด้ินรน
เพื่อต่อสู้กบัส่ิงเหล่าน้ี 



 บริษทัต่างๆใหค้วามส าคญักบัพนกังาน ปรับตวัไดต่้อความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีอะไรใหม่ๆ
เกิดข้ึนตลอดเวลา การเป็นผูป้ระกอบการท่ีดีท่ีสุด  คือคนท่ีมองการณ์ไกล พร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ทุกอยา่งไม่ไดจ้  าเป็นท่ีจะเป็น Disruptive Innovation แต่คือ Business model แบบใหม่ๆ ซ่ึงไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยเีลย เช่น คนอาจจะมองวา่การผลิตรถยนตคื์อการท่ีไป Disrupt เกวยีน แต่ถา้ดูจริงๆ
แลว้ รถยนตพ์ฒันามาจากเกวียนก็จริง แต่มีการน าการตลาด และ Business model แบบใหม่เขา้มาใชง้าน ซ่ึง
อาจจะตอ้งมองในมุมของนามธรรม ผลลพัธ์สามารถเห็นไดช้ดัเจน ส่วนใหญ่จะมาจากนอกขอบเขตตลาด
เดิม มกัไม่ไดม้าจากองคก์รขนาดใหญ่ ยิง่บริษทัใหญ่ยิง่มีกระบวนการเยอะมาก แต่การคิดคน้อะไรใหม่
จะตอ้งใชค้วามเส่ียงอยา่งสูง เส้นทางจากไอเดียไปสู่ผลผลิตท่ีท าก าไรไดใ้ชร้ะยะเวลาด าเนินการหลายปี  

 ดชันีความกา้วหนา้ต่างๆ จะเห็นไดช้ดัวา่จะมีบริษทัต่างประเทศค่อนขา้งเยอะ เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้
ตอ้งเปิดพื้นท่ีใหค้นไดแ้สดงความเป็นตวัของตวัเองเพื่อใหเ้อ้ือต่อการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ นวตักรรม
สามารถเกิดไดทุ้กท่ี Innovation กบัเทคโนโลยไีม่จ  าเป็นจะตอ้งอยูด่ว้ยกนั คนท่ีจะคิดคน้นวตักรรมได้
จะตอ้งมีเสรีภาพทางความคิด มีโอกาสท่ีจะไดล้องท าส่ิงใหม่ๆ Innovation คือส่ิงใหม่ๆท่ีมีความไม่แน่นอน
สูง ซ่ึงอาจจะไม่ส าเร็จ อาจจะมีคนไม่เห็นดว้ย เป็นอุปสรรคกี์ดขวางความคิดและไอเดียใหม่ๆ คนเหล่าน้ี
ควรไดรั้บการปกป้องจากองคก์ร ควรท าให้เขารู้สึกวา่เขาจะท าอะไรก็ได ้อยากทดลองอะไรก็ไดล้อง  

 ประเทศฟินแลนดเ์ป็นประเทศหน่ึง ท่ีเปิดโอกาสให้คนในประเทศเขาเกิดความคิดอะไรใหม่ๆ 
เพราะเด็กๆไดแ้สดงไอเดียออกมาโดยไม่ตอ้งมีคุณครูมาคอยคุมหรือมาจบัผิด เปิดพื้นท่ีใหเ้ด็กไดท้ดลอง 
นวตักรรมซ่ึงท าใหเ้รารู้สึกเหมือนยอ้นวยัไปเป็นเด็ก เพราะเวลาเด็กเล่นคือการส่ือให้รู้วา่โลกน้ีเขาสามารถ
ท าอะไรก็ได ้ ทดลองอะไรก็ได ้ โดยไม่ถูกวา่ หรือต าหนิ ทกัษะไม่ส าคญัเท่าบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
ทกัษะท่ีส าคญัและท าใหม้นุษยมี์ชีวติอยูร่อดไดคื้อทกัษะ Critical Thinking หรือการคิดแบบเชิงวพิากย ์ ซ่ึง
ตอ้งมีความรู้พอ ก่อนท่ีจะตดัสินใจอะไรบางอยา่งเพื่อการอยูร่อด เวลาสอนมกัจะใหน้กัเรียนอ่าน Case study 
ก็จะใหเ้ด็กจบัเป็นกลุ่มแลว้แบ่งหนา้ท่ีวา่แต่ละกลุ่มเป็นธุรกิจประเภทไหน แลว้ใหช่้วยกนัคิดวธีิแกปั้ญหา 
และถกเถียงกนัวา่มีประเด็นอยา่งไร 

 ความ Innovative อาจจะไม่ไดเ้กิดกบัคนรุ่นใหม่ก็เป็นได ้ ความรู้ใหม่ๆ อยูใ่นรูปแบบของภาษาทัว่
โลก การเรียนเป็นภาษาไทย หลงใหลความเป็นไทยมากเกินไปอาจท าใหเ้ราพลาดโอกาสทางการศึกษาไปก็
ได ้เพราะความรู้ส่วนใหญ่ฝังอยูใ่นภาษาอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้ง Disrupt ความหลงใหลในความเป็นคนไทย ควรจะคิด
ใหน้อกกรอบ การคิดสร้างสรรคไ์ดจ้ะตอ้งคิดเป็นกลไก เม่ืออยูใ่นสังคมมีแค่คนจ านวนหน่ึงท่ีจะเห็น Pre-
conception ของตวัเองแต่ท าอะไรไม่ได ้ท าไดแ้ค่มีความพยายามท่ีจะเอาตวัรอดไปให้ได ้

 Human Capital คือทุนมนุษย ์เหมือนทรัพยากร แต่มีเสรีภาพในความคิด สามารถเติบโตในทางท่ีเขา
เป็น คุณโตมรเป็นคนท่ีอคติกบัค าวา่ทุนมนุษย ์ เขาเลยคิดวา่ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้ป็นปัจจยัในการสร้าง
นวตักรรม มนุษยไ์ม่ไดส้ร้างสาธารณูปโภคทางปัญญาใหต้วัเอง เช่นห้องสมุด หอศิลป์ เป็นตน้ 
เปรียบเสมือนการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัมนุษย ์ คุณสฤณีเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ เธอจึงมองวา่การท่ี



มองมนุษยเ์ป็น Asset จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกส าหรับเธอ โลกก าลงัเขา้สู่เศรษฐกิจไปยงัฐานความรู้ เป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมี Knowledge worker เป้าหมายไม่ควรเป็นไปอยูใ่นการสร้างนวตักรรม ซ่ึงควรข้ึนอยูก่บั
โจทยแ์ละประเด็นหรือปัญหาท่ีจะตอ้งแก ้โดยวธีิการเหล่านั้นจะน าไปสู่ความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม KPI 
ควรบ่งบอกไดว้า่คนไดเ้กิดการพฒันาทางความคิดเชิงวเิคราะห์ ยิง่มี Pre-conception ท่ีเยอะ ก็จะยิง่มองไม่
เห็นโจทย ์ ดงันั้นจึงควรจะมองใหแ้ตกฉานก่อนวา่ทุนมนุษยคื์ออะไร ถึงจะเอานวตักรรมเขา้ไปใส่ได ้ 

 Knowledge คือความรู้ซ่ึงไม่รู้วา่แต่ละคนจะคิดเหมือนกนัหรือไม่? เป็นผลกระทบต่อความมัน่คง
หรือไม่? มนุษยมี์เสรีภาพในการพดูหรือตวัสอบหรือไม่? ทุกอยา่งตอ้งมีพื้นฐานท่ีดีจึงจะมีฐานความรู้ท่ีดี 
โครงสร้างเป็นส่ิงท่ีส าคญัเพราะเป็นตวัก าหนดวา่อนัไหนท าได ้ อนัไหนท าไม่ได ้ ผูป้ระกอบการมีเสรีภาพ
ในการคิดอะไรไหมๆหรือเปล่า ในแง่กฎหมายลิขสิทธ์ิ  ควรตอ้งมีกระบวนการท่ีปกป้องเขาไดจ้ริงๆ การท่ี
ผูป้ระกอบการคิดอะไรใหม่ๆ คือการแสดงไอเดียใหม่ และทศันคติใหม่ ๆ มองโลกท่ีเช่ือในค าวา่เปิด การ
เขา้ถึงทรัพยากร การแบ่งปันผลประโยชน์  

 ในเชิงโครงสร้างทางกฎหมายท่ีเคยเช่ือ รูปธรรมท่ีทุกคนเห็นจะเป็นกฎหมาย โดยจะเอ้ือให้
ผูป้ระกอบการเล่นแบบคึกคกั เปรียบเสมือนผลประโยชน์ทบัซอ้น ซ่ึงไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ท่ีรัฐบาลมี
หมวกหลายๆใบอยา่งน้ี วธีิคิดหรือวา่กรอบคิดในเชิงโครงสร้างสถาบนั รู้สึกวา่ยงัมีปัญหาอยูเ่ยอะ มีกองทุน
พฒันา Digital ข้ึนมา ในโครงสร้างสถาบนัยงัคงใชโ้ครงสร้างเดิมๆไม่มีการพฒันาเลย  

 คุณโตมร มองวา่ Thailand 4.0 ก็เปรียบเสมือนโลกออนไลน์หรือส่ือสังคม มีการพฒันาข้ึนเร่ือยๆไป
ในทางท่ีดีเช่น เวบ็ไซตท่ี์มีการพฒันา เม่ือก่อนจะมีการแยกอยา่งชดัเจนระหวา่งโลกไซเบอร์กบัโลกความ
เป็นจริง แต่อยา่งล่าสุดท่ีไดมี้ Application ช่ือวา่ Pokemon Go เขา้มา ท าใหเ้กิดการใช ้AR และท าใหเ้ส้น
ระหวา่งความเป็นจริงกบัโลกไซเบอร์ถูกเบือนเขา้หากนั จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะกลายเป็น Post-truth หรือ
เร่ืองราวหลงัโลกความเป็นจริง ตอนน้ีมนัวางอยูใ่นสังคมไทย เรายงัแยกแยะไม่ออกวา่อะไรคือความจริงท่ี
คิดเหมือนกนั Inclusivity เกิดจากฐานของสังคมแบบ Individualism มีเสียงวพิากยว์จิารณ์กนัและกนั 

 คุณสฤณีคิดวา่ส่ิงท่ีเลวร้ายท่ีสุดของ Thailand 4.0 คือการไม่ต่างจากเดิมมาก ความเหล่ือมล ้าอาจจะ
ไม่ไดล้ดลง รัฐบาลอาจจะมีวาระความมัน่คงจากภายในและนอกประเทศ สอดส่องขอ้มูลเขา้ออก ในส่วน
ของบริการภาครัฐ มีแอปพลิเคชัน่ออกมาหลายอนัมาก เก็บขอ้มูลละเอียดยบิ มาจากภาครัฐ แต่ยงัสามารถ 
แฮกขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายดาย จึงควรตอ้งตั้งค  าถามวา่แนวโนม้จะไปในทิศทางไหน ถา้เป็นแบบนั้นจริงอะไรจะ
เป็นประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์น้ี 

 Digital Evolution Index คือดชันีววิฒันาการทางดิจิตอล ล่าสุด 2014 เขาแบ่งทั้งโลก แต่ละประเทศ
วา่มีการพฒันาทางดิจิตอลมากนอ้ยแค่ไหน ดูทั้งฝ่ัง supply การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต Bandwidth เร่ืองของความ
ต่ืนตวัของผูบ้ริโภค การเขา้ถึงการบริการทางการเงิน โครงสร้างทางสถาบนั ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เอ้ือ
ต่อการพฒันามากนอ้ยแค่ไหน อยา่งประเทศไทย ต่างชาตินบัวา่เป็นประเทศท่ีเป็น Break-out country เป็น



ประเทศท่ีมีตวัช้ีวดัค่อนขา้งดี มีการแข่งขนัในเร่ืองน้ีค่อนขา้งมากข้ึน แต่วา่ตวั Institution ก็ยงัเป็นปัญหาอยูดี่ 
ควรมีการลงทุนเพิ่มมากข้ึนเพื่อท่ีจะไดมี้ Performance ท่ีดีข้ึนนัน่เอง ถา้มองในระดบัของประเทศ ตอ้งดูวา่มี
การจดสิทธิบตัรมากนอ้ยแค่ไหน การลงทุนวิจยัและพฒันา ดูจากยอดขาย ตวัช้ีวดัเหล่านั้นก็ส าคญั แต่ข้ึนอยู่
กบัประเด็นท่ีตอ้งการจะแกไ้ข  

 ปัญญากบัความรู้นั้นไม่เหมือนกนั ความรู้สามารถหาไดต้ามหอ้งเรียนหรือหนงัสือ แต่ปัญญานั้น
ข้ึนอยูก่บัการคิดเชิงวพิากย ์ การกรองขอ้มูล ตั้งค  าถาม และหาวธีิแกไ้ข ถา้หากมนุษยไ์ม่มีทกัษะเหล่าน้ีก็จะ
ไม่สามารถน าไปพฒันาตวัเองได ้ ถา้ทุกคนตีโจทยใ์หแ้ตก เส้นทางในการแกปั้ญหาก็จะง่ายข้ึน การจะสร้าง
สาธารณูปโภคทางปัญญาเร่ิมตน้ไดจ้ากตวัเองและคนใกล้ๆ ตวั การสร้างวฒันธรรมการอ่าน เพราะวา่การ
อ่านมี 4 ระดบั คือ อ่านให้อ่านออกเขียนได ้ อ่านในแบบท่ีเราสามารถเล่าได ้ อ่านแบบวเิคราะห์ และอ่าน
เพื่อใหเ้ห็น Pre-conception โดยทัว่ไปคนไทยจะเป็นระดบัท่ี 2 คือการอ่านแลว้สามารถเล่าไดเ้ท่านั้น   

 


