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ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
Creativities Unfold Bangkok 2018 (CU 2018) คืองานชุมนุมทางความคิดระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ โดย
มุ่งเน้นที่การสร้างความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมของโลกยุคใหม่ที่หมุนเร็วขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง เทคโนโลยี ล้ า ยุ ค ที่ ก้ า ลั ง เข้ ามามี บ ทบาทโดดเด่ นที่ สุ ดในการปฏิ วั ติ ว งการธุ รกิ จและ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนทั่วโลก เพื่อให้คุณพร้อมปรับตัวให้ทันความเคลื่อนไหวใหม่ในยุคดิจิทัลที่
รวดเร็วจนหลายคนอาจคาดไม่ถึง อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนการคิดและประสบการณ์
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกที่มีประโยชน์ต่อคนไทยและสิ่งแวดล้อมทาง
ความคิดของสังคมไทย งาน CU 2018 นี้ถือเป็นงานชุมนุมทางความคิดประจ้าปีของศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบและกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11
CU 2018 ภายใต้แนวคิด “Pulse เปลี่ยนให้ทันจังหวะโลก”
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เกิดปรากฎการณ์มากมายที่ท้าให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปใน
หลายมิติและทวีความซับซ้อนมากขึ้น ตั้งแต่พัฒนาการแบบก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่เข้ามา
เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต คนทั่ ว โลก ไปจนถึ ง ทั ศ นคติ แ ละการตอบสนองทางสั ง คมของคนต่ า งรุ่ น ที่ อ ยู่
นอกเหนือความคาดหมาย
การประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) มองว่า โลกก้าลังเข้าสู่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การท้าธุรกิจ
และการบริโภค ทั้งยังประเมินว่าการน้าเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ใน
เกือบทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ จะส่งผลให้ต้าแหน่งงานเก่าๆ หายไปจนมีคนตกงานถึง 5 ล้านคน
ทั่วโลกภายในปี 20201
เมื่อจัก รกลเข้ามาทดแทนมนุษย์ รถยนต์วันนี้จึงสามารถขับ เคลื่อนได้เ องโดยไม่ต้องมี
คนขับ ซึ่งไม่เ พีย งเปลี่ย นวิถีชีวิตผู้ใ ช้รถใช้ถนนแต่ยั งมีผลกระทบยิ่งใหญ่ต่ อทุก อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ธุรกิจยานยนต์ ขนส่ง ไปจนถึงประกันภัย อีกทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามา

1

weforum.org. 2016. Five Million Jobs by 2020: the Real Challenge of the Fourth Industrial Revolution

แทนที่หรือท้างานร่วมกับคน ตั้งแต่แรงงานทักษะน้อยอย่างพนักงานร้านค้าและโรงงานผลิต 2 ไป
จนถึงแรงงานวิชาชีพอย่างการวิเคราะห์สัญญาเงินกู้แทนทนายความ3
ไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทุกธุรกิจต้องก้าวตามให้ทัน แต่ยังต้องรู้ทันความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ซับซ้อนมากขึน้ และเปลี่ยนแปลงเร็วขึน้ ตามจังหวะชีวิตยุคดิจทิ ัล เพราะการ
ท้าธุ รกิ จ ในรูป แบบเก่ า ๆ ไม่อ าจตอบโจทย์ผู้ บ ริโ ภคยุ คใหม่ ดัง เช่น ห้า งสรรพสินค้ าที่ เ คยเป็ น
ศูนย์กลางความบันเทิงต้องทยอยปิดตัวลง ในขณะที่อเมซอนผูค้ รองตลาดขายสินค้าออนไลน์กลับ
เปิดร้านหนังสือและร้านขายของ นอกจากนี้ ยังมีความผันผวนทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกที่ต้อง
เกาะติด ในยุคที่สหราชอาณาจักร
ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาชูนโยบายอเมริกันต้องมาก่อน แต่จีน
เดินหน้านโยบาย One Belt One Road ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางจากจีนผ่านประเทศในเอเชีย
รัสเซีย สูย่ ุโรป
ส้าหรับคนทุกระดับ การท้าความเข้าใจสถานการณ์ที่ก้าลังเกิดขึ้นในวันนี้และวันข้างหน้า
คือ ข้อ ได้เ ปรี ย บในการตั ด สิน ใจที่ อาจเปลี่ย นทิศ ทางชีวิ ต ของคุณ ได้ ไม่ ว่า จะเป็ นการก้ าหนด
วิสัยทัศน์เพื่อพลิกความเสี่ยงเป็นโอกาส การวางกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อช่วงชิงจังหวะที่ดีในการแข่งขัน
ไปจนถึงการเลือกสายงานและใช้ชีวติ อย่างมีคุณภาพในสังคม
มาร่ว มท้าความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวม เพื่อให้คุณพร้อมปรับ ตัวให้เ ท่าทันจังหวะ
ความเคลื่อนไหวใหม่ กับนักคิด นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และผู้จัดท้านโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ความเคลื่อนไหวของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการชุมนุมทางความคิดประจ้าปี CU 2018
ภายใต้แนวคิด “Pulse เปลี่ยนให้ทันจังหวะโลก”
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 New Human
เมื่อปัญญาประดิษฐ์และหุน่ ยนต์เข้ามาปฏิวัตโิ ครงสร้างงานและแรงงานมนุษย์
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