
The Next Industrial Revolution 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
 
แบบจ าลอง: นณริฏ พิศลยบุตร 
ภาพประกอบ: Thaninbeer / TangthaiDK / Kokoyadi 
 



แอพป่วนโลก 
อูเบอร์ป่วนแท็กซ่ีลอนดอน 



แอพป่วนโลก 

อูเบอร์ป่วนแท็กซี่อเมริกา 





เทคโนโลยีป่วน
เศรษฐกิจสาขา
ต่างๆ ไม่เท่ากัน 



เทคโนโลยีป่วน
เศรษฐกิจสาขา
ต่างๆ ไม่เท่ากัน 



เทคโนโลยีป่วน
เศรษฐกิจสาขา
ต่างๆ ไม่เท่ากัน 



มัฟฟินหรือน้องหมา? 

ภาพ: FreeCodeCamp 



AI เรียนรู้อย่างไร? 









เซ็นเซอร์แสงคัดแยก
มันหวานมิยาซากิ 

แทรกเตอร์อัจฉริยะ
ของ จอน เดียร์ 

เทคโนโลยีกระทบภาคเกษตรอย่างไร? 

IOT กับเพิ่ม
ผลผลิตวากิว 

เกษตรความแมน่ย าสงู 



สมาร์ทฟาร์มในไทย 

พยากรณ์ผลผลิต 
ด้วยโมเดล 

เก็บข้อมูลสภาพ 
อากาศแต่ละจุด  

ใช้โดรนดู 
การเติบโต
ของอ้อย 

ระบุพิกัดแปลง 
อ้อยด้วยแท็บเล็ต  

ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม-GIS  
วัดพื้นที่ปลูก 

 



เทคโนโลยีกระทบอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร 

หุ่นยนต์และ
ออโตเมชั่น 

ซ่อมบ ารุงเชิง
ป้องกัน 

คลังสินค้า
อัตโนมัติ 



คลังสินค้าอัตโนมัติในไทย 
สยาม โกเบิลเฮาส์ 

ภาพ: ข่าวสด 

ขอนแก่นแหอวน  



“ลีนออโตเมชั่น” ของ Denso (ประเทศไทย)  

“ลีน” ต้องมาก่อน  
“ออโตเมชั่น” 

เติม “ออโตเมชั่น” 
ในสายการผลิต 

พัฒนาระบบ“ออโตเมชั่น” 
โดยคนไทย 



ที่มา: ทีดีอาร์ไอ ค านวณจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ดัชนีการผลิตและเวลาท างาน (ปี 2013 = 100) 

ยานยนต ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ยาง-พลาสติก เคมีภัณฑ ์

การผลิต ชั่วโมงการท างาน 



เทคโนโลยกีระทบภาคบริการอย่างไร? 
ขนส่ง อี คอมเมิร์ซ สื่อออนไลน์ 



ก าไรดิ่งเหวสื่อไทยเผชิญวิกฤต ิ
จากเทคโนโลยี 

ที่มา: SET Smart 
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รายได้ต่อหัว  
5,900 ดอลลาร์ 
สัมประสิทธิ์จีนี = 0.45 

อัตราเติบโต 

3.0% ต่อป ี
รายได้ต่อหัว  
15,000 ดอลลาร์ 
สัมประสิทธ์ิจีนี = 0.36 

อัตราเติบโต 
5.0% ต่อปี 

ประเทศไทย 
2559-2560 

ยุทธศาสตร ์
20 ปี 



อนาคตที่เป็นไปได้ 3 ภาพ สถานการณ ์

เศรษฐกิจ 
ถูกป่วน 

ถูกป่วนจากต่างประเทศ 

ไทยแลนด ์
4.0 

ป่วนตัวเองด้วย 

เศรษฐกิจ 
แห่งอนาคต 

ต่อยอด 
ไม่มีมาตรการรองรับ ไทยแลนด์ 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 



มูลค่าเพิ่มที่จะตกอยู่กับต่างประเทศในเวลา 20 ปี  
(% ของมูลค่าเพิ่มทั้งหมด) 

สื่อออนไลน์ทดแทนส่ือเดิม 

ออโตเมชันท าให้เกิด reshoring 

มูลค่าเพิ่มตกอยู่กับแพลตฟอร์มต่างประเทศ 

มูลค่าเพิ่มตกอยู่กับแพลตฟอร์ม OTT 

มูลค่าเพิ่มตกอยู่กับแพลตฟอร์มต่างประเทศ 

ราคาสินค้าเกษตรลดลงจากผลผลิตที่เพิ่ม 

มูลค่าเพิ่มตกอยู่กับแพลตฟอร์มต่างประเทศ 

มูลค่าเพิ่มตกอยู่กับแพลตฟอร์มต่างประเทศ 

฿ ฿ ฿ ฿

฿ ฿

฿ ฿

฿

฿

฿ ฿ ฿ ฿ ฿

฿

฿

0 20 40 60 80 100

สื่อ 

การเงิน 

อุตสาหกรรการผลิต 

การค้า 

โทรคมนาคม 

เกษตร 

ท่องเที่ยว 

ขนส่ง 

บริการอื่นๆ 

ภาพสถานการณ์ 

ถูกป่วน 
จากต่างประเทศ 



อัตราเติบโตเฉลี่ย 2.1% ต่อปี 

สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม 

บริการ 
55.1% 

อุตสาหกรรม 
40.7% 

บริการ 
49.6% 

เกษตร 
27.5% 

อุตสาหกรรม 
22.8% 

รายได้ต่อหัว  8,600 ดอลลาร ์ในปี 2579 

3.06 ล้านต าแหน่ง งานที่หายไป  

ภาพสถานการณ์ 

ถูกป่วน 
จากต่างประเทศ 

เกษตร 
4.2% 

สัดส่วนแรงงาน 



ไทย...ดึงดูดการลงทุนอะไร? อย่างไร? 
ไทยดึงดูดบริษัทชั้นน ามาลงทุนได้ แต่...  

สูญเสียรายได้จากภาษีมาก  
ขาดคนงานทักษะสูง ได้งานมูลค่าเพิ่มสูงไม่มาก 

ขาดการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย-สถาบันวิจัย 

ปรับกฎระเบียบไม่สุดทาง  

ป่วนตัวเอง 
ด้วยไทยแลนด ์
4.0 

ภาพสถานการณ์ 



ไทยแลนด์ 4.0 รับมือได้แค่ไหน? 
รักษามูลค่าเพิ่ม ดึงดูดการลงทุนได้บ้าง แต่จ้างงานทักษะสูงน้อย 

 จุดอ่อน 
ขาดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการลงทนุ 

ขาดก าลังคนคุณภาพ 

ขาดยุทธศาสตร์ด้าน AI  

ขาดยุทธศาสตร์สร้างงานใหม่ทดแทน 

ผลสัมฤทธิ ์(% ของเปา้หมาย) 

เกษตร 

อุตสาหกรรม 

บริการ 

25% 

50% 

25% 

ป่วนตัวเอง 
ด้วยไทยแลนด ์
4.0 

ภาพสถานการณ์ 
ป่วนตัวเอง 
ด้วยไทยแลนด ์
4.0 

ภาพสถานการณ์ 



สัดส่วนมลูค่าเพิ่ม 

บริการ 
49.2% 

เกษตร 
3.9% 

อุตสาหกรรม 
47.0% บริการ 

48.3% 

เกษตร 
27.0% 

อัตราเติบโตเฉลี่ย 3.1% ต่อปี 

รายไดต้อ่หวั  10,300 ดอลลาร ์ในปี 2579 

อุตสาหกรรม 
24.7% 

1.49 ล้านต าแหน่ง งานท่ีหายไป  

ป่วนตัวเอง 
ด้วยไทยแลนด ์
4.0 

ภาพสถานการณ์ 

สัดส่วนแรงงาน 



฿฿

• ต่อยอด Thailand 4.0  ด้วยการใช้ AI + เชื่อมโยงการลงทุน 
• สร้างงานใหม่ใน “เศรษฐกิจ 3C” ให้แรงงานที่ถูกทดแทน 

 

ภาพสถานการณ์ 

สร้างเศรษฐกิจ 
แห่งอนาคต 

เกษตร  10% 
 
อุตสาหกรรม 10% 
 
บริการ   80% 

ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าเพิ่มในงานใหม่ 5 เท่า ของงานเดิม ใน 20 ปี  



เศรษฐกิจ 3C สูอ่นาคต 

จากฝีมือธรรมดาสู่  
“หัตถาเทพ”  

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
Creative Economy 

เศรษฐกิจใส่ใจ 
Care Economy 

เศรษฐกิจประณีต 
Craft Economy 

จากความคิดธรรมดาสู่  
“สุดยอดจินตนาการ”  

จากบริการธรรมดาสู่  
“สัมผัสมนุษย์”  



อัตราเติบโตเฉลี่ย 4.3% ต่อปี 
รายได้ต่อหัว 12,500 ดอลลาร ์ในปี 2579 

สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม 

บริการ 
58.9% 

เกษตร 
4.1% 

อุตสาหกรรม 
37.0% บริการ 

54.6% 

เกษตร 
23.0% 

อุตสาหกรรม 
22.5% 

ภาพสถานการณ์ 

สร้างเศรษฐกิจ 
แห่งอนาคต 

สัดส่วนแรงงาน 



เศรษฐกจิประณตี (Craft Economy)  
จากฝมีอืธรรมดาสู่ “หัตถาเทพ”  

ผลิตสินค้า-บริการประณีต 
มูลค่าเพิ่มสูง แทนสินค้ามวลชน  

สินค้าประณีต   บริการประณีต  

คราฟต์เบียร์ Jiro sushi   ผลิตผลเกษตรชั้นยอด 

กรอบแว่นตาไม้  ชอคโกแลตจากเมล็ดโกโก้ 

เฟอร์นิเจอร์สั่งท าพิเศษ 



ผลิตสินค้า-บริการ 
โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์สูง 

ออกแบบแฟชั่น 

วิจิตรศิลป์  

จัดสวน จัดดอกไม้  

ละครทีวี  
ภาพยนตร์  

โฆษณา 

เกมส์ 

แอนิเมชั่น 

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Economy)  
จากความคดิธรรมดาสู“่สดุยอดจินตนาการ”  

ภาพจาก: The Standard 



โปรโมตละครผ่านโซเชียลมีเดียง่าย 

บุพเพสันนิวาส 
อิงการวิจัยประวัติศาสตร์  
น าเสนอแบบมีชีวิต 

เขียนบทขั้นเทพ ป่วนขนบเดิมละครพีเรียด  

ใช้การตลาดชั้นยอด 
ภาพจาก: CH3 
THAILAND 



ผลิตสินค้า-บริการที่เน้นดูแลร่างกาย อารมณ์  
และความต้องการพัฒนาของคน 

ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ดูแล-พัฒนาเด็ก แนะแนวอาชีพ  
ดูแล 

สัตว์เลี้ยง 
บันเทิงแบบ 
สร้างสัมพันธ์ 

มัคคุเทศก์  

เศรษฐกจิใส่ใจ (Care Economy) 
จากบรกิารธรรมดาสู ่“สัมผสัมนุษย”์  



สร้างเศรษฐกิจ 3C  
โดยสมองทั้งสองข้าง 

* STEM คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณติศาสตร์ 

STEM 
Education 

Liberal Arts  
Education  

ต้องการการศึกษาคุณภาพสูงที่ผสมผสาน  



Reid Hoffman  
ผู้ก่อตัง้ Linkedin 

ปรัชญา   

ไม่ต้องเรียน STEM... ก็สตาร์ทอัพได ้

Ben silbermann 
ผู้ก่อตั้ง Pinterest 

รัฐศาสตร์   

Kate Gleason 
ผู้ก่อตัง้ Eligible 

การละคร   

Peter Thiel 
ผู้ก่อตั้ง Paypal 

ปรัชญา 

Parker Harris 
ผู้ก่อตั้ง Saleforce 
วรรณคดีอังกฤษ 

Jack Ma 
ผู้ก่อตั้ง Alibaba 
ภาษาอังกฤษ 



อยู่ใหร้อดในยุค 
เทคโนโลย ี
ป่วนโลก  

ต่อยอด “ไทยแลนด์ 4.0”  

ยุทธศาสตร์ AI  

ยุทธศาสตร์สร้างงานใหม่ด้วย  
“เศรษฐกิจ 3C” 

ไปเรื่อยๆ = ไปไม่รอด   

ป่วนตนเองก่อน ถูกคนอื่นป่วน 

“ไทยแลนด์ 4.0” มาถูกทาง  
แต่ยังไม่พอและมจีุดออ่น 


