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สกู๊ปแนวหน้า : ไทยกับกําลังแรงงาน(จบ) ถึงคราปรบัใหญ่ทั�งรฐั-เอกชน
วันอาทิตย์ ที� 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 02.00 น.

Tag : สกู๊ปแนวหน้า (https://www.naewna.com/tags/สกู๊ปแนวหน้า)

(ต่อจากฉบับวนัเสารท์ี� 19 พ.ย. 2565) ยังคงอยู่กับงานเสวนา (ออนไลน์) หัวข้อ “ทรพัยากร (มนุษย์) กับการเมือง : การเมืองว่าด้วยการ
จ้างงาน การจัดการกําลังคน และเจเนอเรชั�น” จัดโดยศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ซึ�งในตอนที�
แล้ว รศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว อาจารย์สาขาวิชาบรหิารรฐักิจ คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ฉายภาพวิวัฒนาการระบบการจ้างงาน
ของไทย (หรอืสยาม) จากอดีตถึงป�จจุบัน รวมถึงหลากหลายป�จจัยที�ท้าทายคนทํางานด้านบรหิารจักการทรพัยากรบุคคลของหน่วยงานทั�ง
ภาครฐัและเอกชน

�
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ส่วนฉบับนี� ชัชวนิธ์ ตันติเวชวาณิชย ์นักวิจัยอิสระในประเด็นนโยบายสาธารณะและกําลังคนภาครฐั กล่าวถึงดัชนีทุนมนุษย์ (Human
Capital Index)ซึ�งจัดทําโดยธนาคารโลก (World Bank) ซึ�งพบว่า ในป� 2563 ไทยอยู่ในอันดับ 63 ของโลก ได้ 0.61 คะแนน หมายถึงเด็ก 1
คน เมื�อโตเป�นผู้ใหญ่จะสามารถสรา้งผลิตภาพได้อยู่ที�รอ้ยละ 60-61 ซึ�งถือว่าน้อยเมื�อเทียบกับการลงทุนที�ผ่านมา นอกจากนั�น ไทยยังลงทุน
ด้านทรพัยากรมนุษย์เฉลี�ยประมาณ 2 หมื�นเหรยีญสหรฐัต่อหัวต่อป� น้อยกว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื�อความรว่มมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) ถึง 3 เท่า

เมื�อดูต่อไปถึงโครงการกําลังพลในภาครฐั ในป� 2563 เช่นกัน พบว่า5 อันดับแรกของเจ้าหน้าที�รฐัที�มีจํานวนมากที�สุด ประกอบด้วย อันดับ
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอ้ยละ 25.35รองลงมา ข้าราชการพลเรอืนสามัญ (ประจํากระทรวง ทบวง กรมต่างๆ) รอ้ยละ 24.97และ
อันดับที� 3 ทหารประจําการ (ทหารอาชีพ) รอ้ยละ 19.27 อันดับ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น รอ้ยละ 14.86 และอันดับ 5 ตํารวจ รอ้ยละ
12.64

ทั�งนี� “มีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตอันใกล้ หรอือีกประมาณ 10 ป�ข้างหน้า ประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินของภาครฐัให้กับคนที�ไม่ได้
ทํางานแล้วมากกวา่คนที�ทํางานอยู่ป�จจุบัน” เห็นได้จากการโตขึ�นของงบประมาณด้านบําเหน็จ-บํานาญเฉลี�ยรอ้ยละ 11 ต่อป� ในขณะที�งบค่า
ตอบแทนคนที�กําลังทํางานอยู่โตเฉลี�ยรอ้ยละ 1.7 ต่อป� และนี�คือหนึ�งในประเด็นท้าทายรฐับาลชุดต่อไปหลังการเลือกตั�งในป� 2566

“แนวทางที�เขาจะใช้แก้ไขป�ญหา เรื�องของการลดอัตรากําลังแน่นอนว่ายังคงอยู่ นอกจากนั�นส่วนราชการทั�งหมดจะต้องบรรจุอัตราว่างให้
เสรจ็ภายใน 1 ป� เพื�อที�ให้การวิเคราะห์มันเสถียรที�สุด นอกจากนั�น ก.พ. (สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน) ก.พ.ร. (สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ)สํานักงบประมาณ จะต้องใช้ดิจิทัลในการทํางานมากขึ�น แล้วก็ใช้Outsource (จ้างเหมาภายนอก) ในบาง
ตําแหน่ง

คือจะให้ส่วนราชการไปสํารวจเลยวา่อะไรทํา Outsource ได้อะไรที�ทํา Outsource ไม่ได้ ให้รบีมาบอกเลย เพราะว่าจะต้องปรบัครั�งใหญ่
มันเริ�มมีป�ญหาแรงกดดันในตัวงบประมาณแล้วจรงิๆ นอกนั�นก็จะมีเรื�องของการกระจายอํานาจซึ�งก็เป�นไปได้ยากมาก แต่ก็เป�นแนวทางที�ถูก
เสนอขึ�นไป แล้วก็มีรูปแบบการจ้างงานแบบใหม่ ก็คือพนักงานราชการเฉพาะกิจมาช่วยในการแก้ป�ญหาตรงนี�” ชัชวินธ์ กล่าวถึงแนวคิดการแก้
ป�ญหากําลังคนของภาครฐั

ชัชวนิธ์ อธิบายเพิ�มเติมในคําวา่ “พนักงานราชการเฉพาะกิจ” หมายถึงการพบกันครึ�งทางของลูกจ้างชั�วคราวซึ�งมีเงินเดือนที�น้อยและใช้
ระยะการจ้างที�สั�น กับพนักงานราชการที�เงินเดือนมากกว่า แต่การจ้างจะลดลงมาเหลือเพียง 1 ป� แนวคิดนี�แม้จะท้าทายในประเด็นคนรุน่ใหม่
อาจจะไม่เลือกเข้าไปทํางาน แต่ภาครฐัเองก็ไม่มีทางเลือกมากนัก แต่หลังจากนั�นส่วนราชการก็จะต้องบรรจุคนเข้าทํางานให้สอดคล้องกับตัวชี�
วดั 
และยุทธศาสตรอ์ย่างแท้จรงิ

สําหรบัแนวทางการแก้ป�ญหากําลังคนเป�นรายภาคส่วน แบ่งเป�น 1.กองทัพ การเปลี�ยนแปลงที�จะมาอย่างแน่นอนคือการใช้เทคโนโลยีเข้า
มาสนับสนุนภารกิจ ซึ�งการจะทําได้สัดส่วนของข้าราชการพลเรอืนสังกัดกระทรวงกลาโหมก็ต้องมีจํานวนเพิ�มขึ�นมากกว่าข้าราชการทหาร แต่
สิ�งที�รฐับาลต้องระมัดระวงัคือการขยายอัตรากําลังของกองทัพเพื�อตอบสนองภารกิจซํ�าซ้อนกับพลเรอืน เช่น การจัดการนํ�า การดูแลสิ�ง
แวดล้อม เป�นต้น

2.ข้าราชการพลเรอืน ต้องผลักดันหลักการ Open Government หมายถึงการเป�ดเผยข้อมูลการทํางานของภาครฐั เพื�อให้เกิดความ
โปรง่ใสตรวจสอบได้, หลักการ Co-Production หมายถึงการทํางานรว่มกับภาคส่วนอื�นๆ (เอกชน-ประชาสังคม) ในการจัดบรกิารสาธารณะ
เพื�อแบ่งเบาภาระของภาครฐั และ 3.ภาคเอกชน การปรบัตัวเป�นไปได้ง่ายและรวดเรว็ เช่น แนวคิดเรื�อง Decentralized Autonomous
Organization (DAO) หมายถึงการกระจายอํานาจในระดับทีม และใช้แอปพลิเคชั�นในการติดตามผลการทํางาน (Performance) เป�นระยะๆ,

การผลิตที�จะเป�นแบบ On-Demand มากขึ�น ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อคนทํางานเพราะมีแนวโน้มที�การจ้างงานจะเป�นแบบสัญญาระยะสั�น
หรอืการหมุนเวยีนสับเปลี�ยนกําลังคนตามลูกค้าที�เปลี�ยนไป ขณะเดียวกัน องค์กรในภาคเอกชนต้องเผชิญความท้าทายจากความคาดหวัง
ต่างๆ เช่น เป�นองค์กรที�สนับสนุนการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม เป�นองค์กรที�พนักงานทํางานได้อย่างมีความสุข เป�นองค์กรที�มีผู้นําดี ฯลฯ

“ที�จะเจอทั�ง 3 ส่วนไม่วา่จะเป�นทหาร ข้าราชการพลเรอืนหรอืว่าธุรกิจ ก็คือเรื�องของการ Downsize (ลดขนาดองค์กร) เรื�องของ
Network (การทํางานแบบเครอืข่าย) Digital Transformation (เปลี�ยนไปใช้เทคโนโลยีในการทํางาน) อันนี�เจอแน่ๆ ถ้าช้าจะมีป�ญหามาก
เพราะพฤติกรรมของประชาชนเปลี�ยนไปค่อนข้างมากแล้ว AI (ป�ญญาประดิษฐ์) อันนี�ผมคิดว่าเราเริ�มเรยีนรูจ้ากจีนมากขึ�นแล้ว

ในวงการกฎหมายก็มีการศึกษาเรื�องนี� เพราะอย่างที�จีนก็ใช้ในเรื�องของการคัดกรองคดีได้ค่อนข้างดีถึง 97% แล้วก็เรื�องของการเป�ดพื�นที�
Co-Creation (มีส่วนรว่ม) เรื�องของ Innovative Based (ฐานนวัตกรรม) และต้องคํานึงถึง Global Citizenship (ความเป�นพลเมืองโลก)
ของคนรุน่ใหม่มากขึ�นด้วย อันนี�เป�นสิ�งที�องค์กรจะต้อง Concern (ให้ความสําคัญ) มากๆ ขึ�นในภาพรวม” ชัชวินธ์ ระบุ

ในตอนท้าย ชัชวนิธ์ กล่าวถึงข้อค้นพบเกี�ยวกับ “ป�จจัยที�ทําให้คนไทยลาออกจากที�ทํางาน (เดิม)” โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาองค์กร
ขนาดใหญ่ของรฐัและเอกชนอย่างละ 1 แห่งพบว่า งานและสภาพการทํางานเป�นป�จจัยที�ทําให้คนลาออกมากที�สุดในฝ�� งภาครฐั (เช่น กฎระเบียบ
ที�อึดอัด การเติบโตช้า พฤติกรรมการสั�งงานของหัวหน้างาน) ขณะที�ความสัมพันธ์กับเพื�อนเป�นป�จจัยที�ทําให้คนลาออกมากที�สุดในฝ�� งภาค
เอกชน (หมายถึงเพื�อนรว่มงานที�อยู่ในระนาบเดียวกันไม่ใช่หัวหน้างาน)

“อันนี�อาจจะต้องทุกเจน (Generation-รุน่หรอืช่วงวัย) เรื�องของการปฐมนิเทศ เรื�องของค่าตอบแทน เรื�องของการดูแลจิตใจ อันนี�เป�นสิ�ง
ที�ต้องทํา ถ้าไม่ทํามีป�ญหาแน่นอนถ้าเกิดเราอยากรกัษาคนไว้” ชัชวินธ์ กล่าว

ข่าวที�เกี�ยวข้อง
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ข่าวหน้าใน    

20 พ.ย. 2565 - 13:24 น.

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดย นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นางกุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู้จัดการ ประธานกลุ่มงาน
ลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) และ นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข
กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจ และตลาดทุน ร่วมพิธีเป�ด “เอเปค วอยซ์ ออฟ
เดอะ ฟ�วเจอร์ 2022” (APEC VOTF 2022) การประชุมตัวแทนเยาวชนจากเขตเศรษฐกิจเอ
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เปค ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดประชุมและผู้ให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ทีม
เยาวชนไทย (Educators) เมื�อวันที� 13 พ.ย. ที�ผ่านมา ณ วชิราวุธวิทยาลัย โดยมี นายธานี ทอง
ภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป�นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายเจมส์ โซห์ ประธาน
APEC VOTF, ดร.รเีบ็กกา ฟาติมา สตา มาเรยี เลขาธิการเอเปค และ นายเกียรติคุณ ชาติ
ประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย

ข่าวแนะนํา

�

หมอพรทิพย์ เผยเหตุทําไมร่าง น้องมาวิน ไม่เน่าไม่เป�� อย หลังจมน�านานนับเดือน

เจ้าของงง? จู่ๆ เจอคนมาปลูกบ้าน พร้อมประกาศขายในที�ดินตัวเอง คู่กรณีแจงอีกมุม

คนบันเทิงแฟนๆแห่ยินดี ซาร่า เผยคลิปแจ้งข่าวดี แฟนหนุ่มสวมกอดอบอุ่น

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_7375327
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_7375327
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7374010
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7374010
https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_7375279
https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_7375279


ในป�นี�มีผู้แทนเยาวชนและผู้ให้ความรู้รวม 86 คน จาก 14 เขตเศรษฐกิจเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรมเพื�อนําเสนอหัวข้อที�เป�นประเด็นป�ญหาและส่งผลต่ออนาคตเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟ�ก

นายบรรยง พงษ์พานิช กล่าวว่า สําหรับโลกที�เต็มไปด้วยความท้าทายและข้อจํากัดทั�งเศรษฐกิจ
ภูมิศาสตร์การเมือง สิ�งแวดล้อม ฯลฯ วิธีเดียวที�จะเดินไปข้างหน้าคือการสนับสนุนและลงทุนกับ
เยาวชน เป�ดรับแนวคิดใหม่ๆ เชื�อมต่อกับเพื�อนๆ จากประเทศ อื�นๆ พร้อมปรับมุมมองและ
ความเข้าใจให้สมดุลกัน



ด้านตัวแทนเยาวชนไทย น.ส.มนัสยา พลอยนาํพล นักศึกษาชั�นป�ที� 3 น.ส.นภัสสร พิศิษฏพงศ์
นักศึกษาชั�นป�ที� 4 คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายสพล
ตัณฑ์ประพันธ์ นิสิตชั�นป�ที� 4 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนทีมเยาวชน
ไทยจากทั�งหมด 12 คน ขึ�นเวทีนาํเสนอเรื�องความเหลื�อมล�าด้านการศึกษา การเข้าถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต และแหล่งความรู้ไม่เท่ากัน ควรยกระดับการแนะแนวอาชีพด้วยการให้
เด็กๆ เข้าถึงความรู้โดยไม่มีค่า ใช้จ่าย



นายทวีศักดิ� เผ่าพัลลภ หนึ�งในผู้เชี�ยวชาญของกลุ่มธุรกิจฯ ซึ�งรับหน้าที�ให้ความรู้และที�ปรึกษา
แก่เยาวชนผู้แทนประเทศไทย เผยว่า การนําเสนอของเยาวชนนั�นหลายๆ ประเทศเห็นตรงกัน
ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดในช่วงที�ผ่านมาทําให้ความเหลื�อมล�าในประเทศ
ของตนขยายตัวเพิ�มขึ�นอย่างเห็นได้ชัด เป�นประเด็นป�ญหาสําคัญที�ต้องแก้ไขควบคู่ไปกับความ
เร่งด่วนของป�ญหาการเปลี�ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและพลังงานทดแทน

�



ผลลัพธ์ที�เป�นรูปธรรมจากการประชุมนี�คือ “Youth Declaration” หรือ ปฏิญญาเยาวชน
พ.ศ.2565 ซึ�งกลุ่มตัวแทนเยาวชนร่วมกันร่างขึ�นหลังจากเสร็จสิ�นกิจกรรมการนาํเสนอ เพื�อ
สะท้อนมุมมองของเยาวชนที�มีต่อป�ญหา ความท้าทาย และโอกาสในประเด็นทางเศรษฐกิจและ
สังคมที�เกิดขึ�นในกลุ่มประเทศเอเปค พร้อมเสนอแนะวิธีแก้ไขป�ญหาตามสถานการณ์ในป�จจุบัน
รวมถึงแนวทางการเปลี�ยนแปลงในอนาคต โดยนาํไปยื�นต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ในฐานะผู้นาํเขตเศรษฐกิจเจ้าภาพ

ข้อเสนอใน “ปฏิญญา” ที�เกิดจากความพยายามร่วมกันของตัวแทนเยาวชนจาก 21 เขต
เศรษฐกิจ อาทิ ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและทักษะที�พร้อมสาํหรับอนาคตอย่างเท่าเทียม
กันให้กับเยาวชนในพื�นที�ชนบทและกลุ่มด้อยโอกาส เชื�อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และการ
ศึกษาทั�วภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก สนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที�เป�นมิตรกับสิ�ง
แวดล้อม ลดความเหลื�อมล�าทางเพศในที�ทํางานของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ส่งเสริมสตรใีน
บทบาทอื�นๆ เช่น ผู้หญิงในรัฐบาล ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการนําพลังงาน
หมุนเวียนมาใช้เพื�อรับมือและจัดการกับการเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ การร่วมมือกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมเกษตรกรรมยั�งยืน

Tag : สดจากเยาวชน  หนังสือพิมพ์ ข่าวสด  เอเปค 2022
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สตาร์ทอัพ 88 Match & Mentor
เสริมแกร่ง Metaverse และ E-Sport
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สตารท์อัพ 88 Match & Mentor : Hack the Future สาํรวจจักวาล
Metaverse และ E-Sport อาชพี ความฝ�น สตารท์อัพ โดย 88
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https://www.khaosod.co.th/home
https://www.facebook.com/khaosod
https://twitter.com/KhaosodOnline
https://www.instagram.com/khaosod/
https://line.me/R/ti/p/%40yjw8611j
https://www.youtube.com/channel/UCaulUvRz6sRlw7_nLrOvM_w
https://www.khaosod.co.th/home
https://www.khaosod.co.th/home
https://www.khaosod.co.th/breaking-news
https://www.khaosod.co.th/covid-19
https://www.khaosod.co.th/special-stories
https://www.khaosod.co.th/entertainment
https://www.khaosod.co.th/sports
https://www.khaosod.co.th/lottery
https://www.khaosod.co.th/horoscope
https://www.khaosod.co.th/newspaper-column
https://www.khaosod.co.th/home
https://www.khaosod.co.th/pr-news
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7374161
https://www.khaosod.co.th/pr-news
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpr-news%2Fnews_7374161
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E+88+Match+%26+Mentor+%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87+Metaverse+%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0+E-Sport&url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpr-news%2Fnews_7374161
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpr-news%2Fnews_7374161
javascript:;
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/11/xdmentor.jpg


สตาร์ทอัพ 88 SANDBOX เดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพไทย ผ่านงาน 88
Match & Mentor ครั�งที� 3 HACK THE FUTURE รวมรวมและคัดเลือกสตาร์ทอัพสาย
Metaverse I Gaming | Blockchain | Edtech เพื�อเป�ดโลกอนาคต ตอกย�าความสําคัญของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตต่าง ๆ ที�จะเข้ามาเป�นส่วนหนึ�งของชีวิตมนุษย์

ข่าวแนะนํา

ในโลกยุคใหม่ที�ธุรกิจไม่ได้เป�นเพียงการแข่งขันกันแค่ตัวเองหรือคู่แข่งในตลาดซึ�งมีอยู่มากมาย
แต่กําลังแข่งอยู่กับการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี�ต่างๆ มากมาย ด้วยเหตุนี� 88 Match &
Mentor ครั�งที� 3 HACK THE FUTURE จึงเกิดขึ�นภายใต้กิจกรรม Talk Session The Future of
Metaverse ที�พาไปติดตามอนาคตของอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สของไทยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ
ประกอบด้วย ดร.ภัณฑิล จงจิตรตระกูล นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี, นายธารา

ฟ�ฟ�า สูญ 1700 ล. เลิกขาย เบียร์ - ประชด กาตาร์ ยกทั�งคลังให้แชมป� ฟุตบอลโลก

สภาพอากาศวันนี� กรมอุตุฯ เตือนยังหนัก ฝนถล่ม36จว. เสี�ยงท่วมฉับพลัน

สําเร็จแล้ว! จนท.กู้ภัย งมร่างน้องมาวินขึ�นมาได้ เตรียมพาเข้าฝ�� ง
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ธร นิลจรัสวณิช เลขานุการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี, นายจิรยศ เทพพิพิธ ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร ผู้ก่อตั�ง บริษัท อินโฟเฟด จํากัด และนายณธัช คลังเปรมจิตต์ จากเพจ ‘ไม่มี
moon หมาไม่ซื�อ’ โดยทั�ง 4 ท่านร่วมเสวนาเจาะลึกถึงอาชีพ ความฝ�น เป�าหมาย และการเข้าสู่
สตาร์ทอัพด้านเกมที�น่าจับตามอง

ทั�งนี� ยังได้รับเกียรติจาก คุณณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท เจโน
ไซส์ ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด มานาํเสนอวิสัยทัศน์ในหัวข้อ ‘อนาคตของอุตสาหกรรม Metaverse จะ
เป�นอย่างไร?’ อย่างน่าตื�นตาตื�นใจ ในขณะที�ทาง depa พาร์ทเนอร์ของ 88 SANDBOX ก็ได้นํา
เสนอมุมมองความน่าสนใจเกี�ยวกับการส่งเสริมจากภาครัฐด้าน E-Sport Startup และ Career
ในประเทศไทย โดย ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อํานวยการฝ�ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล depa



ส่วนไฮไลท์สาํคัญต้องยกให้ 88 Startup Pitching ซึ�งนํา 8 ทีมสตาร์ทอัพศักยภาพเต็มสูบ ใน
อุตสาหกรรม Metaverse Gaming Blockchain และ Edtech มาพิสูจน์ศักยภาพการเป�นสตาร์ท
อัพดาวรุ่งต่อหน้าผู้ก่อตั�ง 88 SANDBOX เหล่าบรรดาเมนเทอร์ และนักลงทุนที�มาร่วมงาน
พร้อมช่วงชิงโอกาสที�จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากนักลงทุนที�สนใจ พร้อมทั�ง Showcase
สตาร์ทอัพดาวรุ่ง อย่าง Multiverse Experts ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทย และ Fitforce เกมส์
ออกกําลังกายในโลกอนาคต พร้อมของที�ระลึกสุดพิเศษ ตามเก็บ NFT ไปกับน้องยูนิคอร์นสุดน่า
รักกับ ColleX

นอกจากนี�ภายในบริเวณงานยังมี E-Sport Arena ที�ชมรมกีฬา E-Sport มหาวิทยาลัยธรรมศาต
ร์ และสมาคม E-Sport จังหวัดปทุมธานี รวมตัวกันมาชักชวนผู้ร่วมงานวัดฝ�มือเกมเมอร์ที�ไม่
เป�นสองรองใคร ในขณะด้านมูเตลู Zone ก็คึกคักไม่แพ้กันกับการ Hack the Future ที�เจาะลึก
ไปจนถึงการดูดวงอนาคต ไปกับ GANESHA 168 แพลตฟอร์มดูดวงมาใหม่ พร้อมแจก
‘Wallpaป�ง’ สุดลิมิเต็ดสาํหรับคนดวงดี และ บูธ E-Portfolio แนวทางสร้างพอร์ตแบบคนยุค
ใหม่ โดย AGENDA ร่วมกับฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



เสริมความคึกคักด้วย Blockchain Zone ที�ขนกันมาเอาใจสาย Tech โดยเฉพาะ กับโซนที�จะพา
ไปเรียนรู้เกี�ยวกับ Blockchain และตามติดถึงอนาคตที�อาจเปลี�ยนชีวิตไปตลอดกาล เช่น
REIPOINT ครั�งแรกของโลกกับ ะบบสะสมแต้มร้านค้าผ่าน “คริปโต” พร้อมป�ดท้ายงานด้วย
Networking ท่ามกลาง EDM สุดมันส์ตีม Future จากดีเจปราย

งาน 88 SANDBOX Match and Mentor Hack the Future ครั�งนี� เป�นอีกครั�งสําคัญที� 88
SANDBOX ตอกย�าความเป�นอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพอันดับหนึ�งของประเทศไทย ในการเชื�อมโยง
เครือข่ายระหว่างกัน พร้อมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียใหม่ ๆ สู่การคิดค้นโมเดล
ธุรกิจที�น่าสนใจในอนาคต

ติดตามรายละเอียดเพิ�มเติมและกิจกรรมอื�น ๆ ได้ที� เฟซบุ๊ก www.facebook.com/88Sandbox
และ Line : @88sandbox

Tag : 88 SANDBOX  88 Match &amp; Mentor
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