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สิ่งที่คาดหวังจากชื่อบทความ
• การค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหน ?
รูปแบบเดิม vs รูปแบบใหม่ 
ปัจจัยที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและปัจจัยนั่นเป็นกำรเปลี่ยนแปลงจำก

รำกฐำน (อยู่คงนำน) หรือไม่ อย่ำงไร

• การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร?
รูปแบบกำรค้ำใหม่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่ำงไร/ช่องทำงไหน? 

• การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย 
ประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้ำงและกำรเปลี่ยนแปลง

กำรค้ำโลกท ำให้เรำต้องมำคิดโจทย์ใหม่กับกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำง  



ความคิดเห็นต่อบทความ

• คณะผู้วิจัยมีความตั้งใจทีด่ีที่จะอธิบายปรากฎการณต์่างๆ ของโลกและ
เชื่อมโยงมาสู่นัยยะต่อเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตามบทความประสบปัญหา
หลายประการและน่าจะมีการปรับปรุงก่อนน าไปใช้ประโยชน์  

• บทวิจารณ์ของผมตั้งบนสมมติฐานที่ว่าผมไม่ทราบข้อจ ากัดทางด้าน
ทรัพยากร (งบประมาณและระยะเวลาในการค้นคว้าวิจัย)



ภาพรวมของบทวิจารณ์

ความคาดหวัง ได้ค าตอบจากบทความ?

การค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหน ได้ค าตอบบ้างแต่ประสบปัญหา Sample 
Selection Bias และการเชื่อมโยงไปสู่นัย
ยะเชิงนโยบายค่อนข้างอ่อน 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยอย่างไร

หลักฐานเชิงประจักษ์ Problematic

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ไทย 

ไม่มีค าตอบ



ประเด็นหลักที่น าเสนอในส่วนรูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง

1. แนวโน้มการเปลี่ยนที่ส าคัญได้แก่ 
แนวโน้ม 1 การเพิ่มบทบาทของประเทศก าลังพัฒนาในการค้าโลก 
แนวโน้ม 2 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและการกระจายตัวของการค้า 
แนวโน้ม 3 การที่ประเทศก าลังพัฒนาออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ 
แนวโน้ม 4 การเพิ่มขึ้นของสินค้าบริการ 

2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัย 1 Third-(generation)-unbundling 
ปัจจัย 2 Technological Changes (Digital technology -ICT revolution; Production 
Technology- robotic, 3-D printing, big data technology; และ Energy – Shale Gas 
ปัจจัย 3 การเปลี่ยนแปลง Global Supply Chains--Horizontal vs. Vertical Supply 
Chains
ปัจจัย 4 Rebalancing กับ Unconventional Monetary Policy



ประเด็นวิจารณ์

• ปัจจัยอธิบายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการค้าโลกดูไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่กับ
แนวโน้มท่ีเกิดขึ้น 

• ปัจจัยท่ีน าเสนอเสมือนเป็นความพยายาม Project ไปข้างหน้าว่าปัจจัยเหล่านี้
ก าลังเกิดขึ้นมากกว่าการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น  และมีปัญหาเพราะปัจจัยที่น าเสนอ
น่าจะเป็นเพียงบางส่วนและเป็นชิ้นย่อยๆ

• ปัจจัยที่มีผลท าให้เกิดความปกติในรูปแบบใหม่ในส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีมีปัญหา Selection Bias และในแต่ละปัจจัยย่อยมีการลงรายละเอียด
จนเกินไปและไม่สามารถที่จะ infer มาสู่ภาพใหญ่ในระดับนโยบายได้แต่อย่างไร 



• ในส่วนของ Production Technology- robotic, 3-D printing, big data 
technology ท าไมถึงตีกรอบเพียงแค่ 3 เรื่อง และที่ส าคัญทั้ง 3  เรื่องมีเพียงเรื่อง
เดียว คือ Big Data ที่น่าจะเป็นอะไรที่เปลี่ยน Economic Landscape แต่
เนื้อหาในส่วนนี้ค่อนข้างจ ากัด

• เรื่องพลังงานเป็นเรื่องใหญ่มากกว่า Shale Gas และนัยยะส าคัญของเรื่องนี้ คือ 
แนวโน้มราคาของพลังงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของ
ประชาชนจะเป็นอย่างไร 

• ในความเป็นจริงประเทศต่างๆ พยายามหาค าตอบทางด้านพลังงานอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นถ่านหินสะอาด การพัฒนาแผง solar ในลักษณะแผ่นฟิลม์ พลังงานลม ฯลฯ 



• สิ่งที่น าเสนอยังไม่ความชัดเจน
• อะไรคือ Third-(generation)-unbundling และมันเปลี่ยนแปลงจาก 

Second Unbundling อย่างไร?
• อะไรคือ Horizontal Supply Chains
• อ้างผิดในเรื่องของยอดการสั่งซือ้หุ่นยนต์ของไทยทีเ่ป็นประเทศเดียวทีม่ี

ยอดลดลง ขัดแย้งกับภาพที่ 2.5



ประเด็นหลักที่น าเสนอในส่วนของผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย
• ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของญี่ปุ่นที่ก าลังสูญเสียความสามารถในการ

แข่งขัน 
• การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งไปสู่แนวนอน(สะท้อนจากการที่

ประเทศก าลังพัฒนาหันไปผลิตสินค้าเหมือน/คล้ายกับประเทศก าลังพัฒนา 
และการทวีความส าคัญขึ้นของการค้าระหว่างประเทศก าลังพัฒนาด้วย
กันเอง) ประกอบกับความได้เปรียบของประเทศก าลังพัฒนาลดลงท าให้
ความเสี่ยงที่ประเทศที่เชื่อมโยงในแนวดิ่งอย่างไทยอาจหลดุจาก Network 
ได้ 

• Unconventional Monetary Policy กับ Exchange Rate Sensitivity 
• การกีดกันทางการค้า 



• คาดการณ์ว่าจะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับเศรษฐกิจไทยที่มีพืน้ฐานที่
อ่อนแอ 
การส่งออกรวมทกุหมวดลดลงตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา 
มีมูลค่าเพิ่มต่ า
เป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นที่ก าลังประสบปัญหา

ความสามารถในการแข่งขัน 
ไม่สามารถพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟา้และชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเชื่อมโยงกับหว่งโซ่อุปทานของสินค้าใหม่ เช่น 
แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน   



ประเด็นวิจารณ์

• ข้อมูลที่น าเสนอค่อนข้างผสมปนเปทั้งในแง่ของตรรกะความเชื่อมโยงและ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวเิคราะห์ 

• บทวิเคราะห์มีมายาคติปะปนและตั้งบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่ยังคงใช้แรงงานราคาถูก เป็นกลุ่มรับจ้างการผลิต และ การ
เชื่อมโยงในเครือข่ายการผลิตเป็นความเชื่อมโยงแบบหลวม (Fictionless
Environment) ที่อ่อนไหวมากต่อ Shock ต่างๆ 



ประเด็นการย้ายฐานของ LG และ Samsung ไปเวียดนามกับ 
Premature Deindustrialization Hypothesis 

ที่มา: อาชนัน เกาะไพบูลย์และคณะฯ (2558) โครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply Chain จากการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 



สถานการณ์ส่งออกของไทยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาค

อัตราการขยายตัวการส่งออกของไทย
ดีกว่าหลายๆ ประเทศในภูมิภาค

ที่มา: ค านวณจากฐานข้อมูล CEIC 
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 



ที่มา: อาชนัน เกาะไพบูลย์และคณะฯ (2558) โครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply 
Chain จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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