
เศรษฐกิจไทยยุค Disruptive Technology 

พลิกความป��นป�วน เป�นโอกาส

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอาร�ไอ)

9 มกราคม 2563
1



2



3



มีหลายล�านห�องพัก
ทั่วทุกมุมโลก
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59 ประเทศ
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โลกเดินไปด�วย ทำลายล�าง…อย�างสร�างสรรค�

Creative Destruction 

“การทำลายล�างอย�างสร�างสรรค� เป�น

ข�อเท็จจริงที่สำคัญของระบบทุนนิยม”
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Digital Disruption มาเร็วกว�าที่คิด
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Disruptive Technology

“เทคโนโลยีที่ทำให�เกิดการเปล่ียนแปลงอย�าง

พลิกผัน และกระทบโครงสร�างตลาดอย�างรุนแรง

และรวดเร็ว สร�างคุณค�าใหม� ๆ ให�แก�ลูกค�า เช�น 

สินค�าราคาถูกลง ขนาดเล็กลง ใช�ง�ายขึ้น  แต�

สุดท�าย อาจทำให�ตลาดเดิมถูกทำลายไป ” 

Clayton M. Christensen 
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SCB | องค�กรใหญ� อายุกว�าศตวรรษ 

ผลประกอบการป� 2560
• รายได� 1.7 แสนล�านบาท
• กำไรสุทธิ 4.3 หมื่นล�านบาท 

รายได�ค�าธรรมเนียม (พันล�านบาท) รายได�จากสินเช่ือ (พันล�านบาท)

ธุรกิจต�องเปลี่ยนผ�านทางดิจิทัล

9



เปลี่ยนผ�านทางดิจิทัลไม�ใช�แค�เทคโลยี

แผนก SCB10X
• ใช�เทคโนโลยีสร�างโมเดลธุรกิจใหม�
• ใช� Design Thinking และ Agile เป�นหลักในการทำงาน
• ลดข้ันตอนท่ีซับซ�อน และให�อิสระกับทีมงาน
• คนต�องพร�อมรับความไม�แน�นอน-ความคลุมเครือ 

สร�างนวัตกรรมให�เร็วขึ้น 10 เท�า

• ลดสายบัญชาการ 10-15 ชั้น สู� agile team 

• ยึดห�องส�วนตัวผู�บริหาร  CEO-คณะผู�จัดการใหญ�น่ังโต�ะเดียวกัน
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ประเทศก็ต�องเปลี่ยนผ�านทางดิจิทัล

ผลของ Disruption = 
Creative -

(ประโยชน�)
Destruction

(ต�นทุน) 

ดุลยภาพต่ำ

ดุลยภาพสูง

จากดุลยภาพต่ำ…สู�ดุลยภาพสูง
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ประเทศก็ต�องเปลี่ยนผ�านทางดิจิทัล

รัฐคนทำงานธุรกิจ

ใช�เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ

ใช�ข�อมูลพัฒนาธุรกิจ 
หาโอกาสทางธุรกิจใหม�

เรียนรู�ทักษะด�านดิจิทัล

พัฒนาทักษะต�อเน่ือง

ประสานความร�วมมือเพื่อการเปลี่ยนผ�าน

ปรับกฎกติกาให�เอื้อต�อการเปลี่ยนผ�าน

สร�างพื้นท่ีทดลองเพื่อประเมินความเส่ียง
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คนขับแท็กซี่

ผู�โดยสาร

ขนส�งผู�โดยสาร

ถูกตรึงค�าบริการไว�ต่ำ

รัฐ 

เจ�าของรถส�วนตัว
ไม�มีรายได�เสริม

ไม�ได�รับบริการท่ีดี

ไม�ได�รายได�จากภาษี

ได�ค�าบริการท่ีเหมาะสม

มีรายได�เสริม

ได�รับบริการท่ีดี

มีรายได�จากภาษี

ดุลยภาพต่ำ ดุลยภาพสูง
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ไม�ไปด�วยกัน…ก็เปลี่ยนผ�านไม�ได�
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มูลค�าเพิ่มที่จะตกอยู�กับต�างประเทศในเวลา 20 ป� 
(% ของมูลค�าเพิ่มทั้งหมด)

หากเศรษฐกิจไทยถูกป�วน 

ผลกระทบต�อธุรกิจใหญ�-เล็ก 
ผู�บริโภคและแรงงานแตกต�างกัน
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ธุรกิจสื่อถูกป�วน

ที่มา: SET Smart
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กำไรสุทธิบริษัทส่ือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� 



ผลกระทบต�อเศรษฐกิจไทย 
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สร�างงานใหม�ในเศรษฐกิจ 3C

จากฝ�มือธรรมดาสู� 
“หัตถาเทพ” 

เศรษฐกิจสร�างสรรค�
Creative Economy

เศรษฐกิจใส�ใจ
Care Economy

เศรษฐกิจประณีต
Craft Economy

จากความคิดธรรมดาสู� 
“สุดยอดจินตนาการ” 

จากบริการธรรมดาสู� 
“สัมผัสมนุษย�” 
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รับมือกับ Disruptive Technology อย�างไร?  

• อุตสาหกรรมการผลิต 

• การแพทย�และสุขภาพ 

• เกษตรกรรม
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เซ็นเซอร�แสงคัดแยก
มันหวานมิยาซากิ

แทรกเตอร�อัจฉริยะ
ของ จอน เดียร�

IoT กับเพ่ิม
ผลผลิตวากิว

เกษตรความแม�นยำสูง

ภาคเกษตร 
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สมาร�ทฟาร�มในไทย

พยากรณ�ผลผลิต

ด�วยโมเดล

เก็บข�อมูลสภาพ

อากาศแต�ละจุด 
ใช�โดรนดู

การเติบโต

ของอ�อย

ระบุพิกัดแปลง

อ�อยด�วยแท็บเล็ต

ใช�ภาพถ�ายดาวเทียม-GIS 
วัดพื้นท่ีปลูก
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อุตสาหกรรมการผลิต

หุ�นยนต�และออโตเมชั่น ซ�อมบำรุงเชิงป�องกันคลังสินค�าอัตโนมัติ
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คลังสินค�าอัตโนมัติในไทย
สยาม โกเบิลเฮาส�

ภาพ: ข�าวสด

ขอนแก�นแหอวน 
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“ลีนออโตเมชั่น” ของ Denso (ประเทศไทย) 

“ลีน” ต�องมาก�อน 
“ออโตเมช่ัน”

เติม “ออโตเมช่ัน”
ในสายการผลิต

พัฒนาระบบ“ออโตเมช่ัน”
โดยคนไทย
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หุ�นยนต�อุตสาหกรรม

25682538 2548 2558

40,000

80,000

120,000

160,000

ต�นทุน (ดอลลาร�)

ที่มา: AKR Investment Management

ราคาหุ�นยนต�อุตสาหกรรม ลดลงอย�างรวดเร็ว
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ผลกระทบรายสาขา-การผลิต

การผลิต

• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

• แรงงานทักษะต่ำเสี ่ยงที ่จะ

ถูกทดแทน
ค�าจ�างเฉล่ียต�อเดือน (บาท) ป� 2561

อั
ต
รา
ค
วา
ม
เสี่
ย
งสู

ง

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู�วิจัย



ผลกระทบรายสาขา-เกษตร และการแพทย�

เกษตร
การแพทย�

• ปรับเปลี่ยนสู�เกษตรแม�นยำ 
แล ะลดป �ญหาการขาด

แคลนแรงงาน

• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
แก�ป�ญหาการขาดแคลนบุคลากร

เพิ่มการเข�าถึงบริการ 

• เกิดความเส่ียงด�านความปลอดภัย 
และความเป�นส�วนตัว 



สร�างสนามทดลอง (Sandbox)

บริการแพทย�ทางไกล

• ศึกษาความรับผิด (liability) 
รถยนต�ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

• ศึกษาความปลอดภัย

• จำกัดการใช�ข�อมูลส�วนบุคคล

• กำหนดให�ติดตั้งกล�องดำ 

โดรนทางการเกษตร

• ศึกษาการบินนอกสายตาผู�บังคับ

• ศึกษาการบินสูง
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รับมือกับ Disruptive Technology อย�างไร?  

• อุตสาหกรรมส่ือ 

• ค�าปลีก 

• บริการโรงแรม 

• บริการขนส�งผู�โดยสาร
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แพลตฟอร�ม 

ทุกวันนี้ อยู�ไม�ได�…ถ�าไม�ใช�มือถือ 
- มือถือคือ…สินค�า
- บริการในมือถือมาจาก…แพลตฟอร�ม
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เศรษฐศาสตร�แพลตฟอร�ม (1)
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เศรษฐศาสตร�แพลตฟอร�ม (2)
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แพลตฟอร�มครองโลก

อะไรๆ ก็แพลตฟอร�ม?
• 6 ธุรกิจใหญ�ท่ีสุดในโลก  
• ยูนิคอร�นส�วนใหญ� 

แพลตฟอร�มสร�างการผูกขาดใหม�?
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ทำไมแพลตฟอร�มครองโลก?
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ธุรกิจผ�านแพลตฟอร�ม ถูกกำกับดูแลน�อยกว�า 
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ผลกระทบรายสาขา- สื่อ และโรงแรม

สื่อ

โรงแรม

• ส่ือเดิมหลายรายป�ดตัวลง 

• ผู �บริโภคมีช�องทางรับข�อมูลเพิ ่มขึ ้น และ

ได�รับบริการเฉพาะส�วนบุคคลที่ตรงความ

ต�องการมากข้ึน แต�เสียความเป�นส�วนตัว 

• ผู�บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น และได�ราคา

ที่พักถูกลง 

• เจ�าของที่พักที่พักระยะสั้น ส�งผลลบต�อ

โรงแรมขนาดเล็ก และมีผลกระทบเชิงลบ

ต�อเพื่อนบ�าน

ที่มา: สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจส่ือแห�งประเทศไทย (MAAT)

ราคาห�องพักต�อคืนของโรงแรมและ Airbnb ในเมืองใหญ�ทั่วโลก

$306 

$240 
$220 $217 

$167 
$187 $191 

$93 

$179 

$110 

New York Sydney Tokyo London Paris

Hotel Airbnb

ที่มา: Forbes, 2018
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โทรทัศน� วิทยุ สิ่งพิมพ� อินเทอร�เน็ต

มูลค�าโฆษณาผ�านสื่อในป� พ.ศ. 2558-2562

2558 2559 2560 2561 2562 (คาดการณ�)

ล�านบาท
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-9.2 %
-28.2 %

+22.3%



ผลกระทบรายสาขา- ค�าปลีก และขนส�ง 

ขนส�งผู�โดยสาร
ทางบก

ค�าปลีก

• ธุรกิจค�าปลีกแบบมีหน�าร�านเผชิญการ

แข�งขันสูงจากธุรกิจค�าปลีกอิเล็กทรอนิกส� 

• ผู�บริโภคได�รับประสบการณ�ส�วนบุคคล แต�
เสียความเป�นส�วนตัว 

• แรงงานทักษะต่ำมีความเสี ่ยงสูงที ่จะถูก

ทดแทน

• แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารทำให�ผู�โดยสาร

สะดวกมากข้ึน และผู�ให�บริการมีต�นทุนที่ลดลง 

• แพลตฟอร�มแอปพลิเคชันเรียกรถยนต�ส�วน

บุคคล ทำให�ผู�ให�บริการแท็กซี่เดิมได�รับ
ผลกระทบทางลบจากจำนวนผู�โดยสารที่ลดลง 
และมีรายได�ลดลง

ร�านค�าปลีกดั้งเดิมรายย�อย

2.5-3 แสนราย

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู�วิจัย

700
1200

ก�อนการใช�  APP หลังการใช�  APP

ประมาณการรายได�หลังหักค�าใช�จ�าย

เฉลี่ยต�อวันของแท็กซี่ (บาท)



กำกับดูแลแพลตฟอร�ม

ทดสอบอำนาจเหนือตลาด
• การกำหนดราคา
• การเรียกขอข�อมูล

กำกับดูแลอำนาจเหนือตลาด
• ห�ามบังคับให�ใช�แพลตฟอร�มเดียว
• ให�แจ�งราคาอย�างโปร�งใส
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กำกับดูแลแบบเสมอภาค 
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โรงแรมและที่พัก

คุ�มครองผู�เข�าพัก

• กำกับดูุแลการเช�าระยะส้ันตามกฎหมาย

• กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของตัวอาคารขนาดใหญ� 

• มีเอกสารคำแนะนำเป�นภาษาต�างประเทศ สำหรับคนต�างชาติ 

ป�องกันการรบกวนบุคคลท่ีสาม

• การนำอาคารชุด หรือบ�านในหมู�บ�านจัดสรรมาให�บริการ ต�องได�รับการยินยอมจากเจ�าของร�วม  

• ผู�ให�เช�าต�องจัดทำเอกสารอธิบายผู�เช�าทราบพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
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ขนส�งผู�โดยสารด�วยรถส�วนบุคคล 

คุ�มครองผู�โดยสาร

• ต�องมีใบอนุญาตขับรถยนต�สาธารณะ 
• ต�องจดทะเบียนรถยนต�ท่ีให�บริการเป�นรถรับจ�าง 

ป�องกันความเสียหายแก�บุคคลท่ีสาม

• ให�ประกันความเสียหายแก�บุคคลท่ีสาม 

กำกับแพลตฟอร�ม

• ดูแลให�ผู�ขับรถทำตามเงื่อนไข

• ให�ช�วยรัฐเก็บภาษี 

ขนส�งผู�โดยสาร และค�าปลีก

เลิกยกเว�น VAT สินค�านำเข�ามูลค�าไม�เกิน 1,500 บาท

ค�าปลีก

42



ธุรกิจสื่อ

ปรับสู�การกำกับดูแลแบบหลอมรวม

• เป�นกลางทางเทคโนโลยี 

พิจารณาสร�างแพลตฟอร�มของประเทศ

• ประสานงาน และอุดหนุนให�เกิดแพลตฟอร�มของประเทศ
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นโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ�านทางดิจิทัล

สนับสนุนให� SMEs ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

คุ�มครองสังคม

สร�างแรงงานดิจิทัล

พัฒนาทักษะ

ส�งเสริมนวัตกรรมและความเป�นผู�ประกอบการด�านดิจิทัล
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สร�างแรงงานดิจิทัล

ภาคการศึกษา ควรร�วมมือกับภาคเอกชน พัฒนา
กำลังคนด�านดิจิทัลท่ีมีคุณภาพและตรงตามความ
ต�องการ ในสาขาท่ีขาดแคลน 

• นักวิเคราะห�ข�อมูลขนาดใหญ� (big data analyst)

• นักพัฒนาระบบป�ญญาประดิษฐ� 

• นักบูรณาการระบบ (system integrator) ด�าน
ต�าง ๆ เช�น ระบบ IoT หรือระบบโดรน
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พัฒนาทักษะ
ทักษะดิจิทัลที่ตอบสนองต�อความต�องการของอุตสาหกรรม

• ทักษะด�านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนขับแท็กซี่

• ทักษะการใช�ข�อมูลเพื่อวิเคราะห�รายได� การวิเคราะห�

ข�อมูลขนาดใหญ� และการตลาดดิจิทัล ในอุตสาหกรรม

โรงแรม

• ทักษะด�านส่ือใหม� ในอุตสาหกรรมส่ือ

พัฒนาทักษะนอกเหนือจากด�านเทคนิค (soft skill) 

จัดทำระบบข�อมูลชี้ทักษะที่ตลาดต�องการ เชื่อมโยงกับระบบ

แนะแนวอาชีพ และหลักสูตรการฝ�กอบรม
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สนับสนุนให� SMEs ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digitalisation) (1)

สร�างความตระหนักรู�และ

ความรู�ความเข�าใจพื้นฐาน

ในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 

สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

อย�างครบวงจร

• คำแนะนำเบื้องต�น 

• คำแนะนำเฉพาะทางด�านดิจิทัล 

• การพัฒนาบุคลากรเพื่อเปล่ียน

ผ�านทางดิจิทัล 

• รายชื่อผู�ให�บริการ

กำหนดแผนการพัฒนา

ดิจิทัลในแต�ละสาขา

อุตสาหกรรม

สนับสนุนทางการเงิน

• เงินทุนให�เปล�า โดยเฉพาะ 
เกษตรกรรายย�อย และ
ผู�ประกอบการรายย�อย

• มาตรการลดหย�อนภาษี
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สนับสนุนให� SMEs ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digitalisation) (2)

ปรับแนวส�งเสริมของรัฐ

• ทำงานเชิงรุกมากข้ึน

• เข�าใจความต�องการ

ของผู�ใช�อย�างแท�จริง 

• ร�วมมือกับภาคเอกชนที่

ให�บริการเทคโนโลยี 

ขยายผลมาตรการส�งเสริมที่มี

ประสิทธิภาพ

• เพิ่มงบประมาณและพื้นที่

สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

ให�มากข้ึน

• ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานเป�นประจำและ

สม่ำเสมอ

เร่ิมจากกลุ�มที่มีความพร�อมก�อน

• เกษตรกรปลูกพืชสวนซึ่งมีมูลค�า

สูง/ ระบบพันธสัญญา/ รุ�นใหม� 
• ผู�ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก 

และโรงแรมระดับ 3 ดาวหรือต่ำ
กว�า
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ส�งเสริมนวัตกรรมและความเป�น
ผู�ประกอบการด�านดิจิทัล

สนับสนุนภาคเอกชน (เช�น สตาร�ทอัพ) สร�างนวัตกรรม

• อำนวยความสะดวกด�านข�อมูล 

• สนับสนุนด�านเงินทุน 

ภาครัฐไม�ควรพัฒนานวัตกรรมเพื่อแข�งขันกับ
ภาคเอกชน
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คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

รัฐควรออกกฎหมายลูกโดยเร็ว เพื่อกำหนดมาตรฐานใน

การเก็บรวบรวม ใช� เป�ดเผย จัดการ และโอนถ�ายข�อมูล 

องค�กรเอกชน (เช�น หอการค�าไทย) ควรมีบทบาทในการ
ช�วยให�สมาชิกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายให�ได� 
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คุ�มครองสังคม
สนับสนุนการสร�างความรู�เท�าทันส่ือ (media literacy) 

• ส�งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห� 

• บรรจุเรื่องการรู�เท�าทันส่ือและโลกดิจิทัลในหลักสูตร

การศึกษา 

ส�งเสริมให�เกิดการกำกับดูแลกันเองในระดับผู�ใช� 

(collaborated checking)

• สร�างแพลตฟอร�มตรวจสอบข�อเท็จจริงของภาค

ประชาชน ท่ีมีลักษณะใช� Crowdsourcing

Cofacts (Crowdsouced collaborative 

fact-checking chatbot) ของไต�หวัน
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นโยบายอื่น ๆ 

นโยบายด�านทรัพย�สินทางป�ญญา 

นโยบายการใช�ประโยชน�จากข�อมูล 

นโยบายการเก็บภาษีจากแพลตฟอร�มดิจิทัล 
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