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บทความนี้เป็นข้อมูลและความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน
มิได้เป็นความคิดเห็นของหน่วยงานแต่อย่างใด

การแข่งขันและความขัดแย้งระหว่างประเทศในปัจจุบัน มีเหตุจากภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-economics) มากกว่าภูมิรัฐศาสตร์

(Geo-polit ics) การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจขยายตัวมากข้ึน เป ็นยุทธศาสตร์ส�าคัญเชื่อมโยงประเทศต่างๆ 

ผ่านกระบวนการทางเศรษฐกจิค�าว่า “Geo-economics” หมายถงึ การใช้เคร่ืองมอืทางเศรษฐกจิในการสนบัสนนุส่งเสริม

และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งสร้างผลกระทบต่อการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจของชาติอื่นๆ และต่อเป้าหมาย 

ทางการเมืองของประเทศตนเอง

จีน เป็นประเทศที่ใช้อ�านาจทาง Geo-economics ได้อย่างทรง

พลงั เศรษฐกจิจีนมผีลกระทบต่อทกุภมูภิาคทัว่โลก จนีมอี�านาจทาง 

Geo-economics ทัง้ด้านบวกและลบ ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น

การค้า

จนีเป็นคูค้่าขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศมากกว่า 130 ประเทศท่ัวโลก 

การลงทุน

ตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี 2008 จีนกลายเป็นประเทศที่มีการลงทุน 
(ต่อหน้าถัดไป)

Geo-economics
ภูมิเศรษฐศาสตร์

โดย
นางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ ์
นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการพิเศษ
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์
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ในต่างประเทศเพิม่มากขึน้ ตัง้แต่ปี 2012–2014 จนีเป็นผูล้งทนุอนัดบั
สามของโลก รองจากสหรฐัฯ และญ่ีปุน่ ในภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก จนี
เป็นอันดบัหนึง่ของ Foreign Direct Investment (FDI) ในเมยีนมา 
มองโกเลยี กัมพชูา ลาว และเกาหลเีหนือ รวมทัง้เป็นแหล่งการลงทุน
ครัง้ใหญ่ในคาซัคสถาน ปากสีถาน เวียดนาม อนิโดนิเซยี ออสเตรเลยี 
มาเลเซีย และอื่นๆ แตกต่างกับสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ที่มักลงทุนใน
โรงงาน แต่นกัลงทนุชาวจีนลงทุนในภาคพลังงาน วตัถดิุบข้ันต้น และ
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน

แนวคิด One Belt One Road 

เป็นการขยายเครือข่ายทางภูมิศาสตร์เชื่อมโยงประเทศแถบยูเรเซีย 
ที่มีศักยภาพด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมหาศาล สนับสนุน
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างจีนกบัประเทศในกลุม่เอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใต้ เอเชยีกลาง เอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัตก และยโุรปตะวนั
ออก จีนน�าเสนอ The Silk Road Economic Belt, the 21st 
Century Maritime Silk Road, China-Pakistan Economic 
Corridor และ Bangladesh-China-India-Myanmar Economic 
Corridor โครงการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ด้านการค้าและการลงทุน พัฒนาการคมนาคมขนส่ง รวมทั้ง 
ความร่วมมอืทางการเงนิ หลายประเทศทีเ่ข้าร่วมในโครงการให้ความ
สนใจในการร่วมพฒันาสาธารณปูโภคพืน้ฐานของจนีในประเทศตนเอง

สถาบันการเงินพหุภาคี

จนีก่อตัง้ธนาคารเพือ่การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชยี (AIIB) และ
ธนาคารเพือ่การพฒันาใหม่ (NDB) เพือ่ช่วยเหลอืด้านการเงนิภายใต้
แนวคดิ One Belt One Road รวมท้ังพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
ซ่ึงเพิม่อ�านาจ Geo-economics ให้จนีมากข้ึน

ความเป็นสากลของเงินหยวน

ตัง้แต่ปี 2009 จนีผลักดนันโยบายให้เงนิหยวนมคีวามเป็นสากล โดย
ด�าเนนิโครงการน�าร่องการช�าระเงินด้วยสกลุเงนิหยวน เป็นการอนญุาต
ให้สามารถใช้เงนิหยวนช�าระค่าสนิค้าและบรกิารระหว่างประเทศได้ใน
ระดบัภมูภิาค และขยายประเทศท่ีสามารถท�าธรุกรรมด้วยเงนิหยวน
เป็นทุกประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนได้ร่วมมือกับ
ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ท�าข้อตกลงทวภิาคใีนการแลกเปลีย่น
เงนิสกลุหยวนกบัเงนิสกลุท้องถิน่ของประเทศต่างๆ ทีเ่ป็นคูสั่ญญา และ
ยงัอนญุาตให้ธนาคารกลางต่างชาตแิละธนาคารพาณชิย์ทีล่งนามเป็น 
offshore clearing banks และ Participating banks ในข้อตกลง
โครงการช�าระเงนิด้วยสกลุเงนิหยวนสามารถเข้ามาซือ้ขายเงนิหยวน
ในตลาดระหว่างธนาคาร (Interbank market) ในจนีได้

บทบาทของจนีในเอเชียใต้ 

จีนมีความสนใจที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงในเอเชียใต้ 

หากพื้นที่นั้นมีการเจริญเติบโตจะต้องไม่กระทบต่อความกังวล 

ด้านความปลอดภัยจากประเทศที่เข้ามาในภูมิภาคนี้ เนื่องจากพื้นที่

เอเชยีใต้ถกูรบกวนจากความไม่เชือ่ใจ แม้ว่าจะมกีารลงนามข้อตกลง

การค้าเสรี แต่เอเชยีใต้ยงัมสีถิตกิารค้าภายในภมูภิาคทีต่�า่ทีส่ดุแห่งหนึง่ 

หลายครั้งที่มีการริเริ่มโครงการดีๆ เชื่อมต่อในภูมิภาคโดยธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (ADB) หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ก็มักจะด�าเนินการ 

ไปอย่างช้าๆ หรือถูกทอดทิ้งโดยรัฐบาลท้องถิ่น ดังนั้น จึงแทบจะ 

เป็นไปไม่ได้เลยท่ีบทบาทของจนีหรอืสหรฐัฯ จะถูกรวมเป็นเนือ้เดยีวกนั 

กับทุกประเทศในภูมิภาคนี้ 

 แต ่ละประเทศมีมุมมองต ่อบทบาทของจีนต ่างกัน 

การเข้ามาของจีนในหลายปีที่ผ่านมาได้รับความช่ืนชมอย่างมาก 

ก่อนสงครามจีน-อินเดีย ในปี 1962 จีนและอินเดียมีความสัมพันธ์

อันดี หลังจากสงครามทั้งสองประเทศมองอิทธิพลของกันและ

กันในภูมิภาคในลักษณะการแข่งขันมากกว่าการช่วยเหลือกัน 

อินเดียมองการเติบโตของอิทธิพลจีนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 

บงัคลาเทศ ศรลีงักา และเนปาล อย่างระมดัระวงั รวมท้ังมองว่า 

บทบาทของจนี
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การที่จีนเป็นพันธมิตรท่ีแข็งแกร่งทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

กับปากีสถาน เป็นการมุ่งร้ายต่อผลประโยชน์ของอินเดีย ส�าหรับ

ปากีสถาน บทบาทและอิทธิพลของจีนเป็นไปในทิศทางบวก 

ปากีสถานได้ประโยชน์จากการลงทุนขนาดใหญ่ของจีน เช่น ท่าเรือ

น�้าลึกกวาดาร์ โครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน และความ

ร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์

...................
บทบาทของจนีในลาตนิอเมรกิา

บทบาทจีนในภูมิภาคนี้ยังมีไม่มากเมื่อเทียบกับในเอเชีย แม้ภูมิภาค

นี้จะเป็นเป้าหมายทางการทูตและการทหารของจีน แต่ชาวลาติน 

อเมริกาอาจรู้สึกถึงผลกระทบทางลบจากการเข้ามาของจีนท่ีมีต่อ

ธุรกิจท้องถิ่น การเข้ามาของจีนส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง 

ชาวจีนซื้อสินค้าในภูมิภาค เสริมสร้างและพัฒนาโดยการลงทุนใน 

สินค้าน้ันๆ และส่งออกไปยังตลาดนอกภูมิภาค ช่วยขยายการค้า

ไปจีนและเอเชีย และพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ท่าเรือด้าน

แปซิฟิก ถนน ขยายคลองปานามา และโครงสร้างพื้นฐานฝั่งทะเล

แคริบเบียน

 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในลาตินอเมริกาเร่ิม

มีความขัดแย้ง เมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง ส่งผลต่อราคาสินค้า

ในตลาดโลกและประเทศในภูมิภาคซึ่งมีรายได้จากการส่งออก

ปิโตรเลียม การท�าเหมืองแร่ และการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีน 

นอกจากนี้ เมื่อความต้องการในจีนลดลง ส่งผลให้อุตสาหกรรม

ปิโตรเลียมและเหมืองแร่ในลาตินอเมริกาต้องเลื่อนการลงทุนหลาย

โครงการ รายได้ที่ลดลงของธุรกิจท้องถิ่นถูกท้าทายเพิ่มขึ้นจากการ

ทีบ่รษิทัจนีส่งออกสนิค้าด้วยตวัเองจากภมูภิาคนี ้คนพืน้มองจนีเป็น

คูแ่ข่ง หลายโครงการทีจ่นีได้รเิริม่ไว้ประสบปัญหา โครงการก่อสร้าง

สาธารณูปโภคบางโครงการไม่เกิด หลายพื้นที่มีการต่อต้านโดยใช้

ความรนุแรง การเข้ามาของจนีในลาตนิอเมรกิามทีัง้ประโยชน์และความขดัแย้ง

...................
บทบาทของจนีในกลุ่มประเทศอาหรบั

หลายประเทศเข้าหาจนีเพ่ือให้นโยบายด้านต่างประเทศ มคีวามหลากหลาย

และสร้างสมดุลกับสหรัฐฯ ทั้งด้านความปลอดภัยและก�าลังทหาร 

แต่จีนรู้ว่าไม่ควรเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ ดังนั้น จีนด�าเนินการอย่าง

เงียบๆ และคลุมเครือ อิหร่านอาจเป็นประเทศที่มีปัญหากับจีนมาก

ท่ีสุด ในช่วงปี 2013-2015 ทีม่กีารเจรจาด้านอาวธุนวิเคลยีร์ จนีเดนิ

ตามรอยสหรฐัฯ โดยเหน็ว่าอหิร่านไม่ควรมีอ�านาจทางอาวธุนวิเคลยีร์ 

แต่จากการที่จีนต้องน�าเข้าน�้ามันผ่านอ่าวอาหรับ จีนจึงจ�าเป็นต้อง

เดินหมากอย่างระมดัระวงัในความขดัแย้ง และมกัเลอืกช่องทางการ

ค้าผ่านเอเชียกลางไปยังยุโรปมากกว่า เนื่องจากความปลอดภัย

ในเส้นทางการค้า ดังน้ัน จึงอาจพูดได้ว่าจีนไม่ได้มีจุดยืนในการ

พัฒนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับประเทศในตะวันออกกลาง 

โดยพยายามไม่เข้าไปข้องเก่ียวกับความขัดแย้ง แต่มุ่งเป้าแค่เรื่อง

การน�าเข้าพลังงานและการค้าอย่างมีข้อจ�ากัด

...................
บทบาทของจนีในแอฟรกิา

บทบาทจีนในภูมิภาคนี้มีหลายแง่มุม แอฟริกาเป็นแหล่งขุมก�าลัง

หลายด้าน และจีนช่วยสร้างสมดุลของการครอบครองแอฟริกาโดย

ชาติตะวันตก ในแง่เศรษฐกิจ จีนให้ความสนใจแอฟริกาจากพื้นที่

ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่ ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และประชากร 

ทีส่ามารถพฒันาให้มศีกัยภาพส�าหรบัการพฒันาประเทศได้ นอกจากนี้ 

แอฟริกายังเป็นตลาดส่งออกส�าคัญของจีน โดยทวีปแอฟริกา 

น�าเข้าสินค้าจากจีนมากที่สุด ในปี 2018 มีมูลค่าการน�าเข้ามากถึง 

90,635 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 15.62 ของ

มูลค่าการน�าเข้าท้ังหมด ความสัมพันธ์ของท้ังสองฝ่ายอยู่ในฐานะ

มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจีนสร้างโอกาสการพัฒนาในแอฟริกา 

ขณะเดยีวกนักท็�าก�าไรจากการส่งออกสนิค้าและท�าธรุกจิในแอฟริกา

ให้กับบริษัทจากจีนเอง นอกจากนี้ จีนและประเทศในแอฟริกายัง

รวมตัวกันพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานภาครัฐ ให้ความส�าคัญ

กับประเด็นระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก  

(Climate Change) รวมท้ังการทีจ่นีมคีวามเชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานและการ

ใช้ทรพัยากรธรรมชาตใินแอฟรกิาได้อย่างยัง่ยนื ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ทาง

กลยุทธ์ด้าน Geo-economic ของจีน 

 ความร่วมมอืระหว่างจนีกบัแอฟรกิาไม่ได้จ�ากดัแค่ด้านพลงังาน 

แหล่งทรัพยากร และสาธารณูปโภคพื้นฐาน แต่รวมถึงการปฏิวัติ 

ด้านอุตสาหกรรม ความเป็นเมือง เกษตรสมัยใหม่ และการพัฒนา

ภาคการผลติทีใ่ช้ทกัษะแรงงานขัน้สงู รวมทัง้การเปลีย่นผ่านและยก

ระดบัอตุสาหกรรมด้านพลงังาน นอกจากนี ้จนียงัรเิริม่การสนบัสนนุ

สกุลเงินท้องถ่ินในการค้าขายตามชายแดน การแลกเปล่ียนสกุล

เงิน และก่อตั้งสาขาของสถาบันการเงินในแอฟริกา ทั้งนี้ แอฟริกา

มีแนวโน้มท่ีจะมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจจีนมากข้ึน แต่ยังกังวล

ว่าจีนอาจเป็น “ผู้แย่งชิงครั้งที่สอง” ส�าหรับแหล่งทรัพยากรของ

แอฟรกิาต่อจากการล่าอาณานคิมโดยประเทศตะวนัตก แต่จนียนืยนั

ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในแอฟริกามีความเท่าเทียม 

มกีารช่วยเหลอืและพฒันา เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทัง้สองฝ่าย
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บทบาทของจนีในยุโรป

นโยบายของจนีส่งผลกระทบต่อยโุรป ประการแรก บริษัทยโุรปสนใจ

นักลงทุนจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากระดับของเทคโนโลยีความ

สามารถในการสร้างนวัตกรรม การมีทักษะแบรนด์ และการเข้า

ถึงระบบขนส่งมายังยุโรป และประการที่สอง เนื่องจากยุโรปเป็น

ปลายทางของเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางที่เกิดการลงทุน

ใหญ่ๆ ในสาขาทีจ่นีเชีย่วชาญ ซึง่ยโุรปกม็คีวามสนใจเชงิยทุธศาสตร์

เช่นกัน นอกจากนี้ นโยบายเหล่าน้ีออกมาในเวลาที่ยุโรปมีความ

ต้องการ ดังนั้น จึงยินดียอมรับการลงทุนจากจีน โดยเฉพาะตั้งแต่

เกิดวิฤตค่าเงินยูโร และขาดการลงทุนจากภายในยุโรปด้วยกัน 

ทั้งนี้ จีนไม่ใช่คู่ค้าหรือนักลงทุน แต่เป็นอาวุธทางเศรษฐกิจ ซึ่ง

ยุโรปตระหนักดีว่าก�าลังคุยกับนักธุรกิจและบริษัทที่ได้รับอิทธิพล 

นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้วยังมีแรงจูงใจด้านการเมือง และ

ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของจีน ดังนั้น ระดับ

และประเภทของการลงทุนของจีนในยุโรปจึงเป็นประเด็นที่น่า

กังวล โดยเฉพาะการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจจีนในยุโรป  

 นโยบาย One Belt One Road ของจีนเป็นทั้งโอกาสและ

ความกังวลถึงความทะเยอทะยานเข้าถึงยุโรปของจีน ไม่เพียงแต่

ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ของจีน แต่การลงทุนของจีนเปิดโอกาส

ด้านการเงินส�าหรับยุโรป รวมทั้งโอกาสการพัฒนา ยกระดับ และ

ส่งเสริมเครือข่ายด้านสาธารณูปโภคจากการที่ประเทศในยุโรปมี

พื้นที่เช่ือมต่อกันอีกด้วย อย่างไรก็ดี การลงทุนของจีนต้องยึดถือ

เงื่อนไขบางประการ ประการแรก การลงทุนของจีนในยุโรปต้องอยู่

ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน ต้องไม่มีข้อยกเว้นส�าหรับบางประเทศใน

ยุโรป เพื่อมิให้เกิดการ “แบ่งแยกแล้วปกครอง (divide and rule)” 

ประการทีส่อง การลงทนุของจีนควรมเีป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิยโุรปใน

การพฒันาการลงทนุ การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ และการจ้างงาน 

และประการสดุท้าย การเจรจาสนธสิญัญาการลงทนุทวิภาครีะหว่าง

ยุโรปกับจีนควรจะถูกใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดกว้างเพื่อการลงทุน

จากจีนในยุโรปน้ัน ได้รับการตอบสนองโดยจีนมากขึ้น และถูกใช้

เป็นโอกาสในการพูดคุยและก่อให้เกิดแผนงานเชิงปฏิบัติเก่ียวกับ

การลงทุนในสาขาต่างๆ ที่ยุโรปมีศักยภาพ

บทบาทของจนีต่อสหรฐัฯ

มุมมองด้าน Geo-economics ของจีนต่อสหรัฐฯ รัฐบาลภายใต้

การน�าของประธานาธิบดีทรัมป์ มีแนวทางการเจรจาข้อตกลงการ

ค้าแบบทวิภาคีมากข้ึน แต่ข้อตกลงทวิภาคีอาจไม่น�าไปสู่การมี

บทบาททางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท�าให้ความน่าเชื่อถือ

ของสหรัฐฯ ถูกลดทอนลง ทั้งนี้ ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกอื่นๆ 

ยงัมุง่ไปยงัการเจรจาในความตกลหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค 

(The Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

ซึง่จะท�าให้จนีกลายเป็นประเทศท่ีมบีทบาทอย่างมากในภมูภิาคนี ้ใน

ขณะเดียวกัน การที่จีนมีนโยบาย One Belt One Road (OBOR) 

ที่ใส่เงินลงทุนมากกว่า 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการลงทุน 

ตลอดเส้นทาง อนัเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพฒันาเศรษฐกจิ

ให้กับประชากรตลอดพื้นท่ีของโครงการ ส่งผลให้จีนมีพลังอ�านาจ 

ทั้งทางด้าน Geo-economic และ Geo-politic เชื่อมโยงทั้งทวีป

เอเชีย แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง พนัธมติรของสหรฐัฯ หลายประเทศ

เร่ิมมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับจีนมากขึ้น 

ขณะท่ีพึ่งพาสหรัฐฯ ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ความตึงเครียด

ระหว่างเศรษฐกิจกับความมั่นคงผลักดันให้รัฐเล็กๆ ในเขตรอบนอก

ของจีนด�าเนินกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงเพื่อสร้างสมดุลระหว่าง 

ความสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐฯ ในขณะที่บางรัฐเลือกท่ีจะอยู่เคียง

ข้างจนีในการรกัษาสมดลุทางอ�านาจ แนวโน้มเหล่าน้ีส่งผลให้พันธมติร

สหรฐัฯ บางประเทศ เช่น ไทยและฟิลิปปินส์ เสริมสร้างอ�านาจ 

ด ้ านความมั่ นค งกั บจี นมากขึ้ น เ น่ื อ งจากการ พ่ึ งพาทาง 

ด้านเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง

 การยนืเคยีงข้างกนัระหว่างสหรฐัฯ กบัญีปุ่น่ จะช่วยในการ

เผชญิหน้ากบัจีนด้าน Geo-economic     ส่งสญัญาณความเป็นผูน้�า

ทีเ่ข้มแขง็ของสหรฐัฯ ในภมิูภาคเอเชยีแปซฟิิก สหรฐัฯ ต้องลงทนุทัง้

ด้านภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจเพื่อต่อสู้กับอ�านาจของจีนใน

ภูมิภาคนี้ แต่หากสหรัฐฯ ยังคงยึดมั่นกับแนวคิด Geo-economic 

แบบชาตินิยมต่อไป สหรัฐฯ ก็มีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียส่ิงท่ีตนเอง

และพันธมิตรสร้างขึ้นตลอด 70 ที่ผ่านมา
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ผลกระทบของอำานาจ Geo-economics 

ของประเทศมหาอำานาจที่มีต่อไทย

การบรหิารจดัการกบัอิทธิพลทาง Geo-economics ของประเทศมหาอำานาจ

ต้องไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

ในภูมิภาคเป ็นสิ่ งจ� า เป ็นเพื่อสร ้างอ�านาจต ่อรองให ้ประเทศขนาดเล็ก 

การสร ้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจช ่วยกระจายความเสี่ ยงจากการพึ่ งพา 

ดังน้ัน การเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคี 

จงึมคีวามจ�าเป็นและต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งให้ครอบคลมุภมูภิาคต่างๆ อย่างทัว่ถงึ 

1

ไทยต้องเป็นผูเ้ล่นสำาคญัในภูมิภาค

การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าโดยเฉพาะในอาเซียน จะส่งผลให ้

Geo-economic ของไทยในภมูภิาคเข้มแข็งข้ึน

2

การส่งเสรมิการลงทุนในต่างประเทศ

ควรก�าหนดประเทศผูรั้บการลงทุน (Host Country) เป้าหมาย อาจพจิารณาจากปัจจัย

สนบัสนนุต่างๆ เช่น เพือ่แสวงหาทรพัยากร แสวงหาตลาด เพือ่ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง

ทางการค้าระหว่างประเทศท่ี Host Country มอียู ่ หรอืใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ 

ทางการค้าท่ี Host Country ได้รบั

3

การกำาหนดแนวทางการส่งเสรมิการส่งออก

เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยพึง่พาการค้าระหว่างประเทศในระดบัสงู การส่งออกไทยพึง่พา

ตลาดส่งออกหลกั คอื จนี สหรฐัฯ และญีปุ่่น ดงันัน้ ไทยควรกระจายตลาดส่งออก 

เพือ่ป้องกันความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึน

4

การปฏิรปูภายในของไทยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั

อาท ิ ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 

ของประเทศ การยกระดบัและพฒันามลูค่าเพ่ิมสนิค้าและบรกิาร สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของตลาด ตลอดจนเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัของไทยในตลาดโลก และ 

ก้าวข้ามการแข่งขันด้านราคาในระยะยาว

5


