นิทานน ้าใจ064....
เตรี ยมพร้ อมเพื่อโลกในอนาคตอันใกล้

โลกกาลังเปลีย่ นไป...พวกเราทุกคนต้ องรับรู้ และเตรี ยมตัวรับสถานะการณ์ มิฉะนันจะถู
้ กปล่อยให้ อยูก่ บั ความล้ า
หลัง. ยากจน โง่เซ่อ. ถูกคนอื่นเอาเปรี ยบหลอกลวงต้ มตุน๋

ประเทศจีนได้ ประกาศแล้ วว่าธนาคารแห่งชาติจะนาสกุลเงินดิจิทลั มาใช้ ควบคูก่ นั กับเงินสกุลหยวน และขณะนี ้กาลัง
อยูใ่ นระหว่างทดสอบการใช้ งาน

ประเทศฝรั่งเศสประกาศหยุดการใช้ น ้ามันในยานยนต์ภายในปี 2040 และจะเป็ นประเทศ carbon neutral ภายใน
ปี 2050

IFR ประกาศผลการจัดอันดับว่า ประเทศเกาหลีใต้ มีความหนาแน่นของการใช้ หน
ุ่ ยนต์ในอุตสาหกรรมสูงที่สดุ ใน

โลก โดยสูงกว่าค่าเฉลีย่ ทัว่ โลกถึงประมาณ 7 เท่า (478 หน่วยต่อคนงาน 10,000 คน)

แม้ วา่ ประเทศจีนไม่ติดอันดับความหนาแน่นของการใช้ หนุ่ ยนต์ในอุตสาหกรรมสูงที่สดุ ในโลกก็ตาม (จีนมีหนุ่ ยนต์
33 หน่วยต่อคนงาน 10,000 คน) แต่ IFR ได้ รายงานว่าจีนมีอตั ราการเติบโตและมีการจาหน่ายหุน
่ ยนต์อตุ สาหกรรมมาก
ที่สดุ ในโลกในปี นี ้ (2017)

ประเทศเยอรมันนีจะยกเลิกการผลิตและจาหน่ายรถที่ใช้ น ้ามัน (combustion engine cars) และไม่ใช้ พลังงานจาก
ถ่านหิน ภายในปี 2030

BMW เตรี ยมการผลิตรถรุ่ น i3 และ i8 เป็ นระบบขับเคลือ่ นด้ วยไฟฟ้ าทังหมด
้
และ Mercedes-Benz ประกาศว่า

จะเริ่ มผลิตรถพลังงาน Hydrogen ภายในสิ ้นปี 2017

BI Intelligence คาดการณ์วา่ จะมีรถขับเคลือ่ นด้ วยตัวเอง (Self-driving cars) อย่างน้ อย 10 ล้ านคันทัว่ โลก

ภายในปี 2020 และจะเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด และจะใช้ มากเป็ นพิเศษในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

Goldman Sachs คาดการณ์วา่ ภายในปี 2025 รถจานวน 25% ของจานวนรถทังหมดที
้
่มีการขายในตลาดจะเป็ น

รถขับเคลือ่ นด้ วยพลังงานไฟฟ้ า 100% (จะไม่ใช้ น ้ามัน)

ITU ประกาศผลการจัดลาดับ ICT Development Index ผลคือ ประเทศเกาหลีใต้ มี Broadband Internet

ความเร็วสูงที่สดุ ในโลก และอัตราการเข้ าถึง Broadband Internet ของประชากร สูงที่สดุ ในโลก

GSMA คาดการณ์วา่ จะมีจานวน SIM โทรศัพท์เคลือ่ นที่เชื่อมต่อกันถึง 9 พันล้ านภายในปี 2020 และ 1 ใน 3 ของ

จานวนนี ้จะเชื่อมต่อในระดับ Broadband และระบบ mobile จะก้ าวสู่ 5G อย่างสมบูรณ์แบบ ทีค่ วามเร็วที่สงู กว่า 4G
อย่างน้ อย 10 เท่า

World Economic Forum (WEF) ได้ คาดการณ์วา่ Blockchain และ Bitcoin จะถึงจุดทีม
่ กี ารตอบรับการใช้ งาน

อย่างมากและเป็ นเรื่ องธรรมดา (tipping point) ภายในปี 2027 และในภาครัฐในหลายประเทศจะใช้ ภายในปี 2023

ปั จจุบนั ทัว่ โลกรวมกันสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นไฟฟ้ าได้ ถึงกว่า 200,000 Megawatts ซึง่ พอเพียง
สาหรับบ้ านกว่า 29 ล้ านหลังคาเรื อน โดยมีประเทศในเอเชีย 3 ประเทศที่ตดิ อันดับ Top 10 ของโลกในการผลิต คือ
เกาหลี, จีน และญี่ปนุ

ผลการสารวจของ Deloitte พบว่า ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษัททัว่ โลกกว่า 56% กาลังมุง่ เน้ นไปที่การ
นาปั ญญาประดิษฐ์ หรื อ AI มาใช้ และสรุปว่า "AI ไม่ได้ กาจัดตาแหน่งงานของมนุษย์ แต่มนั เป็ นตัวกาจัดรูปแบบการ
ทางานแบบเดิมให้ หายไป และกาลังสร้ างงานรูปแบบใหม่ขึ ้นมาจานวนมาก"

ท่ามกลางความสับสนและความเสีย่ งในการลงทุนในธุรกิจด้ านปั ญญาประดิษฐ์ (AI) แต่บริ ษัทยักษ์ ใหญ่ได้ โหมการ
ลงทุนอย่างมากในด้ าน AI เช่น Apple ลงทุนในโครงการ virtual assistant, Facebook ลงทุนเปิ ด AI Lab 3 แห่ง และ
เพิ่งตัง้ Lab ใหม่ในปารี ส, Google ทุม่ ซื ้อบริ ษัท AI startup หลายบริ ษัท เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น แปลภาษา, อ่าน
ภาษา, แปลความหมายจากภาพ, จัดอันดับ ranking, การพยากรณ์อนาคตในด้ านต่างๆ เป็ นต้ น ส่วน Amazon กาลัง
ลงทุนในโครงการ AI ที่เกี่ยวกับวิเคราะห์ Big data เพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกค้ าแบบ realtime

จากการเปลีย่ นแปลงของโลกตามที่ได้ กล่าวพอสังเขป ทาให้ สามารถวิเคราะห์ได้ วา่ โลกกาลังเข้ าสูย่ คุ Industry
4.0 อย่างสมบูรณ์แบบภายในปี 2025 และเชื่อได้ วา่ รู ปแบบธุรกิจต่างๆ (business model) ในหลายอุตสาหกรรมจะไม่

มีรูปแบบเดิมๆ ที่เห็นกันในวันนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอุตสาหกรรมสือ่ (Media), โทรคมนาคม (Telecom), การเงิน
การธนาคาร (Financial services), การประกันภัย (Insurance), ค้ าปลีก (Retail), โลจิสติกส์ (Logistics) เป็ นต้ น และ
หลังจากปี 2030 ภาคที่เกี่ยวข้ องกับพลังงาน (Energy) และด้ านสุขภาพ/ชีววิทยา (Healthcare/Bio industries) จะมี
การเปลีย่ นแปลงอย่างแรงในคลืน่ ลูกต่อไป

"เราพร้ อมเตรี ยมบุคคลากรเพื่อโลกใหม่แล้ วหรื อยัง???"

บุคคลากรของชาติที่ควรเตรี ยมการสูอ่ นาคต
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เน้ นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์)
- วิทยาการข้ อมูล (Data Science)
- วิศวกรรมไฟฟ้ าด้ าน Robot, Digital Signal Processing, AI, Photovoltaic (Solar)
- Bio Tech, Healthcare
- การบริ หารงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- การประกันภัย
- อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
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