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คำ�นิยม
ในปัจจุบนั เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท้าทายหลาย
ประการ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและคาดเดายาก จากการแข่งขัน
ทางการค้าและการลงทุนที่เข้มข้น จากความเหลื่อมล�้ำทางชนชั้นที่รุนแรง
และจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติต่างๆ ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจ
และการลงทุนไมเ่ ปน็ ไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในปัจจุบนั ทีก่ า้ วล�ำ้ อยา่ งรวดเร็ว ไมว่ า่ จะเปน็ Digital Technology,
Nanotechnology รวมไปถึง FinTech หรือ Financial Technology ทีแ่ มว้ า่
จะน�ำมาซึง่ ความสะดวกสบายในชีวติ ประจ�ำวัน และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาในเชิง
ธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่กท็ ำ� ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบขึน้ ระหว่างผูท้ ี่
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว กับผู้ที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
ในส่วนของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาของภาครัฐผ่านทาง
นโยบาย Thailand 4.0 เป็นค�ำตอบหนึ่งของความท้าทายข้างต้น โดย
เฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยผ่าน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย การผลักดันโครงการโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ รวมถึงการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินผ่านระบบการ
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment) ซึ่งในประเด็น
เหล่านี้ กระทรวงการคลังในฐานะกลไกหนึง่ ของภาครัฐ ไดผ้ ลักดันโครงการ
ต่างๆ เพื่อให้แนวนโยบายเหล่านั้นสัมฤทธิผลเชิงรูปธรรม เช่น การผลัก
ดันกองทุน Thailand Future Fund เพื่อให้ภาคเอกชนมีโอกาสร่วมลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมถึงการพัฒนาระบบ Promptpay เป็นต้น
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ทั้งหมดนี้ เป็นความพยายามของภาครัฐในการก้าวข้ามผ่านความ
ท้าทายข้างต้น แต่ในส่วนของภาคธุรกิจและการลงทุนส่วนบุคคลนั้น หลัง
จากที่ได้อ่านหนังสือที่เขียนโดย ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์ เล่มนี้แล้ว ผมเชื่อ
ว่าผู้อ่านจะสามารถเข้าใจ วิเคราะห์ รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ที่จะพิชิตความ
ท้าทายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ ได้จับประเด็นเหล่านี้ ไว้
ทัง้ หมด รวมถึงน�ำเสนอผลกระทบของกรณีตา่ ง ๆ ในอนาคตไดอ้ ยา่ งครบถว้ น
โดยส่วนตัวแล้วนั้น ผมได้รู้จัก ดร. ปิยศักดิ์ ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็น
ขา้ ราชการสังกัดส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) ในช่วงที่ผมยังด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ สศค. โดยประเด็นที่
ดร. ปิยศักดิ์ สามารถท�ำได้ดีคือ การวิเคราะห์ประเด็นด้านเศรษฐกิจโลก
ท�ำให้สามารถช่วยงาน สศค. รวมถึงกระทรวงการคลังได้มาก เมื่อครั้งเกิด
วิกฤตการณ์การเงินโลกในปี 2551-2552 ซึง่ ในครัง้ นัน้ กระทรวงการคลังได้
จัดตัง้ คณะกรรมการติดตามประสานงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน
เป็นการเร่งด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ สศค. ได้รับมอบ
หมายใหเ้ ปน็ เลขานุการของคณะกรรมการนี้ ซึง่ ดร. ปิยศักดิใ์ นฐานะหนึง่ ใน
คณะท�ำงานได้ท�ำหน้าที่อย่างดียิ่ง และในท้ายที่สุดเศรษฐกิจไทยก็สามารถ
รอดพ้นวิกฤตดังกล่าวได้
ส�ำหรับผมแล้ว ดร. ปิยศักดิเ์ ปน็ ดัง่ นอ้ งรักคนหนึง่ ของผม ดังนัน้ เมื่อ
ผมไดร้ บั ค�ำเชิญจาก ดร. ปิยศักดิใ์ ห้เขียนค�ำนิยมในหนังสือเลม่ นี้ ผมจึงรูส้ กึ
ยินดีและเป็นเกียรติ และเมื่อได้อ่านต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะ
ได้รับทราบถึงข้อมูล สาระความรู้ และการวิเคราะห์ที่เฉียบคมแล้ว ยังได้
อรรถรสและความเพลิดเพลินในการอ่านด้วยเช่นกัน ผมจึงหวังว่าผู้อ่านจะ
ได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้

ดร. สมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
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คำ�นิยม
โลกยุคใหมจ่ ะเปลีย่ นไปจากอดีตคอ่ นขา้ งมาก พวกเราจะอยูใ่ นโลกที่
มีความผันผวนเยอะ ความไม่แน่นอนสูง มีความสลับซับซอ้ นและคลุมเครือ
มากขึ้น โดยเทคโนโลยีในยุค 4.0 ที่แม้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบาง
ธุรกิจทีเ่ รียนรูเ้ ร็ว ทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ แตก่ ส็ ามารถท�ำใหบ้ างธุรกิจ
ที่ปรับตัวช้าต้องถูกกระทบอย่างรุนแรงจนอาจถึงขั้นล้มละลาย (Disrupt)
เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์แบบเก่าที่ใช้น�้ำมันอาจจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
จากเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) หรือธุรกิจบริการ
เช่น โรงแรม อาจจะถูกแย่งยอดขายจากธุรกิจแบบแบ่งปันห้องให้เช่า ผ่าน
แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Airbnb หรือ TripAdvisor เป็นต้น ในขณะที่ธุรกิจ
สถาบันการเงินก็อาจถูกกระทบดว้ ยการเงินผา่ นเทคโนโลยี (Fintech) ใหม่ๆ
เชน่ การโอนเงินผา่ นอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำใหส้ ถาบันการเงินตอ้ งทบทวนรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้สามารถด�ำรงอยู่ได้ ในยุค 4.0
การทีธ่ รุ กิจจะประสบความส�ำเร็จในโลกยุคใหมต่ อ้ งพรอ้ มเรียนรูต้ ลอด
เวลาและปรับตัวใหเ้ ร็ว ซึง่ ตา่ งจากอดีตทีพ่ ยายามสรา้ งธุรกิจให้ ใหญโ่ ตเพื่อ
ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) แต่โลกในอนาคตเรา
ต้องใช้หลัก "Economies of Speed" มาแทน เพื่อให้ "เร็วกว่าได้เปรียบ"
ฉะนัน้ คนและธุรกิจทีป่ รับตัวตอบสนองตอ่ ปัจจัยต่างๆ ได้เร็วกว่าจะได้เปรียบ
ซึ่งการจะปรับตัวได้เร็วนั้น จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ให้เร็วเช่นกัน ดังแนวคิด
ที่ว่า “Learn Fast, Change Fast”
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ผมเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้จะท�ำให้ผู้อ่านเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว หรือ
“Learn Fast” เนื่องจาก ดร. ปิยศักดิ์ ได้รวบรวมและวิเคราะห์ผลของปัจจัย
ต่าง ๆ ต่อโลกในยุค 4.0 ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำว่าจะ
ปรับตัวหรือ “Change Fast” อย่างไร ในโลกยุคใหม่ที่ผันผวน ไม่แน่นอน
ซับซ้อน และคลุมเครือ
ผมหวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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คำ�นิยม
ผมรู้จัก ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ หัวหน้า
ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ของธนาคารเกียรตินาคิน ดร. ปิยศักดิ์
เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรง ที่รอบรู้ และท�ำงานหนัก ที่ผมติดตาม
ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง
และผมได้อ่านต้นฉบับหนังสือ “Learn & Change Fast in 4.0 –
ชนะอย่างไรในยุค 4.0” ของ ดร. ปิยศักดิ์ ด้วยความสนใจยิ่ง
ค�ำถามส�ำคัญทีห่ นังสือเล่มนีพ้ ยายามตัง้ ค�ำถาม และเปิดประเด็นคือ
ธุรกิจและการลงทุนควรต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมอย่างไร ในยุคที่โลก
เต็มไปด้วยปัจจัยที่คาดเดาได้ยาก มีแนวโน้มและกระแสที่ท�ำให้ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อโมเดลธุรกิจและการลงทุนในด้าน
ต่างๆ แนวโน้มทางการเมืองที่ก�ำลังต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นแรง
ขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และความเสี่ยง
ด้านการเมืองในหลายประเด็น
ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ชวนให้ขบคิด และเกี่ยวข้อง
กับคนหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหารและนักธุรกิจที่ควรต้องประเมินว่าแนวโน้มที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตนอย่างไร นักลงทุนที่จ�ำเป็น
ต้องวิเคราะห์ว่าการลงทุนของตนจะถูกกระทบจากกระแสนี้อย่างไร และ
ควรตอ้ งปรับเปลีย่ นวิธกี ารลงทุนหรือไม่อย่างไร หรือแม้แต่ผกู้ ำ� หนดนโยบาย
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และภาครัฐก็ยังต้องขบคิดว่าบทบาทของตนจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
และมีความจ�ำเป็นต้องปรับตัวอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
หนังสือเลม่ นี้ จึงเปน็ เหมือนทัง้ คูม่ อื และแบบฝกึ หัด ในการเริม่ คิดถึง
ผลกระทบจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แม้สิ่งที่บรรยายไว้ ในหนังสือคงจะ
ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนที่ผ้เู ขียนคาดไว้ทั้งหมด หรืออาจเกิดสิ่งที่แตกต่างไปใน
ทางตรงกันข้ามก็ ได้ (ก็อนาคตมันท�ำนายยากนี่ครับ) แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการคิดถึงผลกระทบของกรณีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคต เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
ผมเชื่อว่าในโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน มีความซับซ้อน และ
คลุมเครือ นอกจากการเตรียมความพร้อม และการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมแล้ว นักลงทุนและนักธุรกิจจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งที่
ภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า “Agility” (ผมยังนึกค�ำแปลภาษาไทยไม่ออก) นั่นคือ
ความสามารถที่เข้าใจสถานการณ์แวดล้อม พร้อม ๆ กับความคล่องตัวและ
ความสามารถปรับเปลี่ยนแผนการรับมือสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยากและ
เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วได้อย่างทันท่วงที
ท้ายนี้ ผมขอแสดงความยินดีต่อ ดร. ปิยศักดิ์ ที่ได้รวมรวมข้อเขียน
และบทความ ออกมาเป็นหนังสือดีๆ อีกเล่มหนึ่ง หวังว่าผู้อ่านจะได้รับ
ความรู้ ความบันเทิง และประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ไม่มากก็น้อย

บรรยง พงษ์พานิช
ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
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คำ�นิยม
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกทีเ่ ปราะบางและกระท่อนกระแท่น ประกอบ
กับความผิดหวังหรือสิน้ หวังของคนจ�ำนวนมากทีเ่ ห็นช่องว่างระหว่างคนรวย
และคนจนขยายกว้างขึ้นมาโดยตลอดได้ น�ำมาสู่ปรากฏการณ์ Brexit และ
การได้รับชัยชนะอย่างไม่คาดฝันของ โดนัลด์ ทรัมป์ เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่ในประเทศพัฒนาแลว้ ขาดความเชื่อมัน่ ทัง้ ในผูน้ ำ� ทางการเมืองกลุม่ เดิม
และนโยบายเศรษฐกิจทีเ่ ปิดกว้าง ซึง่ สนับสนุนระบบตลาดเสรีและโลกาภิวตั น์
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวยิง่ ท�ำให้การท�ำความเขา้ ใจกับสถานการณป์ จั จุบนั
ตลอดจนการคาดการณ์อนาคตยุ่งยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น นักวิเคราะห์
หลายคนรวมทัง้ ตัวผมเองดว้ ย คาดการณผ์ ดิ พลาดและต้องกลับมาทบทวน
แนวคิดและการประเมินเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสมมติฐานและ
แนวคิดเดิมที่มีอยู่นั้นล้าสมัยไปแล้วหรือไม่
หนังสือเล่มล่าสุดของ ดร.ปิยศักดิ์ ที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับท่านผู้อ่าน ที่ต้องการจะแสวงหาความ
เข้าใจที่ถ่องแท้มากยิ่งขึ้นในโลกยุคใหม่ ที่เรียกได้ว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วย
ความผันผวน ความไม่แน่นนอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ
ผมเชื่อว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีนนั้ มีความส�ำคัญยิง่ ต่อวิวฒ
ั นาการ
ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น การลดลงของแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม ที่ประธานาธิบดีทรัมป์โทษว่าเป็นเพราะการแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียนั้น มีบทวิเคราะห์ที่สรุปชัดเจนว่า
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การลดลงของการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ นั้น 80% เกิด
จากการทดแทนแรงงานด้วยหุ่นยนต์ (Robotics หรือ Automation) ดัง
นัน้ การท�ำความเข้าใจและเตรียมรับมือกับผลพวงจากการเปลีย่ นแปลงจาก
เทคโนโลยี 9 แขนงที่ ดร.ปิยศักดิ์ได้เขียนถึงในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเรื่อง
สมควรที่จะให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ดังทีเ่ คยกล่าวในครัง้ ก่อน ผมขอสนับสนุนและชมเชยนักเศรษฐศาสตร์
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ เช่น ดร.ปิยศักดิ์ ที่ได้อุทิศเวลาเพื่อจัดท�ำ รวบรวมข้อมูล
และบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่มีประโยชน์มาน�ำเสนอ เพื่อให้ทุกคนได้มี
โอกาสเขา้ ถึงและเขา้ ใจประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ทมี่ คี วามส�ำคัญต่อการท�ำ
ธุรกิจและด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันครับ

ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ
กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย
บล. ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
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คำ�นำ�
ในปี 2559 เป็นต้นมา ได้เกิด 4 ปรากฏการณ์ที่เป็น "ตัวเปลี่ยน
เกม (Game Changer)” ของเศรษฐกิจและสังคมโลกในระยะต่อไป 4
ปรากฏการณ์นั้น ได้แก่
1. การขับเคี่ยวเชิงความคิดของกระแสเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยม
ขวาจัด ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากจุดยืนที่แตกต่างระหว่าง ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ทีพ่ ร้อมปิดประเทศ กับ ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล
มาครง ของฝรั่งเศส ที่พร้อมปฏิรูปและเปิดเสรีด้านต่างๆ
2. กระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ ทั้งที่เห็นอย่างชัดเจน การตั้งก�ำแพง
ภาษี การห้ามผูอ้ พยพเข้าประเทศ และทีป่ ดิ บังซ่อนเร้น เช่น การใช้มาตรการ
กีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier) ต่างๆ ที่มีมากขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง
3. กระแสความเสีย่ งของสงครามทีม่ มี ากขึน้ ทัง้ ในตะวันออกกลาง
เช่น กาตาร์ ซีเรีย และในคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงการสั่งสมแสนยานุภาพ
ของมหาอ�ำนาจโลก ทั้งสหรัฐฯ จีน รัสเซีย และซาอุดิอาระเบีย
4. กระแสเทคโนโลยีพลิกโลก (Disruptive Technology) เช่น
รถยนต์ไฟฟ้า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech)
ที่แม้จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย แต่ก็ท�ำให้ธุรกิจเดิมถูก
กระทบอย่างรุนแรง รวมถึงน�ำมาสู่การว่างงานอย่างมหาศาล
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ปรากฏการณท์ งั้ สีน่ ที้ ำ� ให้ โลกอนาคตในยุค 4.0 เป็นโลกที่ “เศรษฐกิจ
ผันผวน การค้าโดดเดี่ยว การเมืองอึมครึม แต่เทคโนโลยีให้ความหวัง”
ซึ่งการที่นักธุรกิจและนักลงทุนจะสามารถผ่านพ้นและได้ชัยชนะท่ามกลาง
ปรากฏการณ์ทั้งสี่นั้น จะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงมีกลยุทธ์
เพื่อพิชิตความท้าทายต่างๆ
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท้าทายต่างๆ ข้างต้น
พร้อมน�ำเสนอกลยุทธ์เพื่อพิชิตความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น
ผู้เขียนหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นดั่งคัมภีร์ที่อธิบายให้เห็นถึงปัจจัย
ต่างๆ เสนอแนะธีมในการลงทุน กลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจ และหลักการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในโลกยุค 4.0 อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในธุรกิจ
และการลงทุนในอนาคต

ดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์
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บทนำ�

ในปัจจุบันโลกธุรกิจและการลงทุน มีปัจจัยนานัปการที่ท�ำให้การ

ด�ำเนินธุรกิจและการลงทุนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ โดยเฉพาะโลกในยุค
4.0 ที่เต็มไปด้วยปัจจัยที่คาดเดายาก ไม่ว่าจะเป็น
1. แนวนโยบายของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของ
สหรัฐอเมริกาที่รุนแรงและผันผวน
2. กระแสตอ่ ตา้ นโลกาภิวตั น์ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
ในหลายประเทศทั่วโลก
3. กระแสความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศที่น�ำไปสู่
การเผชิญหน้าและความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์
4. เทคโนโลยีทเี่ ปน็ ประโยชนอ์ ยา่ งมหาศาลกับมวลมนุษยชาติ ทัง้ ใน
แง่ของประสิทธิภาพการผลิตและน�ำความสะดวกสบายมาสู่ชีวิต
ประจ�ำวัน แต่ก็พลิกโฉมรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่เดิม และน�ำไปสู่การ
ว่างงานอย่างมหาศาล

บทน�ำ
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หนังสือเล่มนี้จึงพยายามที่จะอธิบายปัจจัยต่างๆ ข้างต้น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับนักธุรกิจและนักลงทุน รวมถึงน�ำเสนอกลยุทธ์เพื่อพิชิต
ความผันผวนจากปัจจัยเหล่านี้ ผ่านหลักการ VUCA Risk Management
(การบริหารจัดการความเสีย่ งด้วยหลัก VUCA) ที่ใช้เพื่อวิเคราะหส์ ถานการณ์
เพื่อเตรียมความพร้อมในยามสงคราม
โดยใน บทที่ 1 ภูมิลักษณ์ โลกในยุค 4.0 จะปูพื้นให้ผู้อ่านได้ทราบ
ถึงกรอบการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุคใหม่ เริ่มตั้งแต่ยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองที่น�ำไปสู่ข้อตกลงแบรตตันวูดส์ (Bretton Woods)
ที่เป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์และเป็นการจัดระเบียบด้านเศรษฐกิจการเงิน
โลก ซึ่งน�ำมาสู่การเปิดเสรีการค้าการลงทุน สืบเนื่องสู่กระแสโลกาภิวัตน์ที่
รุ่งเรืองกว่า 2 ทศวรรษ ก่อนที่จุดอ่อนของกระแสดังกล่าวจะขยายตัว ท�ำให้
เกิดผู้ชนะและผู้แพ้ และน�ำมาสู่ยุคต่อต้านโลกาภิวัตน์ และการถือก�ำเนิด
ของยุคประธานาธิบดีทรัมป์ในที่สุด
จากนัน้ จะน�ำผูอ้ า่ นเขา้ สูร่ ปู แบบของเศรษฐกิจใน ยุค Trumponomics
หรือยุคที่นโยบายเศรษฐกิจทรัมป์แตกต่างจากยุคก่อนหน้า ที่ผู้เขียนมอง
ว่าหากทรัมป์ท�ำได้ตามที่ประกาศไว้จริง จะน�ำไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจที่เรียก
ว่า Boom–Bust Cycle หรือ การที่เศรษฐกิจขยายตัวสูงก่อนจะตกต�ำ่
อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากการที่นโยบายภาครัฐจะผลักดันให้เศรษฐกิจ
ร้อนแรงเกินปัจจัยพื้นฐาน น�ำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยอยา่ งรวดเร็ว และท�ำให้
เศรษฐกิจชะงักในทีส่ ดุ นอกจากนัน้ ยังวิเคราะหถ์ งึ ผลกระทบของกระแสตอ่
ต้านโลกาภิวตั น์ทนี่ ำ� ไปสูร่ ปู แบบการโดดเดีย่ วทางการเมืองของโลกตะวันตก
ซึ่งจะท�ำให้ โลกเสี่ยงขึ้นจากการสั่งสมก�ำลังอาวุธขึ้นอีกครั้ง
โดยในบทนี้ จะเน้นที่จะปูพื้นให้ผู้อ่านทราบถึงกรอบผลกระทบของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกต่อแนวนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นหลัก
ทั้งนี้ข้อสรุปของบทที่ 1 คือ ภาพของโลกในยุคต่อไปที่คือโลกที่เศรษฐกิจ
ผันผวน การค้าโดดเดี่ยว การเมืองอึมครึม และมีความเสี่ยงต่อภาวะ
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Boom–Bust Cycle รวมทั้งสงครามต่างๆ ทั้งสงครามการค้า สงคราม
ค่าเงิน รวมถึงสงครามจริงๆ
ใน บทที่ 2 เศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุนโลกและไทยในยุค 4.0
จะเริ่มเป็นการเจาะลึกถึงปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ที่จะท�ำให้ทิศทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนโลกเปลี่ยนไป 4
ประการคือ
1. แนวนโยบายเศรษฐกิจทัว่ โลกทีเ่ ริม่ เปลีย่ นจากการใชน้ โยบายการ
เงิน (Monetary Policy) เป็นการใช้นโยบายการคลัง (Fiscal
Policy) เป็นหลัก
2. เงินเฟ้ออาจจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น แต่ความผันผวนก็จะมีมากขึ้น
เช่นกัน
3. หนี้ทั่วโลกที่ยังสูง อาจจะยังกดดันการใช้จ่ายมิให้เติบโตได้มาก
4. สังคมสูงวัยทัว่ โลก ทีย่ งั กดดันท�ำให้เศรษฐกิจยังไม่สามารถเติบโต
ได้เต็มที่
หลังจากนัน้ บทที่ 2 จะน�ำผูอ้ า่ นเข้าสูก่ ารวิเคราะห์เศรษฐกิจในแต่ละ
ประเทศ โดย

1. เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาขยายตัวสู่ระดับศักยภาพอีกครั้ง แต่

หลังจากการเข้ารับต�ำแหน่งของ โดนัลด์ ทรัมป์ ภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ก็เปลี่ยนไปชัดเจน โดยยุคประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นยุคแห่งความผันผวน
และคาดเดาได้ยากขึ้น
2. เศรษฐกิจยูโรโซน ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ แต่ก็เผชิญกับ
ความเสี่ยงหลักสองประการ อันได้แก่ เรื่องการเมืองในแต่ละประเทศที่
พรรคขวาจัดได้รบั ความนิยมมากขึน้ และเรื่องการเจรจาขอออกจากการเป็น
สมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit)
บทน�ำ
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3. เศรษฐกิจญี่ปุ่น ที่แม้ว่าฟื้นขึ้นในระยะสั้น แต่ก็เผชิญกับปัญหา

เชิงโครงสร้างส�ำคัญ อันได้แก่ ปัญหาสังคมสูงวัยที่จะกดดันศักยภาพ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นระยะยาว

4. เศรษฐกิจจีน ที่ก�ำลังเผชิญความเสี่ยงส�ำคัญ 3 ประการคือ
1. หนี้ที่สูงและเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็ว
2. เงินทุนไหลออก และ
3. ฟองสบูภ่ าคอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ หากรัฐบาลไมส่ ามารถบริหาร
จัดการให้เศรษฐกิจค่อยๆ ชะลอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป (Soft
Landing) แล้ว อาจท�ำให้เศรษฐกิจตกต�ำ่ รุนแรงได้

จัดทำ�บั
ญชี ทีเ่ ศรษฐกิจ
5. ตรวจสุ
เศรษฐกิขจภาพ
ไทยทีก่ ำ� ลังเผชิญกับภาวะ New
Normal

มีทิศทางชะลอลงอย่างต่อเนื่อง และศักยภาพเศรษฐกิจที่ลดลง อันเป็น
ผลจากสี่ปัจจัยคือ
รายงานสุ
ขภาพ
งบการเงิน
1. ภาวะหนี้ที่สูงขึ้น
2. สังคมสูงวัยที่ท�ำให้ก�ำลังแรงงานลดลง
3. ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง และ
4. ปัจจัยทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นประชาชน
เมื่อภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจส�ำคัญมีลักษณะเป็น New
Normal รวมทั้งมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นแล้ว ภาพของธีมการลงทุนจะเป็น
เช่นไรนั้น บทที่สองได้น�ำเสนอธีมการลงทุน รวมถึงค�ำแนะน�ำในการลงทุน
โดยในส่วนของธีมการลงทุนในยุค 4.0 นั้น บทที่สองได้น�ำเสนอไว้
5 ธีม ธีมที่หนึ่ง ได้แก่ กระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น
หลังจากกระแสได้ถูกจุดติดในสหรัฐฯ ฯ และยุโรป ธีมที่สอง ได้แก่ กระแส
การกลับมาของเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นผลจากการผลักดันของนโยบายทรัมป์
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และต้นทุนการผลิตที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้นทั่วโลก ธีมที่สาม ได้แก่ การฟื้นขึ้น
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะน�้ำมัน อันเป็นผลจากข้อตกลงของ
ประเทศกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่ม ธีมที่สี่ ได้แก่ แนวโน้มดอกเบี้ยนโยบาย
และผลตอบแทนพันธบัตรที่อาจปรับสูงขึ้น และธีมสุดท้าย ได้แก่ การกลับ
มาของโลกหลายขั้วอ�ำนาจ
เมื่อธีมการลงทุนเป็นเช่นนั้น บทที่สองได้เสนอข้อแนะน�ำการลงทุน
สี่ประการ คือ
1. ในระยะสั้น การลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ยังน่าสนใจ ขณะที่ในระยะ
ยาว การลงทุนหุ้นในยุโรปก็ยังน่าสนใจ
2. การเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากพันธบัตรมายังหุ้นมากขึ้น
3. การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มน่าสนใจ
4. ทิศทางคา่ เงินดอลลารส์ หรัฐ น่าจะยังแข็งคา่ ขึน้ จากปัจจัยพืน้ ฐาน
แต่ก็มีปัจจัยต้านส�ำคัญที่ท�ำให้เงินดอลลาร์อาจไม่แข็งค่าขึ้นมาก
ดังที่ควรจะเป็น ดังนั้น การลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีความ
เสี่ยงสูง
กล่าวโดยสรุป บทที่สองชี้ถึง จุดเปลี่ยนของเกมการลงทุน อันเป็น
ผลจากกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ การเข้ามาของรัฐบาลทรัมป์ ความเสี่ยง
ของสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ รวมถึง
น�ำเสนอกลยุทธ์ ในการลงทุนใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเชิงนโยบายที่
สูงขึ้น ท�ำให้ความอึมครึม ไม่แน่นอน รวมถึงความผันผวนในตลาดการเงิน
ยิ่งเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจจะสามารถใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อให้ชนะในเกมนี้ ได้
อย่างไร บทที่สามจะตอบค�ำถามเหล่านี้
ใน บทที่ 3 เทคโนโลยีและธุรกิจแห่งอนาคตในยุค 4.0 นั้น เริ่ม
ต้นด้วยการผสาน 2 ค�ำจ�ำกัดความที่เกี่ยวเนื่องกับ “เทคโนโลยี 4.0” เข้า
ด้วยกัน อันได้แก่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial
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“เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวล้ำ แมจะนำมาซึ่งการพัฒนาในเชิงธุรกิจ แตก็ทำใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูท ส่ี ามารถเขาถึงเทคโนโลยีดงั กลาว กับผูท ่ไี มสามารถปรับตัว
ไดทนั ... หลังจากไดอา นหนังสือเลมนีแ้ ลว ผมเชื่อวาผูอ า นจะสามารถเขาใจ วิเคราะห รวมถึง
พัฒนากลยุทธที่จะพิชิตความทาทายตางๆ ไดเปนอยางดี”
ดร. สมชัย สัจจพงษ
- ปลัดกระทรวงการคลัง

“ในโลกทีม่ คี วามผันผวน จำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมีสง่ิ ทีภ่ าษาอังกฤษใชคำวา “Agility” นัน่ คือ
ความสามารถที่เขาใจสถานการณแวดลอม และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการรับมือไดอยาง
ทันทวงที... หนังสือเลมนี้เปนจุดเริ่มตนที่ดีในการคิดถึงผลกระทบของกรณีตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได ในอนาคต”
บรรยง พงษพานิช
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

“การทำความเขาใจและเตรียมรับมือกับผลพวงการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี 9 แขนงใน
หนังสือเลมนี้ เปนเรื่องสมควรที่จะใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง... ดร. ปยศักดิ์ ไดรวบรวม
และวิเคราะหความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางละเอียดถีถ่ ว น เปนประโยชน ใหกบั ทานผูอ า น
ที่ตองการจะแสวงหาความเขาใจที่ถองแทมากยิ่งขึ้นในโลกยุคใหม”
ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ

- กรรมการผูจัดการ สายงานวิจัย บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)

“หนังสือเลมนีจ้ ะทำใหผอู า นเรียนรูไ ดอยางรวดเร็ว หรือ “Learn Fast” เนื่องจาก ดร.ปยศักดิ์
ไดรวบรวมและวิเคราะหผลของปจจัยตางๆ ตอโลกในยุค 4.0 ไดอยางละเอียด รวมถึงให
คำแนะนำวาจะปรับตัวหรือ “Change Fast” อยางไร ในโลกยุคใหมที่ผันผวน ไมแน�นอน
ซับซอน และคลุมเครือ”
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ
- ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ
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