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บทนำำ�
พััฒนาการทางเทคโนโลยีีอย่่างก้้าวกระโดด ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างพลิิกผััน
ในภาคเศรษฐกิิจต่่างๆ ทั้้�งแบบแผนการผลิิตและการสร้้างมููลค่่า ในรููปแบบของการสร้้าง
และขยายตััวของโมเดลธุุรกิิจใหม่่ๆ เช่่น ธุุรกิิจแพลตฟอร์์ม และการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
อย่่างไรก็็ตาม การกระจุุกตััวของทรััพยากร ทัักษะ และความสามารถในการเปลี่่�ยนผ่่าน
สู่่�ดิิจิิทััล (Digital Transformation) ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อความไม่่เท่่าเทีียมกัันทาง
รายได้้ และช่่องว่่างทางดิิจิิทััล
เทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างพลิิกผััน (Disruptive Technology) จึึงเป็็น
ทั้้�งโอกาสและความท้้าทาย ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่า รััฐบาลและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องจะรัับมืืออย่่างไร
หากประเทศไทยไม่่สามารถปรัับตััวกัับความปั่่�นป่่วนทางเทคโนโลยีีได้้ การเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจของไทยในอีีก 20 ข้้างหน้้า จะลดลงเหลืือเพีียงอััตราเฉลี่่�ย 2.1% ต่่อปีี
จากปััจจุุ บั ั น มีี อั ั ต ราการเติิ บ โตประมาณ 3% และคาดว่่ า การจ้้ า งงานจะหายไป
ประมาณ 3 ล้้านตำำ�แหน่่ง โดยภาคเศรษฐกิิจที่่�จะถููกกระทบมากที่่�สุุด 3 อัันดัับแรกคืือ
อุุตสาหกรรมสื่่�อ อุุตสาหกรรมการผลิิต และอุุตสาหกรรมค้้าปลีีก ในทางตรงข้้าม
หากประเทศไทยสามารถเก็็บเกี่่�ยวประโยชน์์จาก Disruptive Technology ได้้ และ
สร้้างตำำ�แหน่่งงานใหม่่ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงอีีก 1.5 ล้้านตำำ�แหน่่ง จะสามารถสร้้างอััตรา
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจได้้เป็็นเฉลี่่�ย 4.3% ต่่อปีี
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ประเทศไทยจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััลในทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาคธุุรกิิจ ภาคประชาชน
และภาครััฐ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการเก็็บเกี่่�ยวประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ให้้ทั่่ว� ถึึงขึ้้น� และเสริิมสร้้างพลัังด้้านดิิจิทัิ ลั ให้้แก่่ประชาชน เพื่่อ� ลดปััญหาความไม่่เท่่าเทีียม
สำำ �นั ั ก งานคณะกรรมการดิิจิิทั ัล เพื่่�อ เศรษฐกิิจและสััง คมแห่่ ง ชาติิ (สดช.) ร่่ ว มกัั บ
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (ทีีดีีอาร์์ ไอ) ได้้จััดทำำ�หนัังสืือเล่่มนี้้�โดยหวัังเป็็น
อย่่างยิ่่�งว่่า หนัังสืือเล่่มนี้้�จะช่่วยสร้้างความเข้้าใจและกระตุ้้�นให้้เกิิดการเปลี่่�ยนผ่่าน
สู่่�ดิิจิิทััลของภาคส่่วนต่่างๆ ทั้้�งภาคธุุรกิิจ ภาคประชาชน และภาครััฐ เพื่่�อให้้สามารถ
รัับมืือในยุุคแห่่งเทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างพลิิกผัันได้้

รัับมืือเทคโนโลยีีป่่วนไทย | 5

บทที่่� 1
เปิิดโลก
Disruptive Technology

6

| รัับมืือเทคโนโลยีีป่่วนไทย

Disruptive Technology คืืออะไร?
คำำ�ว่่า Disruption เป็็นแนวคิิดที่่�ต่่อเนื่่�องจากแนวความคิิดเรื่่�อง “การทำำ�ลายล้้าง
อย่่างสร้้างสรรค์์” (Creative Destruction) ของ Joseph Schumpeter นัักเศรษฐศาสตร์์
ชาวออสเตรีียในช่่วงต้้นศตวรรษที่่� 20 โดยศาสตราจารย์์ Clayton M. Christensen
จาก Harvard Business School ซึ่่�งได้้จำำ�แนกเทคโนโลยีีเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่

ในปััจจุุบััน มีีเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�อาจส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างพลิิกผัันและกำำ�ลััง
เปลี่่�ยนโลกไปอย่่างมากมาย
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ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจในภาพรวม
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (2561-2580) มุ่่�งหวัังให้้เกิิดการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของไทย
โดยเฉลี่่�ยตลอด 20 ปีีที่่� 5% เพื่่�อให้้ประเทศไทยพ้้นจากกัับดัักประเทศรายได้้ปานกลาง
อย่่างไรก็็ตาม หากประเทศไทยไม่่สามารถปรัับตััวกัับความปั่่�นป่่วนทางเทคโนโลยีีได้้
การเติิบโตของเศรษฐกิิจไทยในอีีก 20 ปีี จะลดลงเหลืือเพีียง 2.1% ต่่อปีี จากปััจจุุบััน
มีีการเติิบโตประมาณ 3% และคาดว่่าการจ้้างงานจะหายไปประมาณ 3 ล้้านตำำ�แหน่่ง
โดยภาคเศรษฐกิิจที่่�จะถููกกระทบมากที่่�สุุดคืือ อุุตสาหกรรมสื่่�อ อุุตสาหกรรมการผลิิต
อุุตสาหกรรมค้้าปลีีก ภาคเกษตรกรรม และภาคบริิการโรงแรม
อุุตสาหกรรมสื่่�อ จะสููญเสีียมููลค่่าเพิ่่�มไปสู่่�แพลตฟอร์์มต่่างประเทศมากที่่�สุุดเป็็นสััดส่่วน
กว่่า 80% จากการที่่�สื่่�อเดิิมถููกแย่่งรายได้้จากค่่าโฆษณาโดยแพลตฟอร์์มออนไลน์์ เช่่น
Google, YouTube, Facebook และ LINE
อุุตสาหกรรมการผลิิต หุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติทำิ �ำ ให้้เกิิดการย้้ายฐานการผลิิตกลัับสู่่�ประเทศ
(reshoring) จึึงทำำ�ให้้สููญเสีียมููลค่่าเพิ่่�มประมาณ 20% ของมููลค่่าเพิ่่�มทั้้�งหมด
ภาคเกษตรกรรม การใช้้เทคโนโลยีีทำำ�ให้้ผลผลิิตทางการเกษตรเพิ่่�มขึ้้�น และราคาสิินค้้า
เกษตรลดลง จึึงทำำ�ให้้สูญู เสีียมููลค่่าเพิ่่ม� ประมาณ 10% ของมููลค่่าเพิ่่มทั้้
� �งหมด
อุุตสาหกรรมค้้าปลีีก ภาคบริิการโรงแรม และภาคบริิการขนส่่งทางบก สููญเสีียมููลค่่าเพิ่่�ม
ไปให้้กัับแพลตฟอร์์มต่่างประเทศในสััดส่่วนประมาณ 5-15% ของมููลค่่าเพิ่่�มทั้้�งหมด
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หากประเทศไทยสามารถเก็็บเกี่่�ยวประโยชน์์จาก Disruptive Technology โดยการ
เปลี่่ย� นผ่่านสู่่�ดิิจิทัิ ลั (Digital Transformation) ซึ่่ง� มีีผลทำำ�ให้้สามารถปรัับจากดุุลยภาพต่ำำ��
สู่่�ดุุลยภาพสููง (ดููตััวอย่่างการปรัับจากดุุลยภาพต่ำำ��สู่่�ดุุลยภาพสููง ในภาคบริิการขนส่่ง
ผู้้�โดยสารทางบก) และสร้้างตำำ�แหน่่งงานใหม่่ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงอีีก 1.5 ล้้านตำำ�แหน่่ง
จะสามารถสร้้างอััตราเฉลี่่�ยของการเติิบโตทางเศรษฐกิิจได้้เป็็น 4.3% ต่่อปีี

ตััวอย่่างการปรัับจากดุุลยภาพต่ำำ��สู่่�ดุุลยภาพสููง
ในภาคบริิการขนส่่งผู้้� โดยสารทางบก
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ผลกระทบต่่อสาขาเศรษฐกิิจ
Disruptive Technology ทำำ�ให้้เกิิดการสร้้างและการขยายตััวของโมเดลธุุรกิิจใหม่่ๆ เช่่น
ธุุรกิิจแพลตฟอร์์ม และการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ แต่่ในขณะเดีียวกััน การกระจุุกตััวของ
ทรััพยากร ทัักษะ และความสามารถในการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยง
ต่่อความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางรายได้้และช่่องว่่างทางดิิจิิทััล
Disruptive Technology จึึงทำำ�ให้้เกิิดทั้้�งผลได้้หรืือประโยชน์์ (benefit) และผลเสีีย
หรืือต้้นทุุน (cost) ต่่อระบบเศรษฐกิิจ โดยผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียสำ�คั
ำ ญั ประกอบด้้วย 3 กลุ่่�มหลััก
ได้้แก่่
1) ธุุรกิิจ ที่่�จะได้้กำำ�ไรหรืือขาดทุุน ซึ่่�งอาจเป็็นผลจากโครงสร้้างตลาด หรืือ
สภาวะการแข่่งขัันทางการค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
2) ประชาชน ซึ่่�งประกอบด้้วย
		
• ผู้้�บริิโภค ที่่�จะได้้ประโยชน์์ หรืือเสีียประโยชน์์
		
• แรงงาน ในแต่่ละสาขาจุุลภาคที่่�จะได้้ประโยชน์์ เนื่่�องจากทัักษะ
		
แรงงานมีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�น หรืือมีีการสร้้างงานใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น และ
		
ที่่� จ ะเสีี ย ประโยชน์์ เนื่่ � อ งจากทัั ก ษะแรงงานเสื่่� อ มค่่ า หรืื อ
มีีการจ้้างงานลดลง
3) ระบบเศรษฐกิิ จ มหภาค ที่่� จ ะได้้ รั ั บ ผลกระทบทางบวกหรืื อ ลบต่่ อ
ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) และการจ้้างงานโดยรวม

ผลของ Disruption = Creative (ประโยชน์์) – Destruction (ต้้นทุุน)
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ผลกระทบต่่อภาคเกษตรกรรม
ช่่วยปรัับเปลี่่�ยนสู่่�เกษตรแม่่นยำำ� และลดปััญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในประเทศไทย ภาคเกษตรกรรมเริ่่�มมีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มผลิิตภาพ และลด
ปััญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่่�องจากเกษตรกรสููงอายุุมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
และเกษตรกรรุ่่�นใหม่่มีีแนวโน้้มลดจำำ�นวนลง
การนำำ�เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เช่่น IoT เซ็็นเซอร์์ Big Data และโดรน มาใช้้ในภาคเกษตรกรรม
ของไทย ช่่วยให้้เกษตรกรมีีข้อ้ มููลประกอบการวางแผนและการจััดการการผลิิต การติิดตาม
การเจริิญเติิบโต และการพยากรณ์์ผลผลิิต จึึงสามารถทำำ�การเกษตรแม่่นยำำ�และแก้้ปััญหา
ได้้ทัันท่่วงทีี ซึ่่�งส่่งผลให้้ผลิิตภาพสููงขึ้้�น และต้้นทุุนการผลิิตลดลง รวมทั้้�งช่่วยลดปััญหา
การขาดแคลนแรงงาน
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ตััวอย่่างการใช้้ระบบเซ็็นเซอร์์และ IoT ในฟาร์์มไก่่
และฟาร์์มสุุกรในจัังหวััดลพบุุรีี ของเครืือเบทาโกร
ฟาร์์มไก่่เนื้้อ� และไก่่พ่อ่ -แม่่พันั ธุ์์� มีีการใช้้เซ็็นเซอร์์เพื่่�อตรวจวััดค่่าต่่างๆ ในสภาพแวดล้้อม
เช่่น อุุณหภููมิิ ความชื้้�น ความกดอากาศภายในโรงเลี้้�ยง รวมถึึงน้ำำ��หนัักตััวและการกิิน
อาหารของไก่่ ซึ่่�งเซ็็นเซอร์์เหล่่านี้้�จะเชื่่�อมต่่อกัับระบบควบคุุมการเปิิด-ปิิดพััดลมระบาย
อากาศหรืือระบบปล่่อยละอองน้ำำ�� เพื่่�อควบคุุมสภาพแวดล้้อมภายในโรงเลี้้ย� งโดยอััตโนมััติิ
และแสดงข้้อมููลต่่างๆ ผ่่านแอปพลิิเคชััน

ส่่วนฟาร์์มสุุกรมีีการใช้้เทคโนโลยีี IoT และระบบการระบุุตััวตนด้้วยคลื่่�นวิิทยุุ (RFID)
ร่่วมกัับเครื่่�องให้้อาหารอััตโนมััติิ ซึ่่�งสามารถจดจำำ�และตรวจวััดการเจริิญเติิบโต รวมถึึง
สุุขภาวะของสุุกรแต่่ละตััวได้้ และสามารถให้้อาหารในปริิมาณที่่�เหมาะสมกัับสุุกร
แต่่ละตััว จึึงช่่วยลดต้้นทุุนอาหารสััตว์์และแรงงาน อีีกทั้้�งยัังทำำ�ให้้สภาพความเป็็นอยู่่�
ของสุุกรดีีขึ้้�น
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การใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในภาคเกษตรกรรมของไทย
ยัังมีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด
เทคโนโลยีีที่่�ใช้้ในประเทศไทยส่่วนใหญ่่ยัังเป็็นการใช้้เครื่่�องจัักรกล เช่่น รถแทรกเตอร์์
และรถตััดอ้้อยเพื่่�อทดแทนแรงงาน และการใช้้สารปราบศััตรููพืืชและปุ๋๋�ย ขณะที่่�การใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล เช่่น ระบบสารสนเทศภููมิิศาสตร์์ (GIS) เครืือข่่ายเซ็็นเซอร์์ ไร้้สาย
(WSN) IoT และโดรน ยัังมีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด โดยมัักกระจุุกตััวอยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
เกษตรรายใหญ่่ หรืือกลุ่่�มเกษตรกรรุ่่�นใหม่่ ซึ่่�งมีีเงิินทุุนและความพร้้อมในการปรัับตััว
ขณะที่่�เกษตรกรรายย่่อยยัังอาจขาดความรู้้�ในการประยุุกต์์ ใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ และ
เกษตรกรส่่วนใหญ่่ของไทยมีีอายุุมากจึึงไม่่คุ้้�นเคยกัับเทคโนโลยีีใหม่่ๆ และขาดความรู้้�
และทัักษะพื้้�นฐานในการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
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ผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมการผลิิต
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต แต่่ทำำ�ให้้แรงงานทัักษะต่ำำ��มีีความเสี่่�ยง
ที่่�จะถููกทดแทนด้้วยเทคโนโลยีี
การสำำ�รวจของ World Economic Forum (2560) พบว่่า เทคโนโลยีีสามกลุ่่�มที่่�จะส่่งผล
กระทบอย่่างมากต่่อวิิธีีการผลิิตสิินค้้าของมนุุษย์์ ในอนาคต ได้้แก่่ IoT หุ่่�นยนต์์ขั้้�นสููง
(advanced robotics) และเครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติิ ซึ่่�งในปััจจุุบััน ประเทศผู้้�นำำ�อุุตสาหกรรม
ไม่่ว่่าจะเป็็นยุุโรป ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา และจีีน ได้้นำำ�เทคโนโลยีีเหล่่านี้้�มาใช้้ในการผลิิต
อย่่างเต็็มรููปแบบแล้้ว เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน

เทคโนโลยีีใหม่่พลิิกโฉมการผลิิต
ประเทศไทยไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบจากเทคโนโลยีีการผลิิตแบบใหม่่ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีี หุ่่� นยนต์์ แ ละระบบอัั ต โนมัั ติ ิ เนื่่ � อ งจากอุุ ต สาหกรรมของไทยเชื่่� อ มโยง
เป็็นหนึ่่�งในฐานการผลิิตของผู้้�ผลิิตข้้ามชาติิจำำ�นวนมาก เช่่น ยานยนต์์และชิ้้�นส่่วน
และไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์
อุุตสาหกรรมการผลิิตของไทยกำำ�ลัังเผชิิญความท้้าทายหลายประการที่่�จะส่่งผลต่่อ
ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันในอนาคต ไม่่ว่า่ จะเป็็นค่่าจ้้างแรงงานที่่สู� งู ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
รวมทั้้�งจำำ�นวนกำำ�ลัังแรงงานที่่�จะลดลงจากสภาวะสัังคมผู้้�สููงอายุุ และการพััฒนาทัักษะ
แรงงานที่่�ไม่่สามารถตอบสนองความต้้องการในภาคอุุตสาหกรรมได้้
อย่่างไรก็็ตาม ประเทศไทยยัังนำำ�เทคโนโลยีีการผลิิตแบบใหม่่มาใช้้ไม่่มากนััก เนื่่�องจาก
ข้้อจำำ�กัดั ด้้านเงิินทุุนและปริิมาณการผลิิตที่่�ไม่่สูงู พอที่่จ� ะคุ้้�มค่่าต่่อการลงทุุนใหม่่ ตลอดจน
การขาดแคลนแรงงานที่่�มีีทัักษะด้้านเทคโนโลยีี โดยการนำำ�เทคโนโลยีี เช่่น หุ่่�นยนต์์
และระบบอััตโนมััติิ รวมถึึง IoT มาใช้้ในบางสายการผลิิตหรืือในผู้้�ผลิิตรายใหญ่่เท่่านั้้�น
ขณะที่่�เครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติิมีีการใช้้งานในการผลิิตจริิงน้้อยมาก
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Disruptive Technology ที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อ ภาคการผลิิ ต ของไทยมากที่่� สุ ุ ด คืื อ
หุ่่�นยนต์์ขั้้�นสููง โดยอุุตสาหกรรมที่่�มีีการใช้้งานหุ่่�นยนต์์อย่่างเข้้มข้้น เช่่น ยานยนต์์
และชิ้้น� ส่่วน (ประมาณ 970 ตััว เทีียบกัับเฉลี่่ยทั้้
� ง� ประเทศ 45 ตััว ต่่อแรงงาน 10,000 คน)
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เทคโนโลยีีใหม่่ปั่่�นป่่วนงาน
Disruptive Technology ทำำ�ให้้แรงงานทัักษะต่ำำ��ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
เทคโนโลยีีหุ่่�นยนต์์ซึ่ง�่ เข้้ามาแทนที่่แ� รงงานในสายการผลิิต โดยเฉพาะงานที่่มี� ลัี กั ษณะซ้ำำ�� ๆ
และมีีโครงสร้้างการทำำ�งานที่่�ชััดเจน รวมถึึงงานที่่�ต้้องอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมอัันตราย
เช่่น งานขึ้้�นรููปโลหะและพลาสติิก และงานที่่�มนุุษย์์ ไม่่สามารถทำำ�ได้้ หรืือทำำ�ได้้แต่่มีี
ข้้อผิิดพลาด (human error)

นอกจากแรงงานทัักษะต่ำำ�ที่่
� �ได้้รับั ผลกระทบ ในปััจจุุบันั บริิษัทั อุุตสาหกรรมการผลิิตชั้้น� นำำ�
เริ่่�มมีีนโยบายจ้้างลาออกโดยสมััครใจสำำ�หรัับแรงงานระดัับกลางที่่�ไม่่สามารถปรัับตััว
และเรีียนรู้้�กัับเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ตลอดจนแนวทางการทำำ�งานแบบใหม่่ที่่�รวดเร็็ว เพื่่�อ
ไม่่ให้้เป็็นอุุปสรรคต่่อบริิษััทในการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล
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ผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมการแพทย์์และสุุขภาพ
Disruptive Technology ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
แก้้ปััญหาการขาดแคลนบุุคลากรทางการแพทย์์ และเพิ่่�มการเข้้าถึึง
บริิการทางการแพทย์์ แต่่การเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�รัับการรัักษา
ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงด้้านความเป็็นส่่วนตััวและการรัักษาความลัับ
เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เช่่น 5G และความจริิงเสมืือน (VR) เข้้ามาเปลี่่ย� นแนวทางการให้้บริิการ
ทางการแพทย์์ เช่่น การแพทย์์ทางไกล (telemedicine) ทำำ�ให้้ผู้้�รัับบริิการเข้้าถึึงบริิการ
ทางการแพทย์์ ได้้มากขึ้้�น และช่่วยลดปััญหาการขาดแคลนแพทย์์เฉพาะทางหรืือแพทย์์
ผู้้�เชี่่ย� วชาญในสถานพยาบาลขนาดเล็็กหรืือห่่างไกล แต่่ก็มี็ คี วามเสี่่ย� งในการวิินิจิ ฉััยผิดิ พลาด
จากข้้อจำำ�กััดของระบบเทคโนโลยีีหรืืออุุปกรณ์์สื่่�อสาร
นอกจากนี้้� เทคโนโลยีีดิิจิิทััลอื่่�นๆ เช่่น AI, Big Data, IoT, หุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิ
และเครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติิ ยัังส่่งผลกระทบทางบวกต่่อสาขาบริิการการแพทย์์และสุุขภาพ
โดยช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งานและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของบุุคลากรทางการแพทย์์
รวมทั้้�งการบริิหารจััดการของโรงพยาบาล ตลอดจนช่่วยลดปััญหาการขาดแคลนบุุคลากร
ทางการแพทย์์
ตััวอย่่างเช่่น AI และ Big Data ช่่วยในการตรวจวิินิิจฉััยเบื้้�องต้้นเพื่่�อคััดกรองเฉพาะ
คนไข้้ที่่�จำำ�เป็็นต้้องพบแพทย์์ ตลอดจนวิิเคราะห์์ข้้อมููลและวิินิิจฉััยอาการผู้้�ป่่วยเบื้้�องต้้น
เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจของแพทย์์ ในการให้้คำำ�แนะนำำ�และการรัักษาผู้้�ป่่วย ซึ่่�งช่่วย
ให้้การรัักษารวดเร็็วขึ้้�น และลดเวลาในการรอพบแพทย์์ของคนไข้้
หุ่่�นยนต์์ช่่วยให้้การผ่่าตััดของแพทย์์มีีความแม่่นยำำ�มากขึ้้�นและลดระยะเวลาที่่�ใช้้ในการ
ผ่่าตััด และอวััยวะเทีียมซึ่่�งผลิิตจากเครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติิที่่�มีีขนาดเหมาะสมกัับสรีีระของ
แต่่ละบุุคคล ทำำ�ให้้ปลอดภััยมากขึ้้�น แข็็งแรงขึ้้�น และน้ำำ��หนัักเบาขึ้้�น แต่่เทคโนโลยีี
ดัังกล่่าวมีีค่่าใช้้จ่่ายสููง จึึงทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�เข้้าถึึงเทคโนโลยีีมีีจำำ�นวนจำำ�กััด
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เทคโนโลยีีดิิจิิทััลจะไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการจ้้างงานของบุุคลากรทางการแพทย์์ เนื่่�องจาก
ผู้้�รัับบริิการยัังคงต้้องการการสััมผััส และการเอาใจใส่่จากบุุคลากรทางการแพทย์์ อีีกทั้้�ง
เทคโนโลยีีทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเพีียงผู้้�ช่่วยแพทย์์ จึึงยัังไม่่สามารถทดแทนแพทย์์ได้้

แต่่การเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�รัับการรัักษา ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยง
ด้้านความเป็็นส่่วนตััวและการรัักษาความลัับ
IoT ช่่วยให้้แพทย์์เข้้าถึึงข้้อมููลสำำ�คััญของผู้้�ป่่วย เช่่น ความดัันเลืือด อุุณหภููมิิร่่างกาย
ระดัับกลููโคส และอััตราการเต้้นของหััวใจ ซึ่่�งช่่วยให้้การรัักษามีีประสิิทธิิภาพและสะดวก
มากขึ้้�น แต่่การเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�รัับการรัักษาได้้ง่่าย ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อ
ความเป็็นส่่วนตััวและการรัักษาความลัับ หากมีีการรั่่�วไหลของข้้อมููล
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ผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมสื่่�อ
สื่่�อออนไลน์์มีีบทบาทและเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคได้้มากขึ้้�น
ทำำ�ให้้งบโฆษณามุ่่�งสู่่�สื่่�อออนไลน์์ ส่่งผลให้้สื่่�อเดิิมหลายรายปิิดตััว
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลทั้้�ง Big Data, AI, Cloud Computing, AR/VR และการใช้้โดรน
เพื่่�อถ่่ายภาพ ทำำ�ให้้สื่่อ� ใหม่่ที่่นำ� �ำ เสนอเนื้้อ� หาในรููปแบบออนไลน์์ เช่่น เว็็บไซต์์ พ็็อดคาสท์์
โซเชีียลมีีเดีีย และแพลตฟอร์์มสตรีีมมิ่่�ง สามารถสร้้างประสบการณ์์ให้้กัับผู้้�บริิโภคได้้ดีี
กว่่าสื่่อ� เดิิม เช่่น วิิทยุุ โทรทััศน์์ และสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์ ทั้้ง� จากการเข้้าถึึงได้้ทุกุ ที่่� ทุุกเวลา รวมถึึง
การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมการรัับชม และให้้คำำ�แนะนำำ�รายการที่่�น่่าสนใจตามความชอบ
ของแต่่ละบุุคคล สื่่�อออนไลน์์มีีบทบาทและเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคได้้มากขึ้้�น ทำำ�ให้้งบโฆษณา
ไหลออกจากสื่่อ� เดิิมไปสู่่�สื่่อ� ออนไลน์์ แต่่เม็็ดเงิินส่่วนใหญ่่ตกอยู่่�กับั แพลตฟอร์์มต่่างประเทศ
สื่่�อเดิิม ทั้้�งวิิทยุุ โทรทััศน์์ และสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ หลายรายทยอยปิิดตััว โดยสื่่�อเดิิมที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบมากที่่�สุุดคืือ สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ ในช่่วงปีี 2561-2562 สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ปิิดตััว ได้้แก่่
นิิตยสาร เช่่น สยามรััฐสััปดาห์์วิจิ ารณ์์ เนชั่่น� สุุดสััปดาห์์ สตาร์์พิคิ ส์์ Secret และ Student
Weekly และหนัังสืือพิิมพ์์ เช่่น โพสต์์ทููเดย์์ M2F และ The Nation
สื่่�อเดิิมที่่�ยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจต้้องปรัับตััวโดยมุ่่�งนำำ�เสนอเนื้้�อหาผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�น
เช่่น บริิษััท เวิิร์์คพอยท์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ปรัับรููปแบบการออก
อากาศในหลากหลายช่่องทาง ทั้้�งสื่่�อโทรทััศน์์และสื่่�อออนไลน์์ในหลายแพลตฟอร์์ม เช่่น
Facebook, YouTube, LINE TV, เว็็บไซต์์ และแอปพลิิเคชัันของบริิษัทั รวมทั้้�งลดต้้นทุุน
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และหารายได้้จากช่่องทางอื่่�นๆ เช่่น การรัับจ้้างจััดงานกิิจกรรม
แรงงานในสื่่อ� เดิิมบางส่่วนได้้รับั ผลกระทบ เนื่่อ� งจากสื่่อ� เดิิมเลิิกกิิจการหรืือปรัับตััวสู่่�ออนไลน์์
จึึงลดจำำ�นวนพนัักงานเพื่่�อลดต้้นทุุนในการประกอบธุุรกิิจ ในระหว่่างปีี 2557-2561
เฉพาะธุุรกิิจทีีวีีดิิจิิทััล มีีการเลิิกจ้้างพนัักงานรวมกว่่า 500 คน และตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2562
จนถึึงปััจจุุบััน ข้้อมููลจากสหภาพแรงงานกลางสื่่�อมวลชนไทยระบุุว่่า มีีบุุคลากรใน
อุุตสาหกรรมสื่่�อทั้้�งทีีวีีดิิจิิทััลและหนัังสืือพิิมพ์์ ตกงานรวมมากกว่่า 800 คน
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สื่่�อออนไลน์์ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีช่่องทางรัับข้้อมููลข่่าวสารเพิ่่�มขึ้้�น และได้้รัับ
บริิการเฉพาะส่่วนบุุคคลที่่�ตรงตามความต้้องการมากขึ้้�น แต่่สููญเสีีย
ความเป็็นส่่วนตััวด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลส่่งผลให้้ธุุรกิิจสื่่�อออนไลน์์รายใหม่่เกิิดขึ้้�นได้้ง่่าย เนื่่�องจากสื่่�อออนไลน์์
มีีต้้นทุุนการผลิิตต่ำำ��กว่่าสื่่�อเดิิม ผู้้�บริิโภคได้้รัับผลกระทบทางบวกจากการมีีช่่องทาง
รัับสื่่�อเพิ่่�มขึ้้�น และได้้รัับบริิการเฉพาะส่่วนบุุคคลที่่�ตรงตามความต้้องการมากขึ้้�น
แต่่สููญเสีียความเป็็นส่่วนตััวจากการที่่�สื่่�อใหม่่นำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�บริิโภคไปใช้้เพื่่�อ
พััฒนาการให้้บริิการที่่�ตรงตามความต้้องการ นอกจากนี้้� ยัังเสี่่�ยงต่่อการได้้รัับข่่าวปลอม
(fake news) เนื่่�องจากเนื้้�อหาบนสื่่�อใหม่่เกิิดขึ้้�นได้้จากผู้้�ใช้้ด้้วยกัันเอง และแพร่่กระจาย
ได้้อย่่างรวดเร็็วโดยปราศจากการคััดกรอง
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ผลกระทบต่่ออุุตสาหกรรมค้้าปลีีก
ธุุรกิิจค้้าปลีีกแบบมีีหน้้าร้้านเผชิิญหน้้า
กัับธุุรกิิจค้้าปลีีกอิิเล็็กทรอนิิกส์์
Disruptive Technology ที่่�นำำ�มาใช้้ในธุุรกิิจค้้าปลีีกของไทย เช่่น IoT, หุ่่�นยนต์์และ
ระบบอััตโนมััติิ, AR/VR, AI, Big Data และ Cloud Computing ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการบริิหารจััดการธุุรกิิจ รวมทั้้�งความสามารถในการเข้้าถึึงและการตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้า รวมทั้้�งทำำ�ให้้เกิิดรููปแบบธุุรกิิจใหม่่ คืือธุุรกิิจค้้าปลีีกอิิเล็็กทรอนิิกส์์

Tesco Lotus ทดลอง
นำำ�เทคโนโลยีี iBeacon
มาใช้้งานเพื่่�อนำำ�เสนอ
โปรโมชัันพิิเศษ
ให้้กัับลููกค้้าในปีี 2559

OfficeMate ใช้้ระบบอััตโนมััติิ
Tops ให้้บริิการการ
ในการบริิหารจััดการคลัังสิินค้้า ชำำ�ระเงิินด้้วยตนเอง
เช่่น การค้้นหาสิินค้้าและนำำ�สิินค้้า (self-check out)
ออกจากคลัังสิินค้้าตามคำำ�สั่่�งซื้้�อ
ด้้วยระบบแขนกลอััจฉริิยะ

CP All ทดลองใช้้
ระบบการรู้้�จำำ�ใบหน้้า
(facial recognition)
ใน 7-11 สาขา True
Digital Park

ขณะเดีียวกััน ธุุรกิิจค้้าปลีีกรายย่่อยดั้้�งเดิิมซึ่่�งปััจจุุบัันมีีประมาณ 2.5-3 แสนราย ได้้รัับ
ผลกระทบอย่่างรุุนแรงจากการแข่่งขัันกัับธุุรกิิจค้้าปลีีกอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งมีีความพร้้อม
ด้้านเงิินทุุนและเทคโนโลยีีมากกว่่า
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ขณะที่่�ธุุรกิิจค้้าปลีีกสมััยใหม่่รายใหญ่่บางส่่วนปรัับตััวโดยการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มากขึ้้�น เพื่่�อสร้้างรููปแบบธุุรกิิจใหม่่ที่่�เชื่่�อมร้้านในโลกออฟไลน์์เข้้ากัับโลกออนไลน์์
(omnichannel) เพิ่่�มช่่องทางการขายออนไลน์์มากขึ้้�น และประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกให้้กัับลููกค้้า เช่่น การเพิ่่�มบริิการชำำ�ระเงิินด้้วยตนเอง ตลอดจน
การใช้้ IoT, Big Data และ AI เก็็บรวบรวมและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล เพื่่�อนำำ�เสนอประสบการณ์์
ส่่วนบุุคคลที่่�ตรงตามความต้้องการของลููกค้้า

ผู้้�บริิโภคได้้รัับประสบการณ์์ส่่วนบุุคคล แต่่สููญเสีียความเป็็นส่่วนตััว
และแรงงานทัักษะต่ำำ��มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะตกงาน
ผลที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับผู้้�บริิโภคคืือ การได้้รับั บริิการที่่ส� ะดวกรวดเร็็วมากขึ้้น� สามารถเปรีียบเทีียบ
ราคาผ่่านช่่องทางการขายต่่างๆ ได้้ง่่ายขึ้้�น และได้้รัับประสบการณ์์ส่่วนบุุคคล เช่่น
โปรโมชัันพิิเศษซึ่่�งตรงตามความสนใจ แต่่สููญเสีียความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เช่่น ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�ธุุรกิิจได้้รัับจากการใช้้เทคโนโลยีีตรวจจัับใบหน้้า
แรงงานทัักษะต่ำำ��และงานที่่�ทำำ�ซ้ำำ��ๆ เช่่น พนัักงานแคชเชีียร์์ พนัักงานด้้านสิินค้้าคงคลััง
และพนัักงานขายหน้้าร้้าน ที่่�มีีระดัับการศึึกษาต่ำำ��กว่่ามััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ซึ่่�งมีีจำำ�นวน
ประมาณ 9 แสนคนในอุุตสาหกรรมค้้าปลีีก มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะถููกทดแทนด้้วยหุ่่�นยนต์์
และระบบอััตโนมััติิในอนาคต
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ผลกระทบต่่อภาคบริิการขนส่่งผู้้�โดยสารทางบก
แอปพลิิเคชัันเรีียกรถแท็็กซี่่�และรถยนต์์ส่่วนบุุคคลทำำ�ให้้ผู้้� โดยสาร
ได้้รัับความสะดวก และผู้้� ให้้บริิการมีีต้้นทุุนลดลง
Disruptive Technology ที่่�นำำ�มาใช้้ในภาคบริิการขนส่่งผู้้�โดยสารทางบก เช่่น Big Data
และ IoT ทำำ�ให้้เกิิดโมเดลธุุรกิิจใหม่่ในรููปแบบแพลตฟอร์์มแอปพลิิเคชัันเรีียกรถแท็็กซี่่�
และรถยนต์์ส่่วนบุุคคล
แอปพลิิเคชัันเรีียกรถแท็็กซี่่�และรถยนต์์ส่่วนบุุคคล ช่่วยให้้การจัับคู่่�ระหว่่างผู้้�โดยสาร
และผู้้�ให้้บริิการมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� ซึ่่ง� ส่่งผลให้้ผู้้�โดยสารได้้รับั ความสะดวก ทั้้ง� การเรีียก
รถโดยสาร การชำำ�ระเงิิน พื้้�นที่่�ให้้บริิการ การวางแผนเวลาเดิินทาง และการบริิการที่่ดี� ขึ้้ี น�
ขณะที่่สู� ญู เสีียความเป็็นส่่วนตััวด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้กับั ธุุรกิิจ ส่่วนผู้้�ให้้บริิการมีีต้น้ ทุุน
ที่่�ลดลง จากการลดระยะเวลาวิ่่�งรถเปล่่าหาผู้้�โดยสาร และการประหยััดเชื้้�อเพลิิง

แต่่แพลตฟอร์์มที่่�นำำ�รถยนต์์ส่่วนบุุคคลมาให้้บริิการขนส่่งสาธารณะ
อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อผู้้� โดยสาร และการแข่่งขัันที่่� ไม่่เป็็นธรรม
ต่่อผู้้� ให้้บริิการแท็็กซี่่�แบบเดิิม
ปััญหาของแพลตฟอร์์มแอปพลิิเคชัันเรีียกรถโดยสารเกิิ ด จากการให้้ ผู้้�ขั ั บ รถยนต์์
ส่่วนบุุคคลนำำ�รถส่่วนตััวมาให้้บริิการขนส่่งผู้้�โดยสาร โดยไม่่มีีใบอนุุญาตขัับรถยนต์์
สาธารณะ และไม่่มีีการจดทะเบีียนเป็็นรถยนต์์สาธารณะ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยง
ต่่อผู้้�โดยสาร นอกจากนี้้� ยัังทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันที่่�ไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�ให้้บริิการแท็็กซี่่�เดิิม
ขณะที่่� ผู้้� ให้้ บ ริิ การรถยนต์์ ส่ ่ ว นบุุ ค คลบนแพลตฟอร์์ มมี ี ร ายได้้ จากอาชีี พ ใหม่่ หรื ื อ
อาชีีพเสริิม
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ผลกระทบต่่อภาคบริิการโรงแรม
แพลตฟอร์์มการจองที่่�พัักออนไลน์์ช่่วยให้้ผู้้�เข้้าพัักสะดวกและประหยััด
ผู้้� ให้้บริิการที่่�พัักเข้้าถึึงลููกค้้าได้้มากขึ้้�น
แต่่ตััวแทนท่่องเที่่�ยวมีีรายได้้ลดลง
Disruptive Technology เช่่น Big Data, AI และ Cloud Computing ทำำ�ให้้เกิิดโมเดล
ธุุรกิิจใหม่่ในรููปแบบแพลตฟอร์์มการให้้บริิการที่่�พัักระยะสั้้�นส่่วนบุุคคล เช่่น Airbnb
และแพลตฟอร์์มการจองที่่�พัักออนไลน์์ เช่่น Agoda และ Booking.com นอกจากนี้้� AI
และเทคโนโลยีีหุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิ ยัังช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหาร
จััดการโรงแรม และลดต้้นทุุน
แพลตฟอร์์มการจองที่่�พัักออนไลน์์ช่่วยให้้ผู้้�เข้้าพัักมีีตััวเลืือกของที่่�พัักมากขึ้้�น ประหยััด
เวลาในการจอง สามารถเปรีียบเทีียบราคาและสภาพของที่่�พัักหลายแห่่งพร้้อมกััน
และประหยััดค่่าที่่�พััก ซึ่่�งเป็็นผลจากการแข่่งขัันระหว่่างแพลตฟอร์์ม
ขณะที่่เ� จ้้าของโรงแรมและที่่พั� กั สามารถเข้้าถึึงฐานลููกค้้าที่่�ใหญ่่ขึ้้น� มีียอดการจองเพิ่่�มขึ้้น�
มีีรายได้้มากขึ้้น� และได้้รับั ข้้อมููลจากลููกค้้าที่่รี� วิี วิ ห้้องพัักสำำ�หรับั นำำ�มาใช้้ปรัับปรุุงคุุณภาพ
ของบริิการ
ในทางตรงข้้าม ตััวแทนท่่องเที่่�ยว (travel agency) มีีรายได้้ลดลง เนื่่�องจากจำำ�นวน
ผู้้�ใช้้บริิการลดลง โดยหัันไปจองด้้วยตนเองผ่่านแพลตฟอร์์มมากขึ้้�น
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แพลตฟอร์์มการให้้บริิการที่่�พัักระยะสั้้�นส่่วนบุุคคล ส่่งผลกระทบ
ต่่อโรงแรมขนาดเล็็ก แต่่ผู้้�เข้้าพัักมีีทางเลืือกมากขึ้้�น
และได้้ราคาที่่�พัักถููกลง
แพลตฟอร์์มการให้้บริิการที่่�พัักระยะสั้้�นส่่วนบุุคคล ซึ่่�งเปิิดให้้บุุคคลทั่่�วไปสามารถ
ให้้บริิการห้้องพัักของตนเองแก่่นัักเดิินทางได้้ ทำำ�ให้้เจ้้าของที่่�พัักเข้้าถึึงลููกค้้าได้้มากขึ้้�น
และมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนผู้้�เข้้าพัักมีีทางเลืือกมากขึ้้�น และอาจได้้ที่่�พัักราคาถููกลง แต่่จะ
ไม่่ได้้รับั การประกัันความปลอดภััยดังั เช่่นห้้องพัักในโรงแรม นอกจากนี้้� ยัังทำำ�ให้้เกิิดอาชีีพ
อิิสระใหม่่ๆ เช่่น ผู้้�ช่่วยเจ้้าของที่่�พััก ซึ่่�งช่่วยดููแลที่่�พัักและผู้้�เข้้าพัักแทนเจ้้าของที่่�พััก
(co-host)
ขณะที่่�เจ้้าของโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็็ก และโรงแรมระดัับ 3 ดาวหรืือต่ำำ��กว่่า
ได้้รัับผลกระทบทางลบจากแพลตฟอร์์มการให้้บริิการที่่�พัักระยะสั้้�นส่่วนบุุคคล เนื่่�องจาก
จำำ�นวนที่่พั� กั เพิ่่�มมากขึ้้น� ในตลาด และการเสนอราคาที่่ต่ำ� ��ำ กว่่า ซึ่่ง� เป็็นผลจากการมีีต้น้ ทุุนที่่�
ต่ำำ��กว่่า เช่่น การไม่่ต้้องขอใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงแรม การไม่่ต้้องมีีมาตรฐาน
ความปลอดภััย และการไม่่เสีียภาษีี ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันที่่�ไม่่เป็็นธรรม
ขณะเดีียวกััน แพลตฟอร์์มการให้้บริิการที่่พั� กั ระยะสั้้น� ส่่วนบุุคคล อาจส่่งผลกระทบต่่อเพื่่อ� นบ้้าน
โดยเฉพาะในกรณีีที่่�เป็็นห้้องพัักในอาคารชุุดหรืือบ้้านในหมู่่�บ้้านจััดสรร เช่่น ความกัังวล
ด้้านความปลอดภััย การสููญเสีียความเป็็นส่่วนตััว การส่่งเสีียงรบกวน และความเสีียหาย
ของทรััพย์์สิินส่่วนกลาง
รััฐยัังสููญเสีียรายได้้จากการจััดเก็็บภาษีีจากโรงแรมขนาดเล็็กและโรงแรมระดัับ 3 ดาว
หรืือต่ำำ��กว่่า เนื่่�องจากโรงแรมเหล่่านี้้�ถููกแย่่งลููกค้้าจากที่่�พัักบนแพลตฟอร์์มการให้้บริิการ
ที่่�พัักส่่วนบุุคคลระยะสั้้�นทำำ�ให้้รายได้้ลดลง รวมทั้้�งรััฐไม่่ได้้มีีรายได้้เพิ่่�มจากการจััดเก็็บ
ภาษีีที่่�พัักบนแพลตฟอร์์มดัังกล่่าว เนื่่�องจากที่่�พัักเหล่่านี้้�ไม่่ได้้เสีียภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม 7%
ให้้แก่่รััฐ ซึ่่�งเป็็นผลจากกฎหมายที่่�เปิิดช่่องให้้ผู้้�ประกอบการที่่�มีีรายรัับจากการขายสิินค้้า
หรืือการให้้บริิการไม่่เกิิน 1.8 ล้้านบาทต่่อปีี เป็็นผู้้�ประกอบการที่่�ไม่่ต้้องจดทะเบีียนภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�ม
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บทที่่� 3
อุุตสาหกรรมไทย
รัับมืืออย่่างไร
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เทคโนโลยีี ดิ ิ จิ ิ ทั ั ล ทำำ � ให้้ เ กิิ ด การสร้้ า งและการขยายตัั ว ของโมเดลธุุ ร กิิ จ ใหม่่ ๆ เช่่ น
ธุุรกิิจแพลตฟอร์์มขนส่่งผู้้�โดยสาร ธุุรกิิจแพลตฟอร์์มที่่�พัักและโรงแรม รวมทั้้�งการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการประกอบธุุรกิิจ เช่่น การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อ� ทำำ�การเกษตรความแม่่นยำำ�สูงู
การใช้้หุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิในคลัังสิินค้้าอััตโนมััติิ และการซ่่อมบำำ�รุุงเชิิงป้้องกััน
ในอุุตสาหกรรมการผลิิต
ขณะเดีียวกััน การกระจุุกตััวของทรััพยากร ทัักษะ และความสามารถในการเปลี่่�ยนผ่่าน
สู่่�ดิิจิิทััล (Digital Transformation) ก็็ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อความไม่่เท่่าเทีียมกััน
ทางรายได้้และช่่องว่่างทางดิิจิิทััล ตััวอย่่างเช่่น ในธุุรกิิจสื่่�อ สื่่�อออนไลน์์มีีบทบาท
และเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคมากขึ้้�น ทำำ�ให้้งบโฆษณาออกจากสื่่�อเดิิมสู่่�สื่่�อออนไลน์์ เป็็นผลให้้สื่่�อ
เดิิมหลายรายในประเทศไทยต้้องปิิดตััว และในธุุรกิิจค้้าปลีีก ร้้านค้้าปลีีกดั้้�งเดิิมรายย่่อย
หลายรายต้้องปิิดตััว เนื่่�องจากเผชิิญการแข่่งขัันจากธุุรกิิจค้้าปลีีกอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ดัังนั้้�น เทคโนโลยีีดิิจิิทััลจึึงเป็็นทั้้�งโอกาสและความท้้าทาย ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
จะรัับมืืออย่่างไร ในปััจจุุบััน ภาคอุุตสาหกรรมไทยเริ่่�มมีีบทเรีียนที่่�น่่าสนใจสำำ�หรัับ
การรัับมืือเทคโนโลยีีป่่วนไทย
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อุุตสาหกรรมการผลิิต

ถาวร ชลััษเฐีียร

ประธานสถาบัันเสริิมสร้้างขีีดความสามารถของมนุุษย์์
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

“การใช้้หุ่่�นยนต์์ที่่�ถููกต้้องก็็คืือ
หุ่่�นยนต์์จะต้้องทำำ�งานที่่�ง่่ายที่่�สุุด
และทำำ�งานซ้ำำ��ๆ
คนต้้องทำำ�งานที่่�ยากและทำำ�งาน
ที่่�ประยุุกต์์ ไปได้้เรื่่�อยๆ
เพราะคนเราปรัับได้้ แต่่การปรัับหุ่่�นยนต์์
ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย”
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เราต้้องปรัับ ‘คน’ ให้้เข้้าใจ เรีียนรู้้� และพััฒนา
ประเด็็นหลัักของการลงทุุนจากต่่างประเทศคืือ ต้้องลดต้้นทุุนให้้ได้้มากที่่สุ� ดุ เท่่าที่่จ� ะทำำ�ได้้
ส่่วนหนึ่่�งเราจึึงต้้องปรัับ ‘คน’ (People) เพราะ ‘ผลิิตภัณั ฑ์์’ (Product) ต่่างชาติิเป็็นคนกำำ�หนด
อยู่่�แล้้ว ในขณะที่่� ‘กระบวนการ’ (Process) ต่่างชาติิก็็สนัับสนุุนเราได้้ แต่่ ‘คน’
คืือสิ่่�งที่่�เราจะต้้องทำำ� ทำำ�อย่่างไรให้้คนของเราเข้้าใจ เรีียนรู้้� และพััฒนาไปได้้ เช่่น
กระทรวงเศรษฐกิิจ การค้้า และอุุตสาหกรรม (METI) ของญี่่�ปุ่่�นให้้เงิินมาเพื่่�อพััฒนา
ระบบ Lean Automation โดยผ่่าน JETRO และให้้บริิษััท Denso ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
ให้้กัับประเทศไทย เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2561 และในปีี 2563 ก็็ได้้เงิินมาเพื่่�อฝึึกอบรมให้้ SMEs
เข้้าใจการทำำ�ระบบอััตโนมััติิ (automation) และสร้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการบููรณาการ
ระบบ (System Integrator หรืือ SI) ซึ่่�งเป็็นผู้้�กำำ�หนดทิิศทางว่่าจะต้้องวางระบบอย่่างไร
ดููว่่าหุ่่�นยนต์์ควรอยู่่�ตรงไหน หรืือระบบ automation จะเป็็นอย่่างไร
การใช้้หุ่่�นยนต์์ที่่�ถููกต้้องก็็คืือ หุ่่�นยนต์์จะต้้องทำำ�งานที่่�ง่่ายที่่�สุุดและทำำ�งานซ้ำำ��ๆ คนต้้อง
ทำำ�งานที่่�ยากและทำำ�งานที่่�ประยุุกต์์ไปได้้เรื่่�อยๆ เพราะคนเราปรัับได้้ แต่่การปรัับหุ่่�นยนต์์
ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย
ประเทศไทยต้้องมีีการใช้้หุ่่�นยนต์์อย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ เพราะค่่าแรงที่่สู� งู ขึ้้น� และการแข่่งขััน
ก็็ทำำ�ให้้เราต้้องลดต้้นทุุน แต่่อุุปสรรคสำำ�คััญของการใช้้หุ่่�นยนต์์ในประเทศไทยมีีสองส่่วน
ส่่วนแรกคืือ ความเข้้าใจซึ่่�งอาจจะไม่่ค่่อยถููกต้้องในบรรดาผู้้�บริิหารธุุรกิิจเอกชนที่่�อยาก
จะเอาของทัันสมััยที่่�สุุดมาใช้้ โดยไม่่ได้้ทำำ�ตามขั้้�นตอนที่่�ถููกต้้อง ซึ่่�งจะเป็็นการลงทุุนที่่�
เสีียเปล่่า ส่่วนที่่�สองคืือ ถ้้ารััฐส่่งเสริิมไม่่ถููกจุุด ไปส่่งเสริิมการผลิิตหุ่่�นยนต์์แทนที่่�จะ
ส่่งเสริิมการออกแบบระบบ ก็็จะเป็็นผลเสีียเช่่นเดีียวกััน
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ณ วัันนี้้� เราจะผลิิตหุ่่�นยนต์์ไปทำำ�ไม เพราะความต้้องการในประเทศยัังไม่่สูงู พอ เพีียงแต่่
ขอให้้เราใช้้หุ่่�นยนต์์ ให้้ดีีที่่�สุุดและเหมาะสมที่่�สุุด ซื้้�อในราคาที่่�เหมาะสม เพราะฉะนั้้�น
สิ่่ง� ที่่� Denso พยายามทำำ�ก็คื็ อื การสร้้าง SI การฝึึกคนให้้วางระบบเป็็น สามารถลดต้้นทุุน
การผลิิต ขายสิินค้้าในราคาที่่�ดีีที่่�สุุด และสามารถแข่่งขัันในตลาดโลกได้้ นี่่�คืือ keyword
ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด

‘ผู้้�บริิหารระดัับกลาง’ ก็็ต้้องปรัับตััวกัับเทคโนโลยีี
พนัักงานของเรา (ส่่วนหนึ่่�ง) อยู่่�ในยุุคเก่่า เราจะทำำ�ให้้คนที่่�อายุุ 40 ปีีขึ้้�นไปเรีียนรู้้�
ได้้อย่่างไร นี่่�คืือโจทย์์ใหญ่่มากสำำ�หรัับประเทศไทย และหลายบริิษััทก็็กำำ�ลัังคิิดถึึงเรื่่�องนี้้�
ซึ่่�งสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นก็็คืือ ระบบการเกษีียณก่่อนกำำ�หนด (early retirement) โดยบริิษััทให้้
พนัักงานสมััครใจลาออก โดยให้้เงิินชดเชย
เรื่่�องนี้้�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นในอุุตสาหกรรมการผลิิต เพราะคนที่่�อายุุ 45 ปีีขึ้้�นไปถึึง 50 ปีี
คนเหล่่านี้้เ� ป็็นผู้้�บริิหารระดัับกลาง เรื่่อ� งเงิินเดืือนสููงไม่่ใช่่ปััญหา แต่่ปััญหาอยู่่�ที่่ก� ารปรัับตััว
กัับเทคโนโลยีี ถ้้าปรัับตััวไม่่ได้้ ตรงนี้้จ� ะเป็็นตััวกีีดขวาง เพราะคนรุ่่�นใหม่่ที่่อ� ายุุ 30 ปีีกว่่าๆ
จะขยัับไม่่ได้้ เขามีีอายุุงาน 10 ปีี เขากำำ�ลัังเก่่ง เขากำำ�ลัังมองไปข้้างหน้้า ถ้้าเสนออะไร
ไปก็็ถููกเด้้งกลัับ เขาก็็ลาออก ถ้้าเขาลาออก เราก็็สููญเสีียคนที่่�มีีศัักยภาพ เรื่่�องนี้้�จะเป็็น
ปััญหาใหญ่่ในอนาคต
นี่่ไ� ม่่ใช่่เรื่่อ� งของการเอาคนออก แต่่เป็็นการแก้้ปััญหาเรื่่อ� งการรัับมืือกัับเทคโนโลยีีในอนาคต
เพราะฉะนั้้น� ต้้องเอาคนรุ่่�นใหม่่ใส่่เข้้าไป เพราะวิิธีคิี ดิ ของคนแต่่ละรุ่่�นแตกต่่างกััน

เตรีียมรัับมืือกัับการย้้ายฐานการผลิิต
การย้้ายอุุตสาหกรรมมีีเหตุุผลหลายประเด็็น หนึ่่�ง แรงงานของเราจะหาไม่่ได้้ในอีีก
10 ปีี ข้ ้ า งหน้้ า สอง ตลาดในประเทศจะเล็็ ก ลง ประเทศไทยวัั น นี้้ � มี ี 67 ล้้ า นคน
เราจะเหลืือแค่่ 60 ล้้านคนในอีีก 10 ปีี แถมจำำ�นวนคนสููงวััยจะมีีถึึง 25% ความต้้องการ
ของเราลดลง ถ้้ามองแบบนี้้� เรารู้้�เลยว่่า เราจะต้้องไปทางไหน นัักลงทุุนจะมองออก
นี่่�เป็็นโจทย์์ใหญ่่อีีกข้้อสำำ�หรัับประเทศไทย
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ภาคเกษตรกรรม

ดร.ศรายุุทธ แสงจัันทร์์
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงานการเงิิน
และรัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการกลุ่่�มบริิหาร
กลุ่่�มมิิตรผล

“ประเด็็นที่่�น่่าจะมีีการพิิจารณาก็็คืือ
การโยกย้้ายทรััพยากรมนุุษย์์ ในสัังคม
เพราะลููกหลานของเกษตรกรส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในเมืือง ถ้้าเขาจะกลัับไปทำำ�เกษตรที่่�บ้้าน
เขาจะกลัับได้้อย่่างไร รััฐจึึงต้้องมีีแผนการ
รองรัับคนกลุ่่�มนี้้�ในระดัับหนึ่่�ง”
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ผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยใช้้เทคโนโลยีีในการบริิหารจััดการ
มิิตรผลร่่วมมืือกัับบริิษัทั ขนาดใหญ่่ทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT) ศึึกษาเรื่่อ� งการใช้้โดรน
ดููสภาวะอากาศ เพราะสิ่่ง� สำำ�คัญั ของการเพาะปลููกคืือ เตรีียมตัวั ในแต่่ละปีีให้้ชัดั เจน เพื่่อ� จะได้้รู้้�
ว่่าอากาศจะเป็็นอย่่างไร ถ้้าเรารู้้�ว่า่ จะเกิิดความแห้้งแล้้ง ก็็ต้อ้ งเตรีียมตัวั ว่่าจะนำำ�น้ำ�ม
�ำ าจากไหน
พืืชแต่่ละชนิิดต้้องการน้ำำ�� และการจััดการดููแลแตกต่่างกััน เพราะฉะนั้้น� การใช้้เทคโนโลยีีในการ
ดููเรื่่อ� งอากาศ พื้้น� ที่่� หรืือเนื้้อ� ดิินต่่างๆ จะช่่วยให้้เกิิดการเตรีียมตัวั ที่่ดี� ก่ี อ่ นเริ่่มทำ
� �ำ การเกษตร
สำำ�หรับั ธุุรกิิจการเกษตร โดยเฉพาะอ้้อย สิ่่ง� สำำ�คัญั คืือ ทำำ�อย่่างไรให้้เพิ่่�มผลผลิิตได้้มากสุุด
เพราะราคาคืือสิ่่ง� ที่่ต� ลาดโลกกำำ�หนด เราต้้องผลิิตให้้มีปี ระสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยใช้้เทคโนโลยีี
ในการบริิหารจััดการ แต่่ก่่อนจะเป็็นการเกษตรแบบแม่่นยำำ� (precision farming)
เราต้้องเป็็นการเตรีียมตััวแบบแม่่นยำำ� (precision preparation) คืือต้้องเตรีียมตััว
ให้้เรีียบร้้อยก่่อน แต่่นอกจากอ้้อย พืืชชนิดิ อื่่น� ในประเทศไทยควรมีีการประยุุกต์์ใช้้แนวคิิด
เกษตรแม่่นยำำ�และระบบอััตโนมััติิ เพื่่อ� ให้้ได้้ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการเพิ่่มผ
� ลผลิิต

ดึึงคนรุ่่�นใหม่่เข้้าสู่่�ภาคการเกษตร
คนในภาคการเกษตรอายุุมาก แต่่ต้้องหาคนมาทำำ�ต่่อ เพราะการเกษตรดููมีีอนาคต เรามีี
พื้้�นที่่ก� ารเกษตรเพีียงพอสำำ�หรับั เลี้้ย� งดููคนในประเทศ เพื่่�อนบ้้าน และในโลก ขณะเดีียวกััน
ความต้้องการผลผลิิตทางการเกษตรก็็จะเพิ่่�มขึ้้�นจากประชากรโลกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
ข้้อแรกคืือ มีีความต้้องการสิินค้้าเกษตร ข้้อสองคืือ ในยุุคต่่อไป เศรษฐกิิจชีีวภาพ
(bioeconomy) จะมา ก็็ต้้องใช้้สิินค้้าเกษตรมากขึ้้�น ข้้อสามคืือ เนื้้�อที่่�ทำำ�จากพืืช
(plant-based meat) ก็็จะมา เป็็นโอกาสในการใช้้พื้้น� ที่่เ� กษตรที่่มี� อี ยู่่�ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
สำำ�หรัับคนรุ่่�นใหม่่ที่่�พ่่อแม่่อยู่่�ในท้้องถิ่่�น คนรุ่่�นนี้้�เขารัับเทคโนโลยีีได้้อยู่่�แล้้ว คำำ�ถามว่่า
เทคโนโลยีีมันั ไปได้้ไหมกัับการเกษตร มัันไปได้้ เพีียงแต่่เราจะเอาสิ่่ง� ต่่างๆ มารวมกัันได้้ไหม
เช่่น หนึ่่�ง โทรศััพท์ที่่์ ทั� นั สมััยพอที่่เ� ขาจะใช้้ประโยชน์์ สอง เรื่่อ� งอิินเทอร์์เน็็ตท้อ้ งถิ่่น� ชุุมชน
ที่่ก� ระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมทำำ�อยู่่� ทำำ�อย่่างไรให้้เชื่่อ� มโยงกััน แล้้วเอาองค์์ความรู้้�
ใส่่เข้้าไป มัันก็็จะดึึงคนกลัับมาได้้บางส่่วน แล้้วเราก็็พยายามทำำ�เรื่่�ององค์์ความรู้้�
และการเรีียนรู้้�ให้้มากขึ้้น�
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อุุตสาหกรรมการแพทย์์และสุุขภาพ

นพ.ธนาธิิป ศุุภประดิิษฐ์์
รัักษาการประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ธนบุุรีีเฮลท์์แคร์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

“ประเทศไทย เรายัังมีีอะไรให้้สตาร์์ทอััพ
ทำำ�อีีกเยอะ โดยเฉพาะการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งในส่่วนหลัังบ้้าน (back office)
และหน้้าบ้้าน (front office)
ทุุกวัันนี้้�มีีชาวต่่างชาติิจาก 150 ชาติิ
เดิินทางมาหาแพทย์์ ไทย 2 ล้้านครั้้�งต่่อปีี
เพราะเรามีีความเป็็นมืืออาชีีพ
(professionalism) และการได้้มาตรฐาน
(standardization) ในด้้านสุุขภาพ”
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Disruptive Technology กัับการแพทย์์
‘AI’ ตอนนี้้�ที่่�เห็็นชััดก็็คืือ การอ่่านผลเอกซเรย์์ AI สามารถเรีียนรู้้�ได้้ แต่่สุุดท้้าย
หมอยัังต้้องเป็็นคนอ่่าน เพราะฉะนั้้น� มัันจะช่่วยลดความผิิดพลาด และย่่นระยะเวลาของ
การอ่่านผล ทำำ�ให้้หมอได้้ประโยชน์์ คืือ มีีเครื่่อ� งช่่วยตรวจสอบเบื้้อ� งต้้น ช่่วยประหยััดแรง
ส่่วนคนไข้้ก็็ได้้ประโยชน์์ เพราะประหยััดเวลา ตรวจเร็็วขึ้้�น อีีกหน่่อยที่่�โรงพยาบาล
นอกจากจะวััดความดััน ส่่วนสููง และน้ำำ��หนััก อาจจะมีีการวััดคลื่่�นหััวใจเก็็บไว้้เป็็นข้้อมููล
ส่่วนหนึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์กัับคนไข้้ในเชิิงความปลอดภััย
‘Blockchain’ หลัังจากมีีระบบคอมพิิวเตอร์์ ทุุกอย่่างเป็็นดิิจิทัิ ลั ข้้อมููลจะอยู่่�กับั โรงพยาบาล
ทั้้ง� หมด ซึ่่ง� มีีทั้้ง� ข้้อมููลส่่วนตััว และส่่วนหนึ่่�งเป็็นความเห็็นของแพทย์์และพยาบาล ซึ่่ง� เป็็น
ความลัับ Blockchain ก็็อาจจะมาแก้้ปััญหานี้้�ในบางส่่วนคืือ ดึึงข้้อมููลบางส่่วนที่่�จำำ�เป็็น
กลัับมาอยู่่�กับั คนไข้้ เช่่น ประวััติกิ ารรัักษา ผลเอกซเรย์์ หรืือการวิินิจิ ฉััย
แม้้กระทั่่�ง หมายเลขเดีียวของผู้้�ป่่วยนอก (Single Hospital Number หรืือ HN) ตอนนี้้�
ก็็มีีปััญหา ในฐานะที่่�เป็็นโรงพยาบาลเอกชนมีีผู้้�อำำ�นวยการเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ ความรัับผิิด
ทางกฎหมายเป็็นของผู้้�ดำ�ำ เนิินการ ดัังนั้้น� แม้้จะอยู่่�ในเครืือเดีียวกััน การขอข้้อมููลเวชระเบีียน
ระหว่่างกัันก็็ทำำ�ได้้ยาก ต้้องตกลงกัันระหว่่างผู้้�บริิหารทั้้�งสองฝ่่าย เป็็นเรื่่�องของความลัับ
ที่่อ� าจรั่่ว� ไหล ซึ่่ง� ความเป็็นส่่วนตััวด้้านข้้อมููลสุุขภาพเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญั เช่่น ถ้้าข้้อมููลบอกว่่า
ท่่านเป็็นมะเร็็ง ท่่านมีีโอกาสจะมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้อีีก 3 ปีี แค่่นี้้�ก็็เป็็นความเสี่่�ยงมหาศาล หรืือ
HIV โดยสถิิติปิ ระชากรไทยมีีเชื้้อ� HIV ประมาณร้้อยละ 1 ซึ่่ง� ก็็ไม่่มีีใครอยากเปิิดเผย
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‘เทคโนโลยีีจีโี นม’ โครงการจีีโนม (Human Genome Project) มีีมาตั้้ง� แต่่ปีี 2533 สมััยก่อ่ น
การหารููปแบบจีีโนมหรืือข้้อมููลทางพัันธุุกรรมของคนใช้้เวลาเป็็นปีี แต่่ด้้วยความเร็็วของ
คอมพิิวเตอร์์ในปััจจุุบันั ตอนนี้้ที่่� โ� รงพยาบาลเอกชน เราตรวจยีีนได้้โดยใช้้เงิิน 4-5 หมื่่�นบาท
เรีียกว่่า การตรวจเบสดีีเอ็็นเอ (DNA sequencing) ใช้้เวลาเพีียงไม่่กี่่�ชั่่�วโมงก็็จะรู้้�ว่่า
เรามีีคู่่�เบสอย่่างไรในยีีน 8,000 ยีีนของเรา มีียีนี ที่่เ� ป็็นโรคอะไร ทำำ�ให้้มีค่ี า่ ทำำ�นาย (predictive
value) สููงขึ้้น� มาก
ถ้้าตอนนี้้�เราไปตรวจยีีนแล้้วพบว่่ามีีโอกาสเป็็นมะเร็็งเต้้านมมากกว่่าคนปกติิ 150 เท่่า
หรืือมีีโอกาสเป็็นมะเร็็งเต้้านม 83% ถ้้าข้้อมููลนี้้�เกิิดรั่่�วไปถึึงบริิษััทประกัันเบี้้�ยประกัันเพิ่่�ม
เป็็น 100 เท่่า ผู้้�เอาประกัันก็็เดืือดร้้อน เพราะฉะนั้้�น Disruptive Technology เกี่่�ยวกัับ
เทคโนโลยีีข้้อมููลในเชิิงการแพทย์์จึึงมีีทั้้�งคุุณและโทษมหาศาล

โอกาสของสตาร์์ทอััพ
ในโรงพยาบาลทุุกวัันนี้้� ดิิจิิทััลจะเข้้ามาช่่วยเรื่่�องประสิิทธิิภาพ ตอนนี้้�หลายสตาร์์ทอััพ
มาช่่วยเรื่่�องการจััดคิิวในโรงพยาบาล ตั้้�งแต่่การนััดวััน เวลา ลงทะเบีียนออนไลน์์
เมื่่�อคนไข้้เข้้ามาแล้้ว จะมีีการเก็็บสถิิติิว่่า หมอคนนี้้�เป็็นหมอหััวใจใช้้เวลาตรวจคนไข้้
คนละประมาณ 10 นาทีี ส่่วนคนนี้้�เป็็นหมอเบาหวาน ตรวจนานหน่่อย ครึ่่�งชั่่�วโมง
จััดคิิวให้้มารอหน้้าห้้อง คนไข้้จะรู้้�เลยว่่าต้้องไปอยู่่�ตรงไหน สตาร์์ทอััพช่่วยโรงพยาบาล
ได้้ตรงนี้้�
สำำ�หรับั ประเทศไทย เรายัังมีีอะไรให้้สตาร์์ทอััพทำ�อี
ำ กี เยอะ โดยเฉพาะการเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งในส่่วนหลัังบ้้าน (back office) และหน้้าบ้้าน (front office) เพราะประเทศไทย
มีี การท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง การแพทย์์ (medical tourism) ที่่� ใ หญ่่ ที่่ � สุ ุ ด ในโลกมา 25 ปีี
ประเทศไทย อยู่่�ในอัันดัับที่่� 6 ของประเทศที่่�มีีบริิการทางการแพทย์์ดีีที่่�สุุด ทุุกวัันนี้้�
มีีชาวต่่างชาติิจาก 150 ชาติิเดิินทางมาหาแพทย์์ ไทย 2 ล้้านครั้้�งต่่อปีี เพราะเรามีีความ
เป็็นมืืออาชีีพ (professionalism) และการได้้มาตรฐาน (standardization) ในด้้านสุุขภาพ
ซึ่่�งก็็คืือวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี สำำ�หรัับการดููแล เรามีีด้้านการจััดการความสััมพัันธ์์
และการดููแลลููกค้้า (soft side) ซึ่่�งเป็็นกุุญแจของความสำำ�เร็็จ
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อุุตสาหกรรมค้้าปลีีก

วรวุุฒิิ อุ่่�นใจ
ประธานสมาคมผู้้�ค้้าปลีีกไทย

“ถ้้าเป็็นผู้้�ค้้า (trader) หรืือ SMEs
ที่่�ค้้าขาย คุุณไม่่มีีทางสต๊๊อกของ
เยอะได้้เท่่า Alibaba และถ้้าเขาขายเร็็ว
ขายถููก ส่่งเร็็ว รู้้�จัักลููกค้้าคนไทยดีีกว่่า
คุุณจะสู้้�กัับเขาอย่่างไร นี่่�คืือ
คำำ�ถามที่่�ต้้องระดมสมองทั้้�งรััฐ
และเอกชนมาช่่วยกััน”
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สถานการณ์์ของค้้าปลีีกไทย
ธุุ ร กิิ จ ค้้ า ปลีี ก เป็็ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� ไ ด้้ รั ั บ ผลกระทบพอสมควร จากตัั ว เลขของการค้้ า ปลีี ก
ในประเทศไทย พบว่่าธุุรกิิจค้้าปลีีกเริ่่�มมีีปััญหามา 4-5 ปีีแล้้ว ที่่�มีีปััญหาคืือ การเติิบโต
ของค้้าปลีีกไทยต่ำำ��ผิิดปกติิ ปกติิถ้้า GDP ของประเทศคืือ 5% การเติิบโตของค้้าปลีีก
จะอยู่่�ที่่ป� ระมาณ 6-6.5% คืือจะโตกว่่า GDP ประมาณ 1-1.5% นี่่เ� รีียกว่่าปกติิ แต่่ 4-5 ปีี
ที่่�ผ่่านมา ค้้าปลีีกไทยโตต่ำำ��กว่่า GDP ประมาณ 0.5-1% มาโดยตลอด ซึ่่�งสะท้้อนว่่า
กำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคมีีปััญหา
ถ้้าดููคุุณภาพของค้้าปลีีกไทยไม่่ว่่าค้้าปลีีกชั้้�นนำำ�อย่่างพารากอน เซ็็นทรััลเวิิลด์์ หรืือ
ศููนย์์การค้้าใหญ่่ๆ เราเป็็นประเทศที่่เ� ป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรมค้้าปลีีก เพราะเรามีีการทำำ�ให้้
เป็็นไลฟ์์สไตล์์เซ็็นเตอร์์มาก่่อนจะเกิิดยุุคออนไลน์์มามากกว่่า 10 ปีีแล้้ว เป็็นศููนย์์การค้้า
หรืือเป็็นห้้างที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคหรืือลููกค้้าใช้้เวลาอยู่่�ในห้้างได้้ทั้้�งวัันตั้้�งแต่่เช้้าถึึงเย็็น
ซึ่่�งนี่่�เป็็นจุุดหนึ่่�งที่่�ผู้้�ประกอบการค้้าปลีีกไทยค่่อนข้้างเข้้มแข็็ง

การแข่่งขัันกัับผู้้�ประกอบการค้้าปลีีกดิิจิิทััลรายใหญ่่จากต่่างประเทศ
สิ่่�งหนึ่่�งที่่�กดดัันค้้าปลีีกไทยคืือ ผู้้�ประกอบการค้้าปลีีกดิิจิิทััลรายใหญ่่จากต่่างประเทศ
ซึ่่ง� วัันนี้้เ� ป็็นจีีนทั้้ง� หมด ไม่่ว่า่ Lazada ไม่่ว่า่ Shopee คนไทยที่่�ทำ�ำ แพลตฟอร์์มอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
(e-marketplace platform) สููญพัันธุ์์�ไปหมดแล้้ว ไม่่มีีใครมีีศัักยภาพแข่่งกัับเขาได้้
สิ่่ง� ที่่น่� า่ ตกใจก็็คือื การบุุกเข้้ามาของผู้้�เล่่นระดัับโลก เขามาด้้วยการเผาเงิินเพื่่�อสร้้างตลาด
ทำำ�ให้้เราเจอโปรโมชั่่�นที่่�ขายต่ำำ��กว่่าทุุน และค้้าปลีีกดั้้�งเดิิมสู้้�ไม่่ไหว แต่่เมื่่�อเวลาที่่�ค้้าปลีีก
ออนไลน์์ขายต่ำำ�� กว่่าทุุน ไม่่มีีใครไปจััดการ เหมืือนกัับเป็็นสุุญญากาศทางการปฏิิบัติั ิในการ
ควบคุุมกลไกตลาด
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ผลกระทบจาก Alibaba และ Lazada
สำำ�หรับั สึึนามิิออนไลน์์ที่่กำ� �ลั
ำ งั จะเข้้ามาในไทย ผู้้�ประกอบการ SMEs ต้้องกลััว และห้้างค้้าปลีีก
ต่่างจัังหวััดต้้องกลััว เพราะห้้างค้้าปลีีกในเมืือง คนยัังมีีพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตในห้้าง
ห้้างค้้าปลีีกในเมืือง ในกรุุงเทพฯ มีีสินิ ค้้าครบและมากพอที่่จ� ะทำำ�ให้้ลูกู ค้้ารู้้�สึกึ อยากเข้้าไป
เดิินหาสิินค้้า แต่่ห้า้ งค้้าปลีีกชานเมืืองไม่่เหมืือนกััน เพราะมีีของจำำ�กัดั ยิ่่ง� มาเจอออนไลน์์
ที่่�มีีการสต๊๊อกสิินค้้าได้้แบบไม่่จำำ�กััด ห้้างเล็็กๆ ที่่�สายป่่านไม่่ยาว สิินค้้าไม่่หลากหลาย
พื้้น� ที่่จั� ดั แสดงสิินค้้าไม่่มากพอจะไปก่่อนเลย นี่่คื� อื สิ่่ง� ที่่น่� า่ กัังวลว่่า SMEs ไทยจะปรัับตััวไม่่ทันั
สิ่่�งที่่�อีีคอมเมิิร์์ซน่่ากลััวที่่�สุุดคืือ Big Data กัับ AI ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เขารู้้�พฤติิกรรมของคนไทย
ทั้้ง� หมดโดยละเอีียด ในจีีน ยกตััวอย่่างห้้าง Hema หรืือ Alibaba ใช้้ Big Data และ AI ใน
การคาดการณ์์สต๊๊อกที่่�อยู่่�ในห้้างได้้อย่่างแม่่นยำำ�ไม่่ต่ำำ��กว่่า 98% แม้้กระทั่่�งอาหารสด
ซึ่ง�่ ผู้้�ประกอบการไทย ณ เวลานี้้�ไม่่มีีใครมีี
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� วัันนี้้� ถ้้า Alibaba หรืือ Lazada มาตั้้ง� ที่่เ� ขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก
(EEC) เขามีีคลัังสิินค้้าขนาดใหญ่่พื้้�นที่่�หลายแสนตารางเมตรสำำ�หรัับรองรัับสิินค้้าไว้้
ล่่วงหน้้า นั่่�นหมายความว่่า ต่่อไปต้้นทุุนการกระจายสิินค้้าจะถููกลง เพราะเขาส่่งมาทาง
เรืือได้้ ไม่่ต้้องส่่งมาทางเครื่่�องบิิน เมื่่�อก่่อนพอมีีคำำ�สั่่�งซื้้�อค่่อยให้้ทางจีีนส่่งมา ซึ่่�ง
ค่่าขนส่่งแพง แล้้วเขาเอา Big Data และ AI มาวิิเคราะห์์ว่า่ คนไทยซื้้�ออะไรและไม่่ซื้้อ� อะไร
เขาจะสต๊๊อกของที่่�คุุณจะซื้้�อ และมีีแผนจะซื้้�อล่่วงหน้้าได้้อย่่างแม่่นยำำ�ถููกต้้อง เมื่่�อถึึง
ตอนนั้้�น เขาจะเป็็นคนเดีียวที่่�มีีของ และส่่งได้้เร็็วในราคาที่่�ถููก ซึ่่�งผู้้�ประกอบการไทย
ทั้้�งหมดจะพ่่ายแพ้้

หน้้าตาของธุุรกิิจค้้าปลีีกในอนาคต
ถ้้าเป็็นผู้้�ค้้า (trader) หรืือ SMEs ที่่�ค้้าขาย คุุณไม่่มีีทางสต๊๊อกของเยอะได้้เท่่า Alibaba
และถ้้าเขาขายเร็็ว ขายถููก ส่่งเร็็ว รู้้�จัักลููกค้้าคนไทยดีีกว่่า คุุณจะสู้้�กัับเขาอย่่างไร นี่่�คืือ
คำำ�ถามที่่�ต้้องระดมสมองทั้้�งรััฐและเอกชนมาช่่วยกััน เราจึึงจะหาวิิธีีจััดการกัับเรื่่�องนี้้�ได้้
หรืือเอาตััวรอดได้้ แต่่ถ้้าไม่่จััดการและปล่่อยไปตามยถากรรม ให้้เทคโนโลยีีบวกกัับทุุน
มหาศาลมาแข่่งกัับเรา เราตายหมู่่� นี่่คื� อื สิ่่ง� ที่่น่� า่ เป็็นห่่วง
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ภาคบริิการโรงแรม

รุ่่�งโรจน์์ สีีเหลืืองสวััสดิ์์�
รองประธานสภาอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย

“ถ้้าประเทศไทยเรามีี corporate vision
คืือมองว่่าสิ่่�งที่่�เราอยากจะเห็็น อยากจะเป็็น
อยากจะมีีอะไร ให้้เป็็นฉัันทามติิ แล้้วภาครััฐต้้อง
support อย่่างผมอยู่่�ในอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
ตอนนี้้� ได้้ 2.2 ล้้านล้้านบาท ถ้้าจะมองไป
3.3 ล้้านล้้านบาทก็็ ไม่่ยาก แต่่ต้้องปรัับตััว
ปรัับโครงสร้้าง ทำำ�ให้้คมนาคมให้้มัันสะดวก
คนไปกลัับปลอดภััย ทำำ�ให้้ประเทศไทย
ทุุกตำำ�บลเป็็น Community-based
Tourism (CBT) ท่่องเที่่�ยวได้้หมดเลย
ยิ่่�งมีีดิิจิิทััลอย่่างนี้้� มัันเป็็นการช่่วย
ให้้คนรู้้�จัักไม่่ยาก”
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ผู้้�ประกอบการปรัับตััวใช้้ออนไลน์์
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ถามว่่าเราปรัับตััวอย่่างไร ที่่�เห็็นชััดเจนตอนนี้้�ก็็คืือ
การจองที่่�พัักออนไลน์์ (Online Travel Agents หรืือ OTA) ซึ่่�งแพลตฟอร์์มที่่�นิิยมคืือ
Agoda, Booking.com และ Expedia แต่่การเข้้าไปอยู่่�ในแพลตฟอร์์มก็็ต้้องถููกเรีียก
เก็็บค่่าธรรมเนีียมในอััตรา 17-35% ของรายได้้ ผู้้�ประกอบการบางรายจึึงต้้องสร้้าง
เว็็บไซต์์ของตััวเองควบคู่่�กัันไป

บทบาทภาครััฐ
การเข้้ามาของเทคโนโลยีีเป็็นโอกาสของประเทศไทย แต่่ภาครััฐต้้องให้้ความเป็็นธรรม
คืือทุุกฝ่่ายต้้องเสีียภาษีี โรงแรมระดัับ 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว จึึงจะต่่อสู้้�ได้้ สำำ�หรัับการ
สร้้างแพลตฟอร์์มของคนไทยเพื่่�อจองที่่�พัักในประเทศไทย เราก็็หวัังพึ่่�งรััฐบาลแต่่ก็็ไม่่มีี
แขกมาใช้้ สุุดท้้ายเราก็็ต้้องไปใช้้ Agoda หรืือ Expedia
ถ้้าประเทศไทยเรามีี corporate vision คืือมองว่่าสิ่่�งที่่�เราอยากจะเห็็น อยากจะเป็็น
อยากจะมีีอะไร ให้้เป็็นฉัันทามติิ แล้้วภาครััฐต้้อง support อย่่างผมอยู่่�ในอุุตสาหกรรม
ท่่องเที่่�ยว ตอนนี้้� ได้้ 2.2 ล้้านล้้านบาท ถ้้าจะมองไป 3.3 ล้้านล้้านบาท ก็็ ไม่่ยาก
แต่่ต้้องปรัับตััว ปรัับโครงสร้้าง ทำำ�ให้้คมนาคมให้้สะดวก คนไปกลัับปลอดภััย ทำำ�ให้้
ประเทศไทยทุุกตำำ�บลเป็็น Community-based Tourism (CBT) ท่่องเที่่�ยวได้้หมดเลย
ยิ่่�งมีีดิิจิิทััลอย่่างนี้้� มัันเป็็นการช่่วยให้้คนรู้้�จัักไม่่ยาก
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ภาคบริิการขนส่่งผู้้�โดยสารทางบก

วิิฑููรย์์ แนวพานิิช
นายกสมาคมการค้้าเครืือข่่ายแท็็กซี่่� ไทย

“เราต้้องใช้้กติิกาเดีียวกััน และถ้้ามีีกติิกาแล้้ว
สิ่่�งที่่�เรากลััวที่่�สุุดคืือ การบัังคัับใช้้กติิกา
ของรััฐบาลไทย ของเจ้้าหน้้าที่่�ไทย
บัังคัับใช้้ ได้้จริิงหรืือเปล่่า ยกตััวอย่่างเช่่น
กฎหมายห้้ามนำำ�รถป้้ายดำำ�มารัับจ้้าง
บัังคัับใช้้ ได้้จริิงหรืือ พวกเราเจอสึึนามิิลููกนี้้�
ถ้้าไม่่รวมตััวกัันสู้้� ผมเชื่่�อว่่าทั้้�งปลาเล็็กและ
ปลาใหญ่่ตายเกืือบทั้้�งหมด วัันนี้้�การเกิิดขึ้้�น
ของระบบใหม่่และการทำำ�ให้้ระบบเก่่าอยู่่�ได้้ด้้วย
ขึ้้�นอยู่่�กัับนโยบายของรััฐ ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ”
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ผลกระทบจากแอปพลิิเคชัันเรีียกแท็็กซี่่�
ในช่่วงแรกที่่�แอปพลิิเคชัันเรีียกแท็็กซี่่�เข้้ามา ทำำ�ให้้ผู้้�โดยสารที่่�เคยใช้้บริิการเรีียกรถจาก
สหกรณ์์แท็็กซี่่�หายไปประมาณ 10% หรืือคิิดเป็็นจำำ�นวน 1-2 เที่่�ยวต่่อวััน ดัังนั้้�น
สหกรณ์์แท็็กซี่่�จึึงต้้องปรัับตััว
การเข้้ามาของแอปพลิิเคชัันเรีียกรถแท็็กซี่่�ส่่งผลกระทบในเชิิงบวก ทั้้�งต่่อผู้้�บริิโภค
และคนขัับแท็็กซี่่� โดยผู้้�บริิโภคมีีตััวเลืือกในการเดิินทางที่่�มากขึ้้�น มีีความสะดวกสบาย
ในการเรีียกรถแท็็กซี่่ม� ากขึ้้น� คนขัับแท็็กซี่่มี� รี ายได้้ที่่ม� ากขึ้้น� เพราะมีีจำ�ำ นวนผู้้�โดยสารมากขึ้้น�
ได้้ทำำ�รอบโดยสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และได้้โปรโมชั่่�นจากบริิษััท Grab และ LINE
มาช่่วยอีีก เช่่น การการัันตีีรายได้้ขั้้น� ต่ำำ�ที่่
� ค� นขัับจะได้้ หากขัับไปในพื้้�นที่่ที่่� ร� ถติิดในช่่วงเช้้า
นอกจากนั้้น� คนขัับรถแท็็กซี่่ยั� งั เลืือกผู้้�โดยสารได้้มากขึ้้น�
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การร้้องเรีียนเรื่่�องการปฏิิเสธผู้้�โดยสารลดน้้อยลง เดิิมคนขัับแท็็กซี่่�ปฏิิเสธผู้้�โดยสาร
เนื่่�องจากรายได้้ที่่�ไม่่เพีียงพอต่่อการเลี้้�ยงชีีพจึึงต้้องเลืือกผู้้�โดยสาร (เพราะไม่่อยากขัับ
ไปในพื้้�นที่่�รถติิด) แต่่หลัังจากที่่�ใช้้แอปพลิิเคชััน คนขัับมีีรายได้้มากขึ้้�น ขณะเดีียวกััน
ผู้้�โดยสารก็็มีีทางเลืือกมากขึ้้�นจากการใช้้แอปพลิิเคชััน จึึงเกิิดการร้้องเรีียนคนขัับที่่�
ปฏิิเสธผู้้�โดยสารน้้อยลง
ปััญหาเรื่่�องการขัับอ้้อมและการร้้องเรีียนเรื่่�องมารยาทของแท็็กซี่่�ลดน้้อยลง ปััญหา
อาชญากรรมของรถแท็็กซี่่�ก็็ลดลง เพราะว่่าการขัับรถหนึ่่�งรอบไม่่ได้้มีีคนเห็็นแค่่สองคน
แอปพลิิเคชัันทำำ�ให้้มีีคนเห็็นมากกว่่านี้้� และถ้้ามีีปััญหา บริิษััทเจ้้าของแอปพลิิเคชััน
จะเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบให้้ นอกจากนี้้� บริิษัทั Garb และ LINE ยัังมีีการสร้้างสิ่่ง� จููงใจให้้คนขัับ
ตั้้�งใจทำำ�งานดีี โดยสร้้างระบบให้้คะแนนเพื่่�อประเมิินพฤติิกรรมของคนขัับและให้้รางวััล
กัับคนขัับที่่�ทำำ�งานดีี ผู้้�โดยสารรถแท็็กซี่่�จึึงมีีความมั่่�นใจในการนั่่�งแท็็กซี่่�มากขึ้้�น

ผลกระทบเชิิงลบของแอปพลิิเคชัันเรีียกรถแท็็กซี่่�
ความเสี่่�ยงเรื่่�องอำำ�นาจต่่อรองต่่อบริิษััทเอกชน 2 บริิษััทใหญ่่ ที่่�อาจปรัับขึ้้�นราคา
ค่่าโดยสารได้้ในอนาคต ถ้้าครองตลาดใหญ่่ของภาคบริิการขนส่่งทางบกได้้แล้้ว

เทคโนโลยีีเข้้ามาทั้้�งช่่วยและทำำ�ลายอาชีีพ ขึ้้�นอยู่่�กัับการรู้้�จัักปรัับตััว
เทคโนโลยีีเข้้ามาทั้้�งช่่วยและทำำ�ลายอาชีีพ ตอนแรกเข้้ามาทำำ�ลาย แต่่ถ้้าคนขัับแท็็กซี่่�
รู้้�จัักปรัับตััวให้้ทัันกัับเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนไปแล้้ว จะพบว่่า สามารถนำำ�เทคโนโลยีีมาช่่วย
ในการประกอบอาชีีพได้้ ในอนาคตน่่าจะไม่่ได้้มีีแอปพลิิเคชัันเรีียกรถแท็็กซี่่�เพีียงแค่่
2 รายใหญ่่คืือ Grab กัับ LINE น่่าจะมีีมากกว่่านี้้� แต่่จะไม่่มากจนเกิินไป

64 | รัับมืือเทคโนโลยีีป่่วนไทย

การปรัับตััวของภาครััฐ
แอปพลิิเคชัันเรีียกรถแท็็กซี่่ข� องภาครััฐ Taxi OK ยัังสู้้�ภาคเอกชนไม่่ได้้ ปััญหาของภาครััฐ
คืือ แอปพลิิเคชััน Taxi OK ของภาครััฐเกิิดจากการจััดซื้้�อจััดจ้้างเพีียงครั้้�งเดีียว มีีการ
พััฒนาโปรแกรมเพีียงครั้้�งเดีียว ในขณะที่่�การใช้้แอปพลิิเคชัันจริิงๆ ต้้องมีีการพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพราะเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนเร็็ว

การรัับมืือกัับแพลตฟอร์์มออนไลน์์
เราต้้องใช้้กติิกาเดีียวกััน และถ้้ามีีกติิกาแล้้ว สิ่่�งที่่�เรากลััวที่่�สุุดคืือ การบัังคัับใช้้กติิกา
ของรััฐบาลไทย ของเจ้้าหน้้าที่่�ไทย บัังคัับใช้้ได้้จริิงหรืือเปล่่า ยกตััวอย่่างเช่่น กฎหมาย
ห้้ามนำำ�รถป้้ายดำำ�มารัับจ้้าง บัังคัับใช้้ได้้จริิงหรืือ พวกเราเจอสึึนามิิลูกู นี้้� ถ้้าไม่่รวมตััวกัันสู้้�
ผมเชื่่�อว่่าทั้้�งปลาเล็็กและปลาใหญ่่ตายเกืือบทั้้�งหมด วัันนี้้�การเกิิดขึ้้�นของระบบใหม่่
และการทำำ�ให้้ระบบเก่่าอยู่่�ได้้ด้้วย ขึ้้�นอยู่่�กัับนโยบายของรััฐ ขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้บริิการ
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อุุตสาหกรรมสื่่�อ

นพ.ประวิิทย์์ ลี่่�สถาพรวงศา
กรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์
และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.)

“สิ่่�งที่่�สื่่�อพยายามพููดคืือ
เขาไม่่ได้้ต้้องการแพลตฟอร์์มที่่�ใหญ่่
แต่่เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ทำำ�
ให้้ธุุรกิิจของเขาอยู่่�ได้้
พวกเขาต้้องการแพลตฟอร์์ม
ที่่�มีีที่่�ให้้คนไทยยืืน”
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กสทช. กัับการกำำ�กัับดููแลสื่่�อยุุคใหม่่
สื่่�อต่่างจากธุุรกิิจอื่่�น เราซื้้�อเนื้้�อหา (content) ในนั้้�น ดัังนั้้�น มัันจึึงถููกป่่วน รุุนแรงกว่่า
กิิจการอื่่�น รััฐต้้องคาดการณ์์ว่่า ในอนาคตจะเกิิดอะไรขึ้้�น และต้้องเตรีียมการรองรัับ
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น สำำ�หรัับ กสทช. ตามกฎหมายไทย สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ ไม่่มีีการกำำ�กัับดููแลอย่่างเป็็น
กิิจจะลัักษณะ มีี พ.ร.บ.จดแจ้้งการพิิมพ์อ์ ย่่างเดีียว สื่่อ� ออนไลน์์ก็็ไม่่มีกี ารกำำ�กับั ดููแล มีีแค่่
พ.ร.บ.ว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ ถ้้าทำำ�ผิิดจึึงจะไปไล่่จัับ ถ้้าไม่่ผิิด
ก็็ เ ป็็ น เสรีี ภ าพในการพูู ด (freedom of speech) หรืื อ เสรีี ภ าพในการแสดงออก
(freedom of expression) ดัังนั้้�น กสทช. ดููแลทีีวีีกัับวิิทยุุที่่�เป็็นทีีวีีกัับวิิทยุุจริิงๆ
พอเป็็นทีีวีีที่่�ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต มัันไม่่ใช่่ทีีวีี อำำ�นาจของเราไปไม่่ถึึง ดัังนั้้�น การกำำ�กัับดููแล
สื่่�อจึึงไม่่ได้้เฉพาะเจาะจงอยู่่�กัับ กสทช. มัันอยู่่�ที่่�รััฐจะต้้องมองให้้ออกว่่า การกำำ�กัับดููแล
แบบหลอมรวมคืืออะไร
ที่่�สำำ�คััญคืือ ตอนนี้้�มีีมีีเดีียแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่่�มาแข่่งกัับสื่่�อจริิง ตััวอย่่างเช่่น
แต่่ก่่อน LINE เป็็นแค่่การส่่งข้้อความคุุยกััน แต่่ตอนนี้้� LINE มีีข่่าว มีีทีีวีี มีีละครให้้ดูู
มีีการจ่่ายเงิิน มีีแท็็กซี่่� มีี LINE MAN มีีทุกุ อย่่าง พวกนี้้จ� ะสร้้างตััวเองให้้เป็็นแพลตฟอร์์ม
ที่่�ให้้ทั้้ง� 24 ชั่่ว� โมงของเราอยู่่�กับั เขาให้้นานที่่สุ� ดุ เหมืือนกัันกัับ Facebook แต่่ก่อ่ นก็็เป็็นแค่่
การส่่งข้้อความ ตอนนี้้�ก็็มีีรููป และปััจจุุบัันก็็มีี การถ่่ายทอดสด มีีการซื้้�อขายผ่่าน
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ มีีทุุกสิ่่�งทุุกอย่่าง Facebook ก็็พยายามจะให้้มีีการจ่่ายเงิิน ดัังนั้้�น
ทุุกคนมีีแนวคิิดเดีียวกััน คืือเป็็นแพลตฟอร์์มที่่ทำ� �ำ ให้้คนอยู่่�กับั เขาให้้นานที่่สุ� ดุ ใน 24 ชั่่ว� โมง
ปััญหาของสื่่�อออนไลน์์ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นสื่่�อข้้ามชาติิ ซึ่่�งเรากำำ�กัับดููแลไม่่ถึึง เพราะเป็็น
เสรีีภาพในการแสดงออก พวกเราทุุกคนเป็็นสื่่�อได้้ เสรีีภาพในการพููด ทุุกคนพููดได้้
ทุุกคนเป็็นนัักข่่าวได้้ ถ้้าไม่่ผิิดกฎหมาย ไม่่มีีปััญหา ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�สื่่�อหลัักแข่่งกัันอยู่่�
ไม่่ได้้แข่่งกัับเพีียงแค่่ประชาชนทั่่�วไป ยัังแข่่งกัับแพลตฟอร์์มต่่างประเทศซึ่่�งมีีทุุนหนา
กว่่า มีีการกำำ�กัับดููแลที่่�ไปไม่่ถึึง นี่่�คืือโจทย์์ที่่�เราต้้องดูู
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เรื่่อ� งนี้้�ใหญ่่กว่่า กสทช. เพราะเป็็นสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั (digital media) เราต้้องรู้้�ว่า่ รััฐจะมีีวิธีิ จัี ดั การ
อย่่างไร จะทำำ�ให้้เกิิดการกำำ�กัับดููแลที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันบนสนามเดีียวกััน เพราะ
กติิกาหนึ่่�ง สื่่�อโทรทััศน์์ออกไม่่ได้้ แต่่สื่่�อออนไลน์์ออกได้้ หรืืออีีกกติิกาหนึ่่�ง สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
ออกไม่่ได้้ แต่่สื่่อ� ออนไลน์์ออกได้้ มีีการพููดถึึงทางออกมากมาย แต่่ตอนนี้้ก็� ยั็ งั เป็็นปััญหา
อยู่่�ว่่าเราควรจะทำำ�อย่่างไร

‘แพลตฟอร์์มไทย’ ทางรอดของวงการสื่่�อ?
การทำำ � ให้้ เ ป็็ น แพลตฟอร์์ มคื ื อ การเพิ่่� มอำ ำ � นาจต่่ อ รอง เพราะตอนนี้้ � แ ต่่ ล ะสถานีี
เป็็นผู้้�ผลิิตเนื้้�อหา (content) เวลาจะเอา content ไปขายที่่�ต่่างประเทศ มัันก็็เป็็นอำำ�นาจ
ต่่อรองเดี่่�ยว แต่่ถ้้าเราทำำ�ให้้เกิิดแพลตฟอร์์มได้้ เราก็็จะมีีอำำ�นาจต่่อรองมากขึ้้�น
ธุุรกิิจสื่่�อบอกว่่า เขาปรัับตััวมาตลอด ส่่งคนไปฝึึกทัักษะดิิจิิทััล ปรัับวิิธีีการผลิิตให้้เป็็น
ดิิจิิทััล ลดต้้นทุุน เขาทำำ�หมด แต่่เขาสู้้�ไม่่ได้้ เพราะเขาสู้้�กัับแพลตฟอร์์ม ดัังนั้้�น
สิ่่�งที่่�สื่่�อพยายามพููดคืือ เขาไม่่ได้้ต้้องการแพลตฟอร์์มที่่�ใหญ่่ แต่่เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ทำำ�ให้้
ธุุรกิิจของเขาอยู่่�ได้้ พวกเขาต้้องการแพลตฟอร์์มที่่�มีีที่่�ให้้คนไทยยืืน เพราะไม่่อย่่างนั้้�น
ธุุรกิิจไทยจะต้้องไปพึ่่�งแพลตฟอร์์มต่่างชาติิ ซึ่่�งไม่่มีีอำำ�นาจในการกำำ�กัับดููแลไม่่มีีอำำ�นาจ
ในการต่่อรอง ไม่่มีีอำำ�นาจในการเก็็บรัักษาข้้อมููล เพราะต่่างชาติิเอาข้้อมููลไปหมด
คำำ�ถามก็็คือื การจััดการแพลตฟอร์์ม การรองรัับแพลตฟอร์์มให้้เป็็นรููปธรรม จะทำำ�อย่่างไร
ตอนนี้้�เศรษฐกิิจทั่่�วโลกขัับเคลื่่�อนด้้วยภาคเอกชน ไม่่ ใช่่ภาครััฐ ดัังนั้้�น ชััดเจนว่่า
แพลตฟอร์์มถููกขัับเคลื่่�อนโดยภาคเอกชน แต่่รััฐจะสนัับสนุุนให้้แพลตฟอร์์มคงอยู่่�ได้้
อย่่างไร ตััวอย่่างเช่่น รััฐอาจจะต้้องเป็็นคนก่่อรููป แต่่ต้้องมีีวิิสััยทััศน์์ร่่วมกัันระหว่่าง
รััฐและเอกชน เป้้าหมายที่่�อยากเห็็นคืืออะไร มัันคืือฉัันทามติิที่่�เราสร้้างร่่วมกัันระหว่่าง
รััฐกัับเอกชน เมื่่�อได้้ฉัันทามติิ เราก็็จะวางแนวทางว่่า การจะทำำ�ให้้เกิิดแพลตฟอร์์ม
เราต้้องวางแผนอะไรบ้้าง ต้้องพััฒนาคนอย่่างไร ต้้องพััฒนาทัักษะอย่่างไร ต้้องพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานอย่่างไร
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เรีียบเรีียงจากการสััมมนาวิิชาการเรื่่�อง
“เศรษฐกิิจไทยในยุุค Disruptive Technology:
พลิิกความปั่่�นป่่วนเป็็นโอกาส”
วัันพฤหััสบดีีที่่� 9 มกราคม 2563
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บทที่่� 4
ประเทศไทยควรรัับมืือกัับ
เทคโนโลยีีป่่วนอย่่างไร
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ทุุกภาคส่่วนต้้องเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล (Digital Transformation)
โดยเริ่่�มจากการปรัับแนวคิิด (Mindset) คิิดและลงมืือทำำ�
ภาคธุุรกิิจ ภาคธุุรกิิจ ควรนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ รวบรวมและ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ประโยชน์์ และหาตลาดเฉพาะหรืือโอกาสทางธุุรกิิจ
ใหม่่ ในเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
แรงงาน แรงงานควรพััฒนาทัักษะด้้านดิิจิิทััล และทัักษะใหม่่ๆ ในสาขาอาชีีพ ตลอดจน
ทัักษะต่่างๆ นอกเหนืือจากด้้านเทคนิิค (soft skill) เช่่น การคิิดวิิเคราะห์์ ความคิิด
สร้้างสรรค์์ ความฉลาดทางอารมณ์์ การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่น� และการสื่่อ� สาร และที่่สำ� �คั
ำ ญั
ต้้องเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
ภาครััฐ ภาครััฐต้้องกำำ�หนดนโยบายเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิิทััลให้้เกิิด
ประโยชน์์ ทั่่ � ว ถึึ ง ขึ้้� น โดยประสานความร่่ ว มมืื อ กัั บ ภาคธุุ ร กิิ จ ภาคการศึึ ก ษา และ
ภาคประชาชน โดยดำำ�เนิินนโยบายที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
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นโยบายกำำ�กัับกติิกาดููแลแพลตฟอร์์ม
ภาครััฐควรกำำ�กัับดููแลแพลตฟอร์์มให้้เอื้้�อต่่อการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััล การแข่่งขััน
ที่่�เป็็นธรรม รวมทั้้�งการคุ้้�มครองผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบทางลบ โดยทดสอบและดููแลการมีี
อำำ�นาจเหนืือตลาด โดยห้้ามบัังคัับให้้ใช้้แพลตฟอร์์มเดีียวและให้้แจ้้งราคาอย่่างโปร่่งใส

เป้้าหมายสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแล
คืือ ความเสมอภาค โดยที่่�ภาครััฐไม่่จำำ�เป็็นต้้องกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจแพลตฟอร์์มตามแบบ
ธุุรกิิจเดิิม มิิฉะนั้้�น จะทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพทางเศรษฐกิิจอาจหายไป แต่่กำำ�หนดกติิกาตาม
ความจำำ�เป็็นหรืือตามความเสี่่ย� ง เมื่่อ� เห็็นประโยชน์์จึงึ กำำ�กับั ดููแล โดยไม่่จำ�ำ เป็็นว่่าเป็็นธุุรกิิจ
แพลตฟอร์์มหรืือธุุรกิิจเดิิม

ตััวอย่่างการกำำ�กัับดููแลแพลตฟอร์์มในภาคบริิการโรงแรม
กำำ�กัับดููแลผลกระทบภายนอกเชิิงลบเพื่่�อป้้องกัันการรบกวนบุุคคลที่่�สาม
กำำ�หนดให้้การนำำ�ห้้องพัักในอาคารชุุดหรืือบ้้านในหมู่่�บ้้านจััดสรรมาให้้บริิการที่่�พััก
ระยะสั้้�นต้้องได้้รัับการยิินยอมจากเจ้้าของร่่วมในสััดส่่วนที่่�กำำ�หนด และให้้ผู้้�ให้้เช่่า
ที่่�พัักจััดทำำ�เอกสารอธิิบายให้้ผู้้�เช่่าทราบเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมในการพัักที่่�เหมาะสม
เช่่น การไม่่ส่่งเสีียงดัังรบกวน การไม่่ทิ้้�งขยะในที่่�ห้้ามทิ้้�ง และการป้้องกัันไฟไหม้้
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ตััวอย่่างการกำำ�กัับดููแลแพลตฟอร์์มในภาคบริิการขนส่่งผู้้�โดยสารทางบก
กำำ�กัับกติิกาสำำ�หรัับผู้้�ให้้บริิการที่่�ใช้้รถยนต์์ส่่วนบุุคคลเพื่่�อคุ้้�มครองผู้้�โดยสาร
กำำ�หนดให้้ผู้้�ให้้บริิการที่่� ใช้้รถยนต์์ส่่วนบุุคคล ต้้องมีี ใบอนุุญาตขัับรถยนต์์
สาธารณะ เช่่นเดีียวกัับคนขัับรถแท็็กซี่่� ตามมาตรา 43 (4) ตาม พ.ร.บ.
รถยนต์์ พ.ศ. 2522 และใบอนุุญาตเป็็นผู้้�ขัับรถตามมาตรา 94 ตาม พ.ร.บ.
ขนส่่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยต้้องปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนด เช่่น การตรวจสุุขภาพ
การตรวจประวััติอิ าชญากรรม และการฝึึกอบรม รวมทั้้�ง ต้้องจดทะเบีียนรถยนต์์
ที่่�ให้้บริิการเป็็นรถรัับจ้้างเพื่่�อให้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด เช่่น การประกัันความ
เสีียหายแก่่บุคุ คลที่่ส� ามเพื่่อ� คุ้้�มครองความเสีียหายจากรถรัับจ้้าง และการห้้ามติิด
ฟิิล์์มกรองแสง
กำำ�กัับดููแลเพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายแก่่บุุคคลที่่�สาม
ผู้้�ประกอบการที่่�ใช้้รถยนต์์ส่่วนบุุคคลในการบริิการขนส่่งผู้้�โดยสาร ต้้องมีีการ
ประกัันความเสีียหายแก่่บุคุ คลที่่ส� าม เพื่่�อคุ้้�มครองความเสีียหายอัันเกิิดจากการ
ใช้้รถรัับจ้้าง ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมจากการจััดให้้มีีประกัันภััยความเสีียหายตาม พ.ร.บ.
คุ้้�มครองผู้้�ประสบภััยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่่�งเป็็นประกัันภััยรถยนต์์ภาคบัังคัับ
เนื่่�องจากการขัับขี่่�มากขึ้้�น ทำำ�ให้้มีีโอกาสเกิิดอุุบััติิเหตุุมากขึ้้�นตามไปด้้วย
กำำ�กัับดููแลแพลตฟอร์์มแอปพลิิเคชัันเรีียกรถโดยสาร
โดยให้้แพลตฟอร์์มกำำ�กัับผู้้�ให้้บริิการโดยสารด้้วยรถส่่วนบุุคคลทำำ�ตามเงื่่�อนไข
เช่่น การดููแลความปลอดภััยของผู้้�โดยสารโดยติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์เพื่่�อความปลอดภััย
และการทำำ�ประกัันภััย และให้้แพลตฟอร์์มรายงานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเดิินทาง
และผู้้�ขัับรถบนแพลตฟอร์์มให้้แก่่หน่่วยงานรััฐที่่�กำำ�กัับดููแลเพื่่�อประโยชน์์ในการ
เก็็บภาษีี
กำำ�กัับดููแลอััตราค่่าโดยสารรถแท็็กซี่่�มิิเตอร์์ให้้เหมาะสม
ควรปรัับอััตราค่่าโดยสารรถแท็็กซี่่มิ� เิ ตอร์์ให้้เหมาะสมเพื่่�อสะท้้อนต้้นทุุนที่่แ� ท้้จริิง
เพื่่�อลดปััญหาแท็็กซี่่�ปฏิิเสธผู้้�โดยสาร และการแข่่งขัันที่่�ไม่่เป็็นธรรม
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ตััวอย่่างการกำำ�กัับดููแลแพลตฟอร์์มในอุุตสาหกรรมสื่่�อ
กำำ�กัับดููแลให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี
ภาครััฐควรปรัับเปลี่่�ยนการกำำ�กัับดููแลให้้เป็็นการกำำ�กัับดููแลสื่่�อแบบหลอมรวม
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการแข่่งขัันอย่่างเสมอภาค โดยสนัับสนุุนความเป็็นกลาง
ทางเทคโนโลยีี โดยปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลการประกอบ
กิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคม ให้้มีีลัักษณะเป็็น
การกำำ�กัับดููแลตามชนิิดของบริิการที่่�ให้้ เช่่น โครงสร้้างพื้้�นฐาน เนื้้�อหา หรืือ
แอปพลิิเคชััน แทนการกำำ�กัับดููแลแบบเดิิมที่่�แบ่่งตามเทคโนโลยีี ออกเป็็นวิิทยุุ
โทรทััศน์์ และโทรคมนาคม

ตััวอย่่างการกำำ�กัับดููแลแพลตฟอร์์มในอุุตสาหกรรมค้้าปลีีก
แก้้ไขกติิกาการยกเว้้นภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มแก่่สิินค้้านำำ�เข้้าที่่�มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 1,500 บาท
ปััจจุุบััน การซื้้�อสิินค้้านำำ�เข้้าที่่�มีีมููลค่่าไม่่เกิิน 1,500 บาทได้้รัับยกเว้้นการเก็็บภาษีี
มููลค่่าเพิ่่�ม (VAT) ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดปััญหาความได้้เปรีียบด้้านราคาและการแข่่งขัันที่่�
ไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�ประกอบการขายสิินค้้าในประเทศ รวมทั้้�ง สร้้างปััญหาการแจ้้ง
สำำ�แดงราคาต่ำำ��กว่่าความเป็็นจริิงเพื่่�อเลี่่�ยงภาษีี ดัังนั้้�น การที่่�กระทรวงการคลััง
จะมีีการจััดเก็็บภาษีีมููลค่่าเพิ่่�มในสิินค้้านำำ�เข้้าดัังกล่่าว จึึงสมเหตุุสมผล และควร
เร่่งดำำ�เนิินการบัังคัับใช้้โดยเร็็ว เพื่่�อประโยชน์์ในการสร้้างการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรม
ต่่อผู้้�ประกอบการในประเทศ
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นโยบายการสร้้างสนามทดลอง
เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยง
ในกรณีีที่่�เหมาะสม ควรจััดให้้มีีการสร้้างสนามทดลอง (Regulatory Sandbox) เพื่่�อ
ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากการนำำ�เทคโนโลยีีไปใช้้ ตลอดจนประเมิินผลได้้และ
ผลเสีียจากทางเลืือกที่่แ� ตกต่่างกััน เพื่่�อให้้สามารถออกแบบแนวทางกำำ�กับั ดููแลที่่เ� หมาะสม

สนามทดลองสำำ�หรัับโดรนในภาคเกษตรกรรม
ภาครััฐควรจััดให้้มีีสนามทดลองเพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�นหากจะมีีการปลดล็็อก
ข้้อจำำ�กัดั เช่่น การบิินนอกสายตาผู้้�บังั คัับและการบิินสููง โดยพิิจารณาผลได้้และผลเสีียจาก
ทางเลืือกที่่แ� ตกต่่างกััน เพื่่�อสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้อ� ต่่อการนำำ�โดรนไปใช้้ในภาคเกษตร
และลดผลกระทบทางลบที่่จ� ะเกิิดขึ้้น�

สนามทดลองสำำ�หรัับการให้้บริิการแพทย์์ทางไกล
ภาครััฐควรจััดให้้มีีการสร้้างสนามทดลอง โดยใช้้แนวทางประเมิินความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�น
เพื่่�อศึึกษาความรัับผิิด (liability) จากการบริิการให้้คำ�ำ ปรึึกษาแพทย์์ทางไกลในการดููแลทาง
การแพทย์์ เช่่น การวิิเคราะห์์ และการรัักษา ระหว่่างแพทย์์และผู้้�ป่่วย โดยมุ่่�งหมายไปสู่่�
การออกใบอนุุญาตการให้้บริิการแพทย์์ทางไกล หลัังจากการทดสอบ

สนามทดลองสำำ�หรัับรถยนต์์ขัับเคลื่่�อนอััตโนมััติิ
ภาครััฐควรให้้สร้้างสนามทดลอง เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาและทดลองรถยนต์์ขัับเคลื่่�อน
อััตโนมััติิในพื้้�นที่่จำ� �กั
ำ ดั บนถนนสาธารณะ ตลอดจนกำำ�หนดมาตรการที่่เ� หมาะสมโดยคำำ�นึงึ
ถึึงโอกาสทางธุุรกิิจ และความปลอดภััยของผู้้�ร่่วมใช้้ถนน โดยศึึกษาความปลอดภััย
จำำ�กัดั การใช้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคล และกำำ�หนดให้้ติดิ ตั้้ง� กล่่องดำำ�เพื่่อ� ตรวจสอบสาเหตุุของอุุบัติั เิ หตุุ
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นโยบายสนัับสนุุนให้้ SMEs
ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digitalization)
ภาครััฐ ควรร่่วมมืือกัับภาคเอกชน และภาคการศึึกษา เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ SMEs
ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล โดย
• สร้้างความตระหนัักและความรู้้�ความเข้้าใจพื้้�นฐานในการใช้้เทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้เกิิดความต้้องการนำำ�เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ไปประยุุกต์์ ใช้้
ในการทำำ�งาน
• กำำ�หนดแผนการพััฒนาดิิจิิทััลในแต่่ละสาขาอุุตสาหกรรม โดยเสนอแนวทาง
การประยุุกต์์ ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลอย่่างเป็็นขั้้�นตอนตามระดัับการพััฒนา
ธุุรกิิจ
• สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลอย่่างครบวงจรที่่�เน้้นทั้้�งการให้้ความรู้้� และ
ทัักษะที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์และตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�ใช้้ได้้อย่่าง
แท้้จริิง
• ให้้การสนัับสนุุนทางการเงิิน เช่่น เงิินทุุนให้้เปล่่าแก่่เกษตรกรและผู้้�ประกอบการ
รายย่่อย และมาตรการลดหย่่อนภาษีีเพื่่�อสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายแก่่ SMEs
ในการปรัับเปลี่่�ยนสู่่�ดิิจิิทััลและยกระดัับทัักษะแรงงานด้้านดิิจิิทััล
• ปรัับแนวทางการส่่งเสริิมของภาครััฐให้้ทำำ�งานเชิิงรุุกมากขึ้้�น และเข้้าใจ
ความต้้องการของผู้้�ใช้้อย่่างแท้้จริิง
• ขยายผลมาตรการส่่งเสริิมการประยุุกต์์ ใช้้เทคโนโลยีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล โดยเพิ่่�มงบประมาณและพื้้�นที่่�สนัับสนุุนการใช้้เทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลให้้มากขึ้้�น รวมทั้้�งพิิจารณาปรัับเกณฑ์์วงเงิินสนัับสนุุนให้้สอดคล้้อง
กัับต้้นทุุนของเทคโนโลยีีใหม่่ๆ มากขึ้้�น
• ติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อปรัับปรุุงโครงการ
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
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ตััวอย่่างแนวทางส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในภาคเกษตรกรรม
ภาครััฐควรส่่งเสริิมให้้เกษตรกรใช้้เครื่่�องจัักรและเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมากขึ้้�น โดย
• สนัับสนุุนการสร้้างความตระหนัักรู้้�และความรู้้�ความเข้้าใจพื้้�นฐานในการ
ใช้้เครื่่�องจัักรและเทคโนโลยีีดิิจิิทััลต่่อเกษตรกร
• สนัับสนุุนการแนะนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลแก่่เกษตรกร โดยอาจเริ่่�มจาก
กลุ่่�มที่่�มีีความพร้้อมก่่อน เช่่น เกษตรกรที่่�ปลููกพืืชสวนซึ่่�งมีีมููลค่่าสููง
เกษตรกรในระบบพัันธสััญญา และเกษตรกรรุ่่�นใหม่่
• ช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่เกษตรกรรายย่่อย ในการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
โดยพิิจารณาตามความจำำ�เป็็นและรายได้้ของเกษตรกร

ตััวอย่่างแนวทางส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในภาคบริิการโรงแรม
ภาครััฐควรมุ่่�งสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการโรงแรมขนาดเล็็กและโรงแรมระดัับ 3 ดาว
หรืือต่ำำ��กว่่าในการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล เช่่น การใช้้ซอฟต์์แวร์์เพื่่�อบริิหารจััดการ
ห้้องพััก การจองห้้องพัักออนไลน์์ และการบริิหารจััดการภายใน เช่่น บััญชีี การเงิิน
และการตลาด เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและความสามารถใน
การแข่่งขััน

ตััวอย่่างแนวทางส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในอุุตสาหกรรมสื่่�อ
ภาครััฐควรสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการสื่่อ� ไทย โดยเฉพาะ SMEs ในการนำำ�เทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลมาใช้้เพื่่�อพััฒนาเนื้้�อหาให้้มีีคุุณภาพ และตอบสนองต่่อความต้้องการของ
ผู้้�บริิโภคให้้ดีีขึ้้�น ผ่่านกองทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสื่่�อให้้มากขึ้้�น เช่่น กองทุุนพััฒนาสื่่�อ
ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ และกองทุุนวิิจััยและพััฒนากิิจการกระจายเสีียง กิิจการ
โทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมเพื่่�อประโยชน์์สาธารณะ
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นโยบายการส่่งเสริิมนวััตกรรม
และความเป็็นผู้้�ประกอบการด้้านดิิจิิทััล
เพื่่�อสนัับสนุุนตลาดเฉพาะและโอกาส
ของประเทศ
ภาครััฐควรร่่วมมืือกัับภาคเอกชนและภาคการศึึกษา เพื่่�อสนัับสนุุนนวััตกรรมและความ
เป็็นผู้้�ประกอบการด้้านดิิจิิทััล โดยสนัับสนุุนความร่่วมมืือในการวิิจััยและพััฒนาร่่วมกัับ
ภาคเอกชน เช่่น สตาร์์ทอััพ ผ่่านการอำำ�นวยความสะดวกด้้านข้้อมููลหรืือสนัับสนุุนด้้าน
เงิินทุุน และสนัับสนุุนเอกชนที่่�เชื่่�อมต่่อกัับเกษตรกรหรืือผู้้�ประกอบการได้้ดีี แทนการ
ดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงานรััฐเอง
ตััวอย่่างเช่่น การพิิจารณาสร้้างแพลตฟอร์์มกลางของประเทศเพื่่อนำ
� �ำ เสนอเนื้้อ� หา
สื่่�อไทย ภาครััฐควรประสานงานกัับภาคเอกชนและอุุดหนุุนให้้เกิิดแพลตฟอร์์ม
ของประเทศที่่�เป็็นการรวมกลุ่่�มกัันนำำ�เสนอเนื้้�อหาสื่่�อไทย เพื่่�อเพิ่่�มอำำ�นาจต่่อรอง
ให้้มากขึ้้�น โดยภาครััฐและภาคเอกชนต้้องมีีวิิสััยทััศน์์และเป้้าหมายร่่วมกััน และ
วางแผนดำำ�เนิินการร่่วมกัันตั้้�งแต่่ต้้นเพื่่�อประโยชน์์ ในการจััดการและรัักษา
แพลตฟอร์์มให้้อยู่่�รอด

นโยบายการสร้้างแรงงานด้้านดิิจิิทััล
การพััฒนาทัักษะ และการคุ้้�มครองสัังคม
การสร้้างแรงงานด้้านดิิจิิทััล
ภาคการศึึกษาควรร่่วมมืือกัับภาคเอกชนและภาครััฐ ในการพััฒนากำำ�ลังั คนด้้านดิิจิทัิ ลั ที่่มี� ี
คุุณภาพและตรงตามความต้้องการในสาขาที่่ข� าดแคลน เพื่่อ� ช่่วยในการเปลี่่ย� นผ่่านสู่่�ดิจิิ ทัิ ลั
และใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั เช่่น นัักวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลขนาดใหญ่่ นัักพััฒนาระบบ
ปััญญาประดิิษฐ์์ และนัักบููรณาการระบบ (System Integrator) ด้้านต่่างๆ เช่่น ระบบ IoT
หรืือระบบโดรน
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การพััฒนาทัักษะ
ภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคการศึึกษา ควรร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิดิ โดย
• พััฒนาบุุคลากรให้้มีทัี กั ษะดิิจิทัิ ลั ที่่ต� อบสนองต่่อความต้้องการของอุุตสาหกรรม
เช่่น ทัักษะด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลของคนขัับแท็็กซี่่� ทัักษะการใช้้ข้้อมููลเพื่่�อ
วิิ เคราะห์์รายได้้ การวิิเคราะห์์ข้ ้อ มููล ขนาดใหญ่่ และการตลาดดิิ จิิ ทัั ล
ในอุุตสาหกรรมโรงแรม และทัักษะด้้านสื่่�อใหม่่ในอุุตสาหกรรมสื่่�อ
• พััฒนาทัักษะที่่�นอกเหนืือจากด้้านเทคนิิค (soft skill) เช่่น การคิิดวิิเคราะห์์
ความคิิดสร้้างสรรค์์ ความฉลาดทางอารมณ์์ การสื่่�อสารและการทำำ�งาน
ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
• ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต โดยให้้เงิินทุุนให้้เปล่่าในการพััฒนาทัักษะใน
หลัักสููตรที่่�กำำ�หนด ตััวอย่่างที่่�ดีีในต่่างประเทศ เช่่น ประเทศสิิงคโปร์์
• จััดทำำ�ระบบข้้อมููลชี้้ทั� กั ษะที่่ต� ลาดต้้องการ และระบบแนะแนวอาชีีพที่่เ� ชื่่อ� มต่่อ
กัับข้้อมููลหลัักสููตรการฝึึกอบรมที่่�มีอี ยู่่�ทั้้ง� หมด
• ปรัับหลัักสููตรทั้้ง� ด้้านเนื้้อ� หาและวิิธีกี ารสอนให้้สอดคล้้องกัับเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป เช่่น การสอนด้้านนิิเทศศาสตร์์ควรให้้ความสำำ�คัญั กัับสื่่อ� ใหม่่
และการหลอมรวมสื่่�อมากขึ้้น�

การคุ้้�มครองสัังคม
ภาครััฐควรสนัับสนุุนการสร้้างความรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ (media literacy) ให้้แก่่ประชาชน
โดยส่่งเสริิมทักั ษะการคิิดวิิเคราะห์์ และบรรจุุเรื่่อ� งการรู้้�เท่่าทัันสื่่อ� และโลกดิิจิทัิ ลั ในหลัักสููตร
การศึึกษา ดัังตััวอย่่างเช่่น ฟิินแลนด์์ และอัังกฤษ นอกจากนี้้� ควรส่่งเสริิมให้้เกิิดการกำำ�กับั
ดููแลกัันเองในระดัับผู้้�ใช้้ โดยสร้้างแพลตฟอร์์มตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงของภาคประชาชน
ที่่�มีีลัักษณะใช้้ crowdsourcing สามารถเสนอมุุมมองในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงที่่�
แตกต่่างกัันได้้ และฐานข้้อมููลการใช้้งานเปิิดเป็็นสาธารณะ ดัังเช่่นในกรณีี collaborative
fact-checking ของไต้้หวััน
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นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
แม้้ว่่าในปััจจุุบััน ประเทศไทยมีี พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่่�งมีี
จุุดประสงค์์เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการให้้ความคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เป็็นหลัักการทั่่�วไป
และบางสาขา เช่่น การแพทย์์ มีีกฎหมายเฉพาะที่่�มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อคุ้้�มครองข้้อมููลด้้าน
สุุขภาพของบุุคคล (พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2550 มาตรา 7) แต่่การขาดการกำำ�หนด
มาตรฐานเกี่่ย� วกัับระบบการจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคลอาจทำำ�ให้้เกิิดการรั่่ว� ไหลของข้้อมููลได้้
ดัังนั้้น� รััฐควรออกกฎหมายลููกโดยเร็็ว เพื่่อ� กำำ�หนดมาตรฐานในการเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย
จััดการ และโอนถ่่ายข้้อมููล ซึ่่�งจะต้้องได้้รัับความยิินยอมจากเจ้้าของข้้อมููล นอกจากนี้้�
องค์์กรเอกชน เช่่น หอการค้้าไทย ควรมีีบทบาทในการช่่วยให้้สมาชิิกสามารถปฏิิบัติั ติ าม
กฎหมายให้้ได้้
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สรุุปและข้้อเสนอแนะ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลทำำ�ให้้เกิิดการสร้้างและการขยายตััวของโมเดลธุุรกิิจใหม่่ๆ และการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพ ขณะเดีียวกััน การกระจุุกตััวของทรััพยากร ทัักษะ และความสามารถ
ในการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััลก็็ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางรายได้้
และช่่องว่่างทางดิิจิิทััล
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580) มุ่่�งหวัังให้้เกิิดการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของไทย
โดยเฉลี่่�ยตลอด 20 ปีีที่่� 5% เพื่่�อให้้ประเทศไทยพ้้นจากกัับดัักประเทศรายได้้ปานกลาง
อย่่างไรก็็ตาม หากประเทศไทยไม่่สามารถปรัับตััวกัับเทคโนโลยีีที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
อย่่างพลิิกผัันได้้ การเติิบโตทางเศรษฐกิิจของไทยในอีีก 20 ปีีข้้างหน้้า จะลดลงเหลืือ
เพีียงอััตราเฉลี่่�ย 2.1% ต่่อปีี จากปััจจุุบัันมีีการเติิบโตประมาณอััตรา 3% และคาดว่่า
การจ้้างงานจะหายไปประมาณ 3 ล้้านตำำ�แหน่่ง แต่่หากประเทศไทยเก็็บเกี่่�ยวประโยชน์์
จากเทคโนโลยีีที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างพลิิกผัันได้้ และสร้้างตำำ�แหน่่งงานใหม่่ที่่�
มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููงอีีก 1.5 ล้้านตำำ�แหน่่งจะสามารถสร้้างอััตราการเติิบโตทางเศรษฐกิิจได้้
เป็็นเฉลี่่�ย 4.3% ต่่อปีี
ประเทศไทยจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััลทั้้�งในภาคธุุรกิิจ ภาคแรงงานและประชาชน
และภาครััฐ โดยภาคธุุรกิิจควรประยุุกต์์ ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
รวบรวมและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ประโยชน์์ และแสวงหาตลาดเฉพาะ
หรืือโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ ในเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
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ส่่วนภาคแรงงานและประชาชน ควรพััฒนาทัักษะด้้านดิิจิทัิ ลั และทัักษะใหม่่ๆ ในสาขาอาชีีพ
รวมทั้้�งพััฒนาทัักษะต่่างๆ ที่่�นอกเหนืือจากด้้านเทคนิิค (soft skill) เช่่น การคิิดวิิเคราะห์์
ความคิิดสร้้างสรรค์์ ความฉลาดทางอารมณ์์ การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น และการสื่่�อสาร
และที่่�สำำ�คััญคืือต้้องเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
ภาครััฐควรประสานความร่่วมมืือกัับภาคธุุรกิิจ ภาคการศึึกษา ภาคเทคโนโลยีี และภาค
ประชาชน ในการเปลี่่ย� นผ่่านสู่่�ดิจิิ ทัิ ลั เพื่่อ� เก็็บเกี่่ย� วประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ให้้ทั่่ว� ถึึงขึ้้น�
และเสริิมสร้้างพลัังด้้านดิิจิิทััลให้้แก่่ประชาชนเพื่่�อลดปััญหาความไม่่เท่่าเทีียมกััน เช่่น
การเสริิมสร้้างความพร้้อมด้้านโครงสร้้างพื้้น� ฐานเพื่่อ� เอื้้อ� ต่่อเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั การสร้้างแรงงาน
ด้้านดิิจิทัิ ลั การพััฒนาทัักษะ และการคุ้้�มครองสัังคม การส่่งเสริิมนวััตกรรม และความเป็็น
ผู้้�ประกอบการด้้านดิิจิทัิ ลั การสนัับสนุุนให้้ธุรุ กิิจรายย่่อย และ SMEs ใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
ตลอดจนการปรัับกฎกติิกาให้้เอื้้�อต่่อการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ดิิจิิทััลและสร้้างการแข่่งขัันที่่�เป็็น
ธรรมมากขึ้้�น รวมทั้้�งการสร้้างสนามทดลอง (Regulatory Sandbox) เพื่่�อประเมิินความ
เสี่่�ยงจากเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
นอกจากนี้้� ภาครััฐควรพิิจารณาดำำ�เนิินนโยบายสำำ�คััญอื่่�นๆ เพื่่�อรัับมืือกัับ Disruptive
Technology เช่่น นโยบายด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญา นโยบายการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล
และนโยบายการเก็็บภาษีีจากแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล ตลอดจน ภาครััฐควรแก้้ไขกฎหมาย
ที่่�มีีอยู่่� หรืือจััดทำำ�กฎหมายใหม่่เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี

82 | รัับมืือเทคโนโลยีีป่่วนไทย

รัับมืือเทคโนโลยีีป่่วนไทย | 83

Contents
Preface

86

Chapter 1
What Is Disruptive Technology?

88

Chapter 2
Effects of Disruptive
Technology in Thailand

101

Chapter 3
How Thai Industries Deal with
Disruptive Technology

129

Chapter 4
How to Deal with
Disruptive Technology

151

How Can Thailand Deal with Disruptive Technology? | 85

Preface
Disruptive technology spurs drastic changes in the digital economy. Production
and value creation processes are transformed as new business models, such as
platforms, emerge. Productivity goes up, thanks to rapid technological development.
Nevertheless, the concentration of resources and skills needed to drive digital
transformation will lead to income inequality and widen the digital gap.
Disruptive technology, thus, presents both opportunities and challenges. Whether
the net benefit will be positive or not depends on how the government and
the stakeholders react.
If Thailand cannot keep pace with technological disruption, its economic growth
in 20 years forward will fall from 3% to 2.1% per annum. Employment will drop
by 3 million jobs. Top three affected sectors are media, manufacturing, and retail
sectors. In contrast, if Thailand can exploit benefits from digital transformation
and create 1.5 million high-value added jobs, the growth rate will hit 4.3% per annum.
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Thailand must be more prepared to reap benefits from digital technology
inclusively. It should empower its citizens with digital literacy to avoid increasing
inequality. For example, it should consider building digital infrastructure, creating
a digital workforce, developing skills, providing social protection, and promoting
digital innovation and entrepreneurship. The public sector should also regulate
the market to ensure fairer distribution of resources. If necessary, it should set
up regulatory sandboxes to assess risks related to new digital technology and
the benefits and costs of various policy options.
The Office of the National Digital Economy and Society Commission (ONDE)
and Thailand Development Research Institute (TDRI) hope this book promotes
better understanding and encourages digital transformation across all sectors so
that the public sector, the private sector, and citizens can thrive in this era of
disruptive technology.
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Chapter 1
What Is Disruptive
Technology?
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What Is Disruptive Technology?
Disruption is a concept of “creative destruction” proposed by Joseph Schumpeter,
an early 20th-century Austrian economist. Afterwards, Clayton M. Christensen,
a Harvard Business School professor, describes two types of technology:

Currently, there are many digital technologies which transform the face of the
business world and beyond.
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Chapter 2
Effects of Disruptive
Technology in Thailand
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Effects on the Economy - The Big Picture
Although the 20-year National Strategic Plan (2018-2037) aims to achieve a 5%
average annual growth rate of GDP and escape the middle-income trap, if
Thailand cannot keep pace with disruptive technology and stay on top of the
current situations, its growth will drop from the current 3% to only 2.1% per
annum, and 3 million jobs will disappear. Sectors most affected are media,
manufacturing, retail, agriculture, and hotels.
The media sector stands to lose its value added to foreign platforms the most.
80% of its value will be gone as its ad revenue is taken by online platforms such
as Google, YouTube, Facebook, and LINE.
In the manufacturing sector, robotics and automation encourage foreign firms to
move their manufacturing closer to home or reshore; this may result in a 20%
decrease of the sector’s value added.
In the agricultural sector, the higher yields, due to technological revolution, may
drive prices down. 10% of the value added will be gone.
As for retail, hotel, and land-based logistics sectors, foreign platforms will
take away 5-15% of the value added.
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If Thailand can reap the benefits of disruptive technology via digital transformation
and move from a low-level equilibrium to a higher one (see an example of such
transformation in the land-based logistics sector below), 1.5 million high-value
added jobs will be created and the economic growth rate will increase to 4.3%
per annum.

Moving from a low-level equilibrium
to a high-level equilibrium - A case of land-based
logistics sector
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Effects on the Economy
Disruptive technology gives birth to new business models, such as platforms,
and raises productivity. On the other hand, the discrepancy in resources and
skills needed for digital transformation increases the risk of income inequality
and widens the digital gap.
Disruptive technology thus yields both benefits and costs to the economy.
The effects can be divided into 3 groups:
1) Effects on firms - The changing market structure and competition
affect the profitability of each firm.
2) Effects on citizens
		
• Consumers - Consumers may lose or gain benefits, depending
		
on different situations.
		
• Workers - Some may gain benefits since their skills become
more valuable or more jobs are created, whereas others
lose from depreciating value of their skills or disappearing jobs.
3) Effects on the economy - GDP and employment rate will be affected.

Net Effects of Disruption = Creative (Benefits) – Destruction (Costs)
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Effects on the Agricultural Sector
Technology helps transition to precision agriculture
and alleviates labor shortage.
Digital technology empowers farmers in precision farming. Farmers can use
technology to efficiently monitor and manage resources, and help them cut
down costs, raise their yields, and avoid excessive use of agrochemicals.
In Thailand, as farmers are aging and the number of the newer generation
drops, technologies are used to increase productivity and replace workers.
Digital technologies, such as IoT, big data, and robotics and automation, will
help Thailand’s agricultural sector, especially in monitoring crops and livestock,
production planning, and solving problems effectively. This will raise the farmers’
productivity, cut costs, and ease labor shortage.
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Sensor system and IoT - Betagro’s chicken
and pig farms, Lopburi
In chicken farms, sensors are installed to monitor not only environmental factors,
such as temperature, humidity, air pressure, but also the chickens, such as
weights and behaviors. The sensors are connected to the control system, which
can automatically control the fans and the water sprays within, and display the
data via an application.

In pig farms, IoT and radio-frequency identification (RFID) are used to control
automatic feeders, which can also collect data and monitor a pig’s health and
growth, and distribute the appropriate portion of food for each pig. This not only
helps cut food and labor costs, but also makes farming more humane as pigs
can have more space.
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The use of digital technology in Thailand’s
agricultural sector is limited
Most of the technologies adopted in Thailand are limited to machinery, such as
tractors, and agrochemicals. In contrast, digital technologies, such as GIS,
machine-sharing network, wireless sensor network (WSN), IoT, and drones, are
not nearly as widespread.
Currently, the use of digital technology in the agricultural sector is mostly
concentrated in large-scale farms or among younger-generation farmers, who
have better financial resources and more adaptability. In contrast, small-scale
farms and older farmers lack digital literacy and skills required to fully reap
the benefits.
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Effects on the Manufacturing Sector
Productivity is increased.
According to the 2017 World Economic Forum’s survey, 3 groups of technologies
which will change the face of production are IoT, advanced robotics, and
3D printing. Leading industrial countries, such as European countries, Japan,
the US, and China, have already fully employed these technologies in their
production to raise their competitiveness.

Disruptive technology in manufacturing
Thailand could hardly escape the effects of these newer production technologies
such as robotics and automation because it is a production base of many international
firms, including those in automobiles, and electric and electronic parts.
Thailand’s manufacturing sector is facing many challenges threatening its
competitiveness. Rising wages, labor shortage, and the lack of skills suitable
to the industry’s needs are pressing issues.
Thailand has not extensively adopted these technologies. According to the
survey by the Federation of Thai Industries, most of Thai manufacturers are still
stuck in manufacturing 2.0; that is, only large-scale manufacturers adopt
technologies such as robots and automation or IoT. Furthermore, 3D printing
is hardly used in actual production.
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Robots are most influential in Thailand’s context, especially in automotive and
parts manufacturing which relies intensively on robots (970 robots per 10,000
workers, almost 22 times of the country’s average at 45 robots per 10,000
workers).
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Effects on workers: Both low-skill labors
and mid-level managers
Disruptive technology threatens low-skill labors. Especially, robots can replace
workers by doing routine tasks, tasks in dangerous environments such as plastic
and metal forming, and tasks prone to human errors.

Even mid-level managers are offered voluntary resignation contracts, especially
those who cannot adapt to new technologies and processes, so that they would
not become burdens to a firm’s digital transformation.
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Effects on the Medical and Health Sector
Disruptive technology increases productivity, alleviates the
shortage of medical professionals, and improves access to
medical services.
Digital technologies such as 5G and VR equip the medical service sector with
new capabilities. For example, telemedicine improves access to medical services
and alleviates the shortage of medical specialists, especially in small and remote
hospitals. The misdiagnosis risks, however, also increase from the limitation of
the technology and the communication system.
Additionally, other digital technologies such as AI, big data, IoT, robotics and
automation, and 3D printing also positively impact the medical and health
sector. They can be used to support work and increase productivity, improve
hospital management, and alleviate the labor shortage problem.
For example, AI and big data could help doctors triage, analyze, and diagnose
patients. They can speed up the process and reduce waiting time. These
technologies, however, will not completely substitute doctors, but rather assist
them.
Robots can improve precision and speed up surgery. 3D printing can produce
made-to-order prostheses which are safer, stronger, and lighter. Due to their
high costs, however, access to 3D-printed prostheses is still limited.
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Digital technology will not negatively affect employment in the medical sector,
since human touch and care are still crucial. These technologies cannot fully
replace doctors but will rather serve as their assistants.

However, accessing patients’ data raises concerns about
privacy and secrecy.
IoT also helps doctors remotely access patients’ data such as blood pressure,
body temperature, glucose level, and heart rate. Such access, however,
imposes privacy and secrecy risks.
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Effects on the Media Sector
Due to their rising prevalence, online media take away ad revenue
from traditional media and drive many to their bitter ends.
Digital technologies such as big data, AI, cloud computing, AR/VR, and drones
enable new media, which distribute their content online, i.e., via websites,
blogs, podcasts, social media platforms, streaming platforms, etc., to better
serve consumers. New media have advantages over traditional channels, such
as radios, TVs and print media, with features such as on-demand accessing,
behavioral analyses, and personalized content.
Online media are gaining more presence and take away ad revenue from
traditional media. However, a significant portion of the revenue is consequently
taken by foreign platforms.
The end has come to many traditional media, especially print media. In 2018-2019,
the following print media have shut down.
• Magazines: Siamrath Weekly, Nation Weekend, Starpics, Secret,
and Student Weekly
• Newspapers: Post Today, M2F, and The Nation
Existing traditional media must transform themselves by focusing more on
online channels. Workpoint Entertainment (PLC) expands its distribution
channels to cover both TV and online platforms, including Facebook, YouTube,
LINE TV, and its own website and application. Workpoint also focuses on cutting
operation costs and developing new revenue streams, such as organizing
events.
Some jobs in traditional media will suffer as traditional media die or turn online
and shrink its staff number to cut the cost. In 2014-2019, 500 jobs disappeared
from the digital TV industry. According to the National Union of Journalists Thailand
(NUJT), unemployment in digital TV and newspaper has accumulated to 800 jobs.
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Consumers may have a larger variety of choices and receive
personalized content. The benefits, however, come at the
cost of their privacy.
Digital technology helps new entrants in online media due to the lower production
cost. Consumers benefit from more choices and contents personalized to their
interests. On the other hand, they must pay the cost with their data privacy.
They are also at risk of receiving fake news due to the nature of user-generated
contents.

How Can Thailand Deal with Disruptive Technology? | 123

Effects on the Retail Sector
Brick-and-mortar retailers are facing competition from
online retailers.
Disruptive technologies, such as IoT, robotics and automation, AR/VR, AI,
big data, and cloud computing, can help Thailand’s retail sector improve
business management, and improve customer access and their experiences.
Thus, online retailers arise.

Tesco Lotus started
using iBeacon to send
personalized offers to
customers in 2016.

OfficeMate automates its
inventory management,
enabling retrieving orders
with robot arms.

Tops installed a
self-checkout
system.

CP-All uses facial
recognition in the
7-Eleven at True
Digital Park.

250,000 - 300,000 traditional retailers are likely to be severely disrupted by
online retailers, which have both financial and technological advantages.
In contrast, large-scale modern retailers are turning towards digital technology
to connect offline and online stores (omnichannel). Digital technology such as
self-checkout system also makes it more convenient for consumers. IoT,
big data, and AI help them collect and analyze customer data, and offer
personalized promotions based on their behaviors.
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Consumers get personalized experiences, at the cost of their
privacy. Low-skilled labor are vulnerable to replacement.
Consumers gain benefits in terms of more convenience, personalized experiences,
and the ability to compare prices. The cost, however, is their privacy.
About 900,000 low-skilled labors without a high-school diploma and those
whose jobs are routine tasks, such as cashiers, inventory, personnel, and sales,
are at risk of being replaced by robotics and automation.

How Can Thailand Deal with Disruptive Technology? | 125

Effects on the Land-based
Logistics Sector
Ride-hailing applications improve the efficiency of matching
drivers and passengers. Passengers gain more convenience,
and drivers have lower costs.
Disruptive technology will transform the land-based logistics. On-premise and
cloud app, big data, and IoT create a new business model in the form of
ride-hailing platforms.
Ride-hailing applications improve the efficiency of matching drivers and
passengers. Passengers gain more convenience in terms of hailing, planning,
and paying, and receive better services. They must, however, pass on some of
their private data to firms. Drivers can save costs from decreasing the amount
of their idle time.

However, such platforms may induce a risk to passengers
and create unfair competition against licensed taxi drivers.
Ride-hailing platforms, however, cause problem to drivers who operate
without public transportation licenses and use their own personal cars. This may
induce a risk to passengers and create unfair competition against licensed taxi
drivers. On the other hand, the platforms generate additional income for other
car-owners.
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Effects on the Hotel Sector
Consumers benefit from more choices, lower prices, and
more convenience in online booking. Operators can better
access customers. Travel agents will see their income
reduced.
Disruptive technologies such as big data and cloud computing give rise to
short-term rental platforms, such as Airbnb, and online booking platforms, such
as Agoda and Booking.com. In addition, AI, and robotics and automation could
help improve hotel management and cut the costs.
Online booking platforms expand choices for consumers, save their time, and
help them compare quality and prices. Competition amongst the platforms also
drives prices down.
Hotels can reach a larger customer base and receive feedbacks from their clients
which they can then use to improve their services. On the other hand, travel
agencies are facing challenges due to shrinking user bases.
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Short-term rental platforms disrupt small-scale hotels and
generate negative externalities.
Short-term rental platforms allow people to list their properties for travelers to
rent. Thus, the property-owners can earn more income while the consumers
have more choices and pay lower prices than hotels. Security, however, may not
be guaranteed, unlike in traditional hotels. The platforms also create new jobs
such as co-hosts and property managers.
Short-term rental platforms negatively affect hotels, especially small hotels and
3-star and lower hotels. There were 10,802 small hotels and guesthouses in
Thailand in 2015 (85.4% of all hotels and guesthouses) and 219,432 rooms
(45.6% of all rooms).
As the supply for short-term rentals rises due to the platforms, competition
is getting fiercer. However, such competition is unfair. Non-hotel rentals can
offer lower prices due to the lack of regulations, unlike hotels which must
acquire licenses, pass security standards, and pay taxes. In addition, short-term
rentals also impose negative externalities on neighbors, especially those
living in condominiums or housing estates. The problems include security
concerns, privacy, noises, and the use of common assets.
The government also loses tax revenues from small hotels and lower-tiered
hotels, and cannot collect tax from rentals listed on platforms. The current law
exempts small enterprises valued under 1.8 million baht per year from the
value-added taxes (VAT).
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Chapter 3
How Thai Industries
Deal with Disruptive
Technology

How Can Thailand Deal with Disruptive Technology? | 129

Disruptive technology gives birth to new business models, such as platforms,
and raises productivity. Examples of technology usage are AI and IoT in
precision farming, robotics and automation in warehouses, and preventive
maintenance software in the manufacturing industry. On the other hand, the
discrepancy in resources and skills needed for digital transformation increases
the risk of income inequality and widens the digital gap. For example, in the
media sector, online media can easily access consumers. Therefore, advertisement
budget shifts from traditional media to online media. Consequently, some Thai
businesses in traditional media already exited the market.
Disruptive technology thus provides both opportunities and challenges, depending
on how the government and stakeholders deal with it.

130 | How Can Thailand Deal with Disruptive Technology?

Manufacturing Sector

Mr. Thavorn Chalassathien
Chairman,
Human Capacity Building Institute,
Federation of Thai Industries

“Robotics and automation should
be used for easy and repetitive
tasks, while humans should work
on difficult and applied tasks.”
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Transforming ‘people’ to understand, learn,
and develop new technology
Multinational corporations in Thailand try to minimize the production cost as
much as possible. To reduce the cost, we have to transform our people because
product and process are already determined and supported by the headquarters.
Our main challenge is how to support our people to understand, learn, and
develop new technology. For example, Japan’s Ministry of Economy, Trade, and
Industry (METI) provided financial support to develop lean automation system in
Thailand. Through JETRO, an agency under the METI, Denso Corporation,
a Japanese leading supplier of advanced automotive technology, systems and
components, has been consigned to transfer technology to Thailand and train
local SMEs to understand automation system as well as local system integrators
since 2017. In the manufacturing sector, robotics and automation should be used
for easy and repetitive tasks, while humans should work on difficult and applied
tasks.
Thailand has to use robots unavoidably because our wages are higher and the
fierce competition in the global market leads to the strong competition in cost
reduction. However, there are main problems of the usage of robots in Thailand.
First, some company executives misunderstand that we should use the most
modern robotics and automation although it is not necessary and causes wasted
investment. Second, the government mistakenly promotes robot production;
in fact, it should primarily promote robotic system design.
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Thailand should not aim to produce robots at this moment because the domestic
demand is still low. We instead should optimize the usage of robots and buy
robots at reasonable prices. Therefore, Denso’s goals are creating and developing
local SIs, reducing costs, selling products with the best pricing, and staying
competitive in the global market.

‘Mid-level managers’ have to adapt to disruptive technology.
Some workers are still in the old era. How can we support workers aged 40 plus
to learn and adapt to disruptive technology? Companies should support workers
to reskill, upskill, and develop multi-skills. But in fact, how many percent of
workers are able to do so? Many companies are trying to find solutions to deal
with this big challenge in Thailand. Some companies in the manufacturing sector
offer early retirement package to their mid-level managers aged 45-50 years old
because they cannot adapt to disruptive technology and block the new ideas
from young workers.

Preparation for relocation
There are several reasons to relocate the production base especially in the
labor intensive industries from Thailand to our neighboring countries, such as
Vietnam, Cambodia and Myanmar. First, Thailand has labor shortage. Second,
our domestic market is shrinking. In the next 10 years, the number of Thai
population will be reduced to 60 million. Thailand will also become an aged
society.
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Agricultural Sector

Dr. Sarayuth Saengchan

Senior Executive Vice President, Finance Group
and Acting Chief Operation Officer, Administration Group,
Mitr Phol Group

“The interesting issue is how to
relocate human resource from cities
to agricultural areas. We try to
attract younger generations to
work in sugarcane farms by
providing them with knowledge and
technology to facilitate their work.”
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Maximizing the production yield by using technology
Mitr Phol Group, a Thai leading sugarcane producer, collaborates with large IT
companies to study the usage of drones to monitor climate status.
Mitr Phol Group also uses technologies to monitor soil quality to prepare fertile
soil for farming. For sugarcane farming, how to maximize the production yield is
the most important issue because prices are determined by the global market.
To improve the production efficiency, technology is needed for precision
preparation and precision farming.
Similar to sugarcane farming, other field crop farming should optimize yields with
precision farming and automation. Partly, it is applied prevalently in sugarcane
farming because it works well with large farms. In the case of Mitr Phol, we
combine small plots of land into a large one so we can implement precision
farming into our farms.

Attracting younger generations into the agricultural sector
In the future, demand for agricultural products will be higher due to the higher
number of world population, the growing trend of bioeconomy, and the high
potential of plant-based meat. Therefore, the interesting issue is how to relocate
human resource from cities to agricultural areas. Mitr Phol tries to attract younger
generations to work in sugarcane farms by providing them with knowledge and
technology to facilitate their work.
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Medical and Health Sector

Dr. Thanathip Supapradit, M.D.
Acting Chief Executive Officer,
Thonburi Healthcare Group Public Company Ltd.

“To stay competitive in this sector,
we need to improve our service
quality. We collaborate with start-ups
to improve our productivity in both
front office and back office. Some
start-ups provide hospitals with
digital technologies to improve
services, such as queuing,
appointment and registration.”
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Disruptive technologies and medical services
AI: AI can read X-ray results. So, it can help medical doctors to reduce errors
and time in interpreting the results. Patients also get benefits because they can
save waiting time.
Blockchain: In the era of no computer use in hospitals in 25-30 years ago, when
some patients went to see medical doctors, they would ask medical doctors to
record their health information in their own health record books. Later, when
hospitals use computers to manage patients’ health information, all patient data,
including personal data and medical opinions, are kept secretly in the hospital
data system. Blockchain may help keep some data such as treatment history
records and x-ray results with patients, instead of at hospitals. Moreover,
blockchain may help sharing a single hospital number (HN) among hospitals.
Genome: With the high-speed and high-performance of computer processing,
DNA sequencing technique becomes cheaper (40,000-50,000 baht) and
provides high predictive value. On the other hand, there are negative sides of
disruptive technology. In particular, personal health data may cause risks. For
example, if these data are leaked to insurance companies, they may charge
extremely high life insurance premium to patients.

Opportunities for start-up
To stay competitive in this sector, we need to improve our service quality. We
collaborate with start-ups to improve our productivity in both front office and
back office. For example, some start-ups provide hospitals with digital technologies
to improve services, such as queuing, appointment, and registration.

How Can Thailand Deal with Disruptive Technology? | 137

Retail Sector

Mr. Worawoot Ounjai
President,
Thai Retailers Association

“To help SMEs in the retail sector,
both public and private sectors
have to collaborate and find
solutions to compete against giant
platforms equipped with high
technology and high capital.”
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Overall of Thailand’s retail sector
In the past, the growth rate of retail sector was roughly higher than Thailand’s GDP,
at 1-1.5 percentage point. For instance, if Thailand’s GDP was 5%, the retail
sector’s growth rate was about 6-6.5%. In the past five years, the growth rate of the
retail sector, however, has been remarkably low, lower than Thailand’s GDP
growth rate at 0.5-1 percentage point. In fact, this shows that purchasing power of
consumers is notably low.

Competition with giant e-commerce platforms
In Thailand, giant e-commerce platforms, such as Lazada and Shopee, are based
in China. Thai platforms cannot compete with these giant platforms, and some
already exited the market. This is because these giant platforms with high capital
can sell products at low costs.
Giant e-commerce platforms’ predatory pricing strategy, charging prices below
their costs, causes traditional retailers lose their customers and go out of business.
However, the Ministry of Commerce still does not regulate predatory pricing.

Impact of Alibaba and Lazada
The competition in Thailand’s retail sector becomes fierce due to the emergence of
giant marketplace platforms. Giant e-commerce marketplace platforms, such as
Alibaba and Lazada, affect Thai large retailers at low risk, but Thai SMEs are
greatly affected.
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Giant marketplace platforms use big data and AI to obtain customer behaviour
and forecast inventory. In addition, with the establishment of domestic warehouses,
they can deliver products to customers faster and cheaper. Consequently, SMEs
will face difficulties in competition in the retail market because these platforms
have more varieties of products, sell at cheaper prices, deliver products faster,
and know customers better.
To help SMEs in the retail sector, both public and private sectors have to
collaborate and find solutions to compete against giant platforms equipped with
high technology and high capital.
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Hotel Sector

Mr. Roongroch Seeluangsawat
Vice President,
Tourism Council of Thailand

“Thailand should develop a shared
corporate vision, that is, what we
want to see, to be, and to have, and
the public sector must support to
achieve the vision. The tourism
sector currently generates revenue
of 2.2 trillion baht. It can possibly
increase to 3.3 trillion baht, but we
need to adapt. We need structural
changes.”
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Adoption of digital technologies in the hotel sector
Online travel agency (OTA) platforms, such as Agoda, Booking.com and Expedia,
are commonly used in Thailand’s hotel sector. In addition to OTA, some hotel
owners try to launch their own websites for hotel booking to avoid the OTA
commission fee at 17-35% of the total revenue.

Role of government
Disruptive technologies create opportunities for the hotel sector in Thailand.
For instance, tourists can access local hotels easily through OTA. The government
however, should similarly regulate OTA and local enterprises; foreign and local
businesses should compete on a level playing field, such as in terms of tax
payment. Thailand should develop a shared corporate vision, that is, what we
want to see, to be, and to have, and the public sector must support to achieve
the vision. The tourism sector currently generates revenue of 2.2 trillion baht.
It can possibly increase to 3.3 trillion baht, but we need to adapt. We need
structural changes.
In particular, we need to improve our transportation to be more convenient and
safer, and develop community-based tourism (CBT) in all sub-districts in
Thailand. With disruptive technology, it is even easier to promote our tourism
destinations to attract tourists.
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Land-based Logistics Sector

Mr. Vitoon Naewpanit
President,
Thai Taxi Network Trade Association

“We are ready to adapt to new era of
disruptive technology. The government
should support us to adopt these
disruptive technologies. In addition, the
government should similarly regulate
traditional taxis and platforms to ensure
fair competition. We should compete on
a level playing field.”
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Positive effect of ride-hailing applications
When ride-hailing applications primarily entered Thai market, the number of
passengers using traditional taxis reduced by 10%. Therefore, our taxi drivers
had to transform digitally through joining platforms.
Ride-hailing applications benefit both consumers and taxi drivers. For consumers,
they have more choices of taxi drivers and can get taxis more easily. For taxi
drivers, their revenue is higher. This is because ride-hailing applications help taxi
drivers get more passengers, save energy cost, and reduce traveling time with
no passengers.
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In addition, ride-hailing platforms help solve the problem of drivers refusing
passengers, decrease complaints on taxi driver behaviors, and reduce crimes
attributed to taxi drivers. When taxi drivers use the applications, they need to
conform with the platforms’ rules and regulations to receive good scores and
bonus.

Negative effect of ride-hailing applications
However, ride-hailing applications may create negative impact on the society.
In the future, if the platforms monopolize the market, they can easily increase
transportation fares because passengers do not have bargaining power.

Technology can help or destroy our career, depending on
our technology adoption
Technology can help us gain more income. However, technology can disrupt us
and our career if we don’t prepare for the digital transformation. In the future,
there will be more than two ride-hailing platforms, including Grab and Line,
in Thailand, but not too many.
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Role of the government
Public ride-hailing applications, such as Taxi OK, do not perform well compared
with private ride-hailing applications. The problem of the public application is
that it is consigned by the government project at one time, while the application
development needs to improve continuously over time.

Dealing with online platform
We are ready to adapt to new era of disruptive technology. The government
should support us to adopt these disruptive technologies. In addition, the
government should similarly regulate traditional taxis and platforms to ensure
fair competition. We should compete on a level playing field.
If we let platforms monopolize the transport service sector, the service quality
and fares offered by platforms may not be better than what we get today.
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Media Sector

Dr. Prawit Leesatapornwongsa, M.D.
Commissioner,
National Broadcasting and
Telecommunications Commission (NBTC)

“They (media sector)
just want a platform
for Thai content. It does not need
to expand worldwide; it just needs
to serve Thai businesses.”
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NBTC and new media regulations
The media sector is different from other businesses. We buy the contents inside.
Therefore, the media sector is more severely disrupted than other sectors because
the media sector does not sell physical forms. The government must predict
the future and prepare for the changes.
For NBTC, according to the law, we don’t have a proper regulatory scheme for
print media. There’s only the Print Registration Act. For online media, we only
have the Computer-related Crime Act. In fact, NBTC can only regulate traditional
TV and radio stations, not internet TV or internet radio. Therefore, regulating the
media does not depend only on NBTC. The government must understand
what a complete regulatory scheme actually is.
Importantly, there are many online media platforms competing with traditional
media. Most of you may have used LINE before, which was just merely private
messaging. However, now LINE has all the news, TV series, online payments, taxis,
LINEMAN, and everything else. These businesses will become a platform that
makes us dependent on them 24/7. Facebook used to be just messaging, now it
has photos, live videos, a social marketplace, and even a payment system.
The main idea is to make everyone stay on their platform as much as possible.
What they are doing, they are doing from abroad. The problem with online
media also gets complicated that we don’t have the authority to regulate foreign
entities. Unlike hotels or taxis where we can somewhat enforce the law on the
practitioners, the media have no grey market. Why? Because of the freedom of
expression, anyone can become the media. Because of the freedom of speech,
anyone can become a journalist.
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They don’t need anyone’s approval to post what they want unless it is illegal.
Therefore, what the traditional media are competing against is not just foreign platforms,
but also against the citizens. This is our key challenge. This issue is beyond
what NBTC alone could manage. We must learn how to handle this and ensure
a fair competition for everyone. The current situation is not acceptable, when
traditional media are facing one set of rules; online media another. There are
many solutions discussed, but still, there’s no clear path forward yet.

‘Thai platform’: Solution for the media sector?
Having a platform means more bargaining power. Right now, each studio
produces contents and sells them abroad independently. So, the studios have
little bargaining power against giant media platforms. If we create our own
platform, our bargaining power will increase.
If you talk to people in the media sector, they will tell you that they have been trying
to change. They sent people to learn digital skills. They switched to digital
production. They cut the costs. All the efforts are beaten by the platform. What I
want to emphasize here is that they do not want a large platform that can
compete with Facebook, Alibaba or Airbnb. They just want a platform for Thai
contents. It does not need to expand worldwide; it just needs to serve Thai
businesses. Otherwise, our businesses would need to rely on foreign platforms.
We would have neither regulatory power nor bargaining power. We won’t even
have the data whereas they get all our data. If the government can see that
these businesses still have hopes, as long as they have a fair stage to play, they
can still operate here in Thailand. They will create tax revenue, employment,
and make our media studios less reliant on foreign media platforms.
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The problem is how to practically manage the platform. The world economy is
driven by the private sector, not the public sector. Therefore, it is clear that the
platform must be driven by the private sector. What can the public sector do
then? For example, they may need to initiate the effort, but both sides need to
have a shared vision and shared goals. The government would also be more
comfortable in funding it then.
Once we have a consensus, we can then plan how to develop the platform
- what we need to prepare, how we should develop people, and how we should
invest in infrastructure.

From the seminar “Thailand’s Economy in the Era
of Disruptive Technology”
(Thursday 9 January 2020)
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Chapter 4
How to Deal with
Disruptive Technology
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All sectors must go through digital transformation, starting
from changing mindset to designing and implementing.
Private Sector - The private sector should adopt digital technology to raise productivity,
collect and analyze data, and create niche markets.
Workers - Workers should develop digital skills and other soft skills, such as
critical thinking, creativity, emotional intelligence, teamworking and communication
skills. They should also practice lifelong learning.
Public Sector - The public sector must make policies to reap and fairly distribute
benefits from digital technology by collaboration with the business sector, the
education sector, and the citizens.
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Regulatory Policies to Ensure
a Fair Competition and Protect
Consumers
The public sector should regulate platforms to help the society go through digital
transformation and maintain a fair competition. It should test for market power
and market dominance based on prices, market shares, or other relevant
measures such as user bases. It should prevent anti-competitive behaviors such
as exclusive contract with a platform and setting hidden prices.

Promoting fair regulation
The regulation should not be excessive and should consider different levels of
risks. Platform businesses do not need to be regulated under the same rules as
traditional businesses. For example, the government may consider lifting the cap
on the traditional taxi fees, which are too low, while placing a ceiling on the
ride-hailing platform.
An example of promoting fair regulation in the hotel sector
Regulate behaviors to correct negative externalities. The public sector
should regulate and set rules for short-term rentals to prevent negative
externalities; for example,
- Require that properties in a condominium or housing estate must
recive an approval from co-owners.
- Require the property owner to provide their guests with information
regarding proper conducts such as avoiding noises, littering, and
accidental fire.
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Examples of promoting fair regulation
in the land-based logistics sector
Regulate drivers using private cars for commercial uses
to protect passengers
Regulators should require private car-drivers to get a public transportation
license, like traditional taxi drivers according to Section 43(4) of the
Motor Vehicle Act B.E. 2522 (1979), and also get a driving license
according to Section 94 of the Land Transport Act B.E. 2522 (1979).
They need to pass a health check and a criminal record check, receive
training, and pay fees.
Regulate to protect third parties
Since private hire cars have more driving time on the road and then
have higher chances of accidents, they must have insurance covering
third-party damages, on top of the compulsory insurance required by
in the Road Accident Victims Protection Act, B.E. 2535 (1992).
Regulate ride-hailing platforms
The government should regulate ride-hailing platforms by enforcing
passenger safety, for example, by requiring the installation of safety
devices and insurance and requiring platforms to report data regarding
the trips and the drivers to the government for tax purposes.
Regulate taxi fees
Current taxi fees should be adjusted to proportionately reflect the cost
and alleviate problems where taxi drivers decline passengers. In addition,
this is needed to address unfair competition.
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An example of promoting fair regulation in the media sector
Regulator must adapt regulations to suit the changing technology.
The government should move towards a complete convergent regulation
to encourage fair competition by supporting technology neutrality and be
sufficiently flexible to deal with the rapid changes of technology. Laws
regarding regulations of radios, TVs, and telecommunication should
become functionality-based, such as infrastructure, content or applications,
rather than technology-based, such as radios, TVs, and telecommunications
as in the current situation.

An example of promoting fair regulation in the retail sector
Repeal tax exemption for imported goods valued below 1,500 baht
Currently, imported goods valued below 1,500 baht are exempted from
value-added tax (VAT). This generates price advantages and thus unfair
competition against domestic retailers. It also creates incentives to
under-declare the values of goods to avoid paying taxes.
Therefore, the Ministry of Finance’s move to collect VAT on imported goods
is reasonable and should be speed up to help create a fair competition for
domestic entrepreneurs.
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Regulatory Sandboxes
To encourage innovation and reduce some risks occurred by innovation, there
should be a regulatory sandbox in some cases to try and test new technologies,
and conduct a cost-benefit analysis in order to choose the optimal policy or
regulatory choice.

Regulatory sandbox for the use of drones in agriculture
The government should set up a regulatory sandbox for the use of drones in
the agricultural sector to assess the risk if some regulations are abolished.

Regulatory sandbox for telemedicine
Telemedicine has not become widespread in Thailand yet, since the liability issue
imposes too much risks on medical doctors. The government should set up a
regulatory sandbox for telemedicine to analyze the associated risks. If successful,
it should aim to issue telemedicine licenses.

Regulatory sandbox for autonomous vehicles
The government should set up a regulatory sandbox for autonomous vehicles and
also prepare to manage security and privacy issues. It should require the installation
of a black box, which collects raw data from a car and its environment, to help
analyze causes of accidents.
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Policies to Encourage
Digitalization of SMEs
The public, private and education sectors should collaborate to encourage
digitalization of SMEs by
• Raising awareness and building basic understanding regarding digital
technology to persuade SMEs to adopt new technology.
• Developing digital development plan in each sector by proposing
how businesses in different stages of development adopt digital
technology. For example, the basic level focuses on building digital
technology capability, whereas the medium level focuses on data
analysis.
• Encouraging complete adoption of digital technology to equip users
with knowledge and skills by supporting basic advice, technical
advice, human resources development, and financial support.
• Providing financial support, such as grants for small-scale farmers
and micro enterprises and tax deduction for SMEs, to accelerate
their digital transformation journey.
• Encouraging public agencies to work closely and actively with local
farmers and entrepreneurs, and truly understand their needs.
• Extending some public agencies’ effective digitalization measures by
increasing the budget to better reflect the cost of new technologies
and expanding the promoted areas.
• Monitoring and evaluating performance and re-optimize the public
projects or measures.
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An example of promoting digital technology
in the agricultural sector
The public sector should encourage farmers to use more machines
and digital technology by
• Raising awareness and building understanding of machines and
digital technology to enable farmers to adopt modern technology.
• Introducing digital technology, starting with groups which are more
capable such as high-value crop producers, farmers in contracts with
large-scale agricultural firms, and new generation of farmers.
• Supporting small-scale farmers based on their needs and income.

An example of promoting digital technology in the hotel sector
The public sector should focus on supporting small-scale hotels and
3-star and below hotels to use digital technology, such as software for
room management, online booking, and administrative tasks, to raise
their efficiency and competitiveness.

An example of promoting digital technology in the media sector
The public sector should support Thai media enterprises, especially
SMEs, to use digital technology to improve their content and to respond
to their customers’ demand through providing grants from media-related
funds in Thailand, such as the Safe and Creative Media Development
Fund and the Broadcasting and Telecommunications Research and
Development Fund for Public Interest.
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Policies to Encourage
Innovation and Digital
Entrepreneurship
The public sector should collaborate with the private sector and the education
sector to encourage innovation and digital entrepreneurship. For example,
it should encourage and facilitate private R&D activities regarding data access
and financial access.
Example: Consider developing Thailand’s own central media platform
The public sector should support the private sector in developing Thailand’s own
central platform for Thai media to gain more bargaining power. The collaboration
should be tight-knit from the start so that the platform can succeed.

Policies to Build Digital Workforce,
Develop Skills and Ensure Social
Protection
Build digital workforce
To facilitate digital transformation and full exploitation of digital technology, the
education sector should collaborate with the private sector and the public sector
to build a high-quality digital workforce which suits the demand of the private
sector, especially in high-demand fields, such as big data analysts, AI developers,
and system integrators for IoT or drone systems.
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Develop skills
The public, private and education sectors should collaborate to
• Equip people with in-demand digital skills such as
- Encouraging traditional taxi drivers to get digital technology training
so they can use GPS, an electronic payment system, and a ride-hailing
application.
- Training personnel in the hotel sector to use big data analysis and
do digital marketing.
- Equipping workers in the manufacturing sector with skills to work
with robots.
• Develop soft skills such as emotional intelligence, teamwork, critical
thinking, creative thinking, and time management.
• Build a database for in-demand skills and build a career-coaching
system which connects to training courses.
• Change the curricula and the teaching methodology to better reflect
the changing digital technology landscape. For example, communication
arts should focus more on new media and media convergence.

Social protection
The public sector should encourage media literacy, especially building critical
thinking skills. Finland and the UK are some of the countries which include
media literacy in their curricula. The public sector should also encourage
collaborated fact-checking amongst the citizens as in the case of Taiwan.
Taiwan relies on crowdsourcing to enable citizens to fact-check and allow the
public to access the database.
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Data Privacy Policy
Access to consumers’ online data imposes the risk regarding privacy, security,
and data exchange. Thailand has just issued the Personal Data Protection Act
B.E. 2562 (2019), which aims to protect private data in general. Some specific
areas such as medical services are under specific law such as Section 7 of the
National Health Act B.E. 2550 (2007). Nevertheless, the lack of standards
regarding databases may increase the risk of data leakage.
Therefore, there should be subsequent laws to set a strict standard regarding
data collection, usage, and exchange; especially, it should require an individual
to give consents before any activities can happen.
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Conclusion and Recommendation
Disruptive technology raises productivity and gives birth to new business models,
such as platforms. Nevertheless, the concentration of resources and skills
needed to drive digital transformation will lead to income inequality and widen
the digital gap.
Disruptive technology, thus, presents both opportunities and challenges. Whether
the net benefit will be positive or not depends on how the government and the
stakeholders react.
Although the 20-year National Strategy (2018-2037) aims to achieve a 5% GDP
growth per annum and bring Thailand out of the middle income trap, if Thailand
cannot keep pace with technological disruption, its economic growth in 20 years
forward will fall from 3% to 2.1% per annum. Employment will drop by 3 million
jobs. Top three affected sectors are media, manufacturing, and retail sectors. In
contrast, if Thailand can exploit benefits from disruptive technology and create
1.5 million high-value added jobs, the growth rate will hit 4.3% per annum.
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All sectors must embrace digital transformation, starting from changing mindset
to designing and implementing. Businesses should adopt digital technology to
raise productivity, collect and analyze data, and look for a niche market or new
business opportunities in the digital economy.
Workers should build digital skills, emerging skills relevant to their careers, soft
skills such as critical thinking, creativity, communication, and team collaboration,
and most importantly, lifelong learning skills.
The public sector should collaborate with businesses, education, technology
sectors, and citizens so that its policies can help the country reap full benefits
from disruptive technology. It should also empower citizens to avoid worsening
inequality, for example, by building a digitally literate workforce, developing
skills, and providing social protection. The public sector should promote digital
innovation and entrepreneurship, and encourage SMEs to adopt digital technology.
Ultimately, it should regulate the market to ensure fair competition. If necessary,
it should set up regulatory sandboxes to assess risks related to new digital
technology and the benefits and costs of various policy options.
Moreover, the public sector consider other relevant policies such as intellectual
property policies, data utilization policies, and online platform tax policies.
The public sector should also revise existing laws or create new laws in order to
adapt to changes in technology.
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