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ตอนนี้กระแสคนโดนหุ่นยนต์ AI แย่งงานก าลังรุกคืบไปแทบจะทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบัญชี นักการเงิน 
นักกฎหมาย นักแปล นักข่าว ฯลฯ ไปจนถึงงานสร้างสรรค์บางอย่างก็โดน AI พัฒนาตามจี้หลังมาติด ๆ ท าให้
ผู้ปกครองยุค 4.0 ถึงกับก่ายหน้าผาก กว่าลูกฉันจะโต จะเหลืออาชีพอะไรให้หากินได้ละเนี่ย!? 

มองอีกมุมหนึ่ง ในยุคท่ีหุ่นยนต์กลายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของระบบเศรษฐกิจ หน้าที่ส าคัญของมนุษย์ที่เหลืออยู่ ก็
คือการควบคุมดูแลเจ้าเทคโนโลยีเหล่านี้นี่แหละ รวมไปถึงงานออกแบบ คิดค้น วางระบบ และตรวจประเมินการ
ท างานของกองทัพหุ่นยนต์ ดังนั้นคนที่มีทักษะในการท างานร่วมกับ AI จะกลายเป็นก าลังส าคัญในทุกวงการ 
ขณะที่คนอ่ืนตกงานกันโครม ๆ คนเหล่านี้กลับยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาด จึงท าให้พ่อแม่มองการณ์ไกลหลายคน 
เริ่มวางแผนจะปั้นอนาคตให้ลูกกันแล้ว 

8 สกิลส าคัญท่ีเด็กยุคนี้ต้องฝึกไว้ พร้อมแข่งกับ AI ในศตวรรษที่ 21 

 Coding การเขียนโปรแกรม : แน่นอนว่าสกิลที่ส าคัญสุดอันดับแรก ก็คือการเขียนโปรแกรมเพ่ือก ากับ
ควบคุมหุ่นยนต์นั่นเอง สมัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพราะหลักสูตรโรงเรียน
ประถมในหลายประเทศก็เริ่มบังคับเรียนวิชา Coding กันแล้ว 

 Robotics วิศวกรรมหุ่นยนต์ : ในอนาคตมีแนวโน้มว่าคนจะต้องท างานร่วมกับหุ่นยนต์อย่างใกล้ชิด จึง
จ าเป็นต้องเข้าใจกลไกของพวกมัน ชิ้นส่วน ข้อต่อ ระบบ Data Input/Output การใช้เซนเซอร์ต่าง ๆ 
ควรเรียนรู้ไว้ในระดับพ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย 

 Logical Thinking การคิดอย่างเป็นเหตุผล : ทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุผล เป็นระบบแบบแผน จะฝึก
ให้เราสามารถมองภาพรวมของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากข้ึน เมื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็จะท า
ความเข้าใจได้ดี จดจ าได้ดีกว่าคนทั่วไป ผลการเรียนดีขึ้น เรียนรู้งานเร็ว และยังสร้างความได้เปรียบใน
การเจรจาต่อรองอีกด้วย 

 Creative Problem Solving การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ : การรู้จักแก้ปัญหา เป็นทักษะส าคัญที่
ท าให้คนประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะท างานอะไรก็ตาม เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องเรียน เรื่องงาน และชีวิต
ส่วนตัว โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับคน ที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่
สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด 
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 Authentic Learning การเรียนรู้ด้วยตัวเอง : อย่างที่รู้กันดีว่าการเรียนในห้องเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิต
ทั้งหมด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงต่างหากท่ีจะท าให้เราเป็นคนพิเศษ การรู้จักสังเกตและตกผลึก
องค์ความรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวจึงเป็นทักษะที่ส าคัญมาก 

 Creativity ความคิดสร้างสรรค์ : ความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้ไม่ได้จ ากัดว่าต้องเป็นอาชีพสายศิลปะเท่านั้น 
แต่รวมถึงการคิดนอกกรอบ การแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ การสร้างแรงบันดาลใจ เรื่องพวกนี้คนยัง
เหนือกว่าหุ่นยนต์อยู่มาก 

 Teamwork การท างานเป็นทีม : ประกอบด้วยทักษะการสื่อสารกับคนอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ การ
เข้าอกเข้าใจผู้อื่น ความฉลาดด้านอารมณ์ ภาวะผู้น า ฯลฯ 

 Resilience การรับมือกับอุปสรรค : สามารถอดทนกับความกดดัน จัดการกับอารมณ์เมื่อพบกับปัญหา
หรือความล้มเหลวได้โดยไม่ยอมแพ้ไปซะก่อน 

Ubtech Robotics : ของเล่นยุค 4.0 ตอบโจทย์ทักษะท้ัง 8 ด้าน 

เมื่อเทียบกับในหลายประเทศทั่วโลก หลักสูตรการศึกษาไทยถือว่ายังเหลือช่องว่างให้โตได้อีกมาก โดยเฉพาะการ
สร้างทักษะส าคัญทั้ง 8 ด้านนี้ บริษัท Ubtech Robotics ผู้ผลิตเทคโนโลยหุ่นยนต์ชั้นน า จึงสร้างเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ของเล่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของอนาคตข้ึนมา เพ่ือเป็นโซลูชั่นให้พ่อแม่ได้เลือกปูพ้ืนฐานให้
ลูกด้วยตัวเอง 

“Jimu” คือหุ่นยนต์ Building Blocks อัจฉริยะของ Ubtech ที่ช่วยฝึกให้เด็กเข้าใจกลไลของหุ่นยนต์ เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนประกอบร่าง ออกแบบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ และฝึกให้เด็กควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน 
Computer Programming อย่างง่ายด้วยระบบ Coding Blocks เด็กสามารถหัดเขียนโปรแกรมสั่งการเคลื่อนไหว
หรือสั่งใช้งานเซนเซอร์ต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน เหมาะกับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป 

อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ “Alpha” หุ่นยนต์ Humanoid ดีไซนสุดเท่ ส าหรับเด็กท่ีโตขึ้นมาอีกนิด (เหมาะกับเด็ก
อายุ 12 ปีขึ้นไป) ความสามารถหลากหลาย ทั้งเต้น ออกก าลังกาย ต่อสู้ เล่านิทาน โต้ตอบกับคน และสามารถใช้
ฝึกสกิล Coding และ Robotics ในเลเวลพื้นฐานจนถึงระดับกลางได้ 

เป้าหมายของ Jimu และ Alpha คือสนับสนุนให้เด็กไทยได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ Coding, Robotics, และสร้าง
ความคุ้นเคยกับ Artificial Intelligence รวมไปถึงปลูกฝังการคิดอย่างเป็นเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา การท างานร่วมกันเป็นทีม ความอดทน เรียกได้ว่าครบเครื่องทั้ง 8 สกิลที่จ าเป็น 



Ubtech เปิดโซนกิจกรรมส าหรับเด็ก Workshop กับหุ่นยนต์ฟรีที่ Commart มุ่งสร้างเด็กไทยเป็นอัจฉริยะด้าน
ไอที 

งาน Commart Connect 2019 ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหน เพราะนอกจากจะย้ายสถานที่จากศูนย์ประชุมแห่งชาติ
ฯ ไปจัดใหญ่ที่ไบเทค บางนาแล้ว ยังมีโซนกิจกรรมพิเศษส าหรับเด็กด้วย งานนี้ Ubtech จัดเต็มกิจกรรม 
Workshop ให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์การเขียนโปรแกรมกับหุ่นยนต์จริง 

 กิจกรรมสอนพ้ืนฐานด้าน Coding & Robotics ส าหรับเด็ก 
 ทดลองเล่นกับ Jimu, Alpha และแก๊งเพ่ือนหุ่นยนต์มากมายจาก Ubtech 
 สอนอย่างใกล้ชิด เข้าใจง่าย ไม่ต้องมีพ้ืนฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Ubtech 

งานนี้รับรองว่าทั้งสนุก และได้ความรู้อัดแน่นกลับบ้านแน่นอน โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ได้ฟรี ไม่
มีค่าใช้จ่าย มาพบกับ Ubtech ได้ที่งาน Commart Connect 2019 วันที่ 28-31 มีนาคมนี้ ที่ไบเทค บางนา 
ฮอลล์ 98-99 บูธ SVOA C1 

 


