รายงานทีดีอาร์ ไอ
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์
กองบรรณาธิการ
วัฒนา กาญจนานิจ
ออกแบบ
wrongdesign

สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทัง้ เป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที่ ม า: การสั ม มนาสาธารณะที ดี อ าร์ ไ อ
ประจ�าปี 2561 เรื่อง “ปรับทิศทางเศรษฐกิจ
ไทยให้พร้อมสู่ยุคแห่ งความปั ่ น ป่ ว นทาง
เทคโนโลยี” วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ 142
กรกฎาคม 2561

ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทย
ให้พร้อมสู่ยุคแห่งความ
ปั่นป่วนทางเทคโนโลยี

เปิดเรื่อง: อนาคตประเทศไทยในยุคแห่งความปั่นป่วน
ทางเทคโนโลยี
สรุปโดย: กิตติพัฒน์ บัวอุบล
ร่วมด้วย กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์
และ ชวน หวังสุนทรชัย
ปรับโมเดลการพัฒนาประเทศให้โตได้ในความปั่นป่วน
สรุปโดย: ชาคร เลิศนิทัศน์
ร่วมด้วย กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์
และ ชวน หวังสุนทรชัย
ปรับการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่
สรุปโดย: กชกร ความเจริญ
การปรับระบบสวัสดิการสังคมพร้อมรับโลกใหม่
ที่ผันผวน (รายงานทีดีอาร์ ไอ ฉบับที่ 141
มิถุนายน 2561)
สรุปโดย: พสิษฐ์ พัจนา
ปรับทัศนคติภาครัฐเพื่อรับความเปลี่ยนแปลง
แห่งอนาคต (รายงานทีดีอาร์ ไอ ฉบับที่ 140
พฤษภาคม 2561)
สรุป เรียบเรียง และเพิ่มเติมข้อมูลโดย: ธิปไตร
แสละวงศ์
การอภิปราย “ทางเลือก-ทางรอดประเทศไทย
ในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี”
สรุปประเด็นการอภิปรายโดย: ศุภชัย สมผล
ภัทรพล ยุทธศักดิ์นุกูล
สรัลชนา ธิติสวรรค์
ร่วมด้วย กัญจน์ จิระวุฒิพงศ์
และ ชวน หวังสุนทรชัย
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เปิดเรื่อง: อนาคต
ประเทศไทยในยุคแห่ง
ความปั่นป่วน
ทางเทคโนโลยี
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เราอยู่ในโลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ด้วยเทคโนโลยี ทั้งโลกกายภาพ โลกชีวภาพและโลก
เสมือน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน เช่น การใช้ computing
technology ในโลกกายภาพก่อให้เกิด Internet of Things
(IoT) หรือการใช้ในด้านชีวภาพท�าให้เกิด bioinformatics
ทั้งนี้ computing technology ที่ส�าคัญประกอบไปด้วย
เทคโนโลยีหลัก 4 ประเภท ได้แก่ เซ็นเซอร์ (sensor)
ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ปัญญาประดิษฐ์และการเรียน
รู้เชิงลึก (artificial intelligence–AI/deep learning) และ
คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing)
ในปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี AI ได้พัฒนาไปอย่าง
ก้าวกระโดด เช่น การที่ Alpha Go Zero สามารถเอาชนะ
Alpha Go ที่เคยเอาชนะแชมป์โลกหมากล้อมมาแล้วได้
การที่โปรแกรม Libratus สามารถเล่นโป๊กเกอร์ชนะคน
ได้ การที่หุ่นยนต์ Xiaoyi สามารถสอบใบอนุญาตแพทย์
ผ่านได้ และการที่หุ่นยนต์ Sophia แสดงความสามารถ
คล้ายมนุษย์จนได้รับสัญชาติซาอุดิอาระเบีย
ฉบับที่ 142 กรกฎาคม 2561

หุ่นยนต์และ AI สามารถท�าสิ่งต่างๆ ได้เหมือน
มนุษย์มากขึ้น มีสมองที่สามารถแก้ไขปัญหาและโจทย์
ต่างๆ ได้ดีขึ้น มีตาที่สามารถแยกแยะและระบุวัตถุได้ดี
จนเก่งกว่ามนุษย์ในหลายกรณี มีหูที่สามารถแยกแยะ
ถ้อยค�าจากเสียงได้ดขี นึ้ มีปากทีส่ ามารถโต้ตอบได้ชดั เจน
เสมือนจริงมากขึ้น และมีมือที่สามารถประกอบและสร้าง
สิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นระเบียบ (unstructured environment) ได้
AI อยู่ใกล้ตัวเรามาก เช่น การที่ Facebook
สามารถรู ้ ไ ด้ ว ่ า เราอยู ่ กั บ ใครโดยดู จ ากรู ป ที่ อั พ โหลด
การใช้ AI จดจ�าใบหน้าเพื่อติดตามบุคคลในสนามบิน
และตรวจคนเข้าเมือง การดูใบหน้าคนแล้วสามารถบ่ง
บอกถึงรสนิยมทางเพศว่าชอบคนต่างเพศหรือคนเพศ
เดียวกัน หรือการใช้ยีนในที่เกิดเหตุเพื่อสันนิษฐานรูป
พรรณสัณฐานของคนร้าย
การที่ AI สามารถจดจ�าและแยกแยะใบหน้าได้จะ
ท�าให้การใช้บตั รต่างๆ เพือ่ ระบุตวั คนหมดความจ�าเป็นลง
5

ที่น่าสนใจก็คือ มีหลายประเทศอยู่ในเอเชีย เช่น
จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์
ซึ่งประกาศจะลงทุนวิจัยด้าน AI มหาศาล
ในแต่ละปี โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งมีผลงาน
ตีพิมพ์ดา้ น AI สูงกว่าสหรัฐอเมริกามาก
มีจา� นวนการจดสิทธิบัตรมากกว่าประเทศ
อังกฤษ และมีเงินลงทุนส�าหรับกิจการ
สตาร์ทอัพด้าน AI มากกว่าหลายประเทศ
ในโลก ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกลยุทธ์
ด้าน AI ที่ชัดเจนเลย
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ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน บัตรเครดิต หรือ
บัตร ATM เพราะจะสามารถระบุตัวตนได้อย่างแม่นย�า
จากใบหน้า เช่น การสแกนใบหน้าหรือถ่ายเซลฟี่เพื่อ
ช�าระเงิน การใช้แว่นตาของต�ารวจในจีนเพื่อจดจ�าและ
แยกแยะใบหน้าคนที่เดินผ่านไปมา และการที่ 7-Eleven
ในประเทศไทยก� า ลั ง จะใช้ เ ทคโนโลยี ดั ง กล่ า วในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและพนักงานในร้านสะดวก
ซื้อ
วิทยาการขั้นสูงเช่นการแพทย์ก็จะถูกกระทบ
จาก AI ซึง่ สามารถวินจิ ฉัยโรคหลายโรคได้ดกี ว่าแพทย์ผู้
เชีย่ วชาญแล้ว เช่น การวินจิ ฉัยโรคจากการเต้นผิดปรกติ
ของหัวใจจากสัญญาณ electrocardiogram (ECG) การ
พยากรณ์การเกิดโรคในอนาคตจากประวัติของคนไข้
ในอดีต และการวินิจฉัยโรคปอดจากภาพถ่ายเอกซเรย์
เป็นต้น
AI สามารถประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้มากมาย
โดยในส่วนการตลาดและการขาย AI จะช่วยในการบริการ
ลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์สนิ ค้าทีจ่ ะเสนอขายต่อไปจาก
การสัง่ ซือ้ สินค้าทีผ่ า่ นมา ซึง่ จะช่วยเพิม่ ยอดขายและก�าไร
ของธุรกิจได้ ในส่วนของการผลิตและการบริหารซัพพลาย
เชน AI จะมีส่วนช่วยในการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน (preventive maintenance) ด้วยการติดเซ็นเซอร์ทเี่ ครือ่ งจักร
ทีม่ มี ลู ค่าสูง เช่น เครือ่ งผลิตไฟฟ้า เพือ่ ติดตามการท�างาน
ก่อนที่เครื่องจักรเหล่านั้นจะช�ารุดจนใช้งานไม่ได้ เพราะ
การที่เครื่องจักรหยุดท�างานจะส่งผลเสียหายอย่างมาก
นอกจากนี้ AI ยังสามารถช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการฉ้อโกงในธุรกิจได้ด้วย
จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีของแคนาดา กล่าว
ว่า “ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงในโลกไม่เคยเร็วขนาด
นี้ แต่ต่อไปจะไม่ช้าอย่างนี้อีก” ขณะที่ วลาดิมีร์ ปูติน
ประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวว่า “ใครเป็นผูน้ า� ในด้าน AI
ฉบับที่ 142 กรกฎาคม 2561

จะเป็นผู้ครองโลก” ด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงพยายาม
แข่งขันกันเป็นมหาอ�านาจด้วย AI เช่น สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ เยอรมนี และที่น่าสนใจก็คือ มีหลายประเทศอยู่
ในเอเชีย เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์
ซึ่งประกาศจะลงทุนวิจัยด้าน AI มหาศาลในแต่ละปี โดย
เฉพาะประเทศจีนซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ด้าน AI สูงกว่า
สหรัฐอเมริกามาก มีจ�านวนการจดสิทธิบัตรมากกว่า
ประเทศอังกฤษ และมีเงินลงทุนส�าหรับกิจการสตาร์ท
อัพด้าน AI มากกว่าหลายประเทศในโลก ในขณะที่
ประเทศไทยยังไม่มีกลยุทธ์ด้าน AI ที่ชัดเจนเลย
การสัมมนาประจ�าปีในครั้งนี้วิเคราะห์และเสนอ
แนะว่า อนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในยุคของ
ความปัน่ ป่วนทางเทคโนโลยี โครงสร้างเศรษฐกิจไทยและ
การจ้างงานควรจะปรับตัวอย่างไรในโลกทีห่ นุ่ ยนต์และ AI
เก่งขึ้น สวัสดิการสังคมจะเป็นอย่างไรเมื่อคนถูกแทนที่
ด้วยหุ่นยนต์ในการท�างาน และกฎระเบียบและนโยบาย
ของรัฐควรจะเปลีย่ นไปอย่างไรเพือ่ ให้ทนั ต่อโลกสมัยใหม่
ประเทศไทยจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ต้องปรับ
โมเดลในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้ในความปัน่ ป่วน
ต้องปรับการเรียนรูใ้ ห้สามารถสร้างทักษะใหม่แก่เยาวชน
ของไทย ต้องปรับระบบสวัสดิการให้พร้อมรับกับโลกสมัย
ใหม่1 และต้องปรับทัศนคติของภาครัฐเพื่อวางกฎเกณฑ์
รองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย2

ตีพิมพ์ในรายงานทีดีอาร์ ไอ ฉบับที่ 141 เดือนมิถุนายน 2561 (กอง
บรรณาธิการ)
1

ตีพิมพ์ในรายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 140 เดือนพฤษภาคม 2561 (กอง
บรรณาธิการ)

2
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ปรับโมเดล
การพัฒนาประเทศ
ให้โตได้ในความปั่นป่วน

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
และ ดร.นณริฏ พิศลยบุตร

ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
อาจท�าให้ประชาชนจ�านวนมากไม่จา� เป็นต้องมีทรัพย์สนิ
เทคโนโลยีสมัยใหม่น�ามาซึ่งความปั่นป่วนใน ดังกล่าวเช่นรถยนต์ เป็นของตัวเองอีกต่อไป ซึ่งจะส่งผล
หลายตลาด เช่น บริการเรียกแท็กซีผ่ า่ นแอปพลิเคชันของ กระทบต่อการใช้ชวี ติ ของคนในเมือง และการวางผังเมือง
อูเบอร์ (Uber) นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของความปั่นป่วน อย่างมาก
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ในอดีต ผู้สอบใบอนุญาตเพื่อขับ
รถแท็กซีใ่ นกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จะต้องสามารถ ผลกระทบต่อภาคการผลิต
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบ
จดจ�าถนน 6 หมื่นเส้นทางให้ได้ทั้งหมด แต่อูเบอร์ท�าให้
ผูข้ บั ขีจ่ า� นวนมากสามารถขับรถได้โดยไม่ตอ้ งจดจ�าถนน ต่อทุกภาคการผลิต ในภาคเกษตรกรรม มีตัวอย่างการ
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผูใ้ ห้บริการเดิมอย่างรุนแรง พัฒนาเทคโนโลยีมากมาย เช่น ในสหรัฐอเมริกา บริษัท
ั นาแทรกเตอร์อจั ฉริยะทีส่ ามารถควบคุม
จนเกิดการประท้วงใหญ่ นอกจากนี้ บริการเรียกแท็กซี่ จอน เดียร์ ได้พฒ
ผ่านแอปพลิเคชันยังท�าให้ราคาใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ และสั่งการให้ดูแลใส่ปุ๋ย รดน�้าจากหน้าจอควบคุม ซึ่ง
สาธารณะในนครนิวยอร์คทีเ่ คยสูงถึง 1.2 ล้านเหรียญต่อ ช่วยลดแรงงานและต้นทุนในการผลิต ในญี่ปุ่น มีการใช้
เซ็นเซอร์แสงในการคัดคุณภาพของมันหวานมิยาซากิ
คันลดลงอย่างมาก
ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ได้ และมีการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มผลิต
สร้างระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ขนึ้ มา ซึง่ เรียกว่าเศรษฐกิจ ภาพในฟาร์มเลี้ยงโควากิว เป็นต้น ส่วนในประเทศไทย
แบ่งปัน (sharing economy) อันเป็นการน�าทรัพย์สินที่ มีตัวอย่างการท�าสมาร์ทฟาร์มของเครือมิตรผล ที่มีการ

เทคโนโลยีและความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่ภูมิศาสตร์ในการ
ประเมินผลผลิตและใช้โดรนในการเพิม่ ผลผลิตของไร่ออ้ ย
ในภาคอุตสาหกรรม มีการน�าหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติมาใช้งานมากมาย ทั้งการบริหารจัดการคลัง
สินค้า (warehouse) ท�าให้สามารถลดจ�านวนคนงานได้
มาก โดยในประเทศไทย มีการพัฒนาระบบคลังอัตโนมัติ
ของหลายบริษัท เช่น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ และ
บริษัทขอนแก่นแหอวน ซึ่งเป็นผู้ผลิตแหอวนรายใหญ่
ของโลกและมีสินค้ามากกว่า 100,000 รายการ
นอกจากนี้ บริษัท เด็นโซ่ ประเทศไทย (Denso
Thailand) ยังน�าเอาระบบผลิตอัตโนมัติแบบลีน (lean
automation) มาใช้ โดยยึดหลักการบริหารที่โรงงานจะ
ต้อง “ลีน” ก่อนการน�าเอาระบบ “ออโตเมชั่น” มาใช้ เพื่อ
ให้โครงการที่ลงทุนคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว เช่น ภายใน 1
ปี ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ การลดจ�านวนแรงงานได้อย่าง
มาก
ภาคบริการก็ได้รบั ผลกระทบจากเทคโนโลยีเช่น
กัน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะ วิทยุและโทรทัศน์ ต่างได้
รับผลกระทบจากการเติบโตของสื่อออนไลน์ เช่น เฟส
บุ๊ค (Facebook) หรือกูเกิล (Google) ธุรกิจการค้าก็ได้
รับผลกระทบจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อาลีบาบา
(Alibaba) และธุรกิจขนส่งก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
จากบริการเรียกรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น อูเบอร์
และแกรบ (Grab) เป็นต้น

ได้ถงึ ประมาณร้อยละ 50 ของงานทัง้ หมดในตลาดแรงงาน
ปัจจุบัน (Frey and Osborne, 2017)1 อย่างไรก็ตาม
จะมีงานอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบน้อยจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในที่นี้จะขอเรียกว่า “งาน 3H”
ซึง่ ประกอบด้วยงานทีม่ คี วามละเอียดประณีตในการใช้มอื
(Hand) ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เป็นระเบียบ (unstructured environment) งานที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Head)
และงานที่ต้องใช้ความฉลาดทางสังคม (Heart)
การพัฒนาประเทศไทยต่อไปในยุคแห่งความปัน่
ป่วนทางเทคโนโลยีจงึ ต้องหาแนวทางในการสร้างงานใน
กลุ่มงาน 3H นี้ให้เกิดขึ้นได้มากพอ

สามภาพอนาคตที่เป็นไปได้ของประเทศไทย

เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศไทยภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี คื อ การสร้ า งการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจในอัตราเฉลีย่ ร้อยละ 5 ต่อปีเพือ่ ให้ประเทศไทย
พ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง” อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การเข้าสูส่ งั คมสูงอายุประกอบ
แล้ว ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่ประเทศไทยจะมีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูงตามเป้าหมายดังกล่าว
บทความนี้ จ ะขอวาดภาพอนาคต 3 ภาพ
สถานการณ์ (scenario) ที่ น ่ า จะเป็ น ไปได้ ส� า หรั บ
ประเทศไทย ทัง้ นี้ เป้าหมายหลักของการวาดภาพอนาคต
คือ การชวนให้คนไทยครุน่ คิดกับอนาคตของประเทศโดย
ผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ใช้ภาพสถานการณ์ดังกล่าว
เทคโนโลยียังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาด
ภาพสถานการณ์แรกคือ เศรษฐกิจไทยถูกปั่น
แรงงาน โดยจะมี ง านหลายประเภทที่ จ ะถู ก ทดแทน
ในอนาคตอั น ใกล้ เช่ น งานใช้ แ รงงานที่ มี ก ารท� า ซ�้ า 1 Frey, Carl Benedikt and Michael A. Osborne. 2017. “The future
employment: How susceptible are jobs to computerisation?”
บ่อยๆ เป็นต้น มีผู้คาดการณ์ว่า ประเทศต่างๆ รวมทั้ง ofTechnological
Forecasting and Social Change vol. 114, issue C:
ประเทศไทยมีงานที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะถูกทดแทน 254-280.
ฉบับที่ 142 กรกฎาคม 2561
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ป่วนจากต่างประเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ประเทศไทย
ไม่สามารถปรับตัวในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างทัน
การณ์ เพราะขาดการน�าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการผลิต ท�าให้มูลค่าเพิ่ม (value added)
ของสาขาต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจไทยไหลออกไปต่าง
ประเทศ และท�าให้งานหายไปกว่า 3.1 ล้านต�าแหน่ง ใน
ภาพสถานการณ์นี้ อัตราการเติบโตเฉลีย่ ของประเทศไทย
ตลอด 20 ปีจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ต่อปี ท�าให้ไทยมีรายได้
ต่อหัวเพียง 8,600 ดอลลาร์ในปี 2579 ซึ่งเป็นระดับที่ยัง
ไม่พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
ภาพสถานการณ์ที่สองคือ ประเทศไทยป่วน
ตัวเองด้วยนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดยรัฐบาลเริ่ม
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เรียกว่า S-Curve จ�านวน
10 อุตสาหกรรม โดยส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างไรก็ตาม
ภาพสถานการณ์ทสี่ องนีต้ อบสนองความท้าทายได้เพียง
บางส่วน เนื่องจากนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ยังขาด
ยุทธศาสตร์ด้านก�าลังคนที่ชัดเจนโดยเฉพาะการพัฒนา
แรงงานทักษะสูง ขาดยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยี AI
และขาดยุทธศาสตร์การสร้างงานใหม่ซึ่งถูกเทคโนโลยี
ทดแทนได้ยาก ตามภาพสถานการณ์นี้ อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของประเทศจะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.1 ต่อปี ท�าให้
แรงงานมีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นเป็น 10,300 ดอลลาร์ในปี
2579 ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางเช่นกัน นอกจากนี้ แม้จะมีการสร้างงานใหม่
ขึน้ มาได้ แต่กจ็ ะยังไม่สามารถทดแทนงานเดิมได้ทงั้ หมด
โดยจะมีตา� แหน่งงานที่หายไป 1.5 ล้านต�าแหน่ง
ภาพสถานการณ์ที่สามคือ การสร้าง “เศรษฐกิจ
แห่ ง อนาคต” ซึ่ ง เป็ น ภาพสถานการณ์ ที่ ต ่ อ ยอดจาก
“ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการใช้
เทคโนโลยี AI และการสร้างงานใหม่ในภาคเศรษฐกิจ 3C
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ซึ่งใช้ทักษะ 3H อันประกอบด้วย
1. เศรษฐกิจประณีต (Craft Economy) ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจที่เน้นการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ความประณีต มีมูลค่าสูง แทนการผลิตสินค้า
และบริการจ�านวนมาก เช่น การผลิตสินค้า
เกษตรชั้นยอด การผลิตเฟอร์นิเจอร์สั่งท�า
พิเศษ เป็นต้น
2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึง่
เป็นเศรษฐกิจทีเ่ น้นการผลิตสินค้าและบริการ
ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์สูง เช่น การ
ออกแบบแฟชัน่ การผลิตภาพยนตร์ การผลิต
สื่อโฆษณา เป็นต้น และ
3. เศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจที่เน้นการผลิตสินค้าและบริการ
ที่เน้นการดูแลร่างกาย อารมณ์ และความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การ
ดูแลผู้ป่วย การแนะแนวอาชีพ เป็นต้น
ในภาพสถานการณ์ที่สามนี้ อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของประเทศจะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 4.3 ต่อปี ท�าให้คน
ไทยมีรายได้ต่อหัวสูงถึง 12,500 ดอลลาร์ในปี 2579 ซึ่ง
จะท�าให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

สร้างเศรษฐกิจ 3C ด้วยสมองทั้งสองข้าง
การสร้างเศรษฐกิจ 3C ให้เกิดขึน้ ในประเทศไทย
ต้ อ งอาศั ย การศึ ก ษาคุ ณ ภาพสู ง ที่ ผ สมผสานระหว่ า ง
สมองซีกซ้าย ซึ่งเน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM Education)
และสมองซีกขวา ซึ่งเน้นการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal
Arts Education) โดยทีร่ ะบบการศึกษาของไทยไม่จา� เป็น
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ต้องมุง่ ไปด้านวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ธุรกิจสตาร์ท
อัพที่ประสบความส�าเร็จหลายแห่งเกิดจากผู้ก่อตั้งที่จบ
การศึกษาด้านศิลปศาสตร์ เช่น Reid Holfman ผู้ก่อตั้ง
LinkedIn จบการศึกษาทางด้านปรัชญาหรือแม้กระทั่ง
Jack Ma ผู้ก่อตั้งอาลีบาบาก็จบด้านภาษาอังกฤษและ
เคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาก่อน เป็นต้น
เมื่อโมเดลของการพัฒนาประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปตามที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาในแต่ละมิติ อาทิ
ระบบนวัตกรรม ระบบการพัฒนาทักษะแรงงาน ระบบ
สวัสดิการ รวมทั้งกฎระเบียบและทัศนคติของรัฐ ก็ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้สามารถรองรับกับการพัฒนา
ภายใต้ความปั่นป่วนทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

การปรับตัวของประเทศไทย
ความเห็นของคุณธนา เธียรอัจฉริยะ
(ด�ารงต�าแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief
Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์)
เทคโนโลยี มี ผ ลท� า ให้ พ ฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค
เปลี่ยนแปลงไป จนส่งผลกระทบในหลายธุรกิจ เช่น
ธุรกิจธนาคารที่ได้รับแรงกดดันจากพฤติกรรมผู้บริโภค
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากความคุน้ เคยกับความสะดวกสบาย
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจจึงต้องเตรียม
ความพร้อมในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
การปรับตัวของประเทศไทยผ่านเศรษฐกิจ 3C
เป็นแนวทางทีน่ า่ สนใจและน่าจะช่วยผลักดันประเทศไทย
ไปข้างหน้า แต่การพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบันยัง
คงช้าอยู่ เช่น จ�านวนสตาร์ทอัพในไทยช่วง 5-6 ปีที่ผ่าน
มามีเพียง 500-600 กิจการ ในขณะทีป่ ระเทศจีนมีสตาร์ท
อัพตั้งใหม่สูงถึงวันละ 12,000 แห่ง
ฉบับที่ 142 กรกฎาคม 2561

อย่างไรก็ตาม คนไทยก็มีความคิดสร้างสรรค์ไม่
น้อย เช่น สามารถสร้างแอปพลิเคชันทีเ่ ปิดให้มกี ารเขียน
นิยายในระบบออนไลน์ ซึ่งสร้างรายได้หลักล้านบาทต่อ
เดือนและมีต้นทุนต�่ากว่าการตีพิมพ์นิยามเป็นเล่ม และ
ก�าลังจะขยายการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
การเตรียมเด็กในปัจจุบันเป็นเรื่องส�าคัญ โดย
ควรพัฒนาสมองทั้งสองซีกเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกิด
จากการผสมผสานระหว่างความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ ควบคู่ไปกับความเข้าใจความเป็นพลเมือง
โลก (global citizen)
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ในโลกอนาคตที่ก�าลังจะมาถึง จะมีงานหลาย
ประเภทหายไปเนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามา
ท�างานแทนมนุษย์ด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่า
และต้นทุนที่ต�่ากว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
Oxford สองท่านได้ศึกษาพบว่ามีงานคอขวด
ทางวิศวกรรมที่จะไม่สามารถพัฒนา AI
มาท�างานแทนคนได้ในเวลาอันใกล้ 3 งานหลัก
ได้แก่ งานที่ใช้ความละเอียด (Hand)
งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Head)
และงานที่ใช้ความฉลาดทางสังคม (Heart)

12
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ปรับการเรียนรู้
เพื่อสร้างทักษะใหม่
โดย คุณณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์
คุณศุภณัฎฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
และ คุณเทียนธันย์ ณีศะนันท์
(ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
Skillsolved Recruitment)

เมื่ อ การรั บ เอาเทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยในการ
ท�างานไม่ใช่ทางเลือกส�าหรับโลกที่ก�าลังจะมาถึงอีกต่อ
ไป หลายอาชีพจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี บทความ
นี้จะพาผู้อ่านจินตนาการถึงโลกอนาคต เราคาดเดาได้
หรือไม่ว่า งานประเภทไหนจะยังคงอยู่ งานประเภทไหน
จะหายไป หรือทักษะใดจะเป็นทีต่ อ้ งการ ผูอ้ า่ นจะได้ออก
ไปส�ารวจประเทศทีเ่ ป็นผูผ้ ลักดันโลกไปข้างหน้า ว่าแต่ละ
ภาคส่วนในประเทศเหล่านั้นสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเตรียมแรงงานที่ตอบโจทย์โลกอนาคตอย่างไร และ
สุดท้ายกลับมาทบทวนประเทศไทยและทบทวนตนเอง
ว่าเราพร้อมแค่ไหน ปัจเจกจะต้องปรับตัวอย่างไร และ
รัฐจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อสนับสนุนและเตรียมพร้อม
ประชากรให้อยู่ได้ในโลกยุคใหม่
ในโลกอนาคตที่ก�าลังจะมาถึง จะมีงานหลาย
ประเภทหายไปเนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามาท�างานแทน
มนุษย์ดว้ ยประสิทธิภาพทีส่ งู กว่าและต้นทุนทีต่ า�่ กว่า เมือ่
คิดในทางกลับกัน โจทย์ทคี่ วรตัง้ ค�าถามต่อมาคืองานใดที่
ฉบับที่ 142 กรกฎาคม 2561

มนุษย์จะยังคงท�าได้ดีกว่าและควรค่าแก่การฝึกฝนเพื่อ
รับมือกับโลกอนาคต นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oxford
สองท่านได้ศึกษาพบว่ามีงานคอขวดทางวิศวกรรมที่จะ
ไม่สามารถพัฒนา AI มาท�างานแทนคนได้ในเวลาอันใกล้
3 งานหลัก ได้แก่ งานทีใ่ ช้ความละเอียด (Hand) งานทีใ่ ช้
ความคิดสร้างสรรค์ (Head) และงานทีใ่ ช้ความฉลาดทาง
สังคม (Heart) อาชีพทีจ่ า� เป็นต้องเชีย่ วชาญในคุณสมบัติ
ทั้ง 3 ข้อนี้จะมีโอกาสถูกแทนที่ตา�่ เช่น อาชีพศัลยแพทย์
ส่วนอาชีพพนักงานคีย์ข้อมูลที่แทบไม่ต้องใช้คุณสมบัติ
ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวนั้นมีโอกาสถูกทดแทนมาก ซึ่งนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัย Oxford ได้ประมาณการว่ามีโอกาสมาก
ถึงร้อยละ 99 ที่จะถูกทดแทน
หากถือว่างานที่มีโอกาสถูกแทนที่มากกว่าร้อย
ละ 70 เป็น “งานเสี่ยงสูง” ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงาน
เสีย่ งสูงอยูร่ าว 8.3 ล้านคน โดยทีแ่ รงงานเสีย่ งสูงกว่าครึง่
มีวุฒิการศึกษา ม.3 หรือต�่ากว่า แต่ทั้งนี้ใช่ว่าจะมีเพียงผู้
จบการศึกษาไม่สูง เช่น คนงานเย็บผ้า คนขับรถบรรทุก
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พนักงานแคชเชียร์ เท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ แม้แต่คน
ท�างานทีม่ กี ารศึกษาค่อนข้างสูงอย่างเช่น พนักงานบัญชี
หรือนักบัญชี ก็หนีเทคโนโลยีปั่นป่วนไม่พ้น นั่นคือ ไม่
ว่าคนท�างานจะจบการศึกษาระดับไหนก็มีความเสี่ยงที่
เทคโนโลยีจะเข้ามาทดแทนเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่นคนงานเย็บผ้า ซึ่งในอดีตจะมี
โอกาสถูกปั่นป่วนด้วย automation ค่อนข้างยากเพราะ
เป็นงานปราณีต (Hand) แต่ที่อเมริกามีสตาร์ทอัพชื่อว่า
SoftWear ที่ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี
Automation ที่สามารถผลิตเสื้อยืดได้ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นผ้าไปจนถึงเย็บผ้าส�าเร็จเป็นเสื้อ
ยืด โดยเย็บได้เร็วเป็น 2 เท่าของคนงาน ซึ่งเรื่องนี้ทา� ให้
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสัญชาติจีนอย่าง Tianyuan Garments ย้ายฐานการผลิตไปที่รัฐอาร์คันซอ (Arkansas)
เนื่องด้วยไม่ต้องพึ่งแรงงานราคาถูกอีกต่อไป
อาชีพพนักงานแคชเชียร์ก็จะหายไปเมื่อร้านค้า
มีระบบให้ลูกค้าจ่ายเงินอัตโนมัติ เหมือนที่ amazon ได้
ทดลองเปิด amazon go ร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตทีป่ ราศจาก
เคาน์เตอร์คดิ เงิน ลูกค้าสามารถเดินเข้าไปแล้วหยิบสินค้า
ที่ต้องการ หลังจากที่เดินออกจากร้าน amazon จะคิด
เงินไปยังบัญชี amazon ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ประเทศ
จีนก็มีร้านสะดวกซื้อที่ไม่มีแม้แต่พนักงานประจ�าร้านชื่อ
BingoBox ทีเ่ ปิดไปแล้วกว่า 300 สาขา และมี MobyMart
มาร์ทเคลือ่ นทีไ่ ด้ทนี่ อกจากไม่ตอ้ งใช้พนักงานประจ�าร้าน
แล้ว ร้านก็ยังสามารถเคลื่อนที่ไปหาลูกค้าได้ด้วย
พนักงานบัญชีและนักบัญชีกม็ คี วามเสีย่ ง เช่น ที่
ประเทศเยอรมนีมบี ริษทั สตาร์ทอัพชือ่ SMACC ทีพ่ ฒ
ั นา
เทคโนโลยี Deep Learning ให้สามารถท�างานบัญชี
อย่างครบวงจร ตั้งแต่แปลงเอกสารการเงินให้อยู่ในรูป
ที่คอมพิวเตอร์ใช้ได้ ใช้ AI จัดแยกประเภทข้อมูล ตรวจ
สอบความถูกต้อง ท�าบัญชีตามกระบวนการทีก่ า� หนดล่วง
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หน้า กระทบยอดบัญชีกบั ธนาคารและอนุมตั เิ บิกจ่ายเงิน
อัตโนมัติ รายงานข้อมูลแบบ real-time ไปจนถึงสามารถ
เชื่อมต่อกับระบบ ERP ที่บริษัทใช้ได้
งานกฎหมายก็มีงานบางส่วนที่เทคโนโลยี AI
สามารถเข้ามาท�าแทนนักกฎหมายได้ ตัง้ แต่ Robo-Lawyer ที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายอัตโนมัติ Legal Research
ช่วยวิเคราะห์ข้อกฎหมายและค้นหาค�าพิพากษาก่อน
หน้าที่เกี่ยวข้องกับ Contract Analysis ที่จะเข้ามาช่วย
ตรวจสอบทบทวนสัญญาว่าการเซ็นสัญญาจะท�าให้ผเู้ ซ็น
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมายหรือไม่ ระบบอย่าง eDiscovery ที่ช่วยรวบรวม คัดกรองข้อมูล ให้เหลือเฉพาะข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับคดี และ Legal Analytics ที่ใช้ Big data
ช่วยวางกลยุทธต่อสูค้ ดีทบี่ อกได้กระทัง่ ว่าผูพ้ พิ ากษาคน
ไหนมักจะรับฟังข้อโต้แย้งแบบไหนเป็นพิเศษ
จะเห็นได้วา่ แม้แต่อาชีพทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญอย่าง
นักกฎหมายก็ยงั ต้องปรับตัวเมือ่ มีเทคโนโลยีเข้ามา ทัง้ นี้
คุณณัฐสิฎได้แนะน�า 5 กลยุทธ์หลักทีม่ นุษย์จะอยูร่ ว่ มกับ
AI ที่เสนอโดยนักวิชาการ 2 ท่านคือ Thomas Davenport and Julia Kirby1 และได้ยกกรณีการปรับตัวของนัก
กฎหมายเป็นตัวอย่าง ได้แก่ (1) ย้ายมาท�างานภาพรวม
เช่น นักกฎหมายผันตัวเป็นผู้จัดการโครงการ (2) เข้าไป
ร่วมพัฒนาระบบ AI เช่น นักกฎหมายเข้าไปร่วมพัฒนา
ระบบ AI ด้านกฎหมาย (3) ชาญฉลาดใช้ เปลี่ยนจาก
ความกังวลที่จะถูกแทนที่งานมาเป็นการน�า AI มาช่วย
งาน เช่น น�า AI มาใช้วิเคราะห์แนวทางการเขียนค�าฟ้อง
ที่จะชนะ (4) ใฝ่หาช่องว่างที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้
เช่น เลือกเป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่าง
กฎหมายกีฬา กฎหมายคุ้มครองสัตว์ และ (5) แตกต่าง
ด้วยสัมผัสมนุษย์ ท�าในสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถมอบ
Davenport, Thomas, and Julia Kirby. 2015. 2016. Only Humans
Need Apply: Winners and Losers in the Age of Smart Machines.
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ให้ได้ เช่น เป็นทนายว่าความหรือเป็นที่ปรึกษาที่เข้าใจ
ลูกความ2
คุณเทียนธันย์ ณีศะนันท์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการ
ผู้จัดการ Skillsolved Recruitment ได้ร่วมให้ข้อมูลว่า
ปัจเจกและองค์กรต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับโลกที่ก�าลัง
มาถึงอย่างไร
นอกจากอาชีพที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีอาชีพผู้
เชี่ยวชาญอีกหลายอาชีพที่น่าเป็นห่วง ปัจจุบันมี AI ท�า
เทรดเดอร์ (Trader) หลายตัวที่สามารถเทรดโดยไม่มี
อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องท�าให้เทรดได้ก�าไรเท่ากับหรือ
มากกว่ามนุษย์ หรือธุรกิจประเภท Customer Service
ก็มีหุ่นยนต์ตอบค�าถาม (Chatbot) ที่มาช่วยตอบปัญหา
ลูกค้าในธุรกิจค้าออนไลน์ (E-commerce) และธุรกิจ
สรรหาพนักงานใหม่ (Recruitment) ก็มี AI เข้ามาช่วย
คัดเลือกประวัติผู้สมัครงาน (CV)
ที่อเมริกาเคยจัดงานเชิญผู้สรรหาพนักงานใหม่
ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก (Global Recruiter) ที่มีชื่อ
เสียงมา 10 ท่านร่วมกับอีก 1 ผู้สรรหาที่เป็น AI มาแข่ง
กันคัดเลือกประวัติผู้สมัครงานจ�านวน 6,000 ใบเพื่อ
คัดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบริษัทที่สุด ผู้ชนะ
อันดับ 1 และ 2 ที่คัดเลือกได้อย่างมีคุณภาพคือมนุษย์
โดยใช้เวลาคัดเลือก 24 ชั่วโมง ในขณะที่ AI สามารถคัด
เลือกผู้สมัครได้อย่างมีคุณภาพเป็นอันดับ 3 โดยใช้เวลา
คัดเลือกเพียง 3 วินาที แต่เมื่อเปลี่ยนมุมมอง AI จาก
เป็นภัยคุกคามมาเป็นการ ‘ชาญฉลาดใช้’ คนที่ท�างาน
สรรหาพนักงานใหม่ ก็สามารถใช้โอกาสนี้ทา� งานร่วมกับ
เทคโนโลยี เมือ่ ใช้เวลาคัดเลือกประวัตผิ สู้ มัครงานน้อยลง
ก็สามารถใช้เวลากับการสัมภาษณ์และฝึกอบรมพนักงาน
ได้มากขึ้น
Susskind, Richard. 2017. Tomorrow’s Lawyers: An Introduction
to Your Future. Oxford University Press.
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แล้วองค์กรจะต้องท�าอย่างไรเพื่อรับมือกับโลก
เทคโนโลยีที่ก�าลังมาถึง องค์กรแบบดั้งเดิมที่ต้องการ
ปรับตัวรับเทคโนโลยีโดยจ้างคนดิจิทัล (Digital Talent)
เข้ามาท�างานควรรู้จักการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน
ภายในองค์กร (employee value proposition) เพือ่ ดึงดูด
พนักงานในแบบทีบ่ ริษทั ต้องการ จากการส�ารวจลักษณะ
งานที่คนดิจิทัลของไทยต้องการ 5 อันดับแรก คือ การได้
เงินเดือนและผลตอบแทนทีด่ ี (66%) การมีสมดุลระหว่าง
การท�างานและการใช้ชีวิต (63%) ความท้าทายในการ
ท�างาน (50%) การมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(40%) และบริษัทมีวัฒนธรรมการท�างานที่ตรงกับบุคลิก
(38%) โดยทักษะทางเทคโนโลยีทเี่ ป็นทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ
ในปัจจุบันคือ AI, Big data และ Cloud computing
การเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคตท�าให้วงจร
ชีวิตการท�างานของคนในยุคปัจจุบันต่างจากยุคก่อนที่มี
เพียงการเรียน ท�างาน และเกษียณอายุ ในโลกยุคนี้คน
ท�างานต้องพบเส้นทางที่ต้องพัฒนาตัวเองและประกอบ
สร้างตัวเองใหม่ (Reinvent) ตลอดเวลา คนในยุคนี้จึง
จ�าเป็นต้องปรับตัวโดยการก�าหนดเป้าหมาย ขวนขวาย
เติมทักษะทีข่ าด และสร้างความสามารถจากตัวช่วย เพือ่
ปรับเปลี่ยนตนเองให้ทัน
ประเทศสิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วาม
ส�าคัญกับการ Reinvent ตัวเองและรัฐบาลสิงคโปร์ได้เข้า
มามีบทบาทในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่น รัฐบาลสิงคโปร์ได้
จัดท�า platform ชือ่ My Skill Future ทีใ่ ห้ประชาชนเข้าไป
กรอกข้อมูลประวัติและทักษะที่ตนเองมี แล้วระบบจะ
แนะน�าอาชีพที่เหมาะกับทักษะที่มีอยู่ รวมถึงระบุทักษะ
ที่คนนั้นๆ ควรขวนขวายเพิ่ม ประเทศสิงคโปร์ได้รับรอง
หลักสูตรอบรมกว่า 24,000 หลักสูตรทัง้ ระยะสัน้ และระยะ
ยาว ซึ่งเปิดสอนโดยผู้ให้บริการหลายแห่ง รัฐอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการอบรมบางส่วนให้กับประชาชน รวมถึง
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ชดเชยค่าเสียเวลาให้นายจ้าง และแจกคูปองอบรมให้
ประชาชนคนละ 500 เหรียญสิงคโปร์
ตัวอย่างของตัวช่วย Reinvent ตัวเองจากบริษัท
สตาร์ทอัพ เช่น บริษัท Andela ที่ประเทศเคนย่า ได้จัด
หลักสูตรอบรมเข้มข้น 6 เดือน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้
อบรมการเขียนโปรแกรมและออกไปท�างานแก้ไขปัญหา
จริงกับบริษัทลูกค้า ระหว่างโครงการผู้เข้าร่วมจะได้รับ
เงินเดือนและท�างานเต็มเวลา และทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐเคนตั๊กกี้ ก็มีบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Bitsource ที่รับอดีต
คนงานเหมืองถ่านหินทีถ่ กู ปิดมาเป็นโปรแกรมเมอร์ โดย
คัดคนที่มีทักษะการคิดเป็นกระบวนการแล้วสอนเขียน
โปรแกรมโดยเริ่มจากศูนย์ วิธีการเช่นนี้ถูกขยายไปใช้ใน
หลายรัฐในอเมริกาเพื่อช่วยแก้ปัญหาคนว่างงาน
ในขณะทีร่ ฐั บาลไทยมีหลักสูตรของกรมพัฒาฝีมอื
แรงงานเพียง 3,000 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรระยะสั้น
เน้นทักษะพื้นฐานและงานฝีมือ ท�าให้ไม่เอื้อต่อการ Reinvent ตัวเอง น�ามาสู่ข้อเสนอให้รัฐบาลช่วยให้แรงงาน
ไทย Reinvent ตัวเอง โดยการสร้างระบบข้อมูลชี้ทักษะ
ที่ตลาดต้องการ สร้างระบบแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้
ฝึกอบรมแข่งขันกัน เช่น พัฒนาหลักสูตรอบรมที่หลาก
หลาย จัดการฝึกอบรมคุณภาพสูง อุดหนุนคนงานและ
นายจ้างส�าหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและค่าเสียเวลางาน
เยาวชนในวันนี้จะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมกับ
งานที่ยังไม่มีในวันนี้ ใช้เทคโนโลยีท่ียังไม่เกิดขึ้น และ
แก้ปัญหาที่วันนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะแห่งอนาคต
มีพร้อมทั้งทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) และความ
รู้ (Knowledge) การจ�าความรู้จะมีประโยชน์ลดลงเมื่อ
เทคโนโลยีก้าวเข้ามา สิ่งส�าคัญกว่าคือทัศนคติใฝ่เรียนรู้
ทักษะคิดสร้างสรรค์ สื่อสารเก่ง คิดแก้ปัญหาเป็น และ
สามารถท�างานเป็นทีมเพื่อรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อน
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เกินกว่าจะแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวในโลกอนาคต การ
ศึกษาทีจ่ ะท�าให้ผเู้ รียนพร้อมกับโลกอนาคตได้นนั้ จะต้อง
เป็นการศึกษาทีไ่ ม่ใช่เพียงนัง่ ฟังอย่างเดียว ผูเ้ รียนจะต้อง
ได้เล่นและลงมือท�า (Active learning)
ทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) เป็นอีก
ทักษะที่มีความจ�าเป็นต่อโลกอนาคต ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่จะเป็นอนาคตของโลก
นี้ เช่น AI หรือ Robot รวมถึงพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
เป็นระบบทุกขั้นตอน
เมื่อกล่าวถึงเรื่องสังคมแห่งเทคโนโลยีแล้ว ก็
ต้องพูดถึงประเทศเล็กๆ ในยุโรปเหนือประเทศหนึ่ง นั่น
คือเอสโตเนีย ซึ่งเป็นประเทศที่ร้อยละ 99 ของบริการ
สาธารณะสามารถติดต่อใช้บริการออนไลน์ ร้อยละ 33
ของประชากรเลือกตั้งออนไลน์ และเปิดรับคนต่างชาติ
เป็นพลเมืองเอสโตเนียออนไลน์ นอกจากนั้น การบริหาร
การศึกษาของประเทศเอสโตเนียก็เป็นการบริหารแบบ
ออนไลน์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการดูตารางเรียน ลาเรียน
ให้-ส่งการบ้าน รวมถึงพ่อแม่สามารถติดตามข้อมูลการ
เรียนของลูกได้ออนไลน์
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น สะท้ อ นถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ผู ้ น� า ของ
เอสโตเนี ย Toomas Hendrik Ilves ประธานาธิ บ ดี
เอสโตเนีย (2006-2016) ซึง่ ได้กล่าวไว้วา่ การเปลีย่ นแปลง
สังคมต้องเริ่มมาจากเยาวชน โดย “มอบการศึกษาที่เอื้อ
ให้พวกเขาอยู่ในสังคมอนาคตได้” และได้กล่าวถึงการให้
เด็กเอสโตเนียเรียนเขียนโปรแกรมตัง้ แต่เด็กไว้วา่ “ถ้าคุณ
เรียนแกรมม่าภาษาต่างประเทศตอน 7-8 ขวบแล้วมันจะ
ต่างอะไรกับการเรียนเขียนโปรแกรม” Ave Lauringson
อดีตผู้จัดการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ซึ่ ง เป็ น มู ล นิ ธิ ส� า คั ญ ที่ ไ ด้ ว างรากฐานสารสนเทศให้
เอสโตเนียได้กล่าวไว้ว่า “ใครที่เขียนโปรแกรมได้จะไม่มี
ปัญหาในการหางาน เพราะทุกบริษัทจะมองหาคุณ”
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การเรียนเขียนโปรแกรมไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นที่
หน้าคอมพิวเตอร์เสมอไป ประเทศฟินแลนด์สอนให้เด็ก
เขียนโปรแกรมด้วยโจทย์การจัดโต๊ะอาหาร เช่น เราจะ
ไม่ได้กินข้าวหากเราวางอาหารก่อน แล้วตามด้วยจาน
ต่อด้วยช้อนส้อม และปูผ้าปูโต๊ะเป็นอันดับสุดท้าย การ
เรียนในลักษณะนีใ้ ห้ทงั้ ความสนุกและได้ซมึ ซับทักษะการ
คิดอย่างเป็นระบบและเป็นล�าดับในทุกขั้นตอน หรือถ้า
เราเดินเข้าไปที่โรงเรียนในเอสโตเนีย เราจะเห็นเด็กท�า
เกมส์กันโดยการเขียนโปรแกรมภาษาภาพ เด็กที่โตขึ้น
มาอีกระดับหนึ่งก็จะรวมกลุ่มกันประกอบหุ่นยนต์บังคับ
นอกจากนั้นเอสโตเนียก็ยังมีโครงการให้เด็กรวมกลุ่มกัน
ไปดูปัญหาของผู้สูงอายุ และให้เด็กๆ พัฒนาเทคโนโลยี
ที่จะช่วยแก้ปัญหาผู้สูงอายุ
การเรียนเขียนโปรแกรมในโรงเรียนของประเทศ
เอสโตเนียเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคการศึกษา ผ่านโครงการ Programming
Tiger ซึ่งเริ่มเพียง 20 โรงเรียนในปี 2012 และได้ขยาย
ผลในปัจจุบันเป็น 440 โรงเรียนจาก 550 โรงเรียนทั่ว
ประเทศ ภาคีแต่ละฝ่ายมีบทบาทดังนี้ ภาครัฐจัดท�า
หลักสูตรบูรณาการสอดแทรกการเรียนโปรแกรมสร้าง
หุ่นยนต์ในวิชาต่างๆ และสนับสนุนงบประมาณ มูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เป็นผู้ด�าเนินการจัด
อบรมครู จัดหาสือ่ การสอนให้โรงเรียนทีข่ าดแคลน รวมถึง
สนับสนุนงบประมาณให้กับกิจกรรมนอกห้องเรียน และ
ครูมีการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการสอนที่
ดีเพื่อปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ
กลับมาที่ประเทศไทยกับค�าถามว่าประเทศไทย
พร้อมแค่ไหนกับโลกอนาคต ผลการสอบ PISA (2015)
ชี้ว่าร้อยละ 50 ของเด็กไทยอายุ 15 ปีอ่านจับใจความ
ไม่ได้ ร้อยละ 53 แก้โจทย์คณิตประยุกต์อย่างง่ายไม่ได้
ร้อยละ 47 แก้โจทย์วิทย์ประยุกต์อย่างง่ายไม่ได้ ร้อยละ
ฉบับที่ 142 กรกฎาคม 2561

36 ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 วิชา และร้อยละ 54 ของเด็กไทย
ไม่สามารถท�างานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
แม้ว่าข้อมูลข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่าการศึกษา
ไทยน่าเป็นห่วงไม่น้อย คุณศุภณัฎฐ์กล่าวว่าหากมอง
ในรายละเอียดแล้วการศึกษาไทยยังมีความหวังเมื่อน�า
คะแนน PISA มาแจกแจง โดยค่าเฉลี่ยจะพบว่าโรงเรียน
ที่สอนนักเรียนยากจนมีคะแนน PISA ต�่ากว่ามาตรฐาน
แต่กพ็ บด้วยว่ามีบางโรงเรียนทีแ่ ม้จะสอนนักเรียนยากจน
แต่ก็ได้คะแนน PISA สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ รวมถึง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก นอกจากนั้นประเทศไทยก็ยังมี
โรงเรียนทางเลือกทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยทีใ่ ห้นกั เรียน
ศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองและท�าโครงการเพือ่ แก้ปญ
ั หา
เช่น โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงเรียนล�าปลายมาศ
พัฒนา มีภาคเอกชนอย่างบริษัท LearnEducation ที่
พัฒนาโปรแกรมสอนหนังสือทีน่ กั เรียนเลือกเรียนได้ตาม
ความเร็วทีต่ อ้ งการ บริษทั CDG จัดท�า Boothcamp เขียน
โปรแกรมในโรงเรียน และเมือ่ ปลายเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา
งาน Education Disruption & Hackathon มีทมี สมัครเข้า
มาพัฒนา Edtech เพื่อแก้ปัญหาการศึกษากว่า 300 ทีม
ประเทศไทยยังมีครู โรงเรียน และองค์กรที่มี
ความสามารถ มีความคิดและพลังที่จะท�าให้การศึกษา
ไทยเป็นการศึกษาแห่งอนาคต เพียงแต่ปัจจุบันเรายัง
ท�างานแยกส่วนกัน ภาคการศึกษาต้องเปิดรับเทคโนโลยี
เข้ามาเสริมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชากรทุกช่วงอายุ
กลับเข้ามาพัฒนาตัวเอง เอกชนสนับสนุนให้พนักงานได้
เพิ่มพูนทักษะ และรัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะช่วยเหลือคนมีโอกาสน้อย
ให้มีโอกาสได้เปลี่ยนอาชีพ
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สถานการณ์ในอนาคตเมื่อความปั่นป่วนของ
เทคโนโลยีเข้ามาก็จะท�าให้แรงงานจ�านวนไม่น้อย
ต้องออกนอกระบบและบางส่วนก็จะประกอบ
อาชีพอิสระ โดยเฉพาะกลุ่มที่หันมาท�าอาชีพ
อิสระผ่าน online platform ซึ่งเป็นอาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของแรงงานรุ่นใหม่
ทีช่ อบความเป็นอิสระ ความยืดหยุ่น เป็นนาย
ตัวเอง และสามารถท�างานผ่าน online
platform ซึ่งท�าได้ง่ายและมีต้นทุนต�า่ กว่า
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การปรับระบบสวัสดิการ
สังคมพร้อมรับโลกใหม่
ที่ผันผวน
โดย รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
ดร.วิชสิณี วิบูลผลประเสริฐ
ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร
ร่วมน�าเสนอโดย คุณสิทธิพงศ์ กนกากร
(สมาชิกคณะท�างานด้านเทคนิค National
Digital ID และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท WS3)

สวัสดิการสังคมมีหลายประเภท และมีเป้าหมาย
เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชากร
จากเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตกงาน ความเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ หรือการขาดรายได้ เพื่อท�าให้คนเหล่านั้นมี
ชีวิตและภาวะทางสังคมที่ดีขึ้น
รายงานนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สวัสดิการส�าหรับแรงงานในระบบ โดย
รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
ส่วนที่ 2 สวัสดิการส�าหรับแรงงานนอกระบบ โดย
ดร.วิชสิณี วิบูลผลประเสริฐ และ
ส่วนที่ 3 สวัสดิการส�าหรับกลุ่มคนด้อยโอกาส
ในสั ง คม โดย ดร.บุ ญ วรา สุ ม ะโน เจนพึ่ ง พร และ
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการให้สวัสดิการสังคม
โดย คุณสิทธิพงศ์ กนกากร
ทั้งนี้ กองบรรณาธิการได้จัดพิมพ์บทสรุปของ
การน�าเสนอในหัวข้อนี้ในรายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 141
เดือนมิถุนายน 2561 แล้ว
ฉบับที่ 142 กรกฎาคม 2561
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ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างระบบก�ากับ
ดูแลที่เหมาะสมส�าหรับอนาคตโดยเฉพาะใน
ช่วงที่โลกก�าลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลที่การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่กา� ลังสร้าง
ความปั่นป่วน (disruption) เทคโนโลยีใหม่
ดังกล่าวสามประเภทแรกที่กา� ลังปั่นป่วน
เศรษฐกิจและสังคมไทย ได้แก่ แอปพลิเคชัน
เรียกรถแท็กซี่ (ride sharing) โดรนส่งพัสดุ
และการระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัล
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ปรับทัศนคติภาครัฐ
เพื่อรับความเปลี่ยนแปลง
แห่งอนาคต
โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
และ คุณเทียนสว่าง ธรรมวนิช
ร่วมน�าเสนอโดย คุณรพี สุจริตกุล
(เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) )

โลกก� า ลั ง เปลี่ ย นผ่ า นไปสู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ก�าลังสร้างความ
ปั่นป่วน (disruption) โดยเทคโนโลยีสามประเภทแรก
ที่ก�าลังปั่นป่วนเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้แก่ แอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ (ride sharing) โดรนส่งพัสดุ และ
การระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัล เทคโนโลยีเหล่านี้สร้าง
ความท้าทายอย่างน้อย 4 เรื่อง ได้แก่ (1) การแข่งขัน
กับผู้ประกอบการรายเดิม เช่น ในกรณีรถแท็กซี่ที่เรียก
ผ่านแอปพลิเคชัน (2) การละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
ประชาชน เช่น จากการถ่ายภาพด้วยโดรน (3) ความเสีย่ ง
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น กรณีอุบัติเหตุ
จากโดรน และ (4) การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
(cybercrime) เช่น การหลอกลวงนักลงทุนจากการระดม
ทุนผ่านเหรียญดิจิทัล ดังนั้น ภาครัฐไทยจะต้องปรับ
เปลี่ยนทัศนคติเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต
รวมทั้งเร่งปรับตัวเพื่อสร้างระบบก�ากับดูแลที่เหมาะสม
ด้วย
ฉบับที่ 142 กรกฎาคม 2561

การน� า เสนอในหั ว ข้ อ นี้ ไ ด้ ส รุ ป และเรี ย บเรี ย ง
ประเด็ น การอภิ ป ราย รวมทั้ ง เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์นอกเหนือจากที่ได้น�าเสนอไว้ในการสัมมนา
กองบรรณาธิการจึงได้จัดพิมพ์บทความนี้ในรายงาน
ทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 140 เดือนพฤษภาคม 2561
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ทางเลือก-ทางรอด
ประเทศไทยในยุคแห่งความ
ปั่นป่วนทางเทคโนโลยี
ร่วมอภิปรายโดย
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ดร.เดชรัต สุขก�าเนิด
คุณเรืองโรจน์ พูนผล
และ คุณสฤณี อาชวานันทกุล
ผู้ด�าเนินการอภิปราย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน

การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบนั ทีเ่ กิด
ขึ้นทั้งในและต่างประเทศก่อให้เกิดความกังวลใจต่อการ
เตรียมความพร้อมเพือ่ รับมือเป็นอย่างมาก ผูอ้ ภิปรายทัง้
4 ท่านได้ร่วมน�าเสนอความคิดเห็น แนวทางการรับมือ
และการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ซึ่งสาระส�าคัญของการอภิปรายสามารถสรุปได้ดังนี้

ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงและจะสามารถสร้างประโยชน์
ให้กับสังคมได้ดังเช่นปัจจุบัน แต่การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีเหล่านี้ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคนในสังคม
ดั ง นั้ น ภาครั ฐ จ� า เป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ มื อ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง โดยผ่านประเด็นใหญ่ 3 ประเด็น คือ
1. การปรับปรุงและแก้ไข ตลอดจนการออก
กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง
นโยบายและกฎระเบียบของประเทศไทยกับ
ปัญหาการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น ในปัจจุบัน ภาครัฐจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการก�ากับดูแล
(Unicorn)1 และรูปแบบการปรับตัวของภาครัฐ ในส่วนของกฎหมายเสียก่อน เนื่องจากกฎหมายของ
ประเทศไม่รองรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ ภาครัฐ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เริ่มให้ความส�าคัญกับประเด็นนี้มากขึ้น ซึ่งเห็นได้จาก
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล
แนวคิดการจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ แก้ปญ
ั หาข้างต้น นัน่
(รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี)
คือ คณะกรรมการร่างกฎหมายเพื่อรองรับธุรกรรมที่จะ
แนวคิดเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่คนสมัยก่อน เกิดขึ้นในอนาคต และมีการออกกฎหมายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ตัวอย่างเช่น
1
สตาร์ทอัพที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
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1) พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่
จะรองรับการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพมาก
ยิ่งขึ้น
2) พระราชบัญญัติแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) จะ
เพิ่มขอบเขตในการสร้างแซนด์บ็อกซ์มาก
ขึ้น เพื่อเอื้อให้ผู้ที่อยากท�านวัตกรรมใหม่ๆ
สามารถท�าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3) พระราชบัญญัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (eGovernment) ที่มีหัวใจคือการน�าข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งน�าไปสู่การสร้าง
เทคโนโลยี เพือ่ การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานรัฐ
2. การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน
ขับเคลื่อน ก�ากับดูแล ตลอดจนผู้ร่างกฎหมาย จากเดิมที่
หน่วยงานทีท่ า� หน้าทีก่ า� กับดูแลข้างต้นยังมองไม่เห็นภาพ
สิง่ ทีก่ า� ลังเกิดขึน้ ซึง่ ท�าให้การขับเคลือ่ นงานเป็นไปได้ชา้
กว่าที่ควรจะเป็น จึงต้องมีการพัฒนาเพื่อยกระดับความ
เข้าใจของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ในตัวของกฎหมายและสิ่งที่ต้องการ
จะบังคับใช้ จากที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า แม้เราจะ
มีกฎหมายที่ดีแล้ว แต่หากผู้ก�ากับดูแลหรือผู้บังคับใช้
กฎหมายยังไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริง การพัฒนาก็ไม่
สามารถเกิดขึ้นได้
3. การสร้างความตั้งใจและความต้องการที่จะ
ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปให้ทันต่างชาติ การ
ด�าเนินงานของภาครัฐไม่ควรที่จะปกป้องตัวเองมากเกิน
เหตุจนท�าให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างเต็ม
ที่ ยกตัวอย่างเช่น แม้วา่ ประเทศไทยจะมีสตาร์ทอัพสนใจ
เข้ามาประกอบธุรกิจอยูม่ ากโดยเฉพาะในต่างจังหวัด แต่
ฉบับที่ 142 กรกฎาคม 2561

ภาครัฐก็ยงั คงไม่เปิดใจเพือ่ รับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเต็มที่ เห็น
ได้จากชาวต่างชาติทจี่ ะเข้ามาประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพยัง
จ�าเป็นทีจ่ ะต้องใช้วซี า่ นักท่องเทีย่ วทัง้ ๆ ทีม่ คี วามสนใจที่
จะเข้ามาประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย ซึง่ หาก
มีการเปิดใจรับสิ่งนี้ การเปิดให้มีวีซ่าแบบพิเศษส�าหรับ
ธุรกิจสตาร์ทอัพดังกล่าวก็จะเป็นตัวช่วยอ�านวยความ
สะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพได้

ภาครัฐมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างานอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์กับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
การด�าเนินงานของภาครัฐเพื่อตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากการริเริ่มแนวคิดทบทวน
และปฏิรูปกฎหมายแล้ว หน่วยงานภาครัฐยังจ�าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองให้เป็นผู้อ�านวยความสะดวก
มากขึ้ น ส� า หรั บ แนวทางที่ เ หมาะสมเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น ภาครัฐควร
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ลดบทบาทของตนเองลงให้เป็นเพียงส่วนสนับสนุนและ
รับฟังปัญหา อีกทั้งยังควรส่งเสริมและผลักดันให้เอกชน
มีบทบาทมากยิ่งขึ้น และต้องรักษาความสมดุลที่เหมาะ
สมต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ ที่
ต้องค�านึงถึงประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศทีย่ งั มีความ
แตกต่างกันอยูม่ าก ทัง้ ในเรือ่ งการเข้าถึงสิทธิและข่าวสาร
ต่างๆ กล่าวคือ ในขณะทีโ่ ลกใหม่เป็นหัวหอกในการสร้าง
การพัฒนาประเทศเพื่อก้าวไปข้างหน้า ก็ยังคงมีคนอีก
กลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น

ปัญหาการสร้างสตาร์ทอัพในประเทศไทย เมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
คุณเรืองโรจน์ พูนผล (ผู้ก่อตั้ง Disrupt
University และกองทุน 500 TukTuks)
ธุ ร กิ จ สตาร์ ท อั พ ในประเทศไทยยั ง เผชิ ญ กั บ
ปัญหาส�าคัญอยู่ 3 ประเด็นทีท่ า� ให้ธรุ กิจไม่สามารถเติบโต
ได้ถึงระดับยูนิคอร์น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปัญหาด้านระยะเวลาการก่อตัวของสตาร์ท
อัพ ธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยเพิง่ เกิดขึน้ ไม่นานเมือ่
เทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนที่สตาร์ทอัพมีการเติบโต
ส�าหรับประเทศไทยยังคงเป็นคลื่นลูกแรก นอกจากนั้น
ตลาดสตาร์ทอัพในประเทศไทยมีลกั ษณะเฉพาะทีไ่ ม่ใหญ่
ไม่เล็ก และการประกอบธุรกิจก็เน้นการอยู่ได้เป็นหลัก
จึงไม่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากนักเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น
2. ปั ญ หาทางด้ า นการเงิ น และการระดมทุ น
ธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนด้านการ
เงินและการระดมทุนที่ยังมีปัญหาคอขวด ประกอบกับมี
ความเป็นไปได้ที่ธุรกิจเหล่านี้จะถูกตีมูลค่าต�่ากว่าที่เป็น
จริง อันจะท�าให้สตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเสีย
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เปรียบในการระดมเงินทุนจากนักลงทุน กล่าวคือ หาก
เปรียบเทียบสตาร์ทอัพทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันทุกประการ
แต่แห่งหนึง่ เกิดในไทย และอีกแห่งก�าเนิดในต่างประเทศ
เช่น ประเทศสิงคโปร์ การระดมเงินทุนของสตาร์ทอัพที่
เกิดขึ้นในสิงคโปร์จะได้มูลค่ามากกว่า
3. ปั ญ หาความขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
รู้ความสามารถ แม้ว่าธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย
จะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ประเทศไทยยังคงต้องการ
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถอยูพ่ อสมควร ในปัจจุบนั
พบว่า บุคลากรในประเทศทีม่ คี วามสามารถยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของภาคธุรกิจทัง้ หมดภายในประเทศ จึง
มีความจ�าเป็นที่จะต้องน�าเข้าแรงงานต่างชาติที่มีความ
สามารถเพื่อชดเชยความขาดแคลนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม แนวทางการสร้างสตาร์ทอัพของ
ไทยในขั้นแรกไม่จ�าเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายที่จะสร้าง
ธุรกิจสตาร์ทอัพมูลค่าสูงถึงระดับยูนิคอร์น แต่ควรสร้าง
กระแสคลืน่ สตาร์ทอัพทีอ่ ยูใ่ นระดับทีต่ า�่ ลงมา (ระดับโพนี)่
จ�านวนหลายๆ แห่งให้ได้ก่อน เพื่อจะเป็นตัวสนับสนุน
การสร้างกระแสคลื่นลูกที่สองอีกครั้งเพื่อให้เหล่าสตาร์ท
อัพระดับโพนีเ่ หล่านีก้ ลายเป็นระดับยูนคิ อร์นได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ในขั้นต้นนี้รัฐบาลควรมีบทบาทใน
การปรับปรุงและส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและ
รองรับการพัฒนาประเทศใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การปรับแก้กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ในบางครั้งกฎหมายของ
ประเทศไทยยังไม่สามารถน�ามาใช้กับสิ่งที่เกิด
ขึ้นในปัจจุบันได้ จึงควรมีการปรับแก้ให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้น
2. การปรั บ ตั ว ชี้ วั ด โดยให้ ค วามส� า คั ญ กั บ ภาค
ปฏิบัติประกอบไปด้วย เพื่อให้ระบบราชการมี
ประสิทธิภาพในการน�าแผนการต่างๆ มาปฏิบัติ
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ได้จริง ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจากการก�าหนดตัว
ชี้วัดของส่วนราชการ ท�าให้เกิดการปฏิบัติเพื่อ
มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ปลายทางเท่านั้น โดยบาง
ครั้งอาจไม่ค�านึงถึงการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติ ซึ่ง
ผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่ออกมาก็ไม่อาจสะท้อน
ความเป็นจริงได้ทั้งหมด
3. การปรับทักษะแรงงานผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
โดยบทบาทของเอกชนเป็นหลัก โดยทีห่ น่วยงาน
ภาครัฐท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ทั้งนี้ อาจรวม
ไปถึงการกระจายอ�านาจการตัดสินใจไปสูช่ มุ ชน

ความมั่นใจกับแนวทางของรัฐบาลที่รับมือ
กับเทคโนโลยีที่ปั่นป่วน การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อแรงงาน และ
แนวทางการรับมือของภาครัฐ
ดร. เดชรัต สุขก�าเนิด (หัวหน้าภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ในอนาคตแรงงานจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร
และปัญญาประดิษฐ์ (AI) แรงงานจึงจ�าเป็นต้องปรับตัว
ให้ทันเทคโนโลยี แต่การปรับตัวระหว่างปัจจัยการผลิต
ทุน และแรงงาน ยังมีความแตกต่างกันมาก ทั้งแรงงาน
ยังต้องใช้เวลานานในการปรับตัวเพือ่ ไปท�างานในรูปแบบ
ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแรงงานที่ไม่มีทักษะ นอกจาก
นี้ วงจรการพัฒนาเทคโนโลยีและวงจรผลิตภัณฑ์ที่สั้น
ลงถื อ เป็ น โจทย์ ใ หม่ ที่ มี ค วามท้ า ทายส� า หรั บ แรงงาน
ไทย ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยยังไม่ได้เตรียมความพร้อม
ในเรื่องนี้มากนักจะท�าให้อ�านาจการต่อรองของแรงงาน
ไทยลดลง และจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมวงกว้างได้
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แนวทางการรับมือและการเตรียมความพร้อม
ของภาครัฐมีอยู่ 3 ประเด็นใหญ่ คือ
1. การฝึ ก ทั ก ษะแรงงานควรด� า เนิ น การใน
ลักษณะกระจายอ�านาจและเป็นเชิงรุกมากขึน้ โดยหน่วย
งานภาครัฐอาจด�าเนินการโดยมองจากด้านอุปสงค์หรือ
demand side มากขึ้น เพื่อให้แรงงานได้ฝึกทักษะความ
สามารถที่ตรงตามความต้องการของตนเอง
2. การสร้ า งความจ� า เพาะเจาะจงหรื อ ทั ก ษะ
เฉพาะทางให้กับแรงงาน เช่น ความนิ่มของมือ การชิม
การสัมผัส เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาในเชิงพื้นที่ อาทิ
การวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษว่าควรออกแบบ
อย่างไรให้เอื้อต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
3. การดูแลสวัสดิการของแรงงาน ภาครัฐควร
มีสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้กับแรงงาน อย่างไรก็ตาม
ประเด็นด้านสวัสดิการทางสังคมก็ยังเป็นข้อถกเถียง
กันอยู่ว่าระดับไหนจึงจะเหมาะสม เพราะหากภาครัฐให้
สวัสดิการกับแรงงานมากเกินไปอาจลดแรงจูงใจในการ
ท�างานของแรงงานได้

ปัญหาความเหลื่อมล�า้ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทดแทนแรงงานเพราะการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
ความเหลื่อมล�้าของแรงงานสามารถวัดได้จาก
การกระจุ ก ตั ว ของผลิ ต ภาพแรงงาน การเกิดขึ้ น ของ
ปัญญาประดิษฐ์ และ Platform บางอย่างท�าให้การ
กระจุ ก ตั ว ของผลิ ต ภาพแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น ไปด้ ว ย เช่ น
แอปพลิเคชันการเดินทาง แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่
มีเพียงไม่กี่แอปพลิเคชัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในความ
เห็นส่วนตัว มองว่าการพัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัลไม่ได้เป็นตัว
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รับประกันว่าจะเกิดความเหลื่อมล�า้ น้อยลง แต่มีโอกาสที่
ปัญหาความเหลือ่ มล�า้ จะลดลงได้ เพราะการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีทา� ให้การเริม่ ธุรกิจมีตน้ ทุนน้อยลง และเกิด
ความสะดวกสบายมากขึ้น

ความปั่นป่วนทางเทคโนโลยีกับการเปิดกว้าง
ของพื้นที่ และสิทธิเสรีภาพทางการเมืองให้กับ
ประชาชน
คุณสฤณี อาชวานันทกุล (กรรมการผู้จัดการ
ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จ�ากัด)
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ไ ม่ ไ ด้ ท� า ให้
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากการเข้า
ถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถ
ควบคุมได้ การสอดแนม การปิดกัน้ ความคิดเห็น ล้วนอยู่
ในมือของผู้มีอ�านาจทั้งสิ้น
พั ฒ นาการของประเทศเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ปัจจุบันมีการท�า Digital Revolution Index เพื่อใช้เป็น
ตัวชี้วัด โดยเมื่อปี ค.ศ.2017 ประเทศไทยได้รับคะแนน
ลดลง ทั้งนี้ มีองค์ประกอบในการคิดค่าดัชนีครอบคลุม
4 ด้าน ดังนี้
1. อุปทาน: โครงสร้างพืน้ ฐาน ความสามารถในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
2. อุ ป สงค์ : คนในสั ง คมยิ น ดี ที่ จ ะใช้ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี บริการใหม่ๆ มากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้
บริโภคในประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยี social
media อยู่ในระดับที่ดี
3. สภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมในการก�ากับ
ดูแลและลงทุนครอบคลุมตั้งแต่กฎหมายที่เปิด
กว้าง เอื้อต่อการลงทุน รวมไปถึงรัฐบาลที่มี
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ความโปร่ ง ใส ซึ่ ง ประเทศไทยมี ทิ ศ ทางไปใน
ทางที่ควบคุมและตีกรอบมากกว่าเปิดกว้างและ
สนับสนุน และยังมีความกังวลในการใช้ซื้อขาย
สินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่
4. การสนับสนุนนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลง:
ต้องสร้างวัฒนธรรมผู้ประกอบการ คือ มีความ
กล้าเสี่ยง แต่การที่ผู้ประกอบการจะกล้าเสี่ยงได้
ต้องมีโครงสร้างและสภาพแวดล้อมทีร่ องรับและ
สนับสนุนให้คนรู้สึกว่าสามารถขัดผลประโยชน์
หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้มีอ�านาจได้
เมื่อพิจารณาจากดัชนีทั้ง 4 ด้านที่สนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศ พบว่า ปัจจัย
ทางด้านสภาพแวดล้อมภายในประเทศและการสนับสนุน
นวั ต กรรมยั ง เป็ น ปั ญ หาส� า คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลในเรื่องของปัญญา
ประดิษฐ์ที่มีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะเข้ามาทดแทน
แรงงานมนุษย์ได้ โดยหากอาชีพที่ถูกแทนที่เป็นอาชีพ
ที่ต้องการโอกาสในการบ่มเพาะทักษะของแรงงานเพื่อที่
จะก้าวไปยังอาชีพที่ใช้ทักษะจ�าเพาะแล้ว ก็จะส่งผลให้
ความเหลื่อมล�้าเพิ่มสูงขึ้น อาทิ อาชีพผู้ช่วยทนายความ
หรือเสมียนในส�านักงานทนายความ (Paralegal) ซึ่งเป็น
แรงงานไร้ฝีมือ หากถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะ
ท�าให้แรงงานเหล่านีไ้ ม่สามารถก้าวขึน้ ไปเป็นแรงงานทีม่ ี
ทักษะสูงขึ้นได้ เช่น อาชีพทนายความ

รายงานทีดีอาร์ ไอ

