Disruption...ปรากฏการณ์ ท่ มี ากกว่ าเรื่ องเทคโนโลยี
โดย คุณขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
Disruption มี ความหมายตามพจนานุก รมว่า “การหยุด ชะงัก” แต่ใ นแวดวงธุรกิ จจะหมายถึง การ
เปลี่ ย นแปลงของภาวะแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ อย่ า งรุ น แรงและรวดเร็ ว จนส่ง ผลกระทบต่อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
รู ปแบบเดิมอย่างสิ ้นเชิง ในช่วงที่ผ่านมาได้ เกิด Disruption จนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั ง้ ใหญ่ในหลายธุรกิจ
ทําให้ Disruption ได้ รับความสนใจและถูกกล่าวถึงเป็ นวงกว้ าง อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปหากพูดถึง Disruption
เรามักจะนึกถึงเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีเป็ นหลัก อาทิ การพัฒนา Smart Phone ของบริ ษัท
Apple ที่ทําให้ โทรศัพท์มือถือทํางานได้ ใกล้ เคียงกับคอมพิวเตอร์ และทําให้ การใช้ งานโทรศัพท์เป็ นมากกว่าการ
สื่อสารผ่านเสียง จนทํ าให้ บริ ษัท Apple ก้ าวขึน้ มาเป็ นผู้นําด้ านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ พร้ อมกับการตกตํ่าลงของ
บริ ษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือแบบเดิมหลายยี่ห้อ หรื อกรณีของกล้ องถ่ายภาพดิจิทลั ที่เข้ ามาแทนที่กล้ องถ่ายภาพ
แบบเดิมที่ใช้ ฟิล์ม ซึง่ ส่งผลกระทบรุ นแรงต่อธุรกิจฟิ ล์มถ่ายภาพ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม Disruption ไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีแต่เพี ยงอย่างเดียว
และในหลายกรณีได้ สง่ ผลกระทบต่อการค้ าการลงทุนของไทยด้ วย อาทิ
โรคระบาด ถือเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้ เกิด Disruption ในภาคธุรกิ จได้ ซึ่งในประเทศไทยก็เคยเกิ ด
Disruption ในรู ปแบบดังกล่าวจนก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการส่งออกมาแล้ ว จากการระบาดของ
โรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงไทยในปี 2547 ซึง่ ก่อให้ เกิดกระแสความตื่นตระหนกขึน้
เนื่องจากไข้ หวัดนกสายพันธุ์ดงั กล่าวสามารถติดต่อ
มูลค่ าส่ งออกไก่ สดแช่ เย็นแช่ แข็งและไก่ แปรรูปของไทย
มาสู่ ค นจนทํ าให้ มี ผ้ ู เสี ย ชี วิ ต เป็ นจํ านวนมาก
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
เหตุก ารณ์ ใ นครั ง้ นัน้ ได้ ส่ง ผลกระทบต่อเนื่ องมาถึ ง
2,500
ไก่ แปรรู ป
การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ซึง่ ขณะนันถื
้ อเป็ นหนึ่ง
2,000
ในสินค้ าส่งออกสําคัญของไทย โดยหลายประเทศเริ่ ม
1,500
มีม าตรการห้ ามนํ าเข้ าไก่ส ดแช่ เ ย็น แช่ แ ข็ งจากไทย
1,000
เนื่องจากไม่มนั่ ใจเรื่ องไข้ หวัดนกจนทําให้ ไทยแทบจะ
ไก่ สดแช่ เย็นแช่ แข็ง
500
ส่ง ออกไก่ ส ดแช่เ ย็ น แช่แ ข็ ง ไม่ไ ด้ เ ลย อย่ างไรก็ ต าม
0
แม้ ก ารส่ ง ออกไก่ ส ดแช่ เ ย็ น แช่ แ ข็ ง ของไทยแทบจะ
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หายไปนับ ตัง้ แต่เ กิ ด ไข้ ห วัด นกระบาด แต่ก็ นํ ามาสู่
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์
สินค้ าส่งออกใหม่ ได้ แก่ ไก่แปรรู ป ที่ได้ อานิสงส์จาก
การที่ผ้ นู ําเข้ าในต่างประเทศหันมานําเข้ าไก่แปรรู ปแทน เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง ทําให้ มลู ค่าส่งออกไก่แปรรู ป
ของไทยขยายตัว ในระดับ สูง อย่ า งต่ อ เนื่ องจนถึง ปั จ จุบัน ซึ่ง ถื อเป็ น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างการส่ง ออก
ผลิตภัณฑ์ ไก่ของไทยอย่างสิน้ เชิ ง ซึ่งแน่นอนว่าผู้ผลิตและผู้ส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งหลายรายที่ ไม่สามารถ
ปรับตัวไปสูก่ ารผลิตไก่แปรรู ปได้ ย่อมได้ รับผลกระทบรุ นแรงจากเหตุการณ์โรคระบาดในครัง้ นัน้

ภัยธรรมชาติ มีแ นวโน้ ม ที่ จะเกิ ด บ่อยครั ง้ และมีค วามรุ นแรงมากขึน้ ซึ่งภัยธรรมชาติอาจก่ อให้ เกิ ด
Disruption ได้ เช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ได้ แก่ เหตุการณ์แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่และคลื่นยักษ์ สนึ ามิบริ เวณชายฝั่ ง
ทะเลด้ านตะวันออกของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2554 จนนําไปสู่การระเบิดของโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะ ซึง่ เป็ นโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งจากภัยพิบัติที่เกิดขึน้ นําไปสู่กระแสต่อต้ านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในญี่ ปุ่น จนทําให้
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในญี่ปนเกื
ุ่ อบทังหมดต้
้
องปิ ดตัวลง ซึง่ เหตุการณ์แผ่นดินไหวครัง้ นันถื
้ อเป็ น Disruption
ในแวดวงพลังงานของญี่ ปุ่น ปั จจุบันสัดส่วนการผลิต
กําลังการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในญี่ปุ่น
ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียง 2%
เมกะวัตต์
42,750
ของการผลิตไฟฟ้าทังหมด
้
จากช่วงก่อนเกิดภัยพิบตั ิ 45,000
40,000
34,150
ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เคยเป็ นแหล่งพลังงาน 35,000
ไฟฟ้าที่สําคัญที่สดุ ของญี่ปนุ่ ด้ วยสัดส่วนถึง 1 ใน 3 30,000
23,339
25,000
ของพลังงานไฟฟ้าทังหมด
้
และแม้ ปัจจุบนั รัฐบาลญี่ปุ่น 20,000
13,599
จะเริ่ มพิ จ ารณาให้ มีก ารเปิ ด ดํ าเนิ น การโรงไฟฟ้ า 15,000
6,632
10,000
พลังงานนิวเคลียร์ บางส่วน เพื่อช่วยลดต้ นทุนค่าไฟฟ้า 5,000 2,627 3,618 4,914
0
เนื่องจากเป็ นแหล่งไฟฟ้าราคาถูก แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
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คงไม่ได้ กลับไปมีบทบาทมากเช่นในอดีต ทังนี
้ ้ Disruption
ที่มา : www.iea-pvps.org
ที่เกิดขึน้ กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในญี่ ปุ่นได้
นํามาซึง่ โอกาสในธุรกิจโรงไฟฟ้าใหม่ๆ จากการที่รัฐบาลญี่ ปุ่นปรับเปลี่ยนนโยบายพลังงานครัง้ ใหญ่ โดยหันมา
สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึน้ โดยมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนขึน้ เป็ น 22-24% ในปี 2573 จากเดิมที่มีสดั ส่วนเพียง 4% เท่านัน้ ทําให้ นบั ตังแต่
้ ปี 2554 เป็ นต้ นมา
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเติบโตอย่างรวดเร็ วมากในญี่ ปุ่น โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มี
กําลังการผลิตเพิ่มขึ ้น 10 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดภัยพิบตั ิ ซึง่ ไทยก็ได้ อานิสงส์จาก Disruption ดังกล่าวใน
ญี่ ปุ่นจากการที่ ผ้ ูประกอบการไทยหลายรายประสบความสําเร็ จในการออกไปลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปนในปั
ุ่
จจุบนั
กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เปลี่ยนแปลงไปถื อเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสําคัญที่ส่งผลให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างของภาคธุรกิจ ในกรณีประเทศไทยก็เคยมี
มูลค่ าส่ งออกเสือ้ ผ้ าสําเร็จรูปของไทย
การเปลี่ยนกฎระเบียบที่ก่อให้ เกิด Disruption ในภาค 4,000ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
ธุรกิ จ เช่น นโยบายเพิ่ มค่าแรงขัน้ ตํ่าเป็ น 300 บาท
3,000
ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในเดือนเมษายน 2555 สําหรับเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ก่อนจะบังคับใช้ ทวั่ ประเทศ 2,000
ในปี 2556 ซึง่ แน่นอนว่าค่าแรงที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว 1,000
ย่อมกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ แรงงานเข้ ม ข้ น อาทิ
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์
เสื อ้ ผ้ าสํ าเร็ จ รู ป เครื่ อ งหนัง รองเท้ า เป็ น ต้ น ทัง้ นี ้

ในช่วงเวลา 5 ปี นับตังแต่
้ มีการปรับขึ ้นค่าแรงขันตํ
้ ่าเป็ น 300 บาทในปี 2555 มูลค่าส่งออกเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปของ
ไทยหายไปราว 1 ใน 3 ซึง่ แน่นอนว่าผู้ประกอบการเสื ้อผ้ าสําเร็ จรู ปบางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ จําเป็ นต้ องปิ ด
กิจการลง ขณะที่ผ้ ปู ระกอบการบางส่วนย้ ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้ านอย่าง CLMV
พฤติกรรมผู้บริ โภค ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ถือเป็ นอีกปั จจัยสําคัญที่ก่อให้ เกิด Disruption
ในภาคธุรกิจ ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้ แก่ พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าออนไลน์ที่กําลังได้ รับความ
นิยมอย่างรวดเร็ วและกลายเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตประจําวันของผู้บริ โภคยุคใหม่ ทังนี
้ ้ จากข้ อมูลของ Statista บริ ษัท
ผู้วิจยั ด้ านการตลาดพบว่ามูลค่าตลาด E-Commerce ทัว่ โลกในช่วงปี 2557-2560 ขยายตัวเฉลี่ยกว่า 20% ต่อปี
ขณะที่มูลค่าตลาดของธุรกิจค้ าปลีกแบบดังเดิ
้ มขยายตัวเฉลี่ยเพียงราว 3% ในช่วงเดียวกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามักจะได้ ยินข่าวเกี่ ยวกับธุรกิ จค้ าปลีกในรู ปแบบเก่ากํ าลังเผชิ ญความเสี่ยงกับภาวะ
ล้ มละลาย โดยผู้ประกอบการค้ าปลีกส่วนใหญ่ต่างต้ องปรับกลยุทธ์ โดยการปิ ดสาขาบางส่วนลงเพื่อความอยู่รอด
หรื อต้ องปรับโมเดลธุรกิจโดยหันไปเน้ นจําหน่ายสินค้ าออนไลน์มากขึ ้น สวนทางกับผู้ประกอบการในธุรกิจ E-Commerce
ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว อาทิ Amazon และ Alibaba ทังนี
้ ้ จากการจัดอันดับธุรกิจค้ าปลีกที่มียอดจําหน่ายสูงสุด
ของ Forbes ซึง่ รวบรวมยอดจําหน่ายทังจากหน้
้
าร้ านและยอดจําหน่ายออนไลน์ พบว่าในปี 2560 ยอดจําหน่ายของบริ ษัท
Amazon และ Alibaba ได้ ก้าวขึ ้นมาอยู่ในอันดับ 3 และอันดับ 6 ของโลก ตามลําดับ เทียบกับอันดับในปี 2559
หรื อเพียง 1 ปี ก่อนหน้ า ที่บริ ษัท Amazon อยู่เพียงอันดับ 8 และ Alibaba ไม่ติด 10 อันดับแรกด้ วยซํ ้า
แม้ คํ าว่า Disruption ดูจ ะมีค วามหมายในเชิ งลบ ขณะที่ ภ าคธุ ร กิ จส่วนใหญ่ มี ค วามรู้ สึก กังวลกับ
ปรากฏการณ์ ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม จากเรื่ องราวและตัวอย่างที่กล่าวมาทังหมด
้
จะเห็นว่า Disruption ไม่เพียง
ก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อภาคธุรกิจจนอาจถึงขัน้ ต้ องเลิกกิจการไป แต่ในทางกลับกัน Disruption ก็
นํามาซึง่ โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการที่เล็งเห็นโอกาสและสามารถปรับตัวได้ ทนั ในหลายๆ มิติของ
การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ นเทคโนโลยี ที่พัฒนาไปอย่างก้ าวกระโดด โรคระบาดใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ บ่อยครั ง้ ภัย
ธรรมชาติที่มีแนวโน้ มรุ นแรงขึ ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะกฎระเบียบด้ านการค้ าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ หัวใจสําคัญที่สุดของผู้ประกอบการยุคใหม่จึงอยู่ที่ “ความยืดหยุ่น”และ “การปรั บตัวที่
รวดเร็ ว” เพื่อรับมือให้ ได้ อย่างทันท่วงทีกบั ปั จจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลที ห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที อ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนําข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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