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สถาบัันวิิจััยเพื่่ �อการพื่ัฒนาประเทศไทย  
(ทีดีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา 
ตั้ั �งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร 
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง 
เรียบัง่ายเพื่่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์ 
วิิจัารณ์์
 “รายงานทีดีีอาร์ ไอ”มีโอกาสรับัใชื่ ้
สังคมไทยมาตั้ลั่อดี ทั�งเป็นรายสะดีวิกแลั่ะ 
ปรับัมาเป็นรายเดีือนในระยะตั้่อมาพื่ร้อมทั�ง 
ยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่างเรียบัง่าย 
แบับัเป็นมิตั้รตั้่อควิามสนใจัใคร่ร้้ของผ้้อ่าน
ทั�วิไปเชื่่นเดีิม

บรรณาธิิการบริหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลยิ่์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วัฒนา กาญจินาน่จิ
ออกแบบ
KANITP .

รายิ่งานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 186
มีนาคม 2565

ที่มา: บูทท่� 5 เร่�องการวิเคราะห์์สถานการณ์์ 
และผลกระทบูของ Disruptive Technology 
ต่่อเศ์รษฐก่จิมห์ภาคของไทยิ่ ในรายิ่งาน 
ฉบูับูสมบููรณ์์ โครงการว ิ เคราะห์ ์ว ิจิ ัยิ่ 
ผลกระทบู การเต่รียิ่มความพร้อมเพ่ �อ 
รับูมือกับู Disruptive Technology ในบูริ
บูทเศ์รษฐก่จิและสังคมไทยิ่และสถานการณ์์
การพัฒนาด่ิจิิทัลในอนาคต่ โดิยิ่ ดิร.เสาวรัจิ 
รัต่นคำาฟูู และคณ์ะ รายิ่งานนำาเสนอสำานัก 
งานคณ์ะกรรมการดิ่จิิทัลเพ่ �อเศ์รษฐก่จิ 
และสังคมแห์่งชาต่่ เมื�อเดิือนม่นาคม 2563
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 การวิิเคราะห์สถานการณ์
และผลกระทบของ
Disruptive Technology
ต่่อเศรษฐกิจมหภาคของไทย

จากข้้อมููลข้องธนาคารโลก ในปีี พ.ศ. 2560 

ปีระเทศไทยมีูรายได้้ต่่อหััวที�ระดั้บ 6,590 ด้อลลาร์สหัรัฐฯ 

และมูีสัมูปีระสิทธิ�ความูเหัล่�อมูลำ�า (GINI coefficient) 

ที�ระด้ับ 0.45 ซึ่่�งถื่อว่าอยู่ในระด้ับที�มูีความูเหัล่�อมูลำ�าสูง

มูาก ในช่่วง 5 ปีีล่าสุด้ค่อ ระหัว่างปีี พ.ศ. 2557 ถื่ง 2561 

ปีระเทศไทยมีูอัต่ราการเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจเฉลี�ยที�ระดั้บ 

ร้อยละ 2.8 ต่่อปีี อัต่ราการเต่ิบโต่ในระด้ับนี�จะยังไมู ่

สามูารถืช่่วยใหั้ปีระเทศไทยพ้นจากการเปี็นปีระเทศ 

รายได้้ปีานกลาง (middle-income country) ได้้ในระยะเวลา 

20 ปีีข้้างหัน้า

ยุทธศาสต่ร์ช่าติ่ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580) มุู่งหัวัง 

ใหั้เกิด้การเต่ิบโต่ทางเศรษฐกิจข้องไทยโด้ยเฉลี�ยต่ลอด้ 

20 ปีีที�ร้อยละ 5.0 ซึ่่�งจะทำาใหั้รายได้้ต่่อหััวข้องปีระเทศ 

ไทยสูงข้่�นเปี็น  15,000 ด้อลลาร์สหัรัฐฯ และต่้องการลด้ 

สัมูปีระสิทธิ�ความูเหัล่�อมูลำ�าใหั้อยู่ที�ระด้ับ 0.36 อย่างไร 

ก็ต่ามู ไมู่ใช่่เร่�องง่ายที�ปีระเทศไทยจะสามูารถืเต่ิบโต่

ในระด้ับร้อยละ 5.0 ต่่อปีีต่่อเน่�องไปีอีก 20 ปีี เน่�อง 

จากปีระเทศไทยได้้กลายเปี็นสังคมูสูงอายุ ซึ่่ �งการ 

ปีระมูาณการข้องทีดี้อาร์ไอชี่�ว่า หัากไมู่มีูการปีรับตั่วใด้ๆ 

อัต่ราการเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจข้องไทยในภาพสถืานการณ์ 

“ปีระเทศไทยไปีเร่�อยๆ” (business as usual) นี�จะลด้ลง 

จากแนวโน้มูปีัจจุบันที�ร้อยละ 3.0 เหัล่อเพียงปีระมูาณ 

ร้อยละ 2.5 ต่่อปีีเท่านั�น ซึ่่�งจะทำาใหั้รายได้้ต่่อหััวข้องคน

ไทยใน 20 ปีีหัน้าสูงข้่�นเปี็นเพียง 9,200 ด้อลลาร์สหัรัฐฯ 

เท่านั�น ซ่ึ่�งทำาให้ัปีระเทศไทยยังไมู่พ้นจากการเป็ีนปีระเทศ 

รายได้้ปีานกลาง

ทั�งนี � การปีระมูาณการด้ังกล่าวยังไมู่ได้้รวมู 

ผลกระทบในด้้านลบจากความูปีั�นปี่วนข้องเทคโนโลยี 

(technological disruption) ที �เกิด้ข้่ �น หัากคิด้ผล 

กระทบด้ังกล่าวแล้ว อัต่ราการเต่ิบโต่ข้องเศรษฐกิจไทย 

ในอีก 20 ปีีข้้างหัน้าจะยิ�งลด้ลงไปีอีกเน่�องจากสูญเสีย 

มููลค่าเพิ�มู (value added) ใหั้กับต่่างปีระเทศ และเมู่�อ 

สูญเสียมููลค่าเพิ�มูไปีย่อมูทำาใหั้ผลผลิต่มูวลรวมูภายใน 

ปีระเทศ (GDP) ลด้ลงกว่าที�ควรจะเปี็นต่ามูส่วนข้อง 

มููลค่าเพิ�มูที�หัายไปี และทำาใหั้การจ้างงานลด้ลง ส่งผล 

ใหั้อัต่ราการเต่ิบโต่ข้องผลผลิต่มูวลรวมูภายในปีระเทศ 

(GDP growth) ลด้ลง รายได้้ต่่อหััวข้องปีระช่ากร 

ก็ลด้ลงต่ามูไปีด้้วย

การศ่กษานี �จะวาด้ภาพอนาคต่ที �เปี็นไปีได้้  

3 สถืานการณ์ (scenario) ค่อ

1) ภาพสถืานการณ์ที�เศรษฐกิจไทยถืูกปีั�นปี่วน

ทางเทคโนโลยีโด้ยไมู่สามูารถืปีรับต่ัวได้้ทัน

2) ภาพสถืานการณ์ที�ปีระเทศไทยรับมู่อกับการ 

ปัี�นป่ีวนทางเทคโนโลยีด้้วยนโยบาย “ไทยแลนด์้ 4.0” และ

3) ภาพสถืานการณ์ที�ปีระเทศไทยสามูารถืสร้าง 

“เศรษฐกิจแหั่งอนาคต่” ข้่�นมูารับมู่อกับการปีั�นปี่วนทาง

เทคโนโลยีได้้

การวาด้ภาพสถืานการณ์ดั้งกล่าวไมู่ได้้มีูจุด้ปีระสงค์ 

เพ่ �อพยากรณ์อนาคต่ในเช่ิงปีริมูาณ (quantitative  

prediction) อย่างแมู่นยำา เพราะเป็ีนสิ�งที�เปี็นไปีไมู่ได้้ แต่ ่

เพ่�อให้ัเข้้าใจภาพข้องการเปีลี�ยนแปีลงที�อาจเกิด้ข่้�นในเชิ่ง

คุณภาพ (qualitative prediction) โด้ยตั่�งคำาถืามูในลักษณะ 

what if ว่า “หัากปีระเทศไทยทำาหัร่อไมู่ทำาอะไร จะก่อใหั้

เกิด้ผลกระทบต่่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระด้ับมูหัภาค 

อย่างไร”
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ทั�งนี� สมูมูต่ิฐานในการวิเคราะหั์นี�อ้างอิงจาก 

การวิเคราะห์ัสถืานการณ์ข้องโลกและการด้ำาเนินนโยบาย 

ข้องปีระเทศไทยเพ่�อรับมู่อกับความูปีั�นปี่วนทางเทค 

โนโลยี1 และผลกระทบข้องปีระเทศไทยเมู ่ �อเก ิด้  

Disruptive Technology ใน 7 อุต่สาหักรรมู2 ซึ่่�งได้้แก่ 

เกษต่รกรรมู อุต่สาหักรรมูการผลิต่ อุต่สาหักรรมูค้าปีลีก 

อุต่สาหักรรมูส่�อ ภาคบริการข้นส่งผู ้โด้ยสารทางบก 

บริการโรงแรมู และอุต่สาหักรรมูการแพทย์และสุข้ภาพ  

รวมูถื่งการสัมูภาษณ์ผู้เช่ี�ยวช่าญในแต่่ละอุต่สาหักรรมู 

และการปีระชุ่มูระด้มูสมูอง (focus group) ซึ่่�งทำาใหั้ได้้ 

ข้้อสมูมูต่ิ (assumption) ที�น่าจะสมูเหัตุ่ผลพอที�จะใช่้ใน 

การวาด้ภาพสถืานการณ์ต่่างๆ ใหั้เข้้าใจภาพข้องการ 

เปีลี�ยนแปีลงที�อาจเกิด้ข้่�นด้ังนี�

ภาพสถานการณ์ที่ 1: เศรษฐกิจไทยถูกปั่่�นปั่่วินทาง 
เทคโนโลยี

ภาพสถืานการณ์นี�ใช้่ข้้อสมูมูติ่หัลักว่า ธุรกิจไทย 

ไมู่สามูารถืปีรับต่ัวกับความูปีั�นปี่วนทางเทคโนโลยีได้้ 

ทำาให้ัได้้รับผลกระทบในด้้านลบมูาก โด้ยผลกระทบที�เกิด้ 

ข้่�นส่วนใหัญ่จะอยู่ในรูปีที�เศรษฐกิจไทยสูญเสียมููลค่า 

เพิ �มูใหั้กับต่่างปีระเทศ โด้ยเฉพาะอุต่สาหักรรมูที �มูี 

แพลต่ฟอร์มูเปี็นต่ัวกลางระหัว่างผู้ผลิต่ (ผู้ใหั้บริการ) 

กับผู้บริโภค (ผู้ใช่้บริการ) เช่่น อุต่สาหักรรมูค้าปีลีก 

อุต่สาหักรรมูส่�อ ภาคบริการข้นส่งผู ้โด้ยสารทางบก 

และบริการโรงแรมู (ภาพที� 1) เน่�องจากแพลต่ฟอร์มู 

เหัล่านี�ด้ำาเนินการโด้ยบริษัทต่่างปีระเทศ

ในบรรด้า 4 อุต่สาหักรรมูด้ังกล่าว อุต่สาหักรรมู 

ส่�อจะได้้รับผลกระทบด้้านลบมูากที�สุด้ โด้ยมููลค่าเพิ�มู

ที�เกิด้ข้่�นในปีระเทศไทยในธุรกิจส่�อด้ั�งเด้ิมู ทั�งสิ�งพิมูพ์ 

โทรทัศน์ และวิทยุ จะเคล่�อนย้ายไปีสู่แพลต่ฟอร์มูต่่าง 

ปีระเทศ ในรูปีข้องการสูญเสียรายได้้จากการโฆษณาให้ัแก่ 

แพลต่ฟอร์มูออนไลน์ ดั้งแสด้งในภาพที� 2 แพลต่ฟอร์มู 

ภาพที่ 1 ลักษณะของผลกระทบในแต่่ละอุต่สาหกรรม

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย

1 สามารถดี้รายลั่ะเอียดีจัากบัทที� 3 ในรายงานฉบัับัสมบั้รณ์์
2 สามารถดี้รายลั่ะเอียดีจัากบัทที� 4 ในรายงานฉบัับัสมบั้รณ์์
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เหัล่านี�เก่อบทั�งหัมูด้เปี็นข้องต่่างปีระเทศเช่่น Google, 

YouTube, Facebook, Instagram และ LINE 

นอกจากนี� เมู่�อดู้แนวโน้มูจะพบว่า มููลค่าโฆษณาด้ิจิทัล 

เติ่บโต่มูากข่้�นเร่�อยๆ โด้ยมีูอัต่ราการเติ่บโต่เฉลี�ยในช่่วงปีี 

พ.ศ. 2557 ถื่ง 2561 มูากถื่งร้อยละ 32 ต่่อปีี (ภาพที� 

3) เมู่ �อเปี็นเช่่นนี �  หัากมูองไปีข้้างหัน้าในอนาคต่  

มููลค่าเพิ�มูข้องธุรกิจส่�อในปีระเทศไทยน่าจะเหัล่อเฉพาะ 

ส่วนที�เกิด้จากส่�อนอกบ้าน (Out Of Home Media หัร่อ 

OOH) เช่่น ปี้ายโฆษณากลางแจ้ง (billboard) ด้ังนั�น 

จ่งมูีแนวโน้มูว่า มููลค่าเพิ�มูในภาคอุต่สาหักรรมูส่�อข้อง 

ปีระเทศไทยกว่าร้อยละ 80 น่าจะหัายไปีจากระบบ 

เศรษฐกิจไทยในระยะยาว

สาข้าอุต่สาหักรรมูการผลิต่และสาข้าเกษต่ร

กรรมูก็เปี็นสาข้าที�ได้้รับผลกระทบจากหัุ่นยนต่์ระบบ 

อัต่โนมูัต่ิและเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้้องไมู่น้อย เพราะผลิต่ 

สินค้าที�ต่้องแข้่งข้ันกับสินค้าอุต่สาหักรรมูและสินค้า 

เกษต่รกรรมูในต่ลาด้โลก การที�ภาคอุต่สาหักรรมูการ 

ผลิต่และภาคเกษต่รกรรมูข้องไทยยังมูีระด้ับการปีรับใช่้ 

เทคโนโลยีดั้งกล่าวน้อย ทำาให้ัสินค้าข้องไทยมีูความูเสี�ยง 

ที�จะเสียเปีรียบในการแข้่งข้ันกับสินค้าจากปีระเทศที�มู ี

ความูก้าวหัน้าทางด้้านเทคโนโลยีเหัล่านี�ซึ่่ �งสามูารถื 

ผลิต่ได้้อย่างมูีปีระสิทธิภาพมูากกว่า จ่งทำาใหั้มูีต่้นทุน

การผลิต่ที�ต่ำ�ากว่า แมู้ปีระเทศไทยจะมูีระด้ับค่าแรงที�ต่ำ�า

กว่า โด้ยเฉพาะในกรณีข้องภาคอุต่สาหักรรมูการผลิต่ 

ซึ่่�งสินค้าที�ผลิต่มูีระด้ับข้องการค้าระหัว่างปีระเทศมูาก

กว่า (more tradable) เมู่�อเทียบกับสาข้าเกษต่รกรรมู 

(เช่่น ไอโฟนเปี็นสินค้าที�สามูารถืข้ายได้้ทั�วโลก ในข้ณะ 

ที�ทุเรียนมูีต่ลาด้ส่วนใหัญ่ในเอเช่ียต่ะวันออกเท่านั�น) 

เราจ่งอาจต่ั�งข้้อสมูมูต่ิได้้ว่า มููลค่าเพิ�มูในภาคอุต่สาหั 

กรรมูการผลิต่และภาคเกษต่รกรรมูข้องปีระเทศไทยอาจ

ลด้ลงปีระมูาณร้อยละ 20 และร้อยละ 10 ต่ามูลำาด้ับ

ภาพที่ 2 สัดส่วินรายจ่ายโฆษณาของปั่ระเทศไทยต่ามช่่องทางต่่างๆ ในช่่วิงคร่่งปั่ีแรกของปั่ี พ.ศ. 2562

ที�มา: Nielsen, Media Intelligence



6 รายงานทีดีอาร์ไอ

อุต่สาหักรรมูค้าปีลีก ภาคบริการข้นส่งผู้โด้ยสาร 

ทางบก และบริการโรงแรมูน่าจะได้้รับผลกระทบในระดั้บ

รองลงมูา โด้ยอุต่สาหักรรมูค้าปีลีกได้้รับผลกระทบจาก 

การค้าปีลีกอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึ่�งมีูผู้เล่นรายใหัญ่เป็ีนกลุ่มูทุน

ต่่างช่าติ่ข้นาด้ใหัญ่ เช่่น Alibaba Group Holding, Sea และ 

Amazon ที�ได้้รับรายได้้จากค่าธรรมูเนียมู ค่าคอมูมูิช่ช่ั�น 

(ส่วนใหัญ่ไมู่เกินร้อยละ 2) และค่าโฆษณา แต่่มููลค่าเพิ�มู

ส่วนใหัญ่ข้องอุต่สาหักรรมูอยู่ในรูปีข้องกำาไรจากการข้าย 

สินค้า ทำาใหัมูู้ลค่าเพิ�มูในอตุ่สาหักรรมูนี�ยังไมู่เคล่�อนย้าย 

ออกสู่ต่่างปีระเทศมูากเท่ากับอุต่สาหักรรมูส่�อ อย่างไร 

ก็ต่ามู มููลค่าการค้าปีลีกอิเล็กทรอนิกส์ข้องไทยมูีแนว 

โน้มูเติ่บโต่อย่างก้าวกระโด้ด้ โด้ยคาด้การณ์ว่า ในปีี พ.ศ. 

2566 มููลค่าต่ลาด้จะเพิ�มูข่้�น 2 เท่าเมู่�อเทียบกับมููลค่าในปีี 

พ.ศ. 25613 ด้ังนั�น จ่งน่าจะสมูเหัตุ่ผลที�จะต่ั�งข้้อสมูมูต่ิว่า 

ปีระเทศไทยน่าจะสูญเสียมููลค่าเพิ�มูในภาคอุต่สาหักรรมู 

ค้าปีลีกไมู่น้อยกว่าร้อยละ 15 ในระยะยาว

ในส่วนข้องภาคบริการข้นส่ง ธุรกิจที�ถืูกกระทบ 

มูากที�สุด้ค่อ การข้นส่งผู้โด้ยสารทางบก โด้ยมูีผู้เล่นส่วน 

ใหัญ่เปี็นแพลต่ฟอร์มูต่่างปีระเทศ เช่่น Grab, GoJek 

และ Line ซ่ึ่�งได้้รับรายได้้จากค่าธรรมูเนียมูเท่านั�น มููลค่า 

เพิ�มูส่วนใหัญ่ข้องอุต่สาหักรรมูจ่งยังต่กอยู่กับเจ้าข้อง 

รถืและคนข้ับ ทำาใหั้มููลค่าเพิ�มูโด้ยส่วนใหัญ่ยังคงต่กอยู่ 

ในปีระเทศ นอกจากนี� ภาคบริการข้นส่งผู้โด้ยสารทาง 

บกยังเปี็นเพียงส่วนหัน่�งข้องการข้นส่งผู้โด้ยสารทั�งหัมูด้ 

โด้ยยังมูีการข้นส่งผ่านระบบราง การข้นส่งทางอากาศ 

และการข้นส่งทางนำ�า ซ่ึ่�งจัด้เป็ีนส่วนหัน่�งข้องภาคบริการ 

ข้นส่งทั�งหัมูด้อีกต่่อหัน่�ง (ซึ่่�งรวมูการข้นส่งสินค้าด้้วย) 

ภาพที่ 3 อัต่ราการเต่ิบโต่ของมูลค่าโฆษณาดิจิทัลในปั่ระเทศไทย ช่่วิงปั่ี พ.ศ. 2556 ถึง 2562

ที�มา: “Thailand Digital Advertising Speed: Mid-Year 2019,” KANTAR, September 11, 2019, https://static-daatprod.
s3.amazonaws.com/Mid-year-2019-press-report.pdf.

3  Euro Monitor International, Retailing in Thailand (2019):  
109-114.
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4   ดีร.สุทธาภา อมรวิิวิัฒน์ แลั่ะคณ์ะ “Insight 3 กระแสแรงแห่งยุค 
ปรับัลัุ่คธุรกิจัท่องเที�ยวิ,” EIC Online, มีนาคม 2560, https://www.
scbeic.com/th/detail/file/product/3369/eol70mpcpl/EIC_Insight_
Tourism_2017_TH.pdf.

ภาพที่ 4 ข้อสมมต่ิต่่อมูลค่าเพ่�มที่จะต่กอยู่กับต่่างปั่ระเทศในเวิลา 20 ปั่ี (ร้อยละของมูลค่าเพ่�มทั�งหมด)

ที�มา: ทีดีีอาร์ไอ

เหตุ่ผลปั่ระกอบข้อสมมต่ิ
สื�อออนไลน์ทดิแทนสื�อเดิ่ม 

ออโต่เมชันทำาให้์เก่ดิ reshoring

มูลค่าเพ่�มต่กอยิู่่กับูแพลต่ฟูอร์มต่่างประเทศ์

ราคาส่นค้าเกษต่รลดิลงจิากผลผล่ต่ท่�เพ่�ม

มูลค่าเพ่�มต่กอยิู่่กับูแพลต่ฟูอร์มต่่างประเทศ์ 

มูลค่าเพ่�มต่กอยิู่่กับูแพลต่ฟูอร์มต่่างประเทศ์ 

เทคโนโลยิ่่เข้ามาทดิแทนแรงงานบูางส่วน

ด้ังนั�น จ่งอาจสามูารถืต่ั�งข้้อสมูมูต่ิว่าปีระเทศไทยน่าจะ

สูญเสียมููลค่าเพิ�มูในภาคบริการข้นส่งปีระมูาณร้อยละ  

5 เท่านั�น

สำาหัรับภาคบริการโรงแรมู ปีัจจุบันมูีสัด้ส่วน 

การจองหั้องพักจากนักท่องเที �ยวผ่านแพลต่ฟอร์มู 

ออนไลน์สูงถื่งร้อยละ 51 โด้ยแพลต่ฟอร์มูออนไลน ์

ส่วนใหัญ่เปี็นผู้เล่นต่่างปีระเทศ เช่่น Expedia, Agoda 

และ Bookings ซึ่่�งแพลต่ฟอร์มูต่่างปีระเทศได้้รับรายได้ ้

จากค่าธรรมูเนียมู (ปีระมูาณร้อยละ 15-30)4 มููลค่าเพิ�มู 

ส่วนใหัญ่ข้องอุต่สาหักรรมูอยู่ที�กำาไรจากค่าที�พัก ด้ังนั�น 

ปีระเทศไทยจ่งน่าจะสูญเสียมููลค่าเพิ�มูในภาคบริการ 

โรงแรมูปีระมูาณร้อยละ 5

สาข้าการแพทย์และสุข้ภาพเปี็นสาข้าที�มูีการ 

กำากับดู้แลที�เข้้มูงวด้และมูีต่้นทุนจากความูล้มูเหัลวสูง 

(high failure costs) ทำาใหั้ความูเสี �ยงที �เทคโนโลย ี

จะเข้้ามูาทด้แทนแรงงานมีูน้อย จ่งสามูารถืตั่�งสมูมูติ่ฐาน 

ได้้ว่า ปีระเทศไทยน่าจะสูญเสียมููลค่าเพิ�มูในสาข้าการ 

แพทย์และสุข้ภาพปีระมูาณร้อยละ 5 เช่่นเด้ียวกัน 

ภาพที� 4 สรุปีข้้อสมูมูต่ิมููลค่าเพิ�มูที�ธุรกิจใน 

ปีระเทศไทยจะสูญเสียใหั้แก่ต่่างปีระเทศเฉลี�ยในระยะ 

เวลา 20 ปีี และเหัตุ่ผลปีระกอบการต่ั�งข้้อสมูมูต่ิด้ังกล่าว 

แบบจำาลองข้องทีด้ีอาร์ไอช่ี�ว่า ในภาพสถืานการณ์นี�  

การเจริญเต่ิบโต่ข้องเศรษฐกิจไทยในอีก 20 ปีีจะลด้ลง 

เหัล่อเพียงร้อยละ 2.1 ต่่อปีี และการจ้างงานในปีระเทศไทย 

จะหัายไปีมูากกว่า 3 ล้านต่ำาแหัน่ง
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ทั�งนี� การคำานวณจำานวนแรงงานที�คาด้ว่าจะ 

หัายไปีด้ังกล่าวเปี็นไปีต่ามูกรอบแนวคิด้ข้อง Frey และ 

Osborne5 โด้ยกำาหันด้สมูมูต่ิฐาน ด้ังนี�

1) แรงงานในกลุ่มูอาช่ีพที�เสี �ยงสูง หัมูายถื่ง  

แรงงานที�มูีโอกาสจะถืูกทด้แทนด้้วยระบบอัต่โนมูัต่ิที� 

ระด้ับความูน่าจะเปี็นสูงกว่า 0.7 และมูีทักษะต่ำ�า (ระด้ับ 

การศ่กษาไมู่เกินมูัธยมูศ่กษาปีีที� 6)

2) ความูรุนแรงที�แรงงานจะถืูกทด้แทนด้้วย 

ระบบอัต่โนมัูติ่ข้องปีระเทศไทยจะน้อยกว่าปีระเทศสหัรัฐ 

อเมูริกา เน่�องจากระด้ับการนำาหัุ่นยนต่์มูาใช่้แต่กต่่าง

กัน โด้ยปีระเทศไทยมูีระด้ับการใช่้หัุ่นยนต่์อุต่สาหักรรมู

ต่่อแรงงาน 10,000 คน น้อยกว่าปีระเทศสหัรัฐอเมูริกา 

ปีระมูาณ 4.8 เท่า6

สำาหัรับภาคเศรษฐกิจที�จะถืูกกระทบมูากที�สุด้ 

ค่อ อุต่สาหักรรมูการผลิต่ ต่ามูด้้วยภาคเกษต่ร เน่�องจาก 

ง่ายต่่อการนำาเทคโนโลยีมูาทด้แทนแรงงานคนในภาพ 

สถืานการณ์นี� รายได้้ต่่อหััวข้องไทยในปีี พ.ศ. 2579 

จะอยู่ในระด้ับปีระมูาณ 8,600 ด้อลลาร์สหัรัฐฯ เท่านั�น  

ซึ่่ �งทำาใหั้ปีระเทศไทยยังไมู่สามูารถืพ้นจากการเปี็น 

ปีระเทศรายได้้ปีานกลางได้้

เมู่�อเทียบกับภาพสถืานการณ์ “ปีระเทศไทยไปี 

เร่�อยๆ” ในภาพสถืานการณ์นี� อุต่สาหักรรมูการผลิต่จะ

มูีสัด้ส่วนมููลค่าเพิ�มูในระบบเศรษฐกิจลด้ลงเหัล่อร้อยละ 

40.7 ในข้ณะที�ภาคบริการจะมูีสัด้ส่วนเพิ�มูข้่�นเปี็นร้อย

ละ 51.1 และภาคเกษต่รมูีสัด้ส่วนเพิ�มูข้่�นเปี็นร้อยละ 4.2  

เน่�องจากภาคบริการและภาคเกษต่รได้้รับผลกระทบ 

จากการปัี�นป่ีวนทางเทคโนโลยีน้อยกว่าภาคอุต่สาหักรรมู 

การผลิต่ต่ามูข้้อสมูมูต่ิข้้างต่้น นอกจากนี� สัด้ส่วนใน 

การจ้างงานข้องภาคอุต่สาหักรรมูการผลิต่จะลด้ลงเหัล่อ 

ร้อยละ 22.8 ข้องการจ้างงานทั�งหัมูด้ ในข้ณะที�สัด้ส่วน 

การจ้างงานในภาคบริการและภาคเกษต่รจะเพิ�มูข้่�นเปี็น

ร้อยละ 49.6 และ 27.5 ต่ามูลำาด้ับ

ภาพสถานการณ์ที่ 2: การรับมือการปั่่�นปั่่วินทาง 
เทคโนโลยีด้วิยนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

การนำานโยบาย “ไทยแลนด้์ 4.0” ไปีปีฏิิบัต่ ิ

อย่างเปี็นรูปีธรรมูปีรากฏิข้่�นในรูปีข้องการสร้างโครง

สร้างพ่�นฐานต่่างๆ ในเข้ต่พัฒนาพิเศษภาคต่ะวันออก 

(EEC) การส ่งเสร ิมู 10 อ ุต่สาหักรรมูเปี ้าหัมูาย 

(S-Curve) ซึ่่�งภายหัลังเพิ�มูเปี็น 12 อุต่สาหักรรมู การ 

ลด้ภาษีเงินได้้นิต่ิบุคคลและการอำานวยความูสะด้วกเพ่�อ

จูงใจให้ัเกิด้การลงทุนในปีระเทศไทยดั้งภาพที� 5 นโยบาย 

“ไทยแลนด้์ 4.0” จ่งน่าจะช่่วยใหั้การลงทุนในปีระเทศ 

ไทยเพิ�มูข้่�น และรักษามููลค่าเพิ�มูทางเศรษฐกิจบางส่วน

ไว้ได้้ในบางสาข้า โด้ยเฉพาะอุต่สาหักรรมูการผลิต่และ

สาข้าบริการที�เปี็นเปี้าหัมูายในการส่งเสริมู ซึ่่�งสามูารถื 

รับมู่อการปีั�นปี่วนทางเทคโนโลยีได้้ในระด้ับหัน่�ง

5  Frey, Carl Benedikt, and Michael A. Osborne, The Future of 
Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? 
(Oxford Martin Programme on Technology and Employment, 
2013), accessed October 15, 2019, https://www.oxfordmartin.
ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf. 
 รายลั่ะเอียดีจัำานวินแรงงานที�มีควิามเสี�ยงส้งจัะถ้กทดีแทนดี้วิยระบับั 
อัตั้โนมัตั้ิในแตั้่ลั่ะอุตั้สาหกรรม ดี้ไดี้จัากบัทที� 6 ของรายงาน

6  International Federation of Robotics, “World Robotics 2019 
Industrial Robots” (เอกสารประกอบัการประชืุ่มในงาน The IFR
Press Conference, Shanghai, September 18, 2019).
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ภาพที่ 5 โครงสร้างพ้�นฐานและการส่งเสริมการลงทุนในอุต่สาหกรรมเปั่้าหมายใน EEC

ที�มา: ทีดีีอาร์ไอ

อย่างไรก็ต่ามู นโยบาย “ไทยแลนด้์ 4.0” ยังมูีข้้อ 

จำากัด้ในการรับมู่อการปีั�นปี่วนทางเทคโนโลยีที�สำาคัญ 

3 ปีระการค่อ หัน่�ง ปีระเทศไทยยังข้าด้กำาลังคนทักษะ 

สูงเพ่�อรองรับการพัฒนาอุต่สาหักรรมูเปี้าหัมูาย สอง 

การข้าด้ยุทธศาสต่ร์ด้้าน AI และ สามู การข้าด้ยุทธ 

ศาสต่ร์ในการสร้างงานใหัมู่ข้่�นทด้แทนต่ำาแหัน่งงานที� 

จะหัายไปีจากการปีั�นปี่วนทางเทคโนโลยี จากข้้อจำากัด้นี� 

เราอาจตั่�งข้้อสมูมูติ่ว่า การรักษามููลค่าเพิ�มูที�จะหัายไปีจาก 

การปีั�นปี่วนทางเทคโนโลยีโด้ยนโยบาย “ไทยแลนด้์ 4.0” 

น่าจะทำาได้้เพียงร้อยละ 50 ในสาข้าอุต่สาหักรรมูการผลิต่ 

และร้อยละ 25 ในสาข้าเกษต่รและบริการ

จากข้้อสมูมูต่ิด้ังกล่าว ในภาพสถืานการณ์นี�  

คาด้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติ่บโต่ได้้เฉลี�ยในอัต่ราร้อยละ 3.1 

ต่่อปีี และมูีงานที�คาด้ว่าจะหัายไปีจากการปีั�นปี่วนทาง 

เทคโนโลยี 1.5 ล้านต่ำาแหัน่ง ซึ่่�งหัมูายความูว่าแรงข้ับ 

เคล่�อนจากนโยบาย “ไทยแลนด้์ 4.0” ยังไมู่มูากพอที�จะ 

ผลักด้ันใหั้ปีระเทศไทยหัลุด้พ้นจากการเปี็นปีระเทศ 

รายได้้ปีานกลางได้้ เพราะในปีี พ.ศ. 2579 รายได้้ต่่อหััว

ข้องไทยจะอยู่ในระด้ับปีระมูาณ 10,300 ด้อลลาร์สหัรัฐฯ 

เท่านั�น

เมู่�อเทียบกับภาพสถืานการณ์ “ปีระเทศไทยไปี 

เร่�อยๆ” ในภาพสถืานการณ์นี� อุต่สาหักรรมูการผลิต่จะมู ี

สัด้ส่วนมููลค่าเพิ�มูในระบบเศรษฐกิจลด้ลงเหัล่อร้อยละ 

47 ในข้ณะที�ภาคบริการจะมูีสัด้ส่วนเพิ�มูข้่�นเปี็นร้อยละ 

49.2 และภาคเกษต่รมูีสัด้ส่วนเพิ�มูข้่�นเปี็นร้อยละ 3.9 

ซ่ึ่�งจะเห็ันว่า ภาคอุต่สาหักรรมูการผลิต่จะได้้รับผลกระทบ 

จากการปัี�นป่ีวนทางเทคโนโลยีน้อยกว่าในภาพสถืานการณ์ 

แรก เน่�องจากนโยบาย “ไทยแลนด้์ 4.0” มูุ่งส่งเสริมูภาค 

อุต่สาหักรรมูการผลิต่เปี็นหัลัก นอกจากนี� สัด้ส่วนใน 

การจ้างงานข้องภาคอุต่สาหักรรมูการผลิต่จะลด้ลงเหัล่อ 

ร้อยละ 24.7 ข้องการจ้างงานทั�งหัมูด้ ในข้ณะที�สัด้ส่วน 

การจ้างงานในภาคบริการจะเพิ�มูข้่�นเปี็นร้อยละ 48.3  

และภาคเกษต่รจะเพิ�มูข้่�นเปี็นร้อยละ 27
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ภาพสถานการณ์ที่ 3: “เศรษฐกิจแห่งอนาคต่”
ภาพสถืานการณ์นี�เกิด้ข่้�นจากการต่่อยอด้นโยบาย 

“ไทยแลนด้์ 4.0” โด้ยการกำาหันด้ยุทธศาสต่ร์ด้้าน AI ที� 

ช่ัด้เจน และเร่งสร้างงานใหัมู่ที�มูีมููลค่าเพิ�มูที�สูงข้่�นใน 

“เศรษฐกิจแหั่งอนาคต่” ซึ่่�งปีระกอบไปีด้้วยเศรษฐกิจ 

3C ค่อ

•       เศรษฐกิิจประณีีต   (Craft Economy)  โด้ยต่่อยอด้ 

จากงานฝีีมู่อธรรมูด้า ใหั้การผลิต่สินค้าและ 

บริการมูีความูปีระณีต่มูากข้่ �น สร้างความู 

แต่กต่่างใหั้แก่สินค้าและบริการเพ่�อเพิ�มูมููลค่า 

แทนการผลิต่สินค้าและบริการจำานวนมูาก 

(mass production) เช่่น การผลิต่สินค้าเกษต่ร 

อินทรีย์คุณภาพสูง การผลิต่เฟอร์นิเจอร์สั �ง 

ทำาพิเศษ

• เศรษฐกิิจสร้างสรรค์์ (Creative Economy)  

ซึ่่�งเน้นการผลิต่สินค้าและบริการที�ใช่้ความูคิด้ 

สร้างสรรค์ข้ั �นสูง เช่่น การออกแบบแฟช่ั �น 

การผลิต่ภาพยนต่ร์ การผลิต่ส่�อโฆษณา

• เศรษฐกิิจใส่ใจ (Care Economy) โด้ยต่่อยอด้ 

การให้ับริการธรรมูด้าสู่บริการที�มีู “สัมูผัสมูนุษย์” 

(human touch) ซึ่่�งก็ค่อ การผลิต่สินค้าและ 

บริการที�เนน้การดู้แลร่างกาย จิต่ใจ และอารมูณ ์

ที�ต่รงต่ามูความูต่้องการข้องผู้ใช่้ เช่่น การดู้แล 

ผู้สูงอายุ การดู้แลพัฒนาการเด้็ก การบันเทิง 

สร้างความูสัมูพันธ์

หัากปีระเทศไทยสามูารถืสร้าง “เศรษฐกิจแหั่ง 

อนาคต่” โด้ยสร้างงานเพิ�มูข่้�นอีก 1.5 ล้านต่ำาแหัน่งใน 20 ปีี 

โด้ยมูีมููลค่าเพิ�มู 5 เท่าข้องงานเด้ิมู เศรษฐกิจไทยจะ 
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สามูารถืเต่ิบโต่ได้้ถื่งร้อยละ 4.3 ต่่อปีีและมูากพอที�จะ 

ทำาใหั้ปีระเทศไทยหัลุด้พ้นจากการเปี็นปีระเทศรายได้้ 

ปีานกลางได้้ เพราะในปีี พ.ศ. 2579 รายได้้ต่่อหััวข้องไทย 

จะอยู่ในระดั้บปีระมูาณ 12,500 ด้อลลาร์สหัรัฐฯ นอกจากนี�  

สัมูปีระสิทธิ�ความูเหัล่�อมูลำ�าจะลด้ลงเหัล่อ 0.45 เน่�องจาก

มูีการสร้างงานรายได้้สูงข้่�นมูาจำานวนมูาก

เมู่�อเทียบกับภาพสถืานการณ์ “ปีระเทศไทยไปี 

เร่�อยๆ” ในภาพสถืานการณ์นี� อุต่สาหักรรมูการผลิต่จะมู ี

สัด้ส่วนมููลค่าเพิ�มูในระบบเศรษฐกิจลด้ลงเหัล่อร้อยละ 

37 ในข้ณะที�ภาคบริการจะมูีสัด้ส่วนเพิ�มูข้่�นเปี็นร้อยละ 

58.9 และภาคเกษต่รมูีสัด้ส่วนเพิ �มูข้่ �นเปี็นร้อยละ 

4.1 ซึ่่�งจะเหั็นว่า ภาคบริการข้ยายต่ัวข้่�นอย่างรวด้เร็ว 

เน่�องจากเศรษฐกิจ 3C ส่วนใหัญ่เปี็นเศรษฐกิจในสาข้า 

บริการ นอกจากนี � สัด้ส่วนในการจ้างงานข้องภาค 

อุต่สาหักรรมูการผลิต่จะลด้ลงเหัล่อร้อยละ 22.5 ข้อง 

การจ้างงานทั�งหัมูด้ ในข้ณะที�สัด้ส่วนการจ้างงานในภาค 

บริการจะเพิ �มูข้่ �นเปี็นร้อยละ 54.6 และภาคเกษต่ร 

จะเพิ�มูข้่�นเปี็นร้อยละ 23

ภาพที� 6 สรุปีและเปีรียบเทียบภาพสถืานการณ ์

ทั�งสามูกับภาพสถืานการณ์ “ปีระเทศไทยไปีเร่�อยๆ” 

จากภาพจะเหั็นว่า มูีเพียงภาพสถืานการณ์เด้ียวค่อ 

การสร้าง “เศรษฐกิจแหั่งอนาคต่” เท่านั�นที�จะทำาใหั้ 

ปีระเทศไทยหัลุด้พ้นจากการเปี็นปีระเทศรายได้้ปีาน 

กลางได้้ และยังมูีระด้ับความูเหัล่ �อมูลำ �าข้องรายได้ ้

ต่ำ�ากว่าภาพสถืานการณ์อ่�นๆ ที�เหัล่อ แมู้อัต่ราการเติ่บโต่ 

เฉลี �ยทางเศรษฐกิจจะยังไมู่สูงเท่ากับเปี้าหัมูายใน 

ยุทธศาสต่ร์ช่าต่ิ 20 ปีี

ภาพที่ 6 สรุปั่และเปั่รียบเทียบภาพสถานการณ์ทั�งสามกับภาพสถานการณ์ “ปั่ระเทศไทยไปั่เร่่อยๆ”

ที�มา: ทีดีีอาร์ไอ
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