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มนุษย์มีนวัตกรรมชิ้นแรก ที่ทาให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่นๆนัน่ ก็คือการใช้ไฟ ซึ่งสาคัญ
ต่อมนุษย์มาก เนื่องจากไฟสามารถใช้เป็ นสิ่ งป้ องกันตัว ทาอาหารและปรุ งอาหารให้สุก ทาให้สารอาหารได้
ไปหล่อเลี้ยงสมอง ซึ่งทาให้มนุษย์เป็ นสัตว์ที่ประสบความสาเร็ จในการวิวฒั นาการ จนมาถึงในยุคที่มนุษย์
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่สุดนัน่ ก็คือการทาอุตสาหกรรม มนุษย์ได้คน้ พบเครื่ องยนต์ตน้ กาลัง หากยิง่
สร้างเครื่ องยนต์ใหญ่เท่าไหร่ จะยิง่ สร้างกาลังได้มากขึ้น ทาให้มนุษย์เกิด mobility และทาให้ชีวติ มนุษย์ได้
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนประชากรเริ่ มเพิม่ มากขึ้น ทาให้มนุษย์ได้เข้าสู่ ยคุ ของวิทยาศาสตร์ มนุษย์เริ่ มนา
เครื่ องยนต์ตน้ ตารับไปใส่ ในเครื่ องจักรต่างๆเช่น รถไฟ สมัยก่อนมนุษย์ใช้เครื่ องยนต์โดยใช้ถ่านไฟเป็ น
เชื้อเพลิง แต่ปัจจุบนั ได้มีการวิวฒั นาการมาเป็ นน้ ามันเบนซิ นและดีเซลเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปใน 200 ปี ที่ผา่ นมา ส่ วนใหญ่นกั วิทยาศาสตร์ มกั จะใช้เวลาในการค้นคว้า
ทดลองที่บริ เวณสวนหลังบ้านของตนและมักจะทางานเป็ นเอกเทศ คิดเอง ทาเอง ถ้าหากเกิดการระเบิดขึ้นก็
ระเบิดที่โรงงานของตน
แต่ปัจจุบนั เปลี่ยนวิธีการทดลองมาเป็ นแบบมีกระบวนการและวิธีการที่เรี ยกว่า
Research & Development ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีรายงานว่าวิทยาการมีการก้าวหน้าไปมาก จนมี
การตระหนักถึงเรื่ องของการที่นกั วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถนัง่ ทางานอยูห่ ลังบ้านของตนเพียงคนเดียวได้อีก
ต่อไป ซึ่งควรที่จะต้องเป็ นขบวนการหนึ่งขององค์กรธุ รกิจคือ R&D หากนับจากปั จจุบนั จะพบว่า R&D ผ่าน
มาแล้วถึง 5 ยุคสมัย ประกอบไปด้วย
1. R&D as Ivory tower : เป็ นยุคที่ R&D ทางานแยกกลุ่มจากองค์กรโดยเน้นไปที่การผลักดัน
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่ งให้ผบู้ ริ โภค โดยไม่สนถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคแม้แต่นอ้ ย
2. R&D as Business : เริ่ มมีความคานึงถึงความสาคัญของ R&D ในการทางานร่ วมกับองค์กรและ
ผูบ้ ริ โภคโดยเอากลุ่ม R&D เหล่านี้มาเป็ นส่ วนหนึ่งของธุ รกิจและการวิจยั
และพัฒนาใช้ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ
3. R&D as portfolio : เน้นไปที่การสร้างผลงานให้กบั ตัวนักวิจยั เอง ซึ่ งมีจานวนสิ่ งประดิษฐ์ใหม่
อย่างล้นหลาม หากแต่มีท้ งั สิ่ งที่เป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
มนุษย์
รวมถึงบางสิ่ งมีความล้ าสมัยจนเกินไปและเป็ นจุดสิ้ นสุ ดของ
ยุค Invention
4. R&D as integrative activity : เป็ นจุดเริ่ มต้นของยุค Innovation มีการเรี ยนรู้จากผูบ้ ริ โภค และ
ทางานกันเป็ นทีม
5. R&D as network : มีการทางานร่ วมกันในหมู่คู่แข่ง คนกลาง หรื อผูบ้ ริ โภค แบ่งทีมวิจยั กับทีม
พัฒนาในองค์กร

ในการประดิษฐ์รถยนต์ ต้องดูก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไร ถ้าหากใส่ มากไปก็จะกลายเป็ นเทคโนโลยี
ที่ไม่สามารถทาให้ลูกค้าพึงพอใจได้ ความแตกต่างระหว่าง Innovation และ Invention คือ คาว่า Innovation
แปลว่า นวัตกรรม คือการพัฒนาสิ่ งเก่าให้เป็ นรู ปแบบใหม่ เป็ นคาที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถจดสิ ทธิ บตั ร
ได้ แต่คาว่า Invention คือประดิษฐกรรม ซึ่ งเป็ นการสร้างสิ่ งใหม่ เป็ นคาพูดที่เป็ นรู ปธรรม สามารถจด
สิ ทธิบตั รเป็ นของตนเองได้
การที่จะนาสิ่ งที่มนุษย์ประดิษฐ์มาแปลงเป็ นรู ปของกาไรหรื อเงินได้น้ นั ควรเข้าใจตลาดของธุ รกิจ
นั้นๆก่อน ควรมีกระบวนการที่สามารถนามาพัฒนาได้ อย่างแรกที่ตอ้ งมีคือเงินทุน เพื่อเอามาวิจยั และพัฒนา
เกี่ยวกับสิ นค้านั้น จะได้ขอ้ ยุติทางด้านทฤษฎี ซึ่งจะต้องออกมาเป็ นต้นแบบ โดยทั้งสองกระบวนการนี้เป็ น
หน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ แต่กลับมีช่องว่างระหว่างกระบวนการนี้ เพราะจะต้องมีการทดลองผลิตสิ นค้า
เพื่อมาใช้งานแล้วจึงจะมีการผลิตจานวนมหาศาล ซึ่งหน้าที่เหล่านี้จะเป็ นหน้าที่ของวิศวกร อาจจะต้องใช้
incubator เพื่อช่วยให้ช่องว่างเหล่านี้เชื่ อมต่อกันก็เป็ นได้
นวัตกรรมไม่ใช่วทิ ยาศาสตร์ แต่เป็ นความรู ้สึกที่วา่ สิ่ งนั้นสามารถขายได้ เป็ นผลมาจากการสะสม
เรี ยนรู้และสัญชาตญาณ ซึ่ งมีสองแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรม หนึ่งคือแนวคิดทางด้านอเมริ กาที่วา่ นวัตกรรม
สามารถเรี ยนรู้ได้จากห้องเรี ยน ส่ วนอีกแนวคิดหนึ่งคือทางด้านยุโรปที่วา่ นวัตกรรมไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้จาก
ห้องเรี ยนเพราะเป็ นสิ่ งที่เป็ นความคิดและติดตัวมาแต่กาเนิด นวัตกรรมไม่มีขอ้ ยุติเพราะสิ่ งนี้เป็ นนามธรรม
ไม่สามารถเขียนมาเป็ นทฤษฎีได้ ซึ่งมี 2 องค์ประกอบ คือเกิดประสบการณ์ใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภค และเกิดผล
กระทบในวงกว้าง ขณะนี้โลกอยูใ่ นยุคที่เรี ยกว่า Disruption และ Convergence
Disruption ก็คือการที่เปลี่ยนแปลงที่ทาให้ของเก่านั้นถูกทาลายไป เช่น จากกล้องฟิ ล์มเป็ นกล้อง
ดิจิตอล เมื่อเกิด Disruption แล้ว platform เดิมก็จะหายไป สาหรับคาว่า Convergence คือการบูรณาการข้าม
สาย การเอาของสองอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องมารวมกัน ทาให้เกิดสิ นค้าใหม่ UBER เป็ นหนึ่งในตัวอย่างที่มีการ
นาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใส่ เข้าไปในบริ การรับส่ งผูโ้ ดยสารโดยรถส่ วนตัว ซึ่ งมีการค้นพบว่าคนส่ วนใหญ่ใช้
เงินจานวนมากในการซื้ อรถ แล้วใช้เพียงแค่ 6% ของชีวิตประจาวัน
การพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีน้ นั
จะต้องเริ่ มด้วยการสอบถามผูบ้ ริ โภคว่าเขาต้องการอะไร
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความหลากหลาย ความมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การผลิตรถมอเตอร์ไซค์
ที่สามารถปรับแต่งรถได้ตามดีไซน์ของตัวเอง รสนิยมของผูบ้ ริ โภคเริ่ มเปลี่ยนไป กลายเป็ นปั จจัยหลักใน
การทาธุ รกิจ ซึ่ง Kotler ออกหนังสื อเรื่ อง Marketing ขึ้นมาโดยกล่าวว่าวิชาการตลาดสามารถเอามาสอนได้
โดยแนวคิดที่วา่ Marketing มี 3 ยุค ประกอบไปด้วย Marketing 1.0 Marketing 2.0 และ Marketing 3.0 ซึ่ง
แต่ละยุคจะมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนกัน การเข้าใจผูบ้ ริ โภค แบ่งเป็ นอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
ในอนาคต การที่ใครจะขายของให้ลูกค้า จะต้องได้จิตวิญญาณของเขาด้วย ต้องสร้างความยัง่ ยืนให้
ธุ รกิจ Maslow เป็ นนักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั กล่าวว่าความต้องการมีสองอย่าง คือสิ่ งที่จาเป็ นต้องได้ และสิ่ ง
ที่อยากได้ ประกอบไปด้วยพวกปัจจัย 4 เมื่อมีแล้วสิ่ งถัดไปก็คือความปลอดภัย ต้องการความรัก ต้องการ

ความเชื่อ และต้องการความพึงพอใจส่ วนตัว ถ้ามนุษย์เข้าใจความต้องการหรื อความจาเป็ นของผูบ้ ริ โภค
ควรเอาทฤษฎีของ Maslow ไปใช้
การพัฒนาทางด้านการศึกษา แบ่งออกมาเป็ น 3 ยุค ซึ่ งประกอบไปด้วย Education 0.0 คือยุค Plato
Aristotle การเรี ยนการสอนแบบนั้นเป็ นปรัชญานิยม ยุคต่อมาคือ Education 1.0 เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ศาสนา เป็ นจิตนิยม และยุคสุ ดท้ายคือ Education 2.0 เรี ยนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็ นพวกวัตถุนิยม แต่ใน
อนาคตอาจจะมี Education 3.0 ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้แบบใหม่ เน้นไปที่การบูรณาการข้ามสาย การเป็ นนักธุ รกิจ
และนวัตกรรม ซึ่ งเป็ นปั จเจกนิยม เช่นการเอาเกมโปเกม่อนมารวมกับระบบ AR ทาให้เกิด Pokemon Go ทา
ให้เกิดการ Disrupt พวกเกมส์ PS4, Nitendo หรื อ Wii
สาหรับประเทศไทย ความสามารถในการแข่งขันประกอบไปด้วย ขนาด (Capacity) และ ความ
ละเอียด (Sophistication) จะต้องใช้ Basic Requirement x Efficiency x Innovation จึงจะได้ค่าการแข่งขัน
ของประเทศนั้นๆ ประเทศที่มีระดับที่ดี คือประเทศที่ไม่มีทรัพยากร ซึ่ งเขาจะถูกให้ใช้สมองคิดเป็ นหลัก ตัว
ที่เราต่าที่สุดคือนวัตกรรม

เสวนา Infinity and Beyond: ต่ อยอดความคิดด้ วยนวัตกรรม
วิทยากร - คุณสฤณี อาชวานันทกุล และ คุณโตมร ศุขปรี ชา
คุณสฤณี มองว่า Innovation คล้ายกับคาว่าความใหม่ หรื ออีกความหมายหนึ่งคือการทาให้เป็ น
รู ปธรรมโดยที่ไม่มีใครสามารถทาได้มาก่อน ซึ่งไม่ได้ต้ งั ต้นจากความต้องการของผูบ้ ริ โภค อยูท่ ี่วธิ ี มอง
นวัตกรรม โดยไม่จาเป็ นต้องตอบโจทย์ธุรกิจ และไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นเทคโนโลยีเสมอไป จากงานวิจยั
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมในชนบท ยกตัวอย่าง กลุ่มเครื อข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละบาทของครู ชบ ยอด
แก้ว ที่ตอนนี้มีเงินบริ หารรวมกันเป็ นพันล้านบาท เงินเหล่านี้จะเป็ นการนาเงินไปออมเพื่ออนาคตในกรณี
เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจาเป็ น เป็ นเหมือนการทาธุ รกิจเพื่อสังคม เอาโจทย์ปัญหามาแก้ โดยที่ไม่จาเป็ นต้องเป็ น
เทคโนโลยีตลอด เราต้องมองโจทย์ที่ชดั เจนก่อนว่าต้องการจะแก้ไขปั ญหาจุดไหน
ในมุมของคุณโตมร ทุกคนกาลังกังวลเรื่ อง Disruption มากๆ ซึ่งมีเยอะมากในสังคมไทย แต่บางสิ่ ง
ก็ไม่สามารถไป Disrupt ได้เช่นไปรษณี ยไ์ ทย สังคมไทยตอนนี้ เป็ นเส้นและมีลูกศรตอนปลายที่นาไปสู่
นวัตกรรม ผูอ้ าวุโสอยูใ่ นสังคมที่เป็ น collectivism แต่ตวั เด็กๆรุ่ นใหม่จะอยูใ่ นสังคมที่เป็ น Individualism
เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสังคม เขาสั่งให้ทาอะไรก็จะทาตาม Innovation จะเกิดขึ้นมาในแบบตะวันตกซึ่ ง
เป็ น Individualism มากกว่า โลกทั้งหมดเริ่ มเปลี่ยนไปในแนวราบมากขึ้น เปรี ยบเทียบคล้ายคลื่นสึ นามิที่
ค่อยๆกระทบและบัน่ ทอนให้ตึกเตี้ยลง บางทีการ Disrupt ทาให้บางธุ รกิจเกิดความท้าทาย พยายามดิ้นรน
เพื่อต่อสู ้กบั สิ่ งเหล่านี้

บริ ษทั ต่างๆให้ความสาคัญกับพนักงาน ปรับตัวได้ต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มีอะไรใหม่ๆ
เกิดขึ้นตลอดเวลา การเป็ นผูป้ ระกอบการที่ดีที่สุด คือคนที่มองการณ์ไกล พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทุกอย่างไม่ได้จาเป็ นที่จะเป็ น Disruptive Innovation แต่คือ Business model แบบใหม่ๆ ซึ่ งไม่ได้
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลย เช่น คนอาจจะมองว่าการผลิตรถยนต์คือการที่ไป Disrupt เกวียน แต่ถา้ ดูจริ งๆ
แล้ว รถยนต์พฒั นามาจากเกวียนก็จริ ง แต่มีการนาการตลาด และ Business model แบบใหม่เข้ามาใช้งาน ซึ่ง
อาจจะต้องมองในมุมของนามธรรม ผลลัพธ์สามารถเห็นได้ชดั เจน ส่ วนใหญ่จะมาจากนอกขอบเขตตลาด
เดิม มักไม่ได้มาจากองค์กรขนาดใหญ่ ยิง่ บริ ษทั ใหญ่ยงิ่ มีกระบวนการเยอะมาก แต่การคิดค้นอะไรใหม่
จะต้องใช้ความเสี่ ยงอย่างสู ง เส้นทางจากไอเดียไปสู่ ผลผลิตที่ทากาไรได้ใช้ระยะเวลาดาเนินการหลายปี
ดัชนีความก้าวหน้าต่างๆ จะเห็นได้ชดั ว่าจะมีบริ ษทั ต่างประเทศค่อนข้างเยอะ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ต้องเปิ ดพื้นที่ให้คนได้แสดงความเป็ นตัวของตัวเองเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
นวัตกรรม
สามารถเกิดได้ทุกที่ Innovation กับเทคโนโลยีไม่จาเป็ นจะต้องอยูด่ ว้ ยกัน คนที่จะคิดค้นนวัตกรรมได้
จะต้องมีเสรี ภาพทางความคิด มีโอกาสที่จะได้ลองทาสิ่ งใหม่ๆ Innovation คือสิ่ งใหม่ๆที่มีความไม่แน่นอน
สู ง ซึ่งอาจจะไม่สาเร็ จ อาจจะมีคนไม่เห็นด้วย เป็ นอุปสรรค์กีดขวางความคิดและไอเดียใหม่ๆ คนเหล่านี้
ควรได้รับการปกป้ องจากองค์กร ควรทาให้เขารู ้สึกว่าเขาจะทาอะไรก็ได้ อยากทดลองอะไรก็ได้ลอง
ประเทศฟิ นแลนด์เป็ นประเทศหนึ่ง
ที่เปิ ดโอกาสให้คนในประเทศเขาเกิดความคิดอะไรใหม่ๆ
เพราะเด็กๆได้แสดงไอเดียออกมาโดยไม่ตอ้ งมีคุณครู มาคอยคุมหรื อมาจับผิด เปิ ดพื้นที่ให้เด็กได้ทดลอง
นวัตกรรมซึ่งทาให้เรารู้สึกเหมือนย้อนวัยไปเป็ นเด็ก เพราะเวลาเด็กเล่นคือการสื่ อให้รู้วา่ โลกนี้ เขาสามารถ
ทาอะไรก็ได้ ทดลองอะไรก็ได้ โดยไม่ถูกว่า หรื อตาหนิ ทักษะไม่สาคัญเท่าบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ทักษะที่สาคัญและทาให้มนุษย์มีชีวติ อยูร่ อดได้คือทักษะ Critical Thinking หรื อการคิดแบบเชิงวิพากย์ ซึ่ง
ต้องมีความรู้พอ ก่อนที่จะตัดสิ นใจอะไรบางอย่างเพื่อการอยูร่ อด เวลาสอนมักจะให้นกั เรี ยนอ่าน Case study
ก็จะให้เด็กจับเป็ นกลุ่มแล้วแบ่งหน้าที่วา่ แต่ละกลุ่มเป็ นธุ รกิจประเภทไหน แล้วให้ช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหา
และถกเถียงกันว่ามีประเด็นอย่างไร
ความ Innovative อาจจะไม่ได้เกิดกับคนรุ่ นใหม่ก็เป็ นได้ ความรู ้ใหม่ๆ อยูใ่ นรู ปแบบของภาษาทัว่
โลก การเรี ยนเป็ นภาษาไทย หลงใหลความเป็ นไทยมากเกินไปอาจทาให้เราพลาดโอกาสทางการศึกษาไปก็
ได้ เพราะความรู้ส่วนใหญ่ฝังอยูใ่ นภาษาอื่นๆ ซึ่งต้อง Disrupt ความหลงใหลในความเป็ นคนไทย ควรจะคิด
ให้นอกกรอบ การคิดสร้างสรรค์ได้จะต้องคิดเป็ นกลไก เมื่ออยูใ่ นสังคมมีแค่คนจานวนหนึ่งที่จะเห็น Preconception ของตัวเองแต่ทาอะไรไม่ได้ ทาได้แค่มีความพยายามที่จะเอาตัวรอดไปให้ได้
Human Capital คือทุนมนุษย์ เหมือนทรัพยากร แต่มีเสรี ภาพในความคิด สามารถเติบโตในทางที่เขา
เป็ น คุณโตมรเป็ นคนที่อคติกบั คาว่าทุนมนุษย์ เขาเลยคิดว่าไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้เป็ นปัจจัยในการสร้าง
นวัตกรรม มนุษย์ไม่ได้สร้างสาธารณูปโภคทางปั ญญาให้ตวั เอง เช่นห้องสมุด หอศิลป์ เป็ นต้น
เปรี ยบเสมือนการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับมนุษย์ คุณสฤณี เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ เธอจึงมองว่าการที่

มองมนุษย์เป็ น Asset จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกสาหรับเธอ โลกกาลังเข้าสู่ เศรษฐกิจไปยังฐานความรู ้ เป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นที่จะต้องมี Knowledge worker เป้ าหมายไม่ควรเป็ นไปอยูใ่ นการสร้างนวัตกรรม ซึ่งควรขึ้นอยูก่ บั
โจทย์และประเด็นหรื อปั ญหาที่จะต้องแก้ โดยวิธีการเหล่านั้นจะนาไปสู่ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม KPI
ควรบ่งบอกได้วา่ คนได้เกิดการพัฒนาทางความคิดเชิงวิเคราะห์ ยิง่ มี Pre-conception ที่เยอะ ก็จะยิง่ มองไม่
เห็นโจทย์ ดังนั้นจึงควรจะมองให้แตกฉานก่อนว่าทุนมนุ ษย์คืออะไร ถึงจะเอานวัตกรรมเข้าไปใส่ ได้
Knowledge คือความรู้ซ่ ึงไม่รู้วา่ แต่ละคนจะคิดเหมือนกันหรื อไม่? เป็ นผลกระทบต่อความมัน่ คง
หรื อไม่? มนุษย์มีเสรี ภาพในการพูดหรื อตัวสอบหรื อไม่? ทุกอย่างต้องมีพ้นื ฐานที่ดีจึงจะมีฐานความรู ้ที่ดี
โครงสร้างเป็ นสิ่ งที่สาคัญเพราะเป็ นตัวกาหนดว่าอันไหนทาได้ อันไหนทาไม่ได้ ผูป้ ระกอบการมีเสรี ภาพ
ในการคิดอะไรไหมๆหรื อเปล่า ในแง่กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ควรต้องมีกระบวนการที่ปกป้ องเขาได้จริ งๆ การที่
ผูป้ ระกอบการคิดอะไรใหม่ๆ คือการแสดงไอเดียใหม่ และทัศนคติใหม่ ๆ มองโลกที่เชื่อในคาว่าเปิ ด การ
เข้าถึงทรัพยากร การแบ่งปั นผลประโยชน์
ในเชิงโครงสร้างทางกฎหมายที่เคยเชื่อ รู ปธรรมที่ทุกคนเห็นจะเป็ นกฎหมาย โดยจะเอื้อให้
ผูป้ ระกอบการเล่นแบบคึกคัก เปรี ยบเสมือนผลประโยชน์ทบั ซ้อน ซึ่งไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลมี
หมวกหลายๆใบอย่างนี้ วิธีคิดหรื อว่ากรอบคิดในเชิงโครงสร้างสถาบัน รู ้สึกว่ายังมีปัญหาอยูเ่ ยอะ มีกองทุน
พัฒนา Digital ขึ้นมา ในโครงสร้างสถาบันยังคงใช้โครงสร้างเดิมๆไม่มีการพัฒนาเลย
คุณโตมร มองว่า Thailand 4.0 ก็เปรี ยบเสมือนโลกออนไลน์หรื อสื่ อสังคม มีการพัฒนาขึ้นเรื่ อยๆไป
ในทางที่ดีเช่น เว็บไซต์ที่มีการพัฒนา เมื่อก่อนจะมีการแยกอย่างชัดเจนระหว่างโลกไซเบอร์ กบั โลกความ
เป็ นจริ ง แต่อย่างล่าสุ ดที่ได้มี Application ชื่อว่า Pokemon Go เข้ามา ทาให้เกิดการใช้ AR และทาให้เส้น
ระหว่างความเป็ นจริ งกับโลกไซเบอร์ ถูกเบือนเข้าหากัน จึงไม่น่าแปลกใจที่จะกลายเป็ น Post-truth หรื อ
เรื่ องราวหลังโลกความเป็ นจริ ง ตอนนี้มนั วางอยูใ่ นสังคมไทย เรายังแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือความจริ งที่
คิดเหมือนกัน Inclusivity เกิดจากฐานของสังคมแบบ Individualism มีเสี ยงวิพากย์วจิ ารณ์กนั และกัน
คุณสฤณี คิดว่าสิ่ งที่เลวร้ายที่สุดของ Thailand 4.0 คือการไม่ต่างจากเดิมมาก ความเหลื่อมล้ าอาจจะ
ไม่ได้ลดลง รัฐบาลอาจจะมีวาระความมัน่ คงจากภายในและนอกประเทศ สอดส่ องข้อมูลเข้าออก ในส่ วน
ของบริ การภาครัฐ มีแอปพลิเคชัน่ ออกมาหลายอันมาก เก็บข้อมูลละเอียดยิบ มาจากภาครัฐ แต่ยงั สามารถ
แฮกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย จึงควรต้องตั้งคาถามว่าแนวโน้มจะไปในทิศทางไหน ถ้าเป็ นแบบนั้นจริ งอะไรจะ
เป็ นประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ ี
Digital Evolution Index คือดัชนีววิ ฒั นาการทางดิจิตอล ล่าสุ ด 2014 เขาแบ่งทั้งโลก แต่ละประเทศ
ว่ามีการพัฒนาทางดิจิตอลมากน้อยแค่ไหน ดูท้ งั ฝั่ง supply การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต Bandwidth เรื่ องของความ
ตื่นตัวของผูบ้ ริ โภค การเข้าถึงการบริ การทางการเงิน โครงสร้างทางสถาบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เอื้อ
ต่อการพัฒนามากน้อยแค่ไหน อย่างประเทศไทย ต่างชาตินบั ว่าเป็ นประเทศที่เป็ น Break-out country เป็ น

ประเทศที่มีตวั ชี้ วดั ค่อนข้างดี มีการแข่งขันในเรื่ องนี้ค่อนข้างมากขึ้น แต่วา่ ตัว Institution ก็ยงั เป็ นปั ญหาอยูด่ ี
ควรมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้มี Performance ที่ดีข้ ึนนัน่ เอง ถ้ามองในระดับของประเทศ ต้องดูวา่ มี
การจดสิ ทธิ บตั รมากน้อยแค่ไหน การลงทุนวิจยั และพัฒนา ดูจากยอดขาย ตัวชี้วดั เหล่านั้นก็สาคัญ แต่ข้ ึนอยู่
กับประเด็นที่ตอ้ งการจะแก้ไข
ปั ญญากับความรู ้น้ นั ไม่เหมือนกัน ความรู ้สามารถหาได้ตามห้องเรี ยนหรื อหนังสื อ แต่ปัญญานั้น
ขึ้นอยูก่ บั การคิดเชิงวิพากย์ การกรองข้อมูล ตั้งคาถาม และหาวิธีแก้ไข ถ้าหากมนุษย์ไม่มีทกั ษะเหล่านี้ก็จะ
ไม่สามารถนาไปพัฒนาตัวเองได้ ถ้าทุกคนตีโจทย์ให้แตก เส้นทางในการแก้ปัญหาก็จะง่ายขึ้น การจะสร้าง
สาธารณูปโภคทางปั ญญาเริ่ มต้นได้จากตัวเองและคนใกล้ๆตัว การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพราะว่าการ
อ่านมี 4 ระดับ คือ อ่านให้อ่านออกเขียนได้ อ่านในแบบที่เราสามารถเล่าได้ อ่านแบบวิเคราะห์ และอ่าน
เพื่อให้เห็น Pre-conception โดยทัว่ ไปคนไทยจะเป็ นระดับที่ 2 คือการอ่านแล้วสามารถเล่าได้เท่านั้น

