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ลิงไทยในป่าโลกลิงไทยในป่าโลก  
นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ ์ 

ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 

ณ สวนสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เอ ข้าราชการหนุ่มไฟแรงแห่งส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ก าลังคุยหัวร่อต่อกระซิกกับบี แฟนสาว นักนิเวศน์วิทยาจบใหม่ 
หนุ่มเอ : น้องบี เห็นฝูงลิงตรงนั้นมั้ยจ๊ะ ...โน่น ลิงแสม ... นั่น ลิงลม ... ส่วนนี่ (พลางชี้ที่ตัวเอง) ลิงจั๊กๆ (...หมายถึง 
“รักจริงๆ”...ผู้แปล) 
น้องบี : แหม พ่ีเอขา ช่างเลี่ยนจริงๆ เลยนะนั่น แต่พ่ีเอสังเกตมั้ยคะว่า พวกลิงตัวใหญ่ๆ อย่างพวกจ่าฝูงเนี่ย มันจะ
ครอบครองต้นไม้ หรือแหล่งที่มีผลไม้ดกๆ เอาไว้ แต่พวกลิงผอมกระจ้อยร่อยเนี่ย มันจะต้องระเห็ดไปอยู่ตามริมรั้ว 
ตามรมิต้นไม้ไกลๆ นะ 
หนุ่มเอ : น้องบีของพ่ีนี่ช่างสังเกตจริงๆ นะจ๊ะ ... แต่พูดถึงพวกลิงเนี่ย พ่ีเอนึกถึงงานวิจัยของฝรั่งเขาชิ้นนึงที่พ่ีก าลัง
อ่านอยู่นะ เขาพูดถึงเรื่อง “Product Space1” 
น้องบี : อ้าว พ่ีเอ แล้ว Product Space อะไรนี่ เกี่ยวอะไรตรงไหนกับลิงเหรอคะ น้องบีไม่เห็นเข้าใจเลย  
หนุ่มเอ : คือ งานวิจัยเรื่อง Product Space 
เนี่ย เขาบอกว่า ถ้าเปรียบเทียบต้นไม้แต่ละ
ต้นเป็นสินค้าแต่ละอย่าง ป่าก็เปรียบเป็น
เหมือนกลุ่มของสินค้าขนาดใหญ่ที่เกาะกลุ่ม
รวมกัน โดยลิงแต่ละตัว ก็เปรียบเหมือนผู้ผลิต
หรือผู้ประกอบการแต่ละคน ซึ่ ง ในแต่ละ
ประเทศก็จะมีกลุ่มของผู้ประกอบการ หรือฝูง
ลิงในลักษณะของตนเองอาศัยอยู่ 
น้องบี : แล้วอย่างไรต่อคะ พ่ีเอ  
หนุ่มเอ : ก็เหมือนที่น้องบีพูดในตอนแรกอ่ะ
จ้ะ ฝูงลิงที่แข็งแกร่งจะอาศัยอยู่ในแหล่งต้นไม้
ที่อุดมสมบูรณ์ ในขณะที่ฝูงลิงที่อ่อนแอก็จะ
อยู่ ตามชายขอบของป่า  ซึ่ งก็ เหมือนกับ
ประเทศที่มีการพัฒนาสินค้าหรือพัฒนา
อุตสาหกรรมไปได้ไกล อย่างประเทศที่พัฒนา
แล้วเนี่ย ก็จะยึดครองแก่นของสินค้าที่มีมูลค่า
สูงเอาไว้ได้ อย่างเช่นพวก เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล ในขณะที่
ประเทศด้อยพัฒนา หรือก าลังพัฒนาจะมี
ศักยภาพส่งออกได้แต่สินค้าอย่างพวกสินค้า
จากประมง พืชผักผลไม้ สินค้าจากป่า และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มเป็นหลัก แค่นั้น 
น้องบี : แหม พ่ีเอ แล้วรู้ ได้ยังงัยว่าสินค้า
มูลค่าสูงมันจะอยู่ตรงกลางป่า หรือสินค้า

ภาพแสดงต าแหน่งของกลุ่มของสนิค้าต่างๆ ใน Product Space โดยขนาด
ของวงกลมแสดงถึงขนาดปริมาณการค้า  ทั้งนี้ภาพขนาดละเอียดดูได้ท่ี 

http://www.chidalgo.com/productspace/images.htm 
 

http://www.chidalgo.com/productspace/images.htm
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พืชผัก มันจะอยู่ชายขอบน่ะ พวกประเทศก าลังพัฒนาอย่างเราอาจจะอยู่ตรงแก่นก็ได้นะ (น้องบีพยายามเถียงเพ่ือจะ
เอาชนะแฟนหนุ่ม) 
หนุ่มเอ : คืออย่างนี้จ้ะ น้องบี คนเขียนงานวิจัยเรื่องนี้เนี่ย เขาสร้างดัชนีขึ้นมาค่าหนึ่ง เรียกว่าค่า  Proximity2 เป็นค่า
แสดงความใกล้ชิดระหว่างสินค้าแต่ละคู่ โดยสร้างจากความน่าจะเป็นของการมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งนัก
เศรษฐศาสตร์เรียกว่าค่า RCA ในการที่ส่งออกสินค้า ก แล้วจะมีความได้เปรียบ RCA ในการส่งออกสินค้า ข หรือ
ส่งออกสินค้า ข แล้วจะมีความได้เปรียบ RCA ในการส่งออกสินค้า ก ด้วย ซึ่งพวกการค านวณยากๆ พวกนี้ ถ้าน้องบี
สนใจ ก็ไปอ่านตัวงานวิจัยดูแล้วกันนะจ๊ะ 
น้องบี : เอาเนื้อๆ เลยแล้วกันพ่ีเอ บีเจอสูตรยากๆ แล้วปวดหัว 
หนุ่มเอ : เอาง่ายๆ นะ เขาเอามูลค่าการค้าของแต่ละสินค้ามาเป็นหลัก แล้วเชื่อมโยงกันด้วยค่าดัชนี Proximity ที่เป็น
ตัวแทนความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสินค้าแต่ละคู่ โดยค่า  Proximity ที่สูงกว่าก็เอามาเชื่อมเป็นแกนหลักก่อน 
ความสัมพันธ์ที่ต่ ากว่าก็เชื่อมเป็นแกนรองๆ ต่อกันไป ส่วนสินค้าท่ีมีความสัมพันธ์กับสินค้าอ่ืนๆ น้อย ก็จะอยู่วงนอกถัด
ออกไปอีกชั้นนึง ซึ่งผลก็เป็นอย่างที่พ่ีว่าไว้แหล่ะ พวกสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงๆ จะจับกลุ่มกันแน่นตรงกลางของ
เครือข่ายเนื่องจากมีความสัมพันธ์กันมาก ในขณะที่สินค้าขั้นต้นอย่างสินค้าเกษตร น้ ามัน สินค้าจากป่าก็จะไม่ค่อย
เกี่ยวกับใคร ก็จะกระจายตัวอยู่วงนอก   
น้องบี : แล้วอย่างไรต่อคะ  
หนุ่มเอ : คือ งานวิจัยชิ้นนี้เขายังบอกต่อไปอีกนะว่า ลักษณะต าแหน่งของสินค้าในแต่ละประเทศเนี่ย ยังมีผลโดยตรง
กับการพัฒนาของประเทศมากกว่ามูลค่าการส่งออก หรือค่า GDP เสียอีก ยกตัวอย่างพวกประเทศผู้ส่งออกน้ ามันสิ 
ส่งออกน้ ามันจนรวยเลยนะ แต่ประเทศเหล่านี้กลับยังอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา หรือก าลังพัฒนาอยู่เลย ในขณะที่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเหมือนกันก็จะส่งออกสินค้าหลักๆ คล้ายๆ กัน   

 
ภาพแสดงต าแหน่งสินค้าท่ีมคีวามได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (กล่องสีเ่หลี่ยมสดี า) ของแต่ละกลุ่มประเทศ ซึ่งจากรูปจะเห็นว่าประเทศ
อุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่ในสินคา้ยานยนต์ เคมีภณัฑ์ เครื่องจักรกล อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ประเทศเอเซียตะวันออกจะกระจุกตัวอยู่
ในสินค้าเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ และอเิล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ประเทศละตินอเมริกากระจุกตัวในสินค้าน้ ามนั เครื่องนุ่งห่ม และยานยนต ์

หนุ่มเอ : โดยประเด็นส าคัญของเรื่องนี้คือจะท าอย่างไรให้ “ลิงชายขอบที่กินผลไม้ที่มีอยู่อย่างขาดแคลน สามารถ
กระโดดมากินผลไม้ในป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้” 
น้องบี : อ๋อ คือท าอย่างไรให้ประเทศที่ด้อยพัฒนา หรือก าลังพัฒนาสามารถผลิตและส่งออกสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูง 
หรือมีมูลค่าเพ่ิมสูงได้ใช่มั้ยคะ 
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หนุ่มเอ : ฉลาดมากค่ะ น้องบี ... เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่มีอ านาจในการพัฒนาประเทศให้
ความส าคัญกันมาตั้งนานแล้ว โดยแต่ก่อนเราจะพูดกันแต่ว่าต้องใส่เงินเข้าไป ต้องเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ต้องมี
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี หรือมีโครงสร้าง กฎเกณฑ์ วัฒนธรรม หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสม3 (นักเศรษฐศาสตร์ชอบเรียกสรุป
รวมกันว่ามี “สถาบัน” ที่เหมาะสม) แต่จากงานวิจัยชิ้นนี้ ท าให้เรารู้ว่ามันไม่พอ  
น้องบี : ไม่พออย่างไรคะ พ่ีเอ 
หนุ่มเอ : ก็เหมือนที่ ไม่ใช่ลิงทุกตัวจะกระโดดมากินผลไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ได้น่ะสิคะ การทีล่ิงจะกระโดดมากินได้ ข้อหนึ่ง
คือ ลิงตัวนั้นต้องมีก าลังที่แข็งแรงพอ และข้อสองคือ ระยะห่างระหว่างต้นไม้ต้องไม่ห่างจนเกินไป ซึ่งเรื่องเงิน คุณภาพ
บุคคล และสถาบันต่างๆ ที่เราพูดกัน ก็คือการเพ่ิมก าลังให้ลิงนั่นเอง  
น้องบี : แล้วเรื่องระยะห่างระหว่างต้นไม้นี่ จะพัฒนาอย่างไรล่ะคะ 
หนุ่มเอ : เรื่องระยะห่างระหว่างต้นไม้ หรือความใกล้เคียงกันของสินค้าแต่ละชนิดนี่ จะใกล้เคียงกับเรื่องเทคโนโลยีของ
สินค้านั้นๆ เช่น เครื่องเก็บแอปเปิ้ล กับเครื่องเก็บสาลี่ นี่เทคโนโลยีน่าจะคล้ายๆ กัน ในขณะที่ ตัดเย็บเสื้อผ้านี่ เป็นคน
ละเทคโนโลยีกับการผลิตรถยนต์เลย ดังนั้น ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ก็คือ เมื่อเรารู้ว่าสินค้าประเภทใดเป็นแกนที่มี
ความส าคัญ หรือมีความเชื่อมโยงเยอะ มีความอุดมสมบูรณ์ เราก็ควรพัฒนาทั้งบุคลากร สถาบัน และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพ่ือให้ไปถึงในจุดนั้นๆ ได้ โดยเน้นการเชื่อมโยงกับฐานความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เป็นหลัก คือไม่ใช่พัฒนา
หว่านแหไปทั่ว ซึ่งอาจจะเป็นการใช้เงินอย่างไม่คุ้มค่า 
น้องบี : ค่ะ พี่เอ แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมเรื่องการรักษาระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ 
หนุ่มเอ : จ้ะ แม่นักนิเวศน์วิทยาไฟแรง  

 ... แล้วทั้งคู่ก็หัวร่อต่อกระซิกพร้อมกับชื่นชมฝูงลิงต่อไป...  

  
                                                           
1  รายละเอียดเกี่ยวกับ Product Space ศึกษาได้จาก CA Hidalgo, B Klinger, A-L Barabasi, R Hausmann. 

The Product Space Conditions the Development of Nations. Science (2007)  
2  ค่า Proximity () ค านวณจาก ij = min P(RCAi|RCAj), P(RCAi|RCAj) คือการเลือกความน่าจะเป็นที่น้อย

กว่าระหว่าง ความน่าจะเป็นที่จะส่งออกสินค้า i เมื่อส่งออกสินค้า j และความน่าจะเป็นที่จะส่งสินค้า j  เมื่อส่งออก
สินค้า i โดยใช้สินค้าตามรหัส Standard International Trade Classification: SITC 4 หลัก มาใช้ในการค านวณ 

3  ศึกษาแนวคิดเรื่องการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะของประเทศเพ่ิมเติมได้ใน  CA Hidalgo, R Hausmann. “A 
Network View of Economic Development" Developing Alternatives (2008) 12(1): 5-10 


