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“เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวล้ำ แมจะนำมาซึ่งการพัฒนาในเชิงธุรกิจ แตก็ทำใหเกิด 
ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูท่ีสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดังกลาว กับผูท่ีไมสามารถปรับตัว 
ไดทัน... หลังจากไดอานหนังสือเลมน้ีแลว ผมเชื่อวาผูอานจะสามารถเขาใจ วิเคราะห รวมถึง 
พัฒนากลยุทธที่จะพิชิตความทาทายตางๆ ไดเปนอยางดี” 

                                        ดร. สมชัย สัจจพงษ  
                                                            - ปลัดกระทรวงการคลัง

“ในโลกท่ีมีความผันผวน จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีส่ิงท่ีภาษาอังกฤษใชคำวา “Agility” น่ันคือ 
ความสามารถที่เขาใจสถานการณแวดลอม และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการรับมือไดอยาง 
ทันทวงที... หนังสือเลมนี้เปนจุดเริ่มตนที่ดีในการคิดถึงผลกระทบของกรณีตางๆ ที่อาจจะ 
เกิดขึ้นได ในอนาคต”

                                    บรรยง พงษพานิช
                     - ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

“การทำความเขาใจและเตรียมรับมือกับผลพวงการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี 9 แขนงใน 
หนังสือเลมนี้ เปนเรื่องสมควรที่จะใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง... ดร. ปยศักดิ์ ไดรวบรวม 
และวิเคราะหความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางละเอียดถ่ีถวน เปนประโยชนใหกับทานผูอาน 
ที่ตองการจะแสวงหาความเขาใจที่ถองแทมากยิ่งขึ้นในโลกยุคใหม”

      ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ
                      - กรรมการผูจัดการ สายงานวิจัย บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)

“หนังสือเลมน้ีจะทำใหผูอานเรียนรูไดอยางรวดเร็ว หรือ “Learn Fast” เนื่องจาก ดร.ปยศักด์ิ 
ไดรวบรวมและวิเคราะหผลของปจจัยตางๆ ตอโลกในยุค 4.0 ไดอยางละเอียด รวมถึงให 
คำแนะนำวาจะปรับตัวหรือ “Change Fast” อยางไร ในโลกยุคใหมที่ผันผวน ไมแน�นอน 
ซับซอน และคลุมเครือ”

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
- ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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ในปัจจบุนัเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยเผชญิกบัความทาทายหลาย

ประการ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและคาดเดายาก จากการแขงขัน

ทางการคาและการลงทุนที่เขมขน จากความเหล่ือมล�้าทางชนช้ันท่ีรุนแรง 

และจากปัญหาส่ิงแวดลอมและภัยธรรมชาติตางๆ ท�าใหการด�าเนินธุรกิจ

และการลงทนุไมเปนไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ขณะเดยีวกนั เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมในปัจจบุนัทีก่าวล�า้อยางรวดเรว็ ไมวาจะเปน Digital Technology, 

Nanotechnology รวมไปถงึ FinTech หรอื Financial Technology ทีแ่มวา

จะน�ามาซึง่ความสะดวกสบายในชวีติประจ�าวนั และน�าไปสูการพฒันาในเชงิ

ธรุกจิและเศรษฐกจิ แตกท็�าใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบขึน้ ระหวางผูที่

สามารถเขาถึงเทคโนโลยีดังกลาว กับผูที่ยังไมสามารถปรับตัวไดทัน

ในสวนของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาของภาครัฐผานทาง

นโยบาย Thailand 4.0 เปนค�าตอบหน่ึงของความทาทายขางตน โดย

เฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศไทยผาน 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย การผลักดันโครงการโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ รวมถึงการผลักดันโครงสรางพื้นฐานดานการเงินผานระบบการ

ช�าระเงินอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-payment) ซึ่งในประเด็น 

เหลานี ้กระทรวงการคลงัในฐานะกลไกหนึง่ของภาครฐั ไดผลกัดนัโครงการ

ตางๆ เพื่อใหแนวนโยบายเหลานั้นสัมฤทธิผลเชิงรูปธรรม เชน การผลัก

ดันกองทุน Thailand Future Fund เพื่อใหภาคเอกชนมีโอกาสรวมลงทุน

ในโครงสรางพื้นฐาน การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

รวมถึงการพัฒนาระบบ Promptpay เปนตน
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ทั้งหมดนี้ เปนความพยายามของภาครัฐในการกาวขามผานความ

ทาทายขางตน แตในสวนของภาคธุรกิจและการลงทุนสวนบุคคลนั้น หลัง

จากที่ไดอานหนังสือที่เขียนโดย ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต เลมนี้แลว ผมเชื่อ

วาผูอานจะสามารถเขาใจ วิเคราะห รวมถึงพัฒนากลยุทธที่จะพิชิตความ

ทาทายตาง ๆ  ไดเปนอยางดี เนื่องจากหนังสือเลมนี้ไดจับประเด็นเหลานี้ไว

ทัง้หมด รวมถงึน�าเสนอผลกระทบของกรณตีาง ๆ  ในอนาคตไดอยางครบถวน

โดยสวนตัวแลวนั้น ผมไดรูจัก ดร. ปิยศักดิ์ ตั้งแตครั้งที่ยังเปน

ขาราชการสงักดัส�านกันโยบายเศรษฐกจิมหภาค ส�านักงานเศรษฐกจิการคลงั 

(สศค.) ในชวงที่ผมยังด�ารงต�าแหน่งผูอ�านวยการ สศค. โดยประเด็นที่ 

ดร. ปิยศักดิ์ สามารถท�าไดดีคือ การวิเคราะหประเด็นดานเศรษฐกิจโลก 

ท�าใหสามารถชวยงาน สศค. รวมถึงกระทรวงการคลังไดมาก เมื่อครั้งเกิด

วกิฤตการณการเงนิโลกในปี 2551-2552  ซึง่ในครัง้นัน้กระทรวงการคลงัได

จดัตัง้คณะกรรมการตดิตามประสานงานแกไขปัญหาเศรษฐกจิในภาวะฉกุเฉนิ

เปนการเรงดวนเพื่อติดตามสถานการณอยางใกลชิด และ สศค. ไดรับมอบ

หมายใหเปนเลขานกุารของคณะกรรมการนี ้ซ่ึง ดร. ปิยศักดิใ์นฐานะหนึง่ใน

คณะท�างานไดท�าหนาที่อยางดียิ่ง และในทายที่สุดเศรษฐกิจไทยก็สามารถ

รอดพนวิกฤตดังกลาวได

ส�าหรบัผมแลว ดร. ปิยศกัด์ิเปนด่ังนองรกัคนหนึง่ของผม ดงันัน้ เมื่อ

ผมไดรบัค�าเชญิจาก ดร. ปิยศกัดิใ์หเขียนค�านิยมในหนงัสอืเลมนี ้ผมจึงรูสกึ

ยินดีและเปนเกียรติ และเมื่อไดอานตนฉบับของหนังสือเลมนี้ นอกจากจะ

ไดรับทราบถึงขอมูล สาระความรู และการวิเคราะหที่เฉียบคมแลว ยังได

อรรถรสและความเพลิดเพลินในการอานดวยเชนกัน ผมจึงหวังวาผูอานจะ

ไดรับประโยชนจากหนังสือเลมนี้

                          ดร. สมชัย สัจจพงษ์

                           ปลัดกระทรวงการคลัง
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โลกยคุใหมจะเปลีย่นไปจากอดตีคอนขางมาก พวกเราจะอยูในโลกที่

มีความผันผวนเยอะ ความไมแน่นอนสงู  มคีวามสลบัซบัซอนและคลมุเครอื

มากขึ้น โดยเทคโนโลยีในยุค 4.0 ที่แมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบาง

ธรุกจิทีเ่รียนรูเรว็ ทีจ่ะน�าเทคโนโลยีใหมๆ  มาใช แตกส็ามารถท�าใหบางธุรกจิ

ที่ปรับตัวชาตองถูกกระทบอยางรุนแรงจนอาจถึงขั้นลมละลาย (Disrupt) 

เชน อุตสาหกรรมรถยนตแบบเกาที่ใชน�้ามันอาจจะถูกกระทบอยางรุนแรง

จากเทคโนโลยีรถยนตไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) หรือธุรกิจบริการ 

เชน โรงแรม อาจจะถูกแยงยอดขายจากธุรกิจแบบแบงปันหองใหเชา ผาน

แพลตฟอรมตางๆ เชน Airbnb หรือ TripAdvisor เปนตน ในขณะที่ธุรกิจ

สถาบนัการเงนิกอ็าจถกูกระทบดวยการเงนิผานเทคโนโลยี (Fintech) ใหมๆ  

เชน การโอนเงินผานอเิลก็ทรอนกิส ท�าใหสถาบันการเงนิตองทบทวนรปูแบบ

การด�าเนินธุรกิจที่มีอยูเดิมใหสามารถด�ารงอยูได ในยุค 4.0

การทีธ่รุกจิจะประสบความส�าเรจ็ในโลกยคุใหมตองพรอมเรยีนรูตลอด

เวลาและปรบัตัวใหเรว็  ซ่ึงตางจากอดตีทีพ่ยายามสรางธรุกจิให ใหญโตเพื่อ

ใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) แตโลกในอนาคตเรา

ตองใชหลัก "Economies of Speed" มาแทน เพื่อให "เร็วกวาไดเปรียบ" 

ฉะนัน้ คนและธรุกจิทีป่รบัตวัตอบสนองตอปัจจยัตางๆ ไดเรว็กวาจะไดเปรยีบ 

ซึ่งการจะปรับตัวไดเร็วนั้น จะตองเรียนรูสิ่งใหมใหเร็วเชนกัน ดังแนวคิด 

ที่วา “Learn Fast, Change Fast”
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ผมเชื่อวา หนังสือเลมนี้จะท�าใหผูอานเรียนรูไดอยางรวดเร็ว หรือ 

“Learn Fast” เนื่องจาก ดร. ปิยศกัดิ ์ไดรวบรวมและวเิคราะหผลของปัจจยั

ตาง ๆ ตอโลกในยุค 4.0 ไดอยางละเอียดถี่ถวน รวมถึงใหค�าแนะน�าวาจะ

ปรับตัวหรือ “Change Fast” อยางไร ในโลกยุคใหมที่ผันผวน ไมแน่นอน 

ซับซอน และคลุมเครือ

ผมหวังวาผูอานจะไดประโยชนจากหนังสือเลมนี้

                  ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

                    ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ 

                          นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง



11 

คำ�นิยม

ผมรูจัก ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต ในฐานะนักเศรษฐศาสตร หัวหนา

ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ของธนาคารเกียรตินาคิน ดร. ปิยศักดิ์ 

เปนนักเศรษฐศาสตรรุนใหมไฟแรง ที่รอบรู และท�างานหนัก ที่ผมติดตาม

ผลงานมาอยางตอเนื่อง 

และผมไดอานตนฉบับหนังสือ “Learn & Change Fast in 4.0 –  

ชนะอย่างไรในยุค 4.0” ของ ดร. ปิยศักดิ์ ดวยความสนใจยิ่ง

ค�าถามส�าคญัท่ีหนงัสอืเลมนีพ้ยายามตัง้ค�าถาม และเปิดประเดน็คอื 

ธุรกิจและการลงทุนควรต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมอย่างไร ในยุคที่โลก

เต็มไปด้วยปัจจัยที่คาดเดาได้ยาก มีแนวโน้มและกระแสท่ีท�าให้ก่อให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ไมวาจะเปนการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีใหมๆ ที่มีผลกระทบส�าคัญตอโมเดลธุรกิจและการลงทุนในดาน

ตางๆ แนวโนมทางการเมืองที่ก�าลังตอตานกระแสโลกาภิวัตนท่ีเปนแรง 

ขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโลกในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา และความเสี่ยง

ดานการเมืองในหลายประเด็น

ประเด็นเหลานี้เปนประเด็นที่น่าสนใจ ชวนใหขบคิด และเกี่ยวของ

กับคนหลายฝ่าย ทั้งผูบริหารและนักธุรกิจที่ควรตองประเมินวาแนวโนมที่

ก�าลังจะเกิดข้ึนจะสงผลกระทบตอธุรกิจของตนอยางไร นักลงทุนที่จ�าเปน

ตองวิเคราะหวาการลงทุนของตนจะถูกกระทบจากกระแสน้ีอยางไร และ

ควรตองปรบัเปลีย่นวธิกีารลงทนุหรอืไมอยางไร หรอืแมแตผูก�าหนดนโยบาย
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และภาครัฐก็ยังตองขบคิดวาบทบาทของตนจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

และมีความจ�าเปนตองปรับตัวอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน

หนงัสอืเลมนี ้จงึเปนเหมอืนทัง้คูมอืและแบบฝกหดั ในการเริม่คดิถงึ

ผลกระทบจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แมสิ่งที่บรรยายไว ในหนังสือคงจะ

ไมไดเกิดขึ้นเหมือนที่ผูเขียนคาดไวทั้งหมด หรืออาจเกิดสิ่งที่แตกตางไปใน

ทางตรงกันขามก็ได (ก็อนาคตมันท�านายยากนี่ครับ) แตก็เปนจุดเริ่มตนที่ดี 

ในการคิดถึงผลกระทบของกรณีตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ในอนาคต เพื่อให

ผูอานสามารถเตรียมพรอมรับมือไดอยางทันทวงที

ผมเชื่อวาในโลกที่มีความผันผวน ไมแน่นอน มีความซับซอน และ

คลุมเครือ นอกจากการเตรียมความพรอม และการบริหารความเสี่ยง

อยางเหมาะสมแลว นักลงทุนและนักธุรกิจจ�าเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสิ่งที่

ภาษาอังกฤษใชค�าวา “Agility” (ผมยังนึกค�าแปลภาษาไทยไมออก) นั่นคือ 

ความสามารถที่เขาใจสถานการณแวดลอม พรอม ๆ  กับความคลองตัวและ

ความสามารถปรับเปลี่ยนแผนการรับมือสถานการณที่คาดเดาไดยากและ

เปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วไดอยางทันทวงที

ทายนี้ ผมขอแสดงความยินดีตอ ดร. ปิยศักดิ์ ที่ไดรวมรวมขอเขียน

และบทความ ออกมาเปนหนังสือดีๆ อีกเลมหน่ึง หวังวาผูอานจะไดรับ 

ความรู ความบันเทิง และประโยชนจากการอานหนังสือเลมนี้ไมมากก็นอย

                             บรรยง พงษ์พานิช

                             ประธานกรรมการบริหาร 

                             ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) 
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การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีเ่ปราะบางและกระทอนกระแทน ประกอบ

กบัความผดิหวงัหรอืสิน้หวงัของคนจ�านวนมากทีเ่ห็นชองวางระหวางคนรวย

และคนจนขยายกวางขึ้นมาโดยตลอดได น�ามาสูปรากฏการณ Brexit และ

การไดรับชัยชนะอยางไมคาดฝันของ โดนัลด ทรัมป์ เพราะประชาชนสวน

ใหญในประเทศพฒันาแลวขาดความเชื่อมัน่ ทัง้ในผูน�าทางการเมอืงกลุมเดมิ

และนโยบายเศรษฐกิจทีเ่ปิดกวาง ซึง่สนับสนุนระบบตลาดเสรแีละโลกาภวิตัน

ปรากฏการณดงักลาวยิง่ท�าใหการท�าความเขาใจกับสถานการณปัจจุบัน 

ตลอดจนการคาดการณอนาคตยุงยากและสลับซับซอนยิ่งขึ้น นักวิเคราะห

หลายคนรวมท้ังตวัผมเองดวย คาดการณผดิพลาดและตองกลบัมาทบทวน 

แนวคิดและการประเมินเศรษฐกิจใหม เพื่อใหมั่นใจไดวาสมมติฐานและ

แนวคิดเดิมที่มีอยูนั้นลาสมัยไปแลวหรือไม

หนังสือเลมลาสุดของ ดร.ปิยศักดิ์ ที่ไดรวบรวมและวิเคราะหความ

เปลี่ยนแปลงที่ไดเกิดขึ้นอยางละเอียดถี่ถวน จึงจะเปนประโยชนอยางยิ่ง

ในการเพ่ิมความรูความเขาใจใหกับทานผูอาน ที่ตองการจะแสวงหาความ

เขาใจที่ถองแทมากยิ่งขึ้นในโลกยุคใหม ที่เรียกไดวาเปนโลกที่เต็มไปดวย

ความผันผวน ความไมแน่นนอน ความสลับซับซอน และความคลุมเครือ

ผมเชื่อวาพฒันาการทางเทคโนโลยน้ัีนมีความส�าคญัยิง่ตอววิฒันาการ

ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีกลาวถึงขางตน เชน การลดลงของแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม ที่ประธานาธิบดีทรัมป์โทษวาเปนเพราะการแขงขันที่

ไมเปนธรรมของประเทศตางๆ ในเอเชียนั้น มีบทวิเคราะหที่สรุปชัดเจนวา 

คำ�นิยม
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การลดลงของการใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ นั้น 80% เกิด

จากการทดแทนแรงงานดวยหุนยนต (Robotics หรือ Automation) ดัง

นัน้ การท�าความเขาใจและเตรยีมรบัมอืกบัผลพวงจากการเปลีย่นแปลงจาก

เทคโนโลยี 9 แขนงที่ ดร.ปิยศักดิ์ไดเขียนถึงในหนังสือเลมนี้ จึงเปนเรื่อง

สมควรที่จะใหความส�าคัญเปนอยางยิ่ง

ดงัทีเ่คยกลาวในคร้ังกอน ผมขอสนับสนุนและชมเชยนกัเศรษฐศาสตร 

ซึ่งเปนผูปฏิบัติ เชน ดร.ปิยศักดิ์ ที่ไดอุทิศเวลาเพื่อจัดท�า รวบรวมขอมูล 

และบทวิเคราะหทางเศรษฐกิจที่มีประโยชนมาน�าเสนอ เพื่อใหทุกคนไดมี

โอกาสเขาถงึและเขาใจประเดน็ทางเศรษฐศาสตรทีมี่ความส�าคญัตอการท�า

ธุรกิจและด�าเนินชีวิตประจ�าวันครับ

                        ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ 

                        กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย 

                                บล. ภัทร จ�ากัด (มหาชน)
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คำ�นำ�

ในปี 2559 เปนตนมา ไดเกิด 4 ปรากฏการณที่เปน "ตัวเปลี่ยน

เกม (Game Changer)” ของเศรษฐกิจและสังคมโลกในระยะตอไป 4 

ปรากฏการณนั้น ไดแก

1. การขับเคี่ยวเชิงความคิดของกระแสเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยม

ขวาจัด ดังจะเห็นตัวอยางไดจากจุดยืนที่แตกตางระหวาง ประธานาธิบดี 

โดนลัด ทรมัป์ ของสหรฐัฯ ทีพ่รอมปิดประเทศ กบั ประธานาธบิดเีอม็มานเูอล 

มาครง ของฝรั่งเศส ที่พรอมปฏิรูปและเปิดเสรีดานตางๆ

2. กระแสตอตานโลกาภิวัตน์ ทั้งที่เห็นอยางชัดเจน การตั้งก�าแพง

ภาษ ีการหามผูอพยพเขาประเทศ และท่ีปิดบงัซอนเรน เชน การใชมาตรการ

กีดกันการคาที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Barrier) ตางๆ ที่มีมากขึ้นอยางตอ

เนื่อง

3. กระแสความเสีย่งของสงครามทีม่มีากขึน้ ทัง้ในตะวนัออกกลาง 

เชน กาตาร ซีเรีย และในคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงการสั่งสมแสนยานุภาพ

ของมหาอ�านาจโลก ทั้งสหรัฐฯ จีน รัสเซีย และซาอุดิอาระเบีย

4. กระแสเทคโนโลยีพลิกโลก (Disruptive Technology) เชน 

รถยนตไฟฟ้า ปัญญาประดิษฐ (AI) และเทคโนโลยีดานการเงิน (Fintech) 

ท่ีแมจะเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย แตก็ท�าใหธุรกิจเดิมถูก

กระทบอยางรุนแรง รวมถึงน�ามาสูการวางงานอยางมหาศาล
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ปรากฏการณทัง้สีน่ีท้�าใหโลกอนาคตในยุค 4.0 เปนโลกที ่“เศรษฐกจิ

ผันผวน การคาโดดเดี่ยว การเมืองอึมครึม แตเทคโนโลยีใหความหวัง” 

ซ่ึงการที่นักธุรกิจและนักลงทุนจะสามารถผานพนและไดชัยชนะทามกลาง

ปรากฏการณทั้งส่ีนั้น จะตองมีความเขาใจอยางถองแท รวมถึงมีกลยุทธ

เพื่อพิชิตความทาทายตางๆ 

หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณทาทายตางๆ ขางตน 

พรอมน�าเสนอกลยุทธเพื่อพิชิตความผันผวนจากปัจจัยตางๆ เหลานั้น 

ผูเขียนหวังวา หนังสือเลมนี้จะเปนดั่งคัมภีรที่อธิบายใหเห็นถึงปัจจัย

ตางๆ เสนอแนะธีมในการลงทุน กลยุทธในการด�าเนินธุรกิจ และหลักการ

บริหารจัดการความเส่ียงในโลกยุค 4.0 อันจะน�าไปสูความส�าเร็จในธุรกิจ

และการลงทุนในอนาคต

                          ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
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บทนำ�

ในปัจจุบันโลกธุรกิจและการลงทุน มีปัจจัยนานัปการที่ท�าใหการ

ด�าเนินธุรกิจและการลงทุนไมเปนไปตามที่วางแผนไว โดยเฉพาะโลกในยุค 

4.0 ที่เต็มไปดวยปัจจัยที่คาดเดายาก ไมวาจะเปน 

1. แนวนโยบายของ โดนัลด ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของ

สหรัฐอเมริกาที่รุนแรงและผันผวน 

2. กระแสตอตานโลกาภวิตัน ทีน่�าไปสูการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง

ในหลายประเทศทั่วโลก

3. กระแสความตึงเครียดทางการเมืองระหวางประเทศที่น�าไปสู 

การเผชิญหนาและความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร 

4. เทคโนโลยทีีเ่ปนประโยชนอยางมหาศาลกบัมวลมนษุยชาต ิทัง้ใน

แงของประสิทธิภาพการผลิตและน�าความสะดวกสบายมาสูชีวิต

ประจ�าวัน แตก็พลิกโฉมรูปแบบธุรกิจที่มีอยูเดิม และน�าไปสูการ

วางงานอยางมหาศาล 
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หนังสือเลมนี้จึงพยายามที่จะอธิบายปัจจัยตางๆ ขางตน เพื่อสราง

ความเขาใจใหกับนักธุรกิจและนักลงทุน รวมถึงน�าเสนอกลยุทธเพื่อพิชิต 

ความผันผวนจากปัจจัยเหลานี้ ผานหลักการ VUCA Risk Management 

(การบรหิารจดัการความเสีย่งดวยหลัก VUCA) ที่ใชเพื่อวเิคราะหสถานการณ

เพื่อเตรียมความพรอมในยามสงคราม

โดยใน บทที่ 1 ภูมิลักษณโลกในยุค 4.0 จะปูพื้นให้ผู้อ่านได้ทราบ

ถึงกรอบการวิเคราะหประวัติศาสตรเศรษฐกิจยุคใหม่ เร่ิมตั้งแตยุคหลัง

สงครามโลกครั้งที่สองที่น�าไปสูขอตกลงแบรตตันวูดส (Bretton Woods) 

ที่เปนขอตกลงประวัติศาสตรและเปนการจัดระเบียบดานเศรษฐกิจการเงิน

โลก ซึ่งน�ามาสูการเปิดเสรีการคาการลงทุน สืบเนื่องสูกระแสโลกาภิวัตนที่

รุงเรืองกวา 2 ทศวรรษ กอนที่จุดออนของกระแสดังกลาวจะขยายตัว ท�าให

เกิดผูชนะและผูแพ และน�ามาสูยุคตอตานโลกาภิวัตน และการถือก�าเนิด

ของยุคประธานาธิบดีทรัมป์ในที่สุด 

จากนัน้ จะน�าผูอานเขาสูรูปแบบของเศรษฐกิจใน ยคุ Trumponomics 

หรือยุคที่นโยบายเศรษฐกิจทรัมป์แตกตางจากยุคกอนหนา ที่ผูเขียนมอง

วาหากทรัมป์ท�าไดตามที่ประกาศไวจริง จะน�าไปสูรูปแบบเศรษฐกิจที่เรียก

วา Boom–Bust Cycle หรือ การที่เศรษฐกิจขยายตัวสูงกอนจะตกต�่า

อยางรวดเร็ว อันเปนผลจากการที่นโยบายภาครัฐจะผลักดันใหเศรษฐกิจ 

รอนแรงเกินปัจจัยพื้นฐาน น�าไปสูการขึ้นดอกเบี้ยอยางรวดเร็ว และท�าให 

เศรษฐกจิชะงกัในทีส่ดุ นอกจากนัน้ ยงัวเิคราะหถงึผลกระทบของกระแสตอ

ตานโลกาภวิตันท่ีน�าไปสูรปูแบบการโดดเด่ียวทางการเมอืงของโลกตะวนัตก 

ซึ่งจะท�าใหโลกเสี่ยงขึ้นจากการสั่งสมก�าลังอาวุธขึ้นอีกครั้ง 

โดยในบทนี้ จะเนนที่จะปูพื้นใหผูอานทราบถึงกรอบผลกระทบของ

เศรษฐกิจและสังคมโลกตอแนวนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เปนหลัก 

ทั้งนี้ขอสรุปของบทที่ 1 คือ ภาพของโลกในยุคต่อไปที่คือโลกที่เศรษฐกิจ

ผันผวน การค้าโดดเด่ียว การเมืองอึมครึม และมีความเสี่ยงต่อภาวะ 
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Boom–Bust Cycle รวมท้ังสงครามต่างๆ ทั้งสงครามการค้า สงคราม 

ค่าเงิน รวมถึงสงครามจริงๆ 

ใน บทที่ 2 เศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุนโลกและไทยในยุค 4.0 

จะเริ่มเปนการเจาะลึกถึงปัจจัยที่ท�าใหเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสราง  

ที่จะท�าใหทิศทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนโลกเปลี่ยนไป 4  

ประการคือ 

1. แนวนโยบายเศรษฐกจิทัว่โลกทีเ่ร่ิมเปลีย่นจากการใชนโยบายการ

เงิน (Monetary Policy) เปนการใชนโยบายการคลัง (Fiscal 

Policy) เปนหลัก 

2. เงินเฟ้ออาจจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น แตความผันผวนก็จะมีมากขึ้น

เชนกัน 

3. หนี้ทั่วโลกที่ยังสูง อาจจะยังกดดันการใชจายมิใหเติบโตไดมาก

4. สงัคมสงูวยัทัว่โลก ทีย่งักดดนัท�าใหเศรษฐกจิยงัไมสามารถเตบิโต

ไดเต็มที่

หลังจากนัน้ บทที ่2 จะน�าผูอานเขาสูการวเิคราะหเศรษฐกิจในแตละ

ประเทศ โดย 

1. เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาขยายตัวสูระดับศักยภาพอีกครั้ง แต

หลังจากการเขารับต�าแหน่งของ โดนัลด ทรัมป์ ภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  

ก็เปลี่ยนไปชัดเจน โดยยุคประธานาธิบดีทรัมป์จะเปนยุคแหงความผันผวน

และคาดเดาไดยากขึ้น 

2. เศรษฐกิจยูโรโซน ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นอยางชาๆ แตก็เผชิญกับ 

ความเส่ียงหลักสองประการ อันไดแก เรื่องการเมืองในแตละประเทศที่

พรรคขวาจดัไดรบัความนยิมมากขึน้ และเรื่องการเจรจาขอออกจากการเปน

สมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) 
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ตรวจสุขภาพ จัดท�าบัญชี

งบการเงินรายงานสุขภาพ

3. เศรษฐกิจญี่ปุ่น ที่แมวาฟื้นขึ้นในระยะสั้น แตก็เผชิญกับปัญหา 

เชิงโครงสรางส�าคัญ อันไดแก ปัญหาสังคมสูงวัยที่จะกดดันศักยภาพ

เศรษฐกิจญี่ปุ่นระยะยาว 

4. เศรษฐกิจจีน ที่ก�าลังเผชิญความเสี่ยงส�าคัญ 3 ประการคือ 

1. หนี้ที่สูงและเพิ่มขึ้นคอนขางเร็ว 

2. เงินทุนไหลออก และ 

3. ฟองสบูภาคอสงัหารมิทรพัย ซึง่หากรฐับาลไมสามารถบรหิาร

จดัการใหเศรษฐกิจคอยๆ ชะลอลงอยางคอยเปนคอยไป (Soft 

Landing) แลว อาจท�าใหเศรษฐกิจตกต�่ารุนแรงได 

5. เศรษฐกิจไทยทีก่�าลังเผชิญกบัภาวะ New Normal ทีเ่ศรษฐกจิ 

มีทิศทางชะลอลงอยางตอเนื่อง และศักยภาพเศรษฐกิจที่ลดลง อันเปน 

ผลจากสี่ปัจจัยคือ 

1. ภาวะหนี้ที่สูงขึ้น 

2.  สังคมสูงวัยที่ท�าใหก�าลังแรงงานลดลง 

3.  ความสามารถในการแขงขันของไทยลดลง และ 

4.  ปัจจัยทางการเมืองสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นประชาชน 

เมื่อภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจส�าคัญมีลักษณะเปน New  

Normal รวมทั้งมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นแลว ภาพของธีมการลงทุนจะเปน 

เชนไรนั้น บทที่สองไดน�าเสนอธีมการลงทุน รวมถึงค�าแนะน�าในการลงทุน 

โดยในสวนของธีมการลงทุนในยุค 4.0 นั้น บทที่สองไดน�าเสนอไว  

5 ธีม ธีมที่หนึ่ง ไดแก กระแสตอตานโลกาภิวัตนที่มีแนวโนมจะรุนแรงขึ้น 

หลังจากกระแสไดถูกจุดติดในสหรัฐฯ ฯ และยุโรป ธีมที่สอง ไดแก กระแส

การกลับมาของเงินเฟ้อ ซึ่งเปนผลจากการผลักดันของนโยบายทรัมป์  
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และตนทุนการผลิตที่เริ่มปรับเพ่ิมข้ึนทั่วโลก ธีมที่สาม ไดแก การฟื้นขึ้น 

ของราคาสินคาโภคภัณฑโดยเฉพาะน�้ามัน อันเปนผลจากขอตกลงของ

ประเทศกลุมโอเปกและนอกกลุม ธีมที่สี่ ไดแก แนวโนมดอกเบี้ยนโยบาย 

และผลตอบแทนพันธบัตรที่อาจปรับสูงขึ้น และธีมสุดทาย ไดแก การกลับ

มาของโลกหลายขั้วอ�านาจ

เม่ือธีมการลงทุนเปนเชนนั้น บทที่สองไดเสนอขอแนะน�าการลงทุน

สี่ประการ คือ 

1. ในระยะสั้น การลงทุนในหุนสหรัฐฯ ยังน่าสนใจ ขณะที่ในระยะ

ยาว การลงทุนหุนในยุโรปก็ยังน่าสนใจ 

2. การเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากพันธบัตรมายังหุนมากขึ้น 

3. การลงทุนในสินคาโภคภัณฑเริ่มน่าสนใจ 

4. ทิศทางคาเงนิดอลลารสหรฐั น่าจะยงัแขง็คาขึน้จากปัจจยัพืน้ฐาน 

แตก็มีปัจจัยตานส�าคัญที่ท�าใหเงินดอลลารอาจไมแข็งคาขึ้นมาก

ดังที่ควรจะเปน ดังนั้น การลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีความ

เสี่ยงสูง

กลาวโดยสรุป บทที่สองชี้ถึง จุดเปลี่ยนของเกมการลงทุน อันเป็น

ผลจากกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน  การเข้ามาของรัฐบาลทรัมป์ ความเสี่ยง

ของสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ รวมถึง

น�าเสนอกลยุทธในการลงทุนใหม่ๆ อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงเชิงนโยบายที่

สูงขึ้น ท�าใหความอึมครึม ไมแน่นอน รวมถึงความผันผวนในตลาดการเงิน

ยิ่งเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจจะสามารถใชเทคโนโลยี 4.0 เพื่อใหชนะในเกมนี้ได

อยางไร บทที่สามจะตอบค�าถามเหลานี้

ใน บทที่ 3 เทคโนโลยีและธุรกิจแห่งอนาคตในยุค 4.0 นั้น เริ่ม

ตนดวยการผสาน 2 ค�าจ�ากัดความที่เกี่ยวเนื่องกับ “เทคโนโลยี 4.0” เขา 

ดวยกัน อันไดแก การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial 
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Learn &Change

ชนะอยางไรในยุค 4.0

ดร. ปยศักดิ์ มานะสันต

Fast in 4.0

กลยุทธพิชิตธุรกิจ
และการลงทุนในโลกยุค 4.0 ที่

"เศรษฐกิจผันผวน
การคาโดดเดี่ยว
การเมืองอึมครึม

แตเทคโนโลยีใหความหวัง"

Learn &C
hange Fast in 4

.0
ชนะอยางไรในยุค 4.0

บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ

ดร. ปยศักดิ์ มานะสันต

“เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวล้ำ แมจะนำมาซึ่งการพัฒนาในเชิงธุรกิจ แตก็ทำใหเกิด 
ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูท่ีสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดังกลาว กับผูท่ีไมสามารถปรับตัว 
ไดทัน... หลังจากไดอานหนังสือเลมน้ีแลว ผมเชื่อวาผูอานจะสามารถเขาใจ วิเคราะห รวมถึง 
พัฒนากลยุทธที่จะพิชิตความทาทายตางๆ ไดเปนอยางดี” 

                                        ดร. สมชัย สัจจพงษ  
                                                            - ปลัดกระทรวงการคลัง

“ในโลกท่ีมีความผันผวน จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีส่ิงท่ีภาษาอังกฤษใชคำวา “Agility” น่ันคือ 
ความสามารถที่เขาใจสถานการณแวดลอม และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการรับมือไดอยาง 
ทันทวงที... หนังสือเลมนี้เปนจุดเริ่มตนที่ดีในการคิดถึงผลกระทบของกรณีตางๆ ที่อาจจะ 
เกิดขึ้นได ในอนาคต”

                                    บรรยง พงษพานิช
                     - ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

“การทำความเขาใจและเตรียมรับมือกับผลพวงการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี 9 แขนงใน 
หนังสือเลมนี้ เปนเรื่องสมควรที่จะใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง... ดร. ปยศักดิ์ ไดรวบรวม 
และวิเคราะหความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางละเอียดถ่ีถวน เปนประโยชนใหกับทานผูอาน 
ที่ตองการจะแสวงหาความเขาใจที่ถองแทมากยิ่งขึ้นในโลกยุคใหม”

      ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ
                      - กรรมการผูจัดการ สายงานวิจัย บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)

“หนังสือเลมน้ีจะทำใหผูอานเรียนรูไดอยางรวดเร็ว หรือ “Learn Fast” เนื่องจาก ดร.ปยศักด์ิ 
ไดรวบรวมและวิเคราะหผลของปจจัยตางๆ ตอโลกในยุค 4.0 ไดอยางละเอียด รวมถึงให 
คำแนะนำวาจะปรับตัวหรือ “Change Fast” อยางไร ในโลกยุคใหมที่ผันผวน ไมแน�นอน 
ซับซอน และคลุมเครือ”

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
- ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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