
ประเทศไทย
กับทิศทางการเปล่ียนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ 

New World Order
ระเบียบโลกใหม-
หมายถึงช)วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร:ที ่เกิดการเปลี่ยนแปลงในดAานความคิดทางการเมือง 
ดุลอำนาจ ความคิดเชิงอุดมการณ:ว)าดAวยการจัดการปกครองทั่วโลกโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล)าว
มักจะเกิดจากปIญหาที่พAนขีดความสามารถที่รัฐชาติใดจะสามารถบริหารจัดการ แกAไข ไดAโดยลำพัง
เฉพาะตน ซึ่งสถานการณ:ดังกล)าวย)อมส)งผลกระทบต)อระบบเศรษฐกิจ การคAา การลงทุน และ
ประเทศไทยก็ตAองการการปฏิรูป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบาย เพ่ือเท)าทันและรับมือ

สถานะของประเทศไทยก่อนเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่

สถานะป'จจุบันของประเทศไทย Original Sins

สังคมเศรษฐกิจ สถาบัน

ระเบียบโลกใหม- มิติ Geo-Politics
สหรัฐอเมริกา, จีน, ยุโรป, เอเชียตะวันออก, อาเซียน, เอเชียใต;, ตะวันออกกลาง โลก

มุสลิม โลกมลายู

Disruptive Technology & COVID-19 / การคOาระหว-างประเทศ / การพัฒนา
อย-างยั่งยืน / ส่ิงแวดลOอมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

ระเบียบโลกใหม- New World Order

มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based Analysis)

มิติประเด็น (Issue Based Analysis)

สถานการณlปmจจุบัน ฉากทัศนl ระยะส้ัน 1-2 ปs   ฉากทัศนl ระยะกลาง 3-5 ปs

+

หากประเทศไทยไม-ทำอะไร
เลย Business as Usual

สหรัฐอเมริกาถดถอยเชิงอำนาจ จีนทะยานข้ึน 

สงครามการค<าระหว>างจีนกับสหรัฐฯ

ยังไม>มีความแน>นอนในรูปแบบและยืดเยื้อ

เกาหลี และ ญี่ปุKน ศ.ก. ถดถอยมุ>งแสวงหา

พันธมิตร, สหภาพยุโรปยังคงมีบทบาทในฐานะ

สร<างปทัสถานสากล

สงครามเทคโนโลยี หลายประเทศเริ่มพิจารณาเก็บภาษีและห>ามการใช> e-Services

Indo-Pacific Strategy เพื่อปUดล>อม

จำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน

Decoupling and Reshoring 

(Anti-Globalisation) 

X-M: การค*าในโลกชะลอตัว

ลดการผลิต ลดการจ*างงาน

From Ageing to Aged Societyขาดแคลนแรงงาน

C: การบริโภคภายในประเทศลดลง

ใช*หุLนยนตN + AI ทำงานแทนคน

ใช8แรงงานต;างด8าว / ส;งเงินกลับบ8าน

โอกาสทำงานของคนไทยลดลง
เงินไหลออกนอกระบบ

ข8อจำกัดนโยบายทางการเงิน

รูปแบบการบริโภคสินค8าและบริการจาก

ต;างประเทศผ;าน e-Platform ต;างๆ

อายุขัยที่ยาวนานมาก

ยิ่งขึ้น

ไมLมีระบบสวัสดิการสังคม

ที่มารองรับ

คอรับชั่น และการบังคับใช* ก.ม.

มาเฟ^ย/ อาชญากรรม Socio-Economic 

Vacuum

คุณภาพชีวิตที่ถดถอยลง 

ไมLมีความมั่นคงของมนุษยN
ปkญหามลพิษ ปkญหาส่ิงแวดล*อม

ปkญหาการกระจายรายได* 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4: Cyber-Physical

Biggest Data Faster Chipset Best Algorithm

The End of American World Order

Nationalism/Racism Xenophobia/ Radicalism Protectionism

หน้ี
ครัวเรือน!!!

COVID-19 
Pandemic

I: การลงทุนลดลง

G: รายจ>ายภาครัฐ เปbนเคร่ืองกระตุ<นเศรษฐกิจ

เพดานหน้ีสาธารณะ

ข8อจำกัดนโยบายการคลัง
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ระยะสั้น (1-2 ป.) Survival: มีอยู4 มีกิน รอดพ9นจากผลกระทบของโควิด-19

ระยะกลาง (3-5 ป.) Sustainable: ยังรักษาระดับการพัฒนาประเทศที่ระดับ 

Upper-Middle Income Country และเดินหน9าต4อไปอย4างยั่งยืน
ทำอย-างไรจึงจะบรรลุเป@าหมาย Gap Analysis

ข"อเสนอแนะทางนโยบายในมิติภูมิรัฐศาสตร9

ข"อเสนอแนะทางนโยบายในมิติเศรษฐศาสตร9

ท4าที (จุดยืน) ของประเทศไทย

อุตสาหกรรมเกษตร 
Agro-Industry

อุตสาหกรรมการท+องเที่ยว และการ
เสริมสร7างสุขภาพ Tourism and 
Wellness Industry 

อุตสาหกรรมความคิดสร.างสรรค0 

Creative Industry

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง 

High-Technology-Industry

มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based Analysis)

Economics
เศรษฐศาสตร0

Politics
รัฐศาสตร0

Geography

ภูมิศาสตร0

เศรษฐกิจการเมือง (Political economy) มีความหมาย
กวAางขวางมาก คำจำกัดความจึงเปHนไดAหลากหลายทาง ในทาง
หน่ึง อาจหมายถึง ความหมายของเศรษฐศาสตรRที่คิดรวมเอา
ปSจจัยดAานอื่นเขAาไปรวมดAวย เชUน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
พฤติกรรมของคน กฎหมาย การเมือง(ความเกี่ยวขAองกับรัฐ) 
และพิจารณาถึงปูมหลังของแตUละทฤษฎีดAวย อีกทั้งเปHน
การศึกษาและวิเคราะหRโครงสรAางของระบบ มากกวUา ที่จะ
พิจารณาแตUในเชิงคณิตศาสตรRและตรรกะบนการต้ังสมมติฐาน

Geo-economics ประเทศที่มีอำนาจและอิทธิพลในเศรษฐกิจ
การเมืองของโลก อาศัยเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจเพ่ือใหAตัวเองบรรลุ
เปfาหมายทางการเมืองและทางยุทธศาสตรRมากยิ่งข้ึน
Economic Geography การคำนึงถึงปSจจัยทางดAานภูมิศาสตรRใน
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

ในระดับของความสัมพันธRระหวUางประเทศ ภูมิรัฐศาสตรRเปHนวิธีการในการศึกษานโยบายตUางประเทศ
เพ่ือทำความเขAาใจ อธิบาย และคาดการณRพฤติกรรมการเมืองระหวUางประเทศจากตัวแปรทาง

ภูมิศาสตรR ซ่ึงรวมถึงภูมิภาคศึกษา ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ประชากรศาสตรR ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วิทยาศาสตรRประยุกตRของการประเมินในระดับภูมิภาคประเทศไทยกบัทิศทางการเปลี1ยนแปลงสูร่ะเบียบโลกใหม ่โดย ศนูย์อาเซียนศกึษา จฬุาฯ 10

ประเด็นหลัก
มิติการเมือง ความม่ันคง 
ความสัมพันธ:ระหว;าง

ประเทศ

มิติเศรษฐกิจ การคAาและ
การลงทุนระหว;างประเทศ

มิติการพัฒนาอย;างยั่งยืน 
และประเด็นดAาน

ส่ิงแวดลAอม
มิติสังคมและวัฒนธรรม

การเปล่ียนแปลงทางดAานวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี (Disruptive 
Technology)

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ:ใหม; (โควิด-19)

สงครามการคAาระหว;างสหรัฐอเมริกาและจีน

การบูรณาการเศรษฐกิจระหว;างประเทศ

ส่ิงแวดลAอมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

สังคมสูงวัยในประเทศไทย และในประเทศเพ่ือนบAาน

ความเส่ียงในระดับนานาชาติ Global Uncertainty
บทบาทของสถาบันและองค:การระหว;างประเทศ
Regulator/International Institutions

การลงทุนระหว;างประเทศ

New Normal ความปกติใหม; ฐานวิถีชีวิตใหม;

New Economy Platform Economy Sharing Economy

กฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกา
ประเทศไทยกบัทิศทางการเปลี1ยนแปลงสูร่ะเบียบโลกใหม ่โดย ศนูย์อาเซียนศกึษา จฬุาฯ 11

มิติประเด็น (Issue Based Analysis)

สัมภาษณfเชิงลึก ระดมสมอง

สนทนาต4างๆ

+

การวิเคราะหfโดยคณะผู9วิจัย

แนวทางการวิจัยเริ่มต1นจากการแสวงหา

สถานะป7จจุบันของประเทศไทยว>าประเทศไทยมีจุดอ>อน
ดั้งเดิม (Original Sins) ก>อนท่ีจะเข1าสู>การเปลี่ยนแปลงใน

ระเบียบโลกใหม>อย>างไร จากน้ันการระดมสมองจาก
ผู1เช่ียวชาญในมิติต>าง ๆ เพื่อวินิจฉัยว>า ระเบียบโลกใหม>ท่ี
ประเทศไทยจะต1องเผชิญหน1า จะมีรูปแบบอย>างไร เพื่อ

จัดทำข1อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู>เปYาหมายหรือจุดยืน
ท่ีตั้งไว1 ในระยะสั้น (1-2 ป]) และระยะกลาง (3-5 ป])

จุดอ่อนเดิม (Original Sins)
มิติเศรษฐกิจ
โครงสร&างการผลิตล&าสมัย กระจุกตัว พึ่งพาบางภาค

ส:วนมากจนเกินไป ขาดแคลนเทคโนโลยี ปDญหาการ

ผูกขาด ข&อตกลงการค&าเสรียังไม:ครอบคลุม และการ

ผลิตไม:เท:าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน 

(Disruptive Technology)

มิติสังคม
สังคมสูงวัยเต็มขั้น ปDญหาการกระจายรายได& ความ

เหลื่อมล้ำ หนี้ครัวเรือน และการศึกษาที่ผลิตคนไม:

ตรงตามความต&องการของตลาด

มิติสถาบัน
ปDญหาด&านกฎหมายและกติกาที่ไม:ทันสมัย การ

บังคับใช&กฎหมายและการทุจริตคอรfรัปชัน



ระเบียบโลกใหม่ในมิติอาณาบริเวณศึกษา ที่ไทยต้องเผชิญ
Thailand and the New World Order
สถานการณ(ป*จจุบัน

• สหรัฐอเมริกากำลัง “ถดถอย” ทาง

อำนาจในเชิงสัมพัทธ(
• สหรัฐอเมริกา ใหAความสำคัญกับไทย

ในฐานะพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร(

ระยะสั้น (1-2 ปP)

• ทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพลับลิ

กัน มีจุดรUวมที่จะบ่ันทอนจีน เพราะ
มองวUาจีนและรัสเซีย คือ ภัยคุกคาม

แตUทั้ง 2 พรรคมีวิธีจัดการที่แตกตUาง

กัน

ระยะกลาง (3-5 ปP)

• พรรคเดโมแครต ใชAแนวคิดแบบเสรี

นิยมเชิงสถาบัน โดยการเป\ดการเจรจา
การคAาเสรีในกรอบใหมUๆ ที่

สหรัฐอเมริกาจะเป̂นผูAกำหนดกติกา 

และโดดเด่ียวจีน

• พรรครีพลับลิกันจะใชAลัทธิกีดกันทาง

การคAา

• เงินทุนไหลออกจากจีน โดยเวียดนาม

เป̂นทางเลือกการลงทุนมากกวUาไทย 

เน่ืองจากการปฏิรูปประเทศของ
เวียดนามและการสรAางสิ่งแวดลAอมทาง

การคAาและการลงทุนของเวียดนามที่

ทำสำเร็จแลAว

• ความสัมพันธ( สหรัฐอเมริกา – จีน –

อินเดีย - ไทย ที่เปลี่ยนไป โดยตAอง
สรAางดุลอำนาจผUานการเป̂นพันธมิตร

ในมิติที่แตกตUางหลากหลายมากขึ้น

สหรัฐอเมริกา

สถานการณ(ป*จจุบัน

• จีนทะยานขึ้นมาอยUางตUอเน่ือง

• BRI ยังเป̂นยุทธศาสตร(หลัก ซ่ึงมีแผน
นโยบาย โครงสรAาง และงบประมาณที่

เป̂นรูปธรรม

• สงครามการคAาระหวUางจีนกับสหรัฐฯ

ยังไมUมีความแนUนอนและยืดเยื้อ

• จีนมีความกAาวหนAาทางเทคโนโลยี มี
นวัตกรรมเป̂นของตน

• การเมืองการปกครองจีนมีเสถียรภาพ

อยUางสำคัญ

ระยะสั้น (1-2 ปP)

• สภาพเศรษฐกิจของจีนจะไมUเติบโต

อยUางกAาวกระโดด แตUเจริญเติบโตอยUาง
มีเสถียรภาพและคุณภาพ

• ความขัดแยAงระหวUางจีนกับสหรัฐฯ

ยังคงเป̂นป*จจัยที่สำคัญตUอการเมือง

ระหวUางประเทศ และมีแนวโนAมจะ

ขยายประเด็นความขัดแยAงไปยังมิติ
อ่ืนๆ

• จีนฟklนตัวจากโควิด-19 ไดAอยUางรวดเร็ว

• จีนยังคงขยายอิทธิพลเป̂นวงกวAาง

อยUางตUอเน่ือง 

• จีนดำเนินนโยบายทางการทูตแบบตา
ตUอตาฟ*นตUอฟ*น

• โครงการแถบและเสAนทาง (BRI) จะ

พัฒนาไปมากกวUาแคUการเชื่อมโยง

โครงสรAางพื้นฐาน แตUเป̂นพันธมิตรใน
มิติการพัฒนาอยUางยั่งยืน และการ

สรAางโครงการที่ตรงตามความตAองการ

ของประเทศคูUเจรจา (Host Country) 

มากยิ่งขึ้น โดยไทยตAองเนAนการใชA

ประโยชน(จากโครงการดังกลUาวใน
ขณะเดียวกันก็ตAองถUวงดุล

ความสัมพันธ(ระหวUางประเทศใหAไดA

ระยะกลาง (3-5 ปP)

• จีนจะกลายเป̂นมหาอำนาจทาง

เศรษฐกิจในระดับเดียวกับสหรัฐฯ ใน
ขณะเดียวกันจีนก็ทะยานในทางทหาร

อยUางตUอเน่ือง

• นานาประเทศอาจมีความกังวลและ

หวาดระแวงเทคโนโลยีของจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สหภาพยุโรปและรัสเซีย

สถานการณ(ป*จจุบัน

• สหภาพยุโรปตAองใชAเวลาปรับตัวกับ

โครงสรAางของสหภาพยุโรปหลังจาก
Brexit

• สหภาพยุโรปยังคงมีบทบาทในฐานะ

สรAางปทัสถานสากล

• รัสเซียทะยานขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะ

ดAานความม่ันคงทางทหาร เชUน การมี
สUวนรUวมทางทหารในตะวันออกกลาง

จาก วิกฤติการณ(ไครเมีย ฯลฯ

ระยะสั้น (1-2 ปP)

• แมAบทบาทในเวทีระหวUางประเทศของ

สหภาพยุโรปจะมีอยูUอยUางจำกัดใน
ป*จจุบัน แตUยังคงเป̂นมหาอำนาจ

ในทางเศรษฐกิจและปทัสถานสากล

• กระแสชาตินิยม โดยเฉพาะการตUอตAาน

ผูAอพยพ รวมถึงจุดยืนที่แตกตUางใน

ความสัมพันธ(กับจีนทำใหAภราดรภาพ
ของสหภาพยุโรปและอุดมการณ(

Immanuel Kant ถูกสั่นคลอน

ระยะกลาง (3-5 ปP)

• เอกภาพของสหภาพยุโรปยังคงถูกทAา

ทาย
• โครงสรAางสหภาพยุโรปอาจ

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะจำนวน

สมาชิก และสัดสUวนน้ำหนักในการ

ลงคะแนนเสียงในโครงสรAางสถาบัน

ตUางๆ ของสหภาพยุโรป
• ป*ญหาผูAอพยพจะยังคงเป̂นประเด็นทAา

ทายสำคัญของสหภาพยุโรปที่มี

ผลกระทบทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคม



สถานการณ(ป*จจุบัน

• เศรษฐกิจภายในของทั้งสองประเทศอยูU

ในภาวะถดถอย แตUยังคงมีบทบาทเป̂น
พลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โลก ผUานการลงทุนระหวUางประเทศที่

ทั้งสองประเทศออกไปลงทุน และการ

ใชAอำนาจละมุน (Soft Power)

• ทั้งสองประเทศมุUง “กระจายความ
เสี่ยง” ออกจากการแขUงขันทาง

ยุทธศาสตร(ระหวUางสหรัฐอเมริกากับ

จีน

• ญี่ปุ�นและเกาหลีใตAแสวงหาโอกาสดAวย

การสรAางพันธมิตรใหมUกับแอฟริกา
อาเซียน และอินเดีย

• ความขัดแยAงระหวUางสองประเทศใน

ทุกมิติ ไมUวUาจะเป̂นดAานการคAาหรือดAาน

ประวัติศาสตร(ยังดำเนินตUอไป

• พัฒนาสรรพาวุธอยUางตUอเน่ือง แตUเนAน

การพัฒนาเชิงคุณภาพ

ระยะสั้น (1-2 ปP)
• ญี่ปุ�นมีแนวโนAมจะรUวมกับ

สหรัฐอเมริกาป\ดลAอมจีน ขณะที่เกาหลี

ใตAมีแนวโนAมเคลื่อนเขAาหาจีนมากขึ้น

• ความขัดแยAงในทุกมิติของทั้งสอง

ประเทศจะยังดำเนินตUอไปจนกวUา
รัฐบาลป*จจุบันของเกาหลีใตAหมดวาระ

• เงินลงทุนของทั้งสองประเทศจะไหล

เขAามาสูUภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น

โดยเฉพาะอยUางยิ่ง เวียดนาม ไทยเป̂น

เป�าหมายรอง โดยไทยตAองปฏิรูป
กฎหมาย และสรAางสิ่งแวดลAอมทาง

การคAาและการลงทุนใหมUเพื่อดึงดูดเงิน

ลงทุน

• โควิดเป̂นตัวเรUงใหAทั้งสองประเทศมุUงสูU

การพัฒนาเชิงดิจิทัลมากขึ้น

• แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศ
เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19

ระยะกลาง (3-5 ปP)

• ทั้งสองประเทศจะเนAนการสรAางอำนาจ

ละมุน (Soft Power) ดAวยการสUง

สินคAาทางวัฒนธรรมออกสูUโลก
• ทั้งสองประเทศจะมุUงสูUการพัฒนาเชิง

ดิจิทัลอยUางเต็มรูปแบบ โดยไทยตAอง

เรUงปรับโครงสรAาง ปฏิรูประบบ

เศรษฐกิจ และสรAางสิ่งแวดลAอม 

(Ecosystem) ที่สอดคลAอง เพื่อใชA
ประโยชน(

เอเชียตะวันออก (ญ่ีปุDน & เกาหลีใตF)

อินเดียและเอเชียใตF

สถานการณ(ป*จจุบัน

• บทบาทของสหรัฐที่ผูกขาดใน

ตะวันออกกลางจะลดลง กลUาวคือ
สหรัฐอเมริกา มิอาจผูกขาดอำนาจใน

ตะวันออกกลางไดAอีกตUอไป

• บทบาทจีนและรัสเซียในตะวันออก

กลางเดUนชัดขึ้น

• จุดเปลี่ยนของสถานการณ(ในตะวันออก
กลางและโลกมุสลิมคือ ความขัดแยAง

ทางชาติพันธุ(ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

• ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากอนุรักษ(นิยม

เป̂นรัฐอิสลามสมัยใหมU

• อิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาค
ยังคงอยูUกับซาอุดีอาระเบีย อิหรUาน

และตุรกี

ระยะสั้น (1-2 ปP)

• วิถีคิดตUอพลังงานทางเลือกเริ่ม

เปลี่ยนแปลง และมีการทำนโยบาย
อยUางตUอเน่ือง

• ทุกประเทศพยายามลดการพึ่งพาทาง

เศรษฐกิจตUอธุรกิจพลังงาน

• ทุกประเทศมีแนวโนAมการกระชับ

ความสัมพันธ(กับอิสราเอลเพิ่มมากขึ้น
• นักทUองเที่ยวจะเดินทางไปตะวันออก

กลางเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ระยะกลาง (3-5 ปP)

• ป*ญหาความม่ันคงทางอาหารที่ทวี

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเป̂นโอกาส
ของไทย โดยไทยตAองปรับตัวผลิต

สินคAาและบริการใหAตรงตามความ

ตAองการของผูAบรภิาคในภูมิภาคน้ีเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น เชUน มาตรฐาน คุณภาพ 

และ ฮาลาล
• มีสัญญาณที่ทำใหAเห็นความเป̂นไปไดAที่

ไทยและซาอุดีอาระเบียจะพัฒนา

ความสัมพันธ(

ตะวันออกกลาง และโลกมุสลิม

สถานการณ(ป*จจุบัน

• เอเชียใตAมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ

อยUางตUอเน่ือง
• ในมิติเทคโนโลยี อินเดียเนAนการพัฒนา

ดAาน Software

• ความขัดแยAงระหวUางอินเดีย และ จีน

ยังคงเกิดขึ้นอยUางตUอเน่ือง และนัยตUอ

ประเทศไทย
• ไทยและประเทศในเอเชียใตAมี

ความสัมพันธ(ทางการทูตในระดับดีมาก

ระยะสั้น (1-2 ปP)

• ความขัดแยAงระหวUางอินเดียและจีนจะ

เป̂นโอกาสสำหรับประเทศไทย และ
อาเซียน ในการสUงออกสินคAาเขAาไป

ทดแทนสินคAาจีน และการเขAาไปลงทุน

ในอินเดียและภูมิภาคเอเชียใตA

• นโยบาย Act East / BIMSTEC /

Indo-Pacific จะมีนัยสำคัญตUอ
ระเบียบโลก

• ภาคเอกชนไทยจะใหAความสนใจทำ

การคAาและการลงทุนกับประเทศใน

เอเชียใตAมากยิ่งขึ้น

ระยะกลาง (3-5 ปP)

• หลายประเทศในเอเชียใตAจะพัฒนาขึ้น

เป̂นประเทศรายไดAระดับกลาง ซ่ึง
หมายถึงตลาดขนาดใหญUที่มีกำลังซ้ือ 

รUวมกับการเป̂นแหลUงทรัพยากร ที่มี

ระยะทางไมUไกลจากประเทศไทย 

รวมทั้งยังมีความใกลAชิดในมิติสังคม-

วัฒนธรรม ทำใหAเป̂นโอกาสสำหรับ
ธุรกิจไทย



โลกมลายู

สถานการณ(ป*จจุบัน

• ประชาคมอาเซียนคือหนึ่งใน

การบูรณาการภูมิภาคท่ีกBาวหนBา

มากท่ีสุด

• อาเซียนยังคงเคารพในหลักการไมH

แทรกแซงกิจการภายในของ

ประเทศเพื่อนบBานมีสถาป*ตยกรรม

การบูรณาการภูมิภาคในรูปแบบ

ความรHวมมือระหวHางรัฐท่ีใชBวิธิการ

ลงมติเอกฉันท( 

(Intergovernmental 

Cooperation Method/ 

Consensus)

• เดินหนBาความสัมพันธ(ท่ีวางอยูHบน

วิสัยทัศน(ประชาคมอาเซียน 2025

ระยะสั้น (1-2 ปm)

• ทำเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร(ในจุด

ศูนย(กลางระหวHางยุทธศาสตร( BRI

ของจีน และยุทธศาสตร( Indo-

Pacific ท่ีมหาอำนาจตBองการปtด

ลBอมจำกัดเขตการขยายอิทธิพล

ของจีน ประชาคมอาเซียนยังคงมี

ความสุHมเสี่ยงจากภาวะสุญญากาศ

ทางอำนาจ

• แมBจะมีเศรษฐกิจท่ีถดถอยลง แตH

อาเซียนจะยังดึงดูดการคBาและการ

ลงทุนระหวHางประเทศไดBดBวย

ขนาดเศรษฐกิจอันดับ 5 ของโลก

(GDP PPP) รHวมกับความสามารถ

จัดการกับโควิด-19 และดำเนิน

นโยบายเพื่อสรBาง RVCs

ระยะกลาง (3-5 ปm)

• อาเซียนจะบรรลุวิสัยทัศน(อาเซียน 

2025 และเร่ิมตBนวิสัยทัศน(อาเซียน 

2040 ซ่ึงเนBนสรBางความรHวมมือ

แบบ Collective Leadership

ประชาคมอาเซียน

สถานการณ(ป*จจุบัน

• ความรHวมมือทางเศรษฐกิจระดับ

อนุภูมิภาค IMT-GT และ BIMP-

EAGA

• ประเทศไทยเป�นหนึ่งในประเทศผูB

ลงทุนในประเทศกลุHมนี้

• การคBาชายแดนมีการพัฒนาอยHาง

ตHอเนื่อง

• ชาวไทยนิยมเดินทางไปเรียนตHอ

ตHางประเทศในประเทศโลกมลายู

เพิ่มข้ึน เพื่อแสวงหาโอกาสการ

ทำงาน

ระยะสั้น (1-2 ปm)

• โอกาสทางเศรษฐกิจ (การคBาและ

การลงทุน) ของไทย โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

แปรรูปท่ีถูกตBองตามหลักฮาลาล

และ อุตสาหกรรมเสริมสรBาง

สุขภาพ (Wellness Industry)

• แรงงานไทยท่ีไปทำงาน เดินทาง

กลับประเทศไทย เนื่องจากการ

ระบาดของโควิด-19

• ไทยมีความสามารถทางการแขHงขัน

ในอุตสาหกรรม แฟช่ันโลกมุสลิม

ระยะกลาง (3-5 ปm)

• ความรHวมมือกับกลุHมประเทศมลายู

เพื่อสรBางมาตรฐานผลิตภัณฑ(ฮา

ลาล

• แรงงานไทย และแรงอาเซียนมี

แนวโนBมเดินทางไปทำงานใน

มาเลเซียและสิงคโปร(เพิ่มมากข้ึน

เอกสารสรุปผลการวิจัย และ 

VDO Clip การเสวนาเพื่อ

เผยแพร-ผลงานวิจัยสามารถ
เขFาถึงไดFจาก QR-Code

ประเทศไทยกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงสู่

สํานักงานงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัด การเสวนา

พฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บน Application ZOOM 

ร่วมกับคณะผู้วิจัย
ปิติ ศรีแสงนาม, ชโยดม สรรพศร,ี สุรัตน ์โหราชัยกุล, จิรยุทธ์ 
สินธุพันธ์ุ, อาร์ม ต้ังนิรันดร, พัชรินรุจา จันทโรนานนท์, บัณฑิต 
อารอมัน, เสกสรร อานันทศิริเกียรติ, ดลลดา ชื่นจันทร์ และ 
โรสนี นูรฟารีดา 

เปิดการระดมสมองโดย

คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร 
ผู้อํานวยการสํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์



ระเบียบโลกใหม่ในมิติประเด็นสากล ที่ไทยต้องเผชิญ
Thailand and the New World Order

การพัฒนาอย-างย่ังยืน

สถานการณ(ป*จจุบัน
• สถานการณ(ด0านส่ิงแวดล0อมและการเปล่ียนแปลง

สภาวะภูมิอากาศจะเป@นความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนสูง
และมีผลกระทบอยHางรุนแรงตHอเศรษฐกิจโลก

• กฎระเบียบของประเทศไทยมีการพัฒนามากย่ิงข้ึนใน
เร่ืองของการบริหารจัดการขยะพลาสติก รวมท้ังยังมี
บทบาทนำในประชาคมอาเซียนด0านการจัดการป*ญหา
ขยะและของเสีย

• แตHในมิติการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศและมลพิษ

ทางอากาศ โดยเฉพาะ PM10, PM2.5 ยังไมHมี
ความก0าวหน0าท่ีเป@นรูปธรรมมากนัก

ระยะส้ัน (1-2 ปc) และระยะกลาง (3-5 ปc)
• การบริหารจัดการของเสียในประเทศไทยจะมีความ

รัดกุม รอบคอบมากย่ิงข้ึนในระยะส้ัน (1-2 ปc 2021-
2022) และจะเห็นผลดีย่ิงข้ึนในระยะกลาง (3-5 ปc
2023-2025) โดยเฉพาะในประเด็นขยะพลาสติก และ
ขยะทะเล ซ่ึงสHงผลกระทบอยHางรุนแรงตHอสุขภาพ
ประชาชน สัตว( และส่ิงแวดล0อมทางธรรมชาติ (เชHน
การเผาขยะพลาสติกจะทำให0เกิดสารไดอะซิน)

• ป*ญหาฝุhนละอองหมอกควัน โดยเฉพาะฝุhนละอองท่ีมี

ขนาดเส0นผHาศูนย(กลางของอนุภาคเล็กกวHา 10 
ไมครอน (PM 10) ซ่ึงมีความฟุkงกระจายสูง และ ฝุhน
ละอองท่ีมีขนาดเส0นผHาศูนย(กลางของอนุภาคเล็กกวHา 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซ่ึงสามารถแทรกซึมได0ถึง
ระดับเซลล(ของรHางกายมนุษย( จะยังคงเป@นป*ญหาตHอไป 
โดยเฉพาะในระยะส้ัน (1-2 ปc) และป*ญหาอาจจะทรง
ตัวตHอเน่ือง แตHคงไมHได0ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนใน
ระยะกลาง (3-5 ปc)

• ป*ญหามลพิษและฝุhนละอองหมอกควันอาจสร0างความ
สุHมเส่ียงท่ีจะทำให0เกิดความขัดแย0งระหวHางประเทศ

เพ่ือนบ0าน

สิ่งแวดลFอมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

สถานการณ(ป*จจุบัน
• การพัฒนาอยHางย่ังยืนคือ

ปทัสถานสากล และเปkาหมาย
ของโลก

• การสังเคราะห(ระหวHางการ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
ประเด็นทางส่ิงแวดล0อม และการ
ผลิตและบริโภคอยHางรับผิดชอบ

จะกลายเป@นความท0าทายใหมH
ท้ังน้ีเน่ืองจาก เปkาหมายการ
พัฒนาอยHางย่ังยืน (SDGs) ท่ีมี
เปkาหมายในเชิงคุณภาพ

• ป*ญหาส่ิงแวดล0อมท่ีมีมาอยHาง
ตHอเน่ืองในอดีต กลายเป@นความ
ท0าทายในภาคการผลิต
โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การเกษตร

ระยะส้ัน (1-2 ปc)
• โควิด-19 ทำให0หลายประเทศ

พลาดจากการดำเนินนโยบายเพ่ือ

บรรลุเปkาหมาย SDGs
• ความเหล่ือมล้ำในทุกมิติยังคง

เป@นความท0าทายในระดับสูง
• คุณภาพการศึกษายังคงเป@น

ความท0าทายในระดับสูง
โดยเฉพาะกับประเทศไทย

• โอกาสทางธุรกิจสำหรับผลผลิต
การเกษตรของไทย โดยเฉพาะ
กับสินค0าเกษตรอินทรีย( แตHก็ยังมี
ประเด็นท0าทายด0านโลจิสติกส(
(Logistics) และโครงสร0างชHอง
ทางการจัดจำหนHาย

ระยะกลาง (3-5 ปc)
• หลายประเทศจะเรHงดำเนิน

นโยบายเพ่ือบรรลุเปkาหมาย 
SDGs



การเปลี่ยนแปลงระดับเทคโนโลยีอย-างฉับพลัน (Disruptive Technology) และการแพร-ระบาด

ของโควิด-19
สถานการณ(ป*จจุบัน

• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม

คร้ังท่ี 4 ยังคงดำเนินตHอไป โดยแกนกลางคือเทคโนโลยี

ป*ญญาประดิษฐ( (AI) และอินเตอร(เน็ตในทุกสิ่ง

(Internet of Things: IOT) และประเทศท่ีมีศักยภาพสูง

คือ จีน อินเดีย สหรัฐฯ ญ่ีปุ�น เกาหลีใตB

• การแพรHระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

• ภาวะล�อกดาวน( (Lock-down): ความไมHม่ันใจทำ

ใหBเศรษฐกิจหยุดชะงักในทุกมิติ พฤติกรรมเปลี่ยน 

พึ่งพาเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน

• หลังภาวะล�อกดาวน( (Lock-down): ความม่ันใจ

ซ่ึงเป�นพลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจข้ึนกับผลการวิจัยและการเขBาถึงวัคซีน

• การแพรHระบาดของโควิด-19 ในตHางประเทศ

• ชHวงระบาด: ภาคการผลิตสินคBาและบริการซ่ึง

พึ่งพาภาคตHางประเทศสูง หยุดชะงัก สHงผลกระทบ

รุนแรง

• ชHวงผHอนคลาย: ความวิตกกังวลตHอการระบาดใน

ระลอกท่ี 2 ท่ีเป�นการนำเขBาจากตHางประเทศ

ระยะสั้น (1-2 ปm) และระยะกลาง (3-5 ปm)

• การแขHงขันในตHางประเทศมีสูงข้ึนเพราะจะมีการใชB

เทคโนโลยีใหมHในการผลิตสินคBาและบริการ และทำใหBหHวง

โซHการผลิตสั้นลงเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานและวัตถุดิบ

นำเขBาจากตHางประเทศ

• พฤติกรรมของผูBผลิตและผูBบริโภคจะเปลี่ยนแปลงโดยมี

การสืบคBนขBอมูลผHานระบบ internet มากข้ึน เพื่อหวังท่ี

จะลดตBนทุนในการผลิต กิจกรรมออนไลน(จะทดแทนการ

ติดตHอประสานงานท่ีตBองพบหนBากัน (Face to Face)

และเรHงใหBเกิด the 3rd Unbundling อยHางเต็มรูปแบบ

อาทิ การกระจายการผลิตไปยังแหลHงคHาแรงต่ำ อาจไมH

จำเป�นอีกตHอไป เนื่องจากมีหุHนยนต(อัตโนมัติและระบบ

ป*ญญาประดิษฐ(เขBามา หรือเทคโนโลยีทำใหBเกิดการ

กระจายการผลิตขBามประเทศ โดยไมHตBองมีท่ีต้ังทาง

กายภาพ (เชHน การบริการขBามพรมแดน)

• ระบบบล็อคเชน (Blockchain) ท่ีจะนำไปสูHการทำสัญญา

การซ้ือขาย การทำธุรกรรมการโอนเงินท้ังภายในและ

ระหวHางประเทศ

• สตาร(ทอัพ (Startup) จะเกิดใหมH และมีธุรกรรมขBาม

ประเทศมากข้ึน ถBาเป�น Startup ท่ีใหBบริการในโมเดล

ธุรกิจแบบเศรษฐกิจแพลตฟอร(ม (Platform Economy)

จะเติบโตอยHางรวดเร็วจากแพลตฟอร(ม (Platform) ของ

ตัวเองจะเป�นไปไดBยาก

พลวัตการคFาระหว-างประเทศ

สถานการณ(ป*จจุบัน

• หลายภาคการผลิตเปลี่ยนแปลง

การกระจายตัวของการผลิตเขBาสูH

ยุค the 3rd Unbundling ท่ี

ภาระงานสามารถกระจายตัวท่ัว

โลกและเช่ือมโยงกันไดBดBวยระบบ

โทรคมนาคม

• การแบHงเศรษฐกิจโลกเป�นสองข้ัว

(The Great Decoupling): หHวง

โซHมูลคHาระดับโลก (GVCs) มี

แนวโนBมแตกออกเป�น 2 หHวงโซH

มูลคHาระดับภูมิภาค (RVCs) ใน

ทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกา

• ความพยายามในการปtดลBอมจำกัด

เขตการขยายอิทธิพลของจีนยังคง

ดำเนินตHอไปในทุกมิติ และสHงผล

กระทบตHอการคBาระหวHางประเทศ

ระยะสั้น (1-2 ปm)

• หHวงโซHมูลคHาท้ังในระดับ RVCs

และ GVCs จะยังอยูHในภาวะชะงัก

งันจากผลกระทบของโควิด-19

• นโยบายของสหรัฐฯ หลังการ

เลือกต้ังจะเป�นตัวกำหนดรูปแบบ

การคBาวHาจะยังอยูHในภาวะสงคราม

การคBา หากพรรครีพลับลิกันชนะ

การเลือกต้ัง หรือ การสรBาง

กฎระเบียบใหมHในกติกาการคBาโลก

หากพรรคเดโมแครตชนะการ

เลือกต้ัง

ระยะกลาง (3-5 ปm)

• The Great Decoupling จะ

สHงผลกระทบอยHางเดHนชัดมาก

ยิ่งข้ึน

• เทคโนโลยีใหมH จะยิ่งทำใหBหลาย

ภาคอุตสาหกรรมเช่ือมโยงกันผHาน 

The 3rd Unbundling มากข้ึน

• ขBอตกลงการคBาเสรีจะเดินหนBาใน

รูปแบบท่ีครอบคลุม และมี

มาตรฐานสูง (Comprehensive 

and High Standard)



หากไม่มีการปฏิรูป... ฉากทัศน์ประเทศไทยในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

สหรัฐอเมริกาถดถอยเชิงอำนาจ จีนทะยานข้ึน 

สงครามการค<าระหว>างจีนกับสหรัฐฯ

ยังไม>มีความแน>นอนในรูปแบบและยืดเยื้อ

เกาหลีใต< และ ญี่ปุLน เศรษฐกิจถดถอยมุ>ง

แสวงหาพันธมิตร, สหภาพยุโรปยังคงมีบทบาท

ในฐานะสร<างปทัสถานสากล

สงครามเทคโนโลยี หลายประเทศเริ่มพิจารณาเก็บภาษีและห>ามการใช> e-Services

Indo-Pacific Strategy เพื่อปUดล>อม

จำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน

Decoupling and Reshoring 

(Anti-Globalisation) 

X-M: การค*าในโลกชะลอตัว

ลดการผลิต ลดการจ*างงาน

From Ageing to Aged Societyขาดแคลนแรงงาน

C: การบริโภคภายในประเทศลดลง

ใช*หุLนยนตN + AI ทำงานแทนคน

ใช8แรงงานต;างด8าว / ส;งเงินกลับบ8าน

โอกาสทำงานของคนไทยลดลง
เงินไหลออกนอกระบบ

ข8อจำกัดนโยบายทางการเงิน

รูปแบบการบริโภคสินค8าและบริการจาก

ต;างประเทศผ;าน e-Platform ต;างๆ

อายุขัยที่ยาวนานมาก

ยิ่งขึ้น

ไมLมีระบบสวัสดิการสังคม

ที่มารองรับ

คอรับชั่น และการบังคับใช* ก.ม.

มาเฟ^ย/ อาชญากรรม Socio-Economic 

Vacuum

คุณภาพชีวิตที่ถดถอยลง 

ไมLมีความมั่นคงของมนุษยN
ปkญหามลพิษ ปkญหาส่ิงแวดล*อม

ปkญหาการกระจายรายได* 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4: Cyber-Physical

Biggest Data Faster Chipset Best Algorithm

The End of American World Order

Nationalism/Racism Xenophobia/ Radicalism Protectionism

หน้ี
ครัวเรือน!!!

COVID-19 
Pandemic

I: การลงทุนลดลง

G: รายจ>ายภาครัฐ เปbนเคร่ืองกระตุ<นเศรษฐกิจ

เพดานหน้ีสาธารณะ

ข8อจำกัดนโยบายการคลัง

9 ชุดความท้าทาย
19  ปัญหาเชิงนโยบายจากระเบียบโลกใหม่

ชุดความทBาทายที่ 1: การคBาระหวHาง

ประเทศ

1) ส%งออกไม%ได, เนื่องจาก ห%วงโซ%อุปทาน

ระดับโลกหยุดชะงัก

2) ส%งออกไม%ได, เนื่องจาก อุปสงคCลดลง 

ในระยะสั้น

3) ส%งออกไม%ได, เพราะ สินค,าและบริการ

ที่ผลิตขาดความสามารถทางการแข%งขัน

4) ส%งออกไม%ได,เพราะเทคโนโลยีการผลิต

เปลี่ยน

ชุดความทBาทายที่ 2: การบริโภค

ภายในประเทศ

5) การบริโภคลดลง เพราะ ขาดความ

มั่นใจ

6) การบริโภคลดลง เพราะ รายได,ลด

เนื่องการว%างงาน

ชุดความทBาทายที่ 3: การลงทุน

7) การลงทุนภายในประเทศลดลง เพราะ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว

8) การลงทุนจากต%างประเทศ (FDI) ที่

ลดลง เพราะ ขาดความสามารถทางการ

แข%งขัน

ชุดความทBาทายที่ 4: ผลกระทบจากโค

วิด-19

9) โควิด-19 ทำให,การโยกย,ายแรงงาน

ต%างด,าวกลับท,องถิ่น ขาดแรงงาน

10) โควิด-19 ทำให,การโยกย,ายแรงงาน

ไทยกลับท,องถิ่น สภาพคล%องที่เคยไหล

เข,าลดลง

ชุดความทBาทายที่ 5: ขBอจำกัดในการ

ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

11) พึ่งพานโยบายการคลังในการชับ

เคลื่อนเศรษฐกิจ ในระยะสั้น

12) เพดานในการก%อหนี้สาธารณะ

ชุดความทBาทายที่ 6: การปรับตัวทาง

สังคม

13) ต,นทุนในการปรับตัวเพื่อเข,าสู%ปทัส

ฐานใหม% (New Social Norms) สูง

จนเกินไป และส%งผลกระทบต%อสังคม

ชุดความทBาทายที่ 7: การปรับตัวสูHโลก

ในยุคดิจิตอล

14) ไม%อาจใช,ประโยชนCจากช%องทางการ

จัดจำหน%าย Online ได,อย%างมี

ประสิทธิภาพ

15) สภาพคล%องไหลออกนอกระบบ

เนื่องจากผู,บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมซื้อ

ของ Online

ชุดความทBาทายที่ 8: การปรับตัวของ

ผูBผลิตและโครงสรBางการผลิต

16) ผู,ผลิตยังไม%มีความเข,าใจอย%างลึกซึ้ง

ว%าความต,องการแท,จริงของผู,บริโภค

ต,องการอะไร

17) โครงสร,างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนและ

ภาคการผลิตไม%สามารถปรับตัวได,ทัน

ชุดความทBาทายที่ 9: สถานะของ

ประเทศไทยในมิติความสัมพันธ(ระหวHาง

ประเทศ

18) ประเทศไทยถูกกดดันให,เลือกข,างใน

เวทีระหว%างประเทศ

19) ประเทศไทยประเมินตนเองต่ำในเวที

ระหว%างประเทศโดยเฉพาะกับมหาอำนาจ



เป้าหมายประเทศไทยในระเบียบโลกใหม่

อยู่รอด ระยะสั้น (1-2 ปี): Survive
มีอยู่ มีกิน รอดพ้นจากผลกระทบของโควิด-19

อย่าง
ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะทางนโยบายในมิติภูมิรัฐศาสตร์
• ท"าทีของไทยคือ ไทยเป@นมิตรกับทุกประเทศ We seek No Enmity

• รักษาดุลแหHงอำนาจ เพ่ือตอบสนองภาวะกดดันที่รุนแรงข้ึนของมหาอำนาจ โดยไม"ปล"อยใหGฝIายใดฝIายหนึ่งบีบบังคับใหGไทย
ดำเนินนโยบายที่ขัดแยGงกับกฎระเบียบของประชาคมนานาชาติ และขัดกับผลประโยชนNของฝIายไทย เช"น กรณีคลองไทย, 
กรณีความขัดแยGงในภูมิภาคอ่ืนๆ, การใชGเวทีระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช"น BIMSTEC APEC

• ประชาคมอาเซียนคือความสัมพันธ(ท่ีไทยต0องให0ความสำคัญสูงสุดและไทยต0องเลHนบทบาทนำ เพ่ือเพ่ิมดุลอำนาจในการ
ต"อรองในเวทีนานาชาติ โดยมี วิถีอาเซียน และ ความเป^นแกนกลางของอาเซียน เป^นหลักการสำคัญ ในการขับเคลื่อน
กระบวนการ Regionalisation โดยเคร่ืองมือสำคัญคือ อำนาจละมุนของไทยผ"าน People-to-People Connectivity เช"น 
การศึกษา การใหGความช"วยเหลือดGานสาธารณูปโภคและโครงสรGางพ้ืนฐาน

• ท"ามกลางวิกฤตการณNความขัดแยGงของประเทศมหาอำนาจ ไทยสามารถเป@นทางเลือกสำคัญ ของนานาประเทศในมิติการค0า 
และการลงทุน เช"น กรณีสงครามการคGา (จีน-สหรัฐฯ-อินเดีย) กรณีความขัดแยGงระหว"างญี่ปุIน-เกาหลีใตG

• ไทยต0องแสวงหาโอกาสใหมHในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะ เอเชียใตG ตะวันออกกลาง โลกมุสลิม และ โลกมลายู

ข้อเสนอแนะทางนโยบายในมิติเศรษฐศาสตร์
• เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอย"างฉับพลัน ต0องเน0นนโยบายที่ที่ทำให0
เกิดการจ0างงาน

• วางตำแหน"งเพ่ือแสวงโอกาสของไทยทางการคGาและการ
ลงทุน ทHามกลางความขัดแย0งของมหาอำนาจ

• แสวงหาชHองทางการจัดจำหนHาย
• ผลผลิตคุณภาพสูง สรGางความเช่ือม่ัน สรGางตราสินคGา
• นโยบายการพัฒนาอย"างยั่งยืนในทุกมิติ

• การสรGางแตGมต"อทางการคGา และการดึงดูดการลงทุน 
ผ"านข0อตกลงทางการค0าที่ครอบคลุมและมีมาตรฐานสูง

• สรGางส่ิงอำนวยความสะดวกทางการคGาในทุกมิติ
• ปฏิรูปกฎหมาย Regulatory Guillotine, Good 

Regulatory Practice และ Regulatory Impact 

Analysis

4 อุตสาหกรรมท่ีต/องให/ความสนใจเป8นพิเศษ

1. อุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industry มาตรฐาน ตรวจสอบ
ยGอนกลับ มีการรับรอง บริษัทขนาดใหญ"เป^นตัวนำในระยะสั้น 
แต"ผูGบริโภคจะเป^นผูGกำหนดรูปแบบการทำธุรกิจในอนาคต 
ดังนั้นรัฐตGองสนับสนุน SME ใหGสามารถปรับตัวไดG
2. อุตสาหกรรมการทHองเที่ยว และการเสริมสร0างสุขภาพ 
Tourism and Wellness Industry มาตรฐาน, สรGางการ
ท"องเที่ยวเชิงประสบการณN
3. อุตสาหกรรมความคิดสร0างสรรค( 
Creative Industry สนับสนุนใหGเขGาไปอยู"ในห"วงโซ"อุปทาน 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมภาพยนตรN เช"น กำกับคิวบู� Post-
Production
4. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง High-Technology-
Industry ภาวะผูGนำ + เงิน + เทคโนโลยี = นวัตกรรม

ระยะกลาง (3-5 ปี): Sustainable
ยังรักษาระดับการพัฒนาประเทศที่ระดับ Upper-
Middle Income Country และเดินหน้าต่อไปอย่าง
ย่ังยืน  


