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บทที่ 1: บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

บริบทของโลกทั้งมิติด2านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ล2วนเชื่อมโยงและสัมพันธEกันอยFางมีนัยสำคัญ 
หากมิติใดเปลี่ยนแปลงยFอมสFงผลกระทบตFอมิติอื่นๆ อยFางหลีกเลี่ยงไมFได2  นับแตFสิ้นสุดสงครามเย็น แนวคิด
หลักที่กำหนดระเบียบโลก คือ “เสรีนิยม (Liberalism)” โดยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเป_นเศรษฐกิจ
กระแสหลัก และมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป_นมหาอำนาจท่ีมีอิทธิพลตFอการกำหนดโครงสร2างระบบเศรษฐกิจ
โลกผFานกลไกความรFวมมือสากล อาทิ องคEการการค2าโลก (World Trade Organization: WTO) กองทุน
การเงินระหวFางประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก (The World Bank)  
เป_นต2น  ความก2าวหน2าทางเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตนE (Globalization) และระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมน้ี
ได2ทำให2การค2าการลงทุนกระจายสูFประเทศกำลังพัฒนาอยFางกว2างขวาง เกิดประเทศมหาอำนาจใหมF เชFน จีน 
รวมทั้งทำให2ประเทศตFางๆ ให2ความสำคัญกับการพัฒนาความรFวมมือระหวFางประเทศ โดยเฉพาะความตกลง
การค2าเสรี เพ่ือสFงเสริมการค2าอยFางเสรีและลดอุปสรรคการค2าการลงทุนให2ได2มากท่ีสุด 

อยFางไรก็ตาม กลไกและระบบการค2าเสรีโลกในชFวงหลังต2องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ี
หลากหลาย อาทิ ความตึงเครียดด2านความสัมพันธEระหวFางประเทศจากปxจจัยด2านภูมิรัฐศาสตรE (Geopolitics) 
กระแสการเรียกร2องประชาธิปไตย (Democratization) และธรรมาภิบาล (Good Governance) และการท่ี
หลายประเทศหันมาใช2มาตรการที่มิใชFภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) เชFน Technical Barriers to 
Trade (TBT) และ Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures เพื่อคุ2มครองผู2บริโภคและอุตสาหกรรม
ในประเทศ รวมทั้งการใช2นโยบาย/มาตรการปกปÉองทางการค2า (Trade Protectionism) เพื่อรักษาอำนาจ
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจเดิม เชFน นโยบาย America First ของสหรัฐอเมริกา และการ
ตอบโต2ของประเทศคูFค2า  ระเบียบโลกชุดเสรีนิยมยังต2องเผชิญกับภาวะไร2ระเบียบด2านความสัมพันธEระหวFาง
ประเทศ อาทิ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ซึ่งเป_นสัญญาณตัวอยFางของกระแส 
อโลกาภิวัตนE (Deglobalization) ที่แตFละประเทศต2องการที่จะแยกตัวเป_นเอกเทศ (Isolationism) เพื่อรักษา
ผลประโยชนEของประเทศตน ซึ่งขัดแย2งจากกระแสโลกาภิวัตนEเดิมที่มุFงเน2นความรFวมมือและลดกำแพงภาษี 
(Tariff) ระหวFางกัน 

การเปลี่ยนแปลงข2างต2นล2วนสร2างความไมFแนFนอน และเริ่มสFงผลกระทบตFอเสถียรภาพ ความมั่นคง 
และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจการค2าโลกในวงกว2าง และกFอให2เกิดคำถามถึงการเปลี่ยนผFานสูFระเบียบโลก
ใหมF รวมทั้งผลกระทบท่ีจะมีตFอทิศทางการค2าการลงทุนโลก และความสัมพันธEระหวFางประเทศในอนาคต  
คณะผู2วิจัยจากจุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัยจึงมีความจำนงที่จะทำงานวิจัย เพื่อศึกษาแนวโน2มการเปลี่ยนแปลง
ของระเบียบโลกใหมF (New World Order) ในมิติตFางๆ อาทิ ด2านการค2า การลงทุน การเมือง ความมั่นคง 
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ความสัมพันธEระหวFางประเทศ และเทคโนโลยี ท่ีสFงผลกระทบตFอระบบการค2าโลก เพื่อกำหนดจุดยืนและ
แนวทางของประเทศไทยในการรับมือและใช2ประโยชนEจากระบบการค2าโลกในอนาคต 

2. วัตถุประสงค7  

1) เพ่ือศึกษาแนวโน2มการเปล่ียนแปลงของระเบียบโลกใหมF (New World Order) ในมิติตFางๆ อาทิ ด2าน
การค2า การลงทุน การเมือง ความมั่นคง ความสัมพันธEระหวFางประเทศ และเทคโนโลยี ที่สFงผล
กระทบตFอระบบการค2าโลกภายใต2สถานการณEตFางๆ (Scenarios) ท่ีอาจเป_นไปได2 

2) เพื่อจัดทำข2อเสนอเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืน แนวทางของประเทศไทยในการรับมือ และใช2
ประโยชนEจากระบบการค2าโลกในอนาคต เพื่อให2ไทยได2รับประโยชนEสูงสุด และเกิดผลกระทบทางลบ
น2อยท่ีสุด     

3) เพื่อให2หนFวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทราบแนวโน2มการเปลี่ยนแปลงด2านตFางๆ อาทิ 
การค2า การลงทุน การเมือง ความมั่นคง ความสัมพันธEระหวFางประเทศ และเทคโนโลยี ของโลกใน
ปxจจุบันและอนาคตที่จะสFงผลกระทบตFอระบบการค2า รวมถึงแนวทางการรับมือ การปรับตัว และวาง
กลยุทธEจากโอกาสทางการค2าของไทยในอนาคต 
 

3. ขอบเขตการดำเนินการ  

 คณะผู2วิจัยจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกสูFระเบียบโลกใหมF โดยเน2นศึกษานโยบายการ
กำหนดทFาทีความสัมพันธEระหวFางประเทศใน 4 มิติ ได2แกF มิติการเมือง-ความมั่นคง มิติเศรษฐกิจการค2า การ
ลงทุน มิติสังคม-วัฒนธรรมซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล2อม และมิติการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  โดยประเทศที่จะ
ทำการศึกษาถึงอิทธิพลตFอการจัดระเบียบโลกใหมF และผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบตFอประเทศไทย ได2แกF 
จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีและญี่ปุéน ประชาคมอาเซียน สหภาพยุโรป อินเดียและเอเชียใต2 และนำผลการศึกษา
มาจัดทำข2อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาครัฐและเอกชนในการกำหนดจุดยืนและแนวทางของประเทศไทย
ในการรับมือและใช2ประโยชนEจากระบบการค2าโลกในอนาคต ทั้งนี้ การศึกษาวิเคราะหEจะครอบคลุมประเทศ
อ่ืนๆ เชFน ตะวันออกกลาง รัสเซีย แอฟริกา หากเก่ียวข2องกับมิติหรือประเด็นข2างต2นด2วย 

โดยมีขอบเขตการดำเนินการ ดังน้ี   

3.1 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และวิธีการดำเนินโครงการโดยละเอียด ให2ครอบคลุมวัตถุประสงคE
และขอบเขตของงาน 

3.2 ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาและรวบรวมข2อมูล ทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิ ทั้งภายในประเทศและ
ตFางประเทศ  โดยการศึกษาวิจัยเอกสาร และการวิจัยภาคสนาม/สัมภาษณEผู2มีสFวนได2สFวนเสียในภาครัฐ 
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ภาคเอกชน และภาควิชาการ และ/หรือศึกษารวบรวมข2อมูลโดยวิธีการอื่นๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
โลกในมิติตFางๆ อาทิ ด2านการค2า การลงทุน การเมือง ความมั่นคง ความสัมพันธEระหวFางประเทศ เทคโนโลยี 
และ/หรือมิติอ่ืนๆ ท่ีสFงผลตFอเศรษฐกิจการค2าโลก ต้ังแตFปxจจุบัน และแนวโน2มในอนาคต 

3.3 วิเคราะหEและคาดการณEแนวโน2มระเบียบโลกในอนาคต (New World Order) ในมิติตFางๆ อาทิ 
การค2า การลงทุน การเมือง ความม่ันคง ความสัมพันธEระหวFางประเทศ เทคโนโลยี และ/หรือมิติอ่ืนๆ ตลอดจน
สถานการณE (Scenarios) ตFางๆ ที่เป_นไปได2 ซึ่งรวมถึงประเด็นท่ีจะเป_นโอกาสและความท2าทาย/อุปสรรคด2าน
เศรษฐกิจการค2าในอนาคต 

3.4 วิเคราะหEและคาดการณEผลกระทบจากแนวโน2มระเบียบโลกในอนาคต และสถานการณE 
(Scenarios) ตFางๆ ท่ีมีตFอทิศทาง/รูปแบบการค2า การลงทุน ในระดับโลกและระดับภูมิภาค และความสัมพันธE
ระหวFางประเทศ/ระหวFางภูมิภาค  โดยครอบคลุมภูมิภาคสำคัญ เชFน สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และตลาด
เกิดใหมF ตลอดจนวิเคราะหEและคาดการณEผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบตFอประเทศไทย  

3.5 จัดประชุมกลุFมยFอย (Focus Group) / เสวนาระดมสมอง / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อยFางน2อย 2 
คร้ัง โดยมีจำนวนผู,เข,าร1วมรวมกันไม1น,อยกว1า 90 คน ซ่ึงครอบคลุมท้ังผู2เข2ารFวมงาน วิทยากร และคณะกรรมการ/
บุคลากรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค2า เพื่อแลกเปลี่ยนข2อมูล และรวบรวมความคิดเห็นจาก
ผู2เกี่ยวข2องหรือผู2มีสFวนได2สFวนเสียเกี่ยวกับแนวโน2มระเบียบโลกในอนาคต ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และกรอบ
ข2อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางการดำเนินการของไทย 

3.6 จัดทำรFางข2อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) ซึ่งประกอบด2วย การกำหนด
จุดยืนของประเทศไทย วิสัยทัศนE/เปÉาหมาย และแนวทางการดำเนินการของประเทศ ด2านการค2า การลงทุน 
ความสัมพันธEระหวFางประเทศ และด2านอื่นๆ ในการรับมือและใช2ประโยชนEจากระบบการค2าโลกในอนาคต  
โดยระบุหนFวยงานภาครัฐและเอกชนที ่เกี ่ยวข2อง และสิ ่งที ่แตFละหนFวยงานควรดำเนินการ ตลอดจน
ข2อเสนอแนะ/กลยุทธEในการปรับตัวและใช2ประโยชนEของภาครัฐและเอกชน ทั้งในระยะสั้น (1 – 2 ปï) และ
ระยะกลาง (3 – 5 ปï) 

3.7 จัดประชุมกลุFมยFอย (Focus Group) / เสวนาระดมสมอง / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อยFางน2อย 1 
ครั ้ง โดยมีจำนวนผู2เข2ารFวมแตFละครั ้งไมFน2อยกวFา 45 คน ซึ ่งครอบคลุมทั้งผู 2เข2ารFวมงาน วิทยากร และ
คณะกรรมการ/บุคลากรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค2า เพื่อแลกเปลี่ยนข2อมูล และรวบรวมความ
คิดเห็นจากผู2เกี ่ยวข2องหรือผู2มีสFวนได2สFวนเสียเกี่ยวกับรFางข2อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืน  
แนวทางการดำเนินการของไทยในการรับมือและใช2ประโยชนEจากการค2าโลกในอนาคต และข2อเสนอแนะ/ 
กลยุทธEในการปรับตัวและใช2ประโยชนEของภาคเอกชน 
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3.8 จัดสัมมนาเสนอผลการศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู2เข2ารFวมการ
สัมมนาจำนวนไมFน2อยกวFา 180 คน ซึ่งครอบคลุมทั้งผู2เข2ารFวมงาน วิทยากร และคณะกรรมการ/เจ2าหน2าที่จาก
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค2า เพื ่อนำเสนอผลการศึกษาและข2อเสนอแนะตFอผู 2เกี ่ยวข2องท้ัง
หนFวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ 

3.9 นำข2อมูลและความคิดเห็นที่ได2จากการสัมมนามาจัดทำผลการศึกษาและข2อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ฉบับสมบูรณE 

3.10 จัดทำสื่อและดำเนินการประชาสัมพันธE เพื่อสร2างการรับรู2 กระตุ2นการมีสFวนรFวม และเผยแพรF
ผลการศึกษา ผFานส่ือและชFองทางตFางๆ ท่ีมีศักยภาพในการเข2าถึงกลุFมเปÉาหมาย  

3.11 จัดการประชุมและรายงานความคืบหน2าตFอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ2างท่ีปรึกษา และ
บุคลากรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค2าอยFางสม่ำเสมอตามความเหมาะสมของระยะเวลาการดำเนิน
โครงการ เพื่อรายงานความคืบหน2าการดำเนินงาน ผลการศึกษา และรวบรวมข2อมูล ปxญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 
และรFวมกันพิจารณาตัดสินใจในประเด็นตFางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

3.12 จัดหาวัสดุ/อุปกรณEที่จำเป_นต2องใช2ในการดำเนินโครงการ โดยคำนึงถึงประโยชนEของการใช2งาน 
และความเหมาะสมสอดคล2องกับภารกิจของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค2า กระทรวงพาณิชยE 

4. ขั้นตอนการดำเนินการและวิธีการศึกษา 

• กิจกรรมที่ 1: จัดทำแผนการดำเนินโครงการและวิธีการดำเนินโครงการโดยละเอียด ให2
ครอบคลุมวัตถุประสงคEและขอบเขตของงาน 
 

• กิจกรรมที่ 2: ทบทวนวรรณกรรม ศึกษา และรวบรวมขHอมูลทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยเน2น
ข2อมูลทุติยภูมิ ทั้งภายในประเทศและตFางประเทศ โดยการศึกษาจากหนังสือ ตำรา งานวิจัย
เอกสารและการวิจัยภาคสนาม บทความวิชาการจากแหลFงตFางๆ และการวิจัยภาคสนาม/
สัมภาษณEผู2มีสFวนได2สFวนเสียในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ และ/หรือศึกษารวบรวม
ข2อมูลโดยวิธีการอื ่นๆ เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงระเบียบโลกในมิติตFางๆ อาทิ ด2านการค2า  
การลงทุน การเมือง ความมั่นคง ความสัมพันธEระหวFางประเทศ เทคโนโลยี และ/หรือมิติอื่นๆ ท่ี
สFงผลตFอเศรษฐกิจการค2าโลก ต้ังแตFปxจจุบัน และแนวโน2มในอนาคต 
 

• กิจกรรมที ่  3: ระดมสมอง (Focus Group) และสัมภาษณE (In-depth Interview) จาก
นักวิชาการ ผู2ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตFางๆ ผู2มีสFวนได2สFวนเสียในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
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ประชาสังคม  โดยการระดมสมองจะเกิดข้ึนในลักษณะกลุFมยFอยระหวFางคณะผู2วิจัยกับผู2เชี่ยวชาญ 
และที่ปรึกษาของโครงการ โดย ในการดำเนินการสัมภาษณEเชิงลึก สนทนา และระดมสมอง 
คณะผู 2ว ิจ ัยได 2ใช 2ว ิธ ีการพบปะสนทนาทั ้งแบบพบหน2า และการประชุมทางไกล (VDO 
Conference) 

• กิจกรรมที่ 4: วิเคราะห]และคาดการณ]แนวโนHมและผลกระทบจากระเบียบโลกในอนาคต 
(New World Order) โดยวิธี Applied PEST Analysis เพื่อศึกษาระเบียบโลกใหมFใน 4 มิติ 
ได2แกF มิติการเมือง-ความมั่นคง มิติเศรษฐกิจการค2า การลงทุน มิติสังคม-วัฒนธรรม และมิติการ
พัฒนาอยFางยั ่งยืน และประเด็นทางด2านสิ ่งแวดล2อม  โดยจะกำหนดรูปแบบสถานการณE 
(Scenarios) ตFางๆ ที่เป_นไปได2 ซึ่งรวมถึงประเด็นที่จะเป_นโอกาส ความท2าทาย อุปสรรคด2าน
เศรษฐกิจ และทิศทาง/รูปแบบการค2าและการลงทุนในอนาคต ทั้งในระดับโลกและในภูมิภาค
อาเซียน ความสัมพันธEระหวFางประเทศ/ระหวFางภูมิภาค ตลอดจนวิเคราะหEและคาดการณE
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบตFอประเทศไทย  

• กิจกรรมที่ 5: จัดประชุมกลุqมยqอยเพื่อระดมสมอง (Focus Group) ในรูปแบบของการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง โดยมีจำนวนผู2เข2ารFวมรวมกันไมFน2อยกวFา 90 คน (ซึ่งครอบคลุมท้ัง
ผู2รFวมวิจัย วิทยากร และคณะกรรมการ/บุคลากรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค2า)  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข2อมูลและรวบรวมความคิดเห็นจากผู2เกี่ยวข2อง หรือผู2มีสFวนได2สFวนเสีย เกี่ยวกับ
แนวโน2มระเบียบโลกในอนาคต (ที่ได2ผFานการวิเคราะหEมาแล2วจากกิจกรรมที่ 4) เพื่อรFวมกันรับรู2
และรFวมวิเคราะหEผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือเปûดโอกาสในการรับฟxงข2อเสนอแนะ อันนำไปสูF
การหาข2อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางการดำเนินการของไทย ซ่ึง
คณะผู2วิจัยได2มีการจัดระดมสมองจำนวน 2 ครั้งผFานระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี 
o การประชุมระดมสมองครั้งที่ 1 หัวข2อ: โลกมุสลิมในระเบียบโลกใหมFนัยตFอประเทศไทย

โดยมีวิทยากร คือ ดร.ศราวุฒิ อารียE ผู 2ชFวยศาสตราจารยE ดร.มาโนชญE อารียE ดร.
ประเสริฐ สุขศาสนEกวิน และ ดร.ยาสมิน ชัตตารE มีผู2ดำเนินรายการ คือ ดร.รุสตั้ม หวันสู 
และ ดร.บัณฑิต อารอมัน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00-22.00 น. โดยมี
จำนวนผู2เข2ารFวมการระดมสมองระหวFาง 40-50 คน  

o การประชุมระดมสมองครั้งที่ 2 หัวข2อ: การศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสูFระเบียบโลก
ใหมF New World Order โดยมีวิทยากร คือ รองศาสตราจารยE ดร.อักษรศรี พานิชสาสEน 
คุณอดุลยE โชตินิสากรณE และ คุณฐากร ปûยะพันธE และมีผู 2ดำเนินรายการ คือ รอง
ศาสตราจารยE ดร.ชโยดม สรรพศรี และ รองศาสตราจารยE ดร.ปûติ ศรีแสงนาม โดย
จัดการระดมสมองในวันที่  9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00-18.00 น. และมีจำนวน
ผู2เข2ารFวมการระดมสมองประมาณ 140-150 คน 
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• กิจกรรมที ่ 6: จัดทำรqางขHอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาครัฐและเอกชน (Policy 
Recommendation) ซึ่งประกอบด2วย การกำหนดจุดยืนของประเทศไทย วิสัยทัศนE/เปÉาหมาย 
และแนวทางการดำเนินนโยบายความสัมพันธEระหวFางประเทศในด2านการค2า การลงทุน ในการ
รับมือและใช2ประโยชนEจากระบบการค2าโลกในอนาคต โดยระบุหนFวยงานภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวข2อง และสิ่งที่แตFละหนFวยงานควรดำเนินการ ตลอดจนข2อเสนอแนะ/กลยุทธEในการปรับตัว
และใช2ประโยชนEของภาครัฐและเอกชน ท้ังในระยะส้ัน (1 – 2 ปï) และระยะกลาง (3 – 5 ปï) 

• กิจกรรมที่ 7: จัดประชุมกลุqมยqอยเพื่อระดมสมอง (Focus Group) ในรูปแบบของการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีจำนวนผู2เข2ารFวมแตFละครั้งไมFน2อยกวFา 45 คน (ซึ่งครอบคลุม
ทั้งผู2รFวมวิจัย วิทยากร และคณะกรรมการ/บุคลากรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค2า) 
เพื่อแลกเปลี่ยนข2อมูล และรวบรวมความคิดเห็นจากผู2เกี่ยวข2อง หรือผู2มีสFวนได2สFวนเสีย เกี่ยวกับ
รFางข2อเสนอแนะเชิงนโยบาย (จากกิจกรรมท่ี 6) ในการกำหนดจุดยืน และแนวทางการดำเนินการ
ของไทยในการรับมือและใช2ประโยชนEจากการค2าโลกในอนาคต และข2อเสนอแนะ/กลยุทธEในการ
ปรับตัวและใช2ประโยชนEของภาครัฐและเอกชน  โดยได2มีการการประชุมระดมสมองในหัวข2อ: 
ประเทศไทยกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงสูFระเบียบโลกใหมF New World Order เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห2องกิติยากรวรลักษณE ชั้น 4 สำนักงานปลัด กระทรวง
พาณิชยE โดยมีจำนวนผู2เข2ารFวมการระดมสมองทั้งในห2องประชุม และในรูปแบบการประชุม
ทางไกลจำนวน 102-180 คน 

• กิจกรรมที่ 8: จัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษา โดยได2มีการจัดสัมมนาหัวข2อ ประเทศไทยกับทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงสูFระเบียบโลกใหมF New World Order เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 
13.00-17.00 น. ณ ห2องประชุมชั ้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณE
มหาวิทยาลัย โดยมีจำนวนผู2เข2ารFวมการระดมสมองทั้งในห2องประชุม และผFานระบบการประชุม
ทางไกลจำนวน 250 คน 

• กิจกรรมท่ี 9 จัดทำรายงานผลการศึกษาและขHอเสนอแนะเชิงนโยบาย ฉบับสมบูรณ] 

• กิจกรรมท่ี 10: จัดทำส่ือและดำเนินการประชาสัมพันธ] เพ่ือสร2างการรับรู2 กระตุ2นการมีสFวนรFวม 
และเผยแพรFผลการศึกษา ผFานสื่อและชFองทางตFางๆ ที่มีศักยภาพในการเข2าถึงกลุFมเปÉาหมาย 
ดังน้ี 

(1) ออกแบบอินโฟกราฟûก (Infographic) เพื่อประชาสัมพันธEเชิญเข2ารFวมประชุม/สัมมนา 
จำนวน 1 ชิ้น และเพื่อเผยแพรFผลการศึกษา จำนวน 1 ชิ้น โดยเผยแพรF Infographic ดังกลFาว
ผFานสื่อออนไลนEของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค2า กระทรวงพาณิชยE และชFองทาง
อ่ืนๆ รวมไมFน2อยกวFา 6 คร้ัง 
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(2) ออกแบบโปสเตอรEประชาสัมพันธEแบบ Infographic ขนาด A3 จำนวน 1 ชิ้น เพื่อเชิญ
เข2ารFวมประชุม/สัมมนา และผลิตโดยใช2กระดาษอารEตมันความหนาไมFต่ำกวFา 160 แกรม จำนวน
ไมFน2อยกวFา 50 แผFน  

(3) ออกแบบแผFนพับแบบ Infographic ขนาด A4 พับครึ ่งเป_น A5 จำนวน 1 ชิ ้น เพ่ือ
เผยแพรFผลการศึกษา และผลิตโดยใช2กระดาษอารEตมันความหนาไมFต่ำกวFา 130 แกรม จำนวนไมF
น2อยกวFา 300 แผFน  

(4) จัดสัมภาษณE/สนทนา/เผยแพรFข2อมูลในรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธEการดำเนิน
โครงการและผลการศึกษา โดยเผยแพรFทางวิทยุเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนอยFางน2อย 2 
คร้ัง ซ่ึงรายการวิทยุท่ีจะนำเสนอข2อมูลของโครงการวิจัย ได2แกF  

- รายการ We are ASEAN+ ออกอากาศทางสถานีวิทยุแหFงจุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย 
FM101.5MHz 

- รายการ Thinking ASEAN ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. FM96.5MHz คล่ืนความคิด 
รวมทั้งในคอลัมนE “เศรษฐเสวนา จุฬาฯทัศนะ” หนังสือพิมพEฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันพุธของ

ทุกสัปดาหE และในสำนักขFาวออนไลนE อาทิ the101.world และ the Standard เป_นต2น 
• กิจกรรมท่ี 11: จัดการประชุมและรายงานความคืบหนHาตqอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จHางท่ีปรึกษา และบุคลากรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร]การคHาอยqางสม่ำเสมอ ตามความ
เหมาะสมของระยะเวลาการดำเนินโครงการ  เพื ่อรายงานความคืบหน2าการดำเนินงาน  
ผลการศึกษา และรวบรวมข2อมูล ปxญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งรFวมกันพิจารณาตัดสินใจใน
ประเด็นตFางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

โดยที่ปรึกษาเป_นผู2รับผิดชอบคFาใช2จFายตFางๆ ที่เกี่ยวข2องกับการประชุมกลุFมยFอย (Focus 
Group) / เสวนาระดมสมอง/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสัมมนานำเสนอผลการศึกษา และการ
ประชุมรFวมกับคณะกรรมการ/บุคลากรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค2า ตามกิจกรรมท่ี 
3, 5, 7, 8 และ 11  

• กิจกรรมที่ 12: จัดหาวัสดุ/อุปกรณEที่จำเป_นต2องใช2ในการดำเนินโครงการ โดยคำนึงถึงประโยชนE
ของการใช2งาน และความเหมาะสมสอดคล2องกับภารกิจของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรE
การค2า กระทรวงพาณิชยE 
  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
การดำเนินโครงการสามารถพิจารณาได2จากตารางท่ี 1.1 
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6. ผลที่คาดวMาจะไดPรับ 

เชิงปริมาณ  

• รายงานผลการศึกษาประเด็นแนวโน2มการเปลี ่ยนแปลงของระเบียบโลกใหมF (New World 
Order) และผลกระทบตFอระบบการค2าโลกและตFอประเทศไทย  

• ข2อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาครัฐและเอกชน (Policy Recommendation) ในการกำหนด
จุดยืนของประเทศไทย และแนวทางการรับมือและใช2ประโยชนEจากระบบการค2าโลกในอนาคต 
ตลอดจนข2อเสนอแนะ/กลยุทธEสำหรับภาครัฐและเอกชน  

• ผู2เข2ารFวมการสัมมนาเสนอผลการศึกษา มีจำนวนไมFน2อยกวFา 180 คน (ซึ่งครอบคลุมทั้งผู2เข2ารFวม
งาน วิทยากร และคณะกรรมการ/บุคลากรสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค2า) 
 

เชิงคุณภาพ 

หนFวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทราบและตระหนักถึงแนวโน2มการเปลี่ยนแปลง
ด2านตFางๆ เชFน การค2าการลงทุน การเมือง ความมั่นคง และความสัมพันธEระหวFางประเทศของโลกใน
ปxจจุบันและอนาคตท่ีจะสFงผลกระทบตFอระบบการค2า รวมถึงแนวทางการรับมือ การปรับตัว และวาง
กลยุทธEจากโอกาสทางการค2าของไทยในอนาคต   
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ตารางท่ี 1.1: ตารางแผนปฏิบัติการ 

เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 
สัปดาห.ท่ี 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กิจกรรมท่ี 1: จัดทำแผนการดำเนินโครงการและวิธีการดำเนิน
โครงการโดยละเอียดให@ครอบคลุมวัตถุประสงค. และขอบเขตของ
งาน 

X X X X                     

กิจกรรมที่ 2:  ทบทวนวรรณกรรม และศึกษารวบรวมข@อมูลท้ัง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

X X X                      

สOงรายงานผลการศึกษาข้ันต@น (Inception Report)    X                     

กิจกรรมที่ 3: ระดมสมอง (Focus Group) สัมภาษณ. (In-depth 
Interview) จากนักวิชาการ ผู@ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตOางๆ ผู@มี
สOวนได@สOวนเสียในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดย
การระดมสมองจะเกิดขึ้นในลักษณะกลุOมยOอยระหวOางคณะผู@วิจัย 
กับผู@เช่ียวชาญ และท่ีปรึกษาของโครงการ 

    X X X X X X X X             

กิจกรรมที่ 4: วิเคราะห.และคาดการณ.แนวโน@มและผลกระทบจาก
ระเบ ียบโลกในอนาคต (New World Order)  โดยว ิธ ี  PEST 
Analysis เพื่อศึกษาระเบียบโลกใหมOใน 4 มิติ ได@แกO มิติการเมือง-
ความมั่นคง (P: Political-Securities) มิติเศรษฐกิจการค@า การ
ลงทุน (E: Economics) มิติสังคม-วัฒนธรรมซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล@อม 
(S: Socio-Cultural) และมิติการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี      

         X X X X X X X         
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เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 
สัปดาห.ท่ี 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

(T: Technology) โดยจะกำหนดรูปแบบสถานการณ. (Scenarios) 
ตOางๆ ท่ีเป{นไปได@ 

กิจกรรมที่ 5: จัดประชุมกลุOมยOอยเพื่อระดมสมอง (Focus Group) 
ครั้งที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีจำนวนผู@เข@ารOวมไมOน@อยกวOา 
45 คน เพื ่อแลกเปลี ่ยนข@อมูลและรวบรวมความคิดเห็นจาก
ผู@เก่ียวข@องหรือผู@มีสOวนได@สOวนเสีย 

            X            

กิจกรรมที่ 5: จัดประชุมกลุOมยOอยเพื่อระดมสมอง (Focus Group) 
ครั้งที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีจำนวนผู@เข@ารOวมไมOน@อยกวOา 
45 คน เพื ่อแลกเปลี ่ยนข@อมูลและรวบรวมความคิดเห็นจาก
ผู@เก่ียวข@องหรือผู@มีสOวนได@สOวนเสีย 

              X          

สOงรายงานผลการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report)                X         

ก ิจกรรมท่ี 6: จ ัดทำร Oางข @อเสนอแนะเช ิงนโยบาย (Policy 
Recommendation)  ก า รกำหนดจ ุ ดย ื นของประ เทศ ไทย 
วิสัยทัศน./เปÑาหมาย และแนวทางการดำเนินนโยบายความสัมพันธ.
ระหวOางประเทศ 

               X X X X X     

กิจกรรมที่ 7: จัดประชุมกลุOมยOอยเพื่อระดมสมอง (Focus Group) 
ในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั ้ง โดยมี
จำนวนผู@เข@ารOวมไมOน@อยกวOา 45 คน  เพื่อแลกเปลี่ยนข@อมูลและ

                   X     
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เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 
สัปดาห.ท่ี 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

รวบรวมความคิดเห็นจากผู @เกี ่ยวข@องหรือผู @ม ีสOวนได@สOวนเสีย 
เก่ียวกับรOางข@อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

กิจกรรมที ่ 8: จัดสัมมนานำเสนอผลการศึกษา โดยจะจัดงาน
สัมมนาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1 ครั้ง โดยมี
ผู@เข@ารOวมการสัมมนาจำนวนไมOน@อยกวOา 180 คน 

                      X  

กิจกรรมที่ 9: จัดทำรายงานผลการศึกษาและข@อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ฉบับสมบูรณ. 

                  X X X X X X 

กิจกรรมท่ี 10: จัดทำส่ือและดำเนินการประชาสัมพันธ.                     X X X X 

สOงรายงานฉบับสมบูรณ. (Final Report)                        X 
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7. คณะผู)วิจัย 

รองศาสตราจารย- ดร.ป1ติ ศรีแสงนาม หัวหน:า

โครงการ 

ผู:อำนวยการฝBายวิชาการ ศูนย-อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย- ดร.ชโยดม สรรพศรี นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

Professor Martin Holland นักวิจัย National Centre for Research on Europe, 

University of Canterbury 

ผู:ชkวยศาสตราจารย- สุรัตน- โหราชัยกุล นักวิจัย ผู:อำนวยการ ศูนย-อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

ผู:ชkวยศาสตราจารย- ดร. จิรยุทธ- สินธุพันธุ- นักวิจัย ผู:อำนวยการ ศูนย-เอเชียใต:ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

อาจารย- ดร.อาร-ม ต้ังนิรันดร- นักวิจัย คณะนิติศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

อาจารย-  

ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท- 

นักวิจัย คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล:อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร- (นิด:า) 

ดร.บัณฑิต อารอมัน นักวิจัย ศูนย-เอเชียใต:ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลัย 

นาย เสกสรร อานันทศิริเกียรติ  นักวิจัย นักวิจัย สถาบันคลังปvญญาด:านยุทธศาสตร-ชาติ 

โรสนี นูรฟารีดา แกสมาน นักวิจัย คณะนิเทศศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

ดลลดา ช่ืนจันทร-  นักวิจัย คณะนิเทศศาสตร- จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2: ทบทวนวรรณกรรม 

คณะผู)วิจัยจะทำการทบทวนวรรณกรรมโดยแบ:งการนำเสนอเป@น 3 ส:วนหลัก โดย ส"วนที่ 1 ระเบียบ
โลก ณ ป4จจุบันและแนวโน9มในอนาคต เน)นมิติสถานการณEทางการเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจ ตลอดจน
สังคม-วัฒนธรรม ในระดับประเทศและภูมิภาคต:างๆ ที่มีความสัมพันธEกับประเทศไทยอย:างมีนัยสำคัญ  โดย
ประเทศและภูมิภาคที่จะทำการทบทวนวรรณกรรม ได)แก: การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในระดับโลก ซึ่งมี
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป@นแกนนำในช:วงระยะเวลาตั้งแต:ตอนปลายของทศวรรษ 1980 จีน เอเชียตะวันออก 
(ญี่ปุ_น และเกาหลีใต)) โลกมุสลิม เอเชียใต) โลกมลายู ประชาคมอาเซียน และสหภาพยุโรป จากนั้นจะเป@นการ
สรุปสถานการณEท่ัวโลก โดยพิจารณาใน  

1) มิติการเมือง-ความม่ันคงและความสัมพันธEระหว:างประเทศ  

2) เศรษฐกิจ การค)า การลงทุน และเทคโนโลยี และ  

3) สังคม-วัฒนธรรม 

ส"วนที่ 2 จะเปAนการทบทวนวรรณกรรมการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในมิติเศรษฐกิจ โดยในส:วนท่ี 
2 จะเริ่มต)นจากการสรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก (Global Trends) ที่คาดว:าจะเกิดขึ้นในช:วง
ระหว:างปm 2020 ถึง 2030 ก:อนที่จะสรุปภาพรวมสถานการณEภาวะเศรษฐกิจไทยในช:วงของการเปลี่ยนผ:าน 
ทั้งในมิติโครงสร)างการผลิต เทคโนโลยีการผลิต รูปแบบการค)าและการลงทุน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงในห:วงโซ:มูลค:าระดับโลก (Global Value Chains: GVCs) ที่เข)าสู:ยุคการกระจายตัวของการผลิต
ยุคที่ 3 (The Third Unbundling) และมีอีกหนึ่งปvจจัยเร:งที่สำคัญ คือ สถานการณEปvจจุบันที่การระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุEใหม: (โควิด-19) กำลังเกิดขึ้นและส:งผลกระทบโดยตรงต:อความสัมพันธEของทุกภาค
ส:วนในทุกระดับ  ดังน้ัน ในการวิเคราะหEแนวโน)มอนาคต คณะผู)วิจัยจึงรวบรวมมุมมองของนักสังเกตการณEชาว
ไทยต:อระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ไว)ในส:วนนี้ด)วย จากนั้นจะเชื่อมโยงมิติ
ทางเศรษฐกิจเข)ากับหลักการ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย:างย่ังยืน 

ในส:วนที่ 3 คณะผู)วิจัยจะบูรณาการสถานการณEการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธEระหว:างประเทศที่กล:าวถึงในส:วนที่ 1 มาวิเคราะหEร:วมกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะทาง
เศรษฐกิจของไทยที่ต)องการพัฒนาอย:างยั่งยืนในส:วนที่ 2  เพื่อแสวงหาภาคการผลิตที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการพัฒนา ซึ่งถือเป@นกลไกสำคัญในการดำเนินนโยบาย กำหนดจุดยืน และท:าที รวมทั้งรูปแบบการค)าและ
การลงทุนที ่เหมาะสม อันจะส:งผลให)ประเทศไทยสามารถพัฒนาได)อย:างยั ่งยืนในระเบียบโลกที ่กำลัง
เปล่ียนแปลงไป   



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

14 

โดยในเบื้องต)น คณะผู&วิจัยเชื่อเป2นอย4างย่ิงว4าจากสถานการณ;ป<จจุบันที่มีการแพร4ระบาดของโรค 

โควิด-19 อย4างรุนแรง  เปKาหมายการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในระยะส้ัน 1-3 ปT จะต&องเน&นเปKาหมายการ

พัฒนาอย4างยั่งยืน โดยเฉพาะการสร&างสุขภาวะและความสุขอย4างยั่งยืนให&แก4ประชาชน  ในขณะที่เปKาหมาย

เดิมคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย4างมีเสถียรภาพ ก็ยังคงเป2นเปKาหมายที่ต&องพิจารณาในระยะกลางถึง

ระยะยาว ในอีก 3-5 ปTขึ้นไป  ดังนั้น ใน ส"วนท่ี 3 รายละเอียดของภาคการผลิต 4 ประเภทที่คณะผู9วิจัย
เสนอแนะ จึงได)แก: 

1) อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry)  

2) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High-Technology-Industry)  

3) อุตสาหกรรมการท:องเท่ียว และการเสริมสร)างสุขภาพ (Tourism and Wellness Industry) และ  

4) อุตสาหกรรมความคิดสร)างสรรคE (Creative Industry)  
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ส"วนที่ 1: ระเบียบโลก ณ ป5จจุบันและแนวโน:มในอนาคต 

1.1 ระเบียบโลก ณ ป6จจุบันอันมีสหรัฐอเมริกาเป@นผูCนำ 

นักประวัติศาสตรEและนักรัฐศาสตรEจำนวนมากต:างเห็นพ)องต)องกันว:า การศึกษาอำนาจระดับโลก หรือ
การศึกษารัฐที ่มีศักยภาพ รัฐที ่สามารถสร)างความแตกต:างได)นั ้น เป@นสิ ่งจำเป@นต:อการทำความเข)าใจ
ความสัมพันธEระหว:างประเทศ  คงเป@นเพราะเหตุผลนี้ วรรณกรรมประวัติศาสตรEการทูตจึงเป@นประวัติศาสตรE
ของมหาอำนาจที่สร)างความแตกต:างได)เสียเป@นส:วนใหญ:  สำหรับประเทศที่ไม:ใช:มหาอำนาจโลกอย:างประเทศ
ไทย ยิ่งจำเป@นมากที่จะต)องศึกษาทำความเข)าใจอำนาจในระดับโลก มิฉะนั้นแล)ว ประเทศไทยอาจจะไม:
สามารถเพ่ิมพูนผลประโยชนEแห:งชาติ สร)างความม่ังค่ัง ความม่ันคง และการพัฒนาท่ีย่ังยืนสำหรับตนได) 

 มหาอำนาจย:อมสร)างความแตกต:างได)เสมอ การศึกษาประเทศมหาอำนาจในอดีตพบว:าสงคราม
จำนวนมากในช:วงสองศตวรรษที่ผ:านมา มีมหาอำนาจเข)าไปเกี่ยวข)องเสียเป@นส:วนใหญ: นอกจากสงครามแล)ว 
วิกฤตการณEระหว:างประเทศจำนวนไม:น)อยก็มีมหาอำนาจเกี่ยวข)องเป@นจำนวนมาก  งานเขียนของกอคแมน 
และมาออซ (Gochman และ Maoz) ในปm 1984 ชี้ให)เห็นชัดเจนว:า กว:าครึ่งหนึ่งของความขัดแย)งที่มีทหาร
เกี่ยวข)องนั้น มหาอำนาจมีบทบาทอย:างสม่ำเสมอ  มหาอำนาจกำหนดวาระทางเศรษฐกิจให)โลก และมีวิธีทำ
ให)ประเทศต:างๆ ทำตามวาระของตนได)ด)วย ตัวอย:างที่ชัดเจนคือกฎกติกาการค)าการลงทุนโดยองคEกรระหว:าง
ประเทศท่ีสร)างข้ึนโดยกลุ:มท่ีสหรัฐอเมริกาเป@นผู)นำนับต้ังแต:ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป@นต)นมา  

แล)วใครเล:าเป@นมหาอำนาจ นี่ย:อมเป@นคำถามข)อสำคัญ  เพราะการตอบคำถามข)อนี้ต)องมีเกณฑEชี้วัด 
แต:ก:อนที่จะกล:าวถึงเกณฑE จำเป@นต)องเข)าใจก:อนว:าคำว:า Major Powers หรือ Great Powers ที่ภาษาไทย
มักจะแปลเป@นคำเดียว คือ “มหาอำนาจ” นั ้นไม:เคยปรากฏในวรรณกรรมประวัติศาสตรEการทูตหรือ
วรรณกรรมทางวิชาการเลยจนกระทั่งศตวรรษที่ 19  กล:าวคือ คำว:า “มหาอำนาจ” ไม:เคยปรากฏเลยจน
คอนเสิร Eตออฟยุโรป (Concert of Europe) หรือสภาแห:งเว ียนนา (Congress of Vienna) เกิดขึ ้นใน 
ปm 1814 – 1815 เมื่อมหาอำนาจยุโรปต)องมารวมตัวกันเพื่อไม:ให)การกระทำแบบนโปเลียนเกิดขึ้นอีก  เพราะ
การกระทำน้ีได)สั่นคลอนสันติภาพและความมั่นคงของยุโรปทั้งหมด  ถ)าใช)ศัพทEภาษาของเคลเมนทE ฟอน  
เมทเทอรEนิช (Clement von Metternich) รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการต:างประเทศออสเตรีย หนึ ่งใน
ผู)ออกแบบคอนเสิรEตออฟยุโรป ก็คือเพ่ือ “ยุติสงคราม และยืนกรานให&ทุกประเทศทำตามสนธิสัญญาท่ีมีอยู4”  

 เคนเนท วอลซE (Kenneth Waltz) นักวิชาการด)านความสัมพันธEระหว:างประเทศคนสำคัญของโลก ผู)
ก:อตั้งทฤษฎีสัจนิยมใหม: (Neo-Realism) เคยเสนอเกณฑE 5 ข)อ เพื่อวัดว:าประเทศใดคือมหาอำนาจ เกณฑE
เหล:าน้ี ได)แก:  

1. ประชากรและอาณาเขตดินแดน (Population and territory) 
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2. ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร (Resource endowment) 

3. ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Economic capability) 

  4. เสถียรภาพและความสามารถทางการเมือง (Political stability and competence) และ 

  5. ความแข็งแกร:งทางทหาร (Military strength) 

เกณฑEทั้ง 5 ข)อของวอลซEล)วนแต:มีประโยชนEสำหรับผู)สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงอำนาจระดับโลก 
กล:าวคือ มีประโยชนEในการทำความเข)าใจว:าประเทศใดเข)าเกณฑEในการเป@นมหาอำนาจหรือไม:  ทว:า เกณฑEท้ัง 
5 ข)อเป@นท่ีถกเถียงกันอยู:พอสมควร และในเวลาต:อมาวิวัฒนEเป@นมิติ 3 ข)อแห:งการวัดอำนาจ  ผู)วิจัยได)ปรับปรุง
คำจำกัดความของแต:ละมิติ เพ่ือให)สอดคล)องกับอำนาจระดับโลกในปvจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1. มิติทางอำนาจ (Power) มิติทางอำนาจสะท)อนระดับศักยภาพประเทศ ไม:ว:าจะเป@นศักยภาพทาง
ทหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม 

  2. มิติทางพื้นที่ (Spatial) ซึ่งหมายถึงขอบเขตทางภูมิศาสตรEของผลประโยชนEประเทศที่จะนำมา
พิจารณาว:าเป@นมหาอำนาจหรือไม:  นอกจากผลประโยชนEแล)ว การกระทำ และการขยายอำนาจตามแผนท่ีวาง
ไว)ก็สำคัญไม:น)อยเลยทีเดียว 

  3. มิติทางสถานภาพ (Status) มิตินี้หมายถึงการเป@นที่ยอมรับอย:างเป@นทางการ หรือไม:เป@นทางการ 
ว:าประเทศใดประเทศหน่ึงเป@นมหาอำนาจหรือไม:  

ปฏิเสธมิได)ว:าแม)มิติทั้ง 3 ประการน้ีจะมีความเป@นอัตวิสัยอยู:ไม:น)อย โดยเฉพาะมิติสถานภาพ กระน้ัน
ก็ตาม มิติทั้งสามก็มีประโยชนEอย:างยิ่งในการศึกษาว:าผู)ใดเป@นมหาอำนาจ  เป@นที่ชัดเจนด)วยว:ามิติทางอำนาจ
และมิติทางพื้นที่เป@นตัวบ:งชี้ที่จับต)องได)มากที่สุด  หากใช)มิติทั้ง 3 ข)อพินิจพิเคราะหEอย:างละเอียดถี่ถ)วนจะ
พบว:าศตวรรษท่ี 19 เป@นของอังกฤษอย:างแน:นอน แม)จะมีบางประเทศในยุโรปพยายามขึ้นมาเป@นมหาอำนาจ
ก:อนอังกฤษ หรือพยายามแข:งขันกับอังกฤษในขณะที่อังกฤษเรืองอำนาจ ก็ปฏิเสธมิได)ว:าอังกฤษคือจักรวรรดิท่ี
ยิ่งใหญ:ที่สุดของโลกในช:วงเวลานั้น  อย:างไรก็ตาม ครั้นเมื่อปทัสถานของโลกเริ่มเปล่ียนไป เมื่อการกำหนด
ชะตากรรมด)วยตนเองกลายเป@นความคิดที่พบเห็นได)ทั่วหน)า ผนวกกับภาวะทางเศรษฐกิจการเมืองย่ำแย:ท่ี
อังกฤษต)องเผชิญ อันเป@นผลจากการเป@นเจ)าอาณานิคม และภัยคุกคามในยุโรปที่นำไปสู:สงครามโลกครั้งที่ 1 
และครั้งท่ี 2 อังกฤษต)องยอมรับความจริง ปล:อยให)สหรัฐอเมริกาขึ้นมาเป@นมหาอำนาจอย:างเต็มตัว ทั้งในช:วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และโดยเฉพาะหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2  เม่ือสหรัฐอเมริกาเร่ิมเป@นมหาอำนาจก็ได)กำหนด
วาระของโลก สร)างกฎกติการะดับโลก ทันทีทันใดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง สหภาพโซเวียตก็ทะยาน



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

17 

ขึ้นมาคานอำนาจสหรัฐอเมริกาและพรรคพวกของสหรัฐอเมริกา เข)าสู:สงครามเย็นในที่สุด แล)วสงครามเย็นก็
จบลงเม่ือสหภาพโซเวียตไม:อาจประคับประคองตนเองได)อีกต:อไป 

ในช:วงสงครามเย็น ระหว:างปm 1947 – 1991 มหาอำนาจแบ:งออกเป@น 2 กลุ:มหลัก กลุ:มโลกเสรี 
นำโดยสหรัฐอเมริกา และกลุ:มคอมมิวนิสตEนำโดยโซเวียต  ในช:วงสงครามเย็นจะเห็นได)ชัดเจนว:าประเทศจีน 
ซึ่งเป@นประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลก ได)เริ่มปฏิรูปตนเองทางเศรษฐกิจไปสู:ระบบทุนนิยม แต:ยังคง
ระบบการเมืองท่ีไม:เป@นประชาธิปไตยไว) เพราะมองเห็นว:าจะช:วยพัฒนาประเทศได)ตามแผนอย:างมีประสิทธิผล 

หลังสงครามเย็นสิ้นสุด โลกเสรีของสหรัฐอเมริกาเรืองอำนาจ ปราศจากการท)าทายอันน:าเกรงขาม
ใดๆ  และในปm 2000 จีนซ่ึงได)ปฏิรูปต้ังแต:ปm 1978 ก็เร่ิมทะยานข้ึนมาเป@นมหาอำนาจของโลกบ)าง  จะเห็นด)วย
ว:า นอกจากจีนแล)ว รัสเซียก็สลัดความเป@นโซเวียตทะยานขึ้นมามีบทบาทในเวทีโลก โดยเฉพาะบทบาททาง
ความมั่นคง  ประเทศอินเดียก็เช:นกัน นับตั้งแต:ปm 1991 ก็เริ่มปรับเปลี่ยนปฏิรูปประเทศของตน และกล:าว
อย:างชัดเจนว:าตนประสงคEจะเป@นมหาอำนาจ 

โครงสร)างอำนาจเดิมท่ีสหรัฐอเมริกาเคยเป@นพี่ใหญ:แต:ผู)เดียวตั้งแต:ปm 1991 - 2000 มาบัดนี้มีจีน
ทะยานขึ้นมามีบทบาทอย:างต:อเนื่อง ในช:วงเริ่มแรกสหรัฐอเมริกามิได)มองจีนเป@นภัยคุกคามต:อสถานภาพของ
ตนอย:างสิ้นเชิง แต:ในช:วงทศวรรษ 2010 สหรัฐอเมริกาเริ่มมองจีนเป@นภัยคุกคามต:อระบบระหว:างประเทศท่ี
ตนเป@นผู)กุมอำนาจ  ประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama) และฮิลลารี คลินตัน (Hillary Clinton) 
เริ่มสำแดงการคานอำนาจจีนอยู:บ:อยครั้ง  ในปm 2016 ประธานาธิบดีโดนัลดE เจ. ทรัมปû (Donald J. Trump) 
ถือเป@นผู)นำสหรัฐอเมริกาที่แสดงออกชัดเจนที่สุดในการบั่นทอนการทะยานอำนาจของจีน ไม:ว:าการถอน
สหรัฐอเมริกา ออกจากข)อตกลงหุ)นส:วนยุทธศาสตรEเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟ°ก (Trans-Pacific Partnership) 
แล)วหันมาใช)สงครามการค)ากับจีนโดยตรง หรือการแสดงความเห็นสนับสนุนผู)ต:อต)านรัฐบาลจีนในฮ:องกงอย:าง
ออกหน)าออกตา น่ีเป@น 2 ตัวอย:างสำคัญท่ีบ:งบอกท:าทีอันไม:เป@นมิตรของสหรัฐอเมริกาต:อจีน  

ชัยชนะการเลือกตั้งของทรัมปûเกิดขึ้นไม:กี ่เดือนหลังจากอังกฤษลงประชามติขอออกจากการเป@น
สมาชิกสหภาพยุโรป  ที่อินเดียก:อนหน)านี้ก็เห็นรัฐบาลพรรคภารตียชนตา ชาตินิยมฮินดู ชนะการเลือกตั้งใหญ:
ในอินเดียอย:างถล:มทลาย  ปรากฏการณEชาตินิยมแบบอินเดีย อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา บ:งบอกว:าแต:ละ
ประเทศต)องการเห็นวิธีเพิ่มพูนประโยชนEที่แตกต:างจากเดิม  ทัศนคติเชิงลบต:อสหภาพยุโรปของทรัมปû หรือ 
บอริส จอหEนสัน (Boris Johnson) ก็เป@นตัวช้ีวัดประการสำคัญท่ีทำให)ผู)คนเร่ิมถกเถียงกันว:าความเป@นเสรีนิยม
แบบเดิมท่ีมีสถาบันระหว:างประเทศส:งเสริมน้ันจะอยู:รอดต:อไปหรือไม: สถานการณEโควิด-19 (COVID-19) ก็ทำ
ให)หลายคนรู)สึกคลางแคลงใจกับศักยภาพของสถาบันระหว:างประเทศแบบองคEการอนามัยโลก หรือองคEกร
ระหว:างประเทศระดับภูมิภาคแบบสหภาพยุโรป คำถามสำคัญคือ การร:วมมือผ:านองคEกรระหว:างประเทศจะ
เป@นไปเหมือนเดิมหรือไม: 
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งานวิจัยนี้มุ:งศึกษาว:า ประเทศที่มีบทบาทโดดเด:นในเวทีความสัมพันธEระหว:างประเทศ อันได)แก: จีน
สหรัฐอเมริกา อินเดีย ว:ามีความเป@นมหาอำนาจเพียงใด  การวิจัยส:วนน้ีจะใช)เกณฑEมิติ 3 ข)อท่ีได)อธิบายไว)แล)ว 
เมื่อเสร็จสิ้นแล)วจะทำการศึกษาต:อว:า ในระยะเวลา 2 - 5 ปmจากน้ีจะมีสถานการณE (Scenario) ใดที่เป@นไปได)
บ)าง ซึ่งเชื่อว:าสถานการณEเป@นไปได)เหล:าน้ีจะทำให)ประเทศไทยรู)จักวางยุทธศาสตรEอันพึงประโยชนEมากที่สุด 
เพ่ือรักษาไว)ซ่ึงผลประโยชนEแห:งชาติ 
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1.2 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1.2.1 สถานการณHป6จจุบัน และบทบาทของจีนในเวทีโลกในระยะหลัง ปM 2020 

 ปm 2020 มีจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะกระทบต:อบทบาทของจีนในเวทีโลก นั่นก็คือสถานการณEการระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งจีนสามารถรับมือและควบคุมสถานการณEการระบาดได)อย:างมีประสิทธิภาพในช:วงเริ่มต)น 
ในขณะที่เกิดการระบาดหนักต:อมาในประเทศตะวันตก และประเทศสหรัฐอเมริกา ได)ส:งผลโดยตรงต:อภูมิ
รัฐศาสตรEระหว:างประเทศ คือ ภาพการฟ£§นตัวของจีนและภาพวิกฤตการณEในตะวันตกจะเป@นตัวเร:งให)บทบาท
และอิทธิพลของจีนในเวทีโลกเพ่ิมสูงข้ึน  โดยอาจแบ:งได)เป@น 3 มิติ ได)แก:  

1) พลังเศรษฐกิจ  

2) พลังความเป@นพ่ีใหญ: และ 

3) พลังโมเดลจีน 

1) พลังเศรษฐกิจ 

การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน)มจะทำให)เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก โดยเฉพาะเม่ือ
เร่ิมต)นเกิดการระบาดหนักในประเทศจีนซ่ึงเป@นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ:เป@นอันดับ 2 ของโลก และ
ต:อมาเกิดการระบาดหนักในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ:เป@นอันดับ 1 ของโลก และยัง
ระบาดหนักในสหภาพยุโรป ซึ่งเป@นเศรษฐกิจที่รวมกันแล)วมีขนาดใหญ:กว:าเศรษฐกิจจีนเสียอีก  ไม:
เพียงแต:ในเศรษฐกิจหลักเหล:านี้ แต:การระบาดได)ขยายวงเป@นปรากฏการณEระดับโลก เกิดการระบาดใน
ประเทศต:างๆ ทั่วโลกไม:มียกเว)น และมีความเป@นไปได)สูงที่จะเกิดการระบาดขึ้นอีกหลายระลอกตามพื้นท่ี
ต:างๆ จนกว:าจะมีการผลิตวัคซีนหรือยาต)านไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพได)สำเร็จ 

นักวิเคราะหEจำนวนไม:น)อยมองว:า การแพร:ระบาดของโรคโควิด-19 จะเป@นตัวเร:งการสิ้นสุดของ
การนำเด่ียวของสหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตก จากปvญหาเศรษฐกิจในโลกตะวันตกที่อาจจะกระทบหนัก 
เนื่องจากตะวันตกเป@นสังคมที่พึ ่งพิงเศรษฐกิจภาคบริการสูง ทั้งยังเป@นเศรษฐกิจสูงวัยที่มีประชากร
ผู)สูงอายุจำนวนมาก ส:งผลให)เกิดความเสี่ยงว:าอัตราการเสียชีวิตจากสถานการณEโควิด-19 ในประเทศ
ตะวันตกจะรุนแรงกว:าในพ้ืนท่ีอ่ืน  

จากการคาดการณEของนักวิเคราะหEจีนมองว:า เศรษฐกิจจีนปmนี้จะมีอัตราการเติบโตต่ำ หรืออาจ
ติดลบ  อย:างไรก็ตาม อาจเรียกได)ว:า “เศรษฐกิจจีนแย: แต:แย:น)อยกว:าที่อื่น” เพราะจีนจะสามารถรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไว)ได) แม)จะต)องป°ดประเทศและจำกัดการเดินทางในช:วงการระบาด
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ของโรคโควิด-19  แนวโน)มคือจีนจะหันมากระตุ)นการบริโภคและการท:องเที่ยวภายในประเทศแทน และ
ด)วยตลาดขนาดใหญ:ซึ่งประกอบด)วยประชากร 1.4 พันล)านคน น:าจะทำให)จีนสามารถรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไว)ได)ด)วยการบริโภคภายในประเทศภายใต)ภาวะไม:ปกติเช:นนี้ ซึ่งแตกต:างจาก
ประเทศตะวันตกที่มีแนวโน)มที ่จะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที ่รุนแรงกว:า ดังที ่มีหลายสำนัก
คาดหมายว:าอาจเปรียบเทียบได)กับสถานการณEการถดถอยของเศรษฐกิจ “The Great Depression” ใน
สหรัฐอเมริกา เม่ือทศวรรษ 1930 เลยทีเดียว 

2) พลังความเปAนพ่ีใหญ" 

จากสถานการณEการระบาดของโรคโควิด-19 เราได)เห็นความผิดพลาดและขาดประสิทธิภาพของ
มาตรการความร:วมมือในระดับโลก ไม:ว:าจะเป@นกลไกขององคEการอนามัยโลก (WHO) หรือกลไกของ
สหภาพยุโรป (EU) ท่ีสะท)อนว:ากลไกในลักษณะพหุภาคีเริ่มอ:อนแอและไม:สามารถรับมือกับสถานการณE
วิกฤติได)  ภาพที่เกิดขึ้นกลายเป@นภาวะท่ีแต:ละประเทศ “ต:างคนต:างสู)” โดยขาดกลไกพหุภาคีที่เป@น
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการประสานนโยบาย รวมทั้งสร)างความร:วมมือในการต:อสู)โรคระบาด
ร:วมกัน  อันส:งผลชัดเจนว:าโรคโควิด-19 กลายเป@นตัวเร:งภาวะโลกหลายขั้ว (Multi-Polar World) และ
การทวนกระแสโลกาภิวัตนE 

ภายใต)การระบาดของโรคโควิด-19 จีนซึ่งสามารถควบคุมสถานการณEได)เร็ว และเป@นแหล:งผลิต
อุปกรณEและวัตถุดิบด)านสาธารณสุขแหล:งสำคัญของโลก ได)ขยายบทบาทและอิทธิพลบนเวทีโลกในเชิงรุก 
ไม:ว:าจะเป@นการขยายอิทธิพลของจีนภายในองคEการอนามัยโลก (WHO) ซึ่งออกมาแสดงความชื่นชม
มาตรการของจีน  นอกจากน้ัน จีนยังเล:นบทบาทนำในการบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนเครื่องมือทาง
การแพทยEและสาธารณสุขท้ังในประเทศตะวันตกและประเทศกำลังพัฒนา ดังท่ีมีการต้ังฉายาว:าเป@น “การ
ทูตหน)ากาก” (Mask Diplomacy)  อาจกล:าวได)ว:า ท:ามกลางการระบาดหนักในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งทำให)ตะวันตกต)องสนใจกับการจัดการปvญหาภายในของตนเองเป@นหลัก ประเทศจีนกำลังกลับคืนสู:
สถานะ “ความเป@นพี่ใหญ:” ในเอเชียและโลกที่คนอื่นต)องมาขอพึ่งพิง ดังที่จีนเคยมองภาพตนเองเช:นน้ัน
ในยุคประวัติศาสตรEโบราณของจีน  

3) พลังโมเดลจีน 

จีนมีนโยบายที่ชัดเจนที่ต)องการขยายอำนาจละมุน (Soft Power) ในระดับโลก และหนึ่งใน
อำนาจละมุนที่สำคัญคือการประชาสัมพันธEความสำเร็จของ “โมเดลจีน” ซึ่งแตกต:างจากโมเดลตะวันตก  
โดยที่ผ:านมานับตั้งแต:การขึ้นมาเป@นผู)นำของสี จิ้นผิง จีนได)เริ่มปฏิบัติการเชิงรุกที่จะส:งเสริมภาพทัศนEและ
โลกทัศนEของตนผ:านสื่อมวลชนทั่วโลก ทั้งที่เป@นสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม:  โดยมีการขยายเครือข:ายสื่อมวลชน
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ของจีนในต:างประเทศ พร)อมกับการขยายเครือข:ายความร:วมมือกับสื่อต:างประเทศ และการทำงานเชิงรุก
ในส่ือสังคมออนไลนEท่ัวโลก 

ภาพทัศนEความสำเร็จของจีนในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได)อย:างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งภาพทัศนEพลังความสามัคคีของประชาชนจีนในการร:วมกันต:อสู)การระบาดแบบรวมศูนยE และการ
ให)ความร:วมมือเป@นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนจีนกับมาตรการสาธารณสุขของรัฐบาลจีนได)รับเสียง
ชื่นชมจากผู)เสพสื่อทั่วโลก  เมื่อเปรียบเทียบกับภาพการรับมือที่ขาดประสิทธิภาพในช:วงแรกในตะวันตก 
รวมทั้งผลคือการระบาดหนักของโรคโควิด-19 ในตะวันตก ส:งผลให)จีนสามารถขยายพลังอำนาจละมุนข้ึน
อย:างเด:นชัด ตอกย้ำความผิดพลาดของแนวคิดการสิ้นสุดของประวัติศาสตรE (The End of History) ซ่ึง 
ฟูกูยามาเคยกล:าวไว)ว:าเป@นชัยชนะของประชาธิปไตยและโลกเสรี  บัดนี้กลับกลายมาเป@นการเร:งการเข)าสู:
ภาวะโลกหลายข้ัว (Multi-Polar World) และโลกหลายอุดมการณE (Multi-Ideology World)  

ภายใต)สถานการณEการระบาดของโรคโควิด-19 การขยายความนิยมในโมเดลจีนและการ
ประชาสัมพันธEภาพทัศนEความสำเร็จของโมเดลดังกล:าวในเชิงรุกของรัฐบาลจีนและเครือข:าย จะส:งผล
กระทบให)การแข:งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตรEโลกมีความซับซ)อนและทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็จะ
เป@นตัวกระตุ)นความขัดแย)งทางการเมืองภายในประเทศต:างๆ ซึ่งอาจใช)จีนและตะวันตกเป@นตัวแทน 
(proxy) ของอุดมการณEทางการเมืองที่ขัดแย)งและแตกต:างกัน โดยที่ไม:มีความเห็นร:วม (consensus) ท้ัง
ในเร่ืองระเบียบทางการเมืองและเศรษฐกิจอีกต:อไป 

1.2.2 บทบาทของจีนตPอป6ญหาโรคระบาด โควิด-19 

โดยบทบาทของจีนภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุEใหม: (โควิด-19) คณะผู)วิจัย
สามารถสรุปจากงานเขียนของนักวิชาการ และส่ือต:างๆ ของจีนได) ดังน้ี 

ประเด็นผลกระทบด9านเศรษฐกิจและแนวคิดโลกาภิวัตนfและความเช่ือมโยง 

วิกฤติการณEการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนย:อมส:งผลกระทบต:อทุกประเทศ ผลกระทบในด)าน
เศรษฐกิจ ศ.จางจวิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตรE มหาวิทยาลัยฟูตัน ให)ความเห็นว:า ผลกระทบจากโรคโควิด-19 
ต:อเศรษฐกิจโลกร)ายแรงกว:าวิกฤติเศรษฐกิจในปm 2008  ถึงแม)ว:าสหรัฐอเมริกาจะใช)นโยบายทางการเงินเพ่ือ
พยุงเศรษฐกิจแต:สภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลกนั้นหลีกเลี่ยงไม:ได) ผลกระทบต:อธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย:อม และ SME นั้นขยายเป@นวงกว)าง สถานการณEเช:นนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศ และในหลายประเทศ
ประสบปvญหาไม:สามารถที่จะรับภาระในการจ:ายหนี้ได)  จางเซียวทง ผู)อำนวยการศูนยEเศรษฐกิจและการ
ต:างประเทศ มหาวิทยาลัยอู:ฮ่ัน มองว:า โรคระบาด ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และสงครามน้ัน เป@น 3 ปvจจัยท่ี
มีความเช่ือมโยงกัน และจะส:งผลกระทบกันเป@นทอดๆ  



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

22 

นอกจากนั้น ผลกระทบจากวิกฤติการณEไวรัสยังส:งผลต:อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องโลกาภิวัตนE 
อิสรภาพ และเสรีภาพ ของมนุษยEในปvจจุบัน  หวังอี้เหว:ย นักวิจัยจากศูนยEยุทธศาสตรEและพัฒนาประเทศ 
มหาวิทยาลัยเหรินหมิน มองว:า วิกฤตไวรัสในครั้งนี้สะท)อนให)เห็นแนวคิดเรื่องการให)ความสำคัญกับอิสรภาพ
และเสรีภาพมากกว:าการให)ความสำคัญกับกฎเกณฑE  กฎระเบียบน)อยกว:าของโลกเสรีทุนนิยมนั้น ในช:วงน้ี
หลายประเทศมองว:าแนวคิดแบบนี้จะต)องได)รับการปรับเปลี่ยน ซึ่งเป@นคำกล:าวที่เสียดสีระบบทุนนิยมเป@น
อย:างมาก  ในสภาพความเป@นจริง วิกฤติการณEไวรัสได)ทำลายระบบความเชื่อมโยงโลกาภิวัตนEแบบเดิมซึ่งเป@น
การเชื่อมโยงของเงินและการลงทุน และกำเนิดหลักการโลกาภิวัตนEความเชื่อมโยงของมนุษยE ซึ่งโลกาภิวัตนE
ของมนุษยEจะไม:มีฝ_ายใดได)เปรียบเสียเปรียบ ไม:มีฝ_ายใดแพ)หรือชนะ หรือหลักการได)ผลประโยชนEทั้ง 2 ฝ_าย  
มีแต:ชนะท้ังหมดหรือแพ)ท้ังหมด เพราะการต:อสู)กับโรคระบาดเป@นภารกิจท่ีมนุษยEทุกคนกำลังเผชิญเหมือนกัน  

ในสื่อสังคมออนไลนEของจีนมีการวิพากษEวิจารณEกันอย:างกว)างขวางว:า วิกฤติการณEไวรัสโรคระบาดน้ี
จะเป@นจุดสิ้นสุดของระบบโลกาภิวัตนE ซึ่งก:อนหน)านี้ในหลายประเทศก็หันไปให)ความสำคัญกับแนวคิดอนุรักษE
นิยม ลัทธิเอกภาคี และผลประโยชนEของชาติ เช:น นโยบาย America First และการทำสงครามการค)าท่ีเกิดข้ึน
ระหว:างสหรัฐอเมริกาและจีน  ยิ่งไปกว:านั้น ในช:วงแรกของการวิกฤติการณEไวรัสในแต:ประเทศต:างย)อนกลับไป
ใช)วิธีการแบบก:อนโลกาภิวัตนE คือ งดการเชื่อมโยง และป°ดประเทศ  ดังนั้น มีการคาดการณEว:าวิกฤติการณE
ไวรัสโรคระบาดในคร้ังน้ีจะเป@นฟางเส)นสุดท)ายในการทำลายระบบโลกาภิวัตนEและความร:วมมือพหุพาคี  

แต:นักวิชาการจีนหลายท:านกลับไม:เห็นด)วยกับแนวโน)มเช:นนี้ 沈逸 (Shen Yi) รองศาสตราจารยE 
คณะการเมืองระหว:างประเทศ มหาวิทยาลัยฟูตัน มองว:า ภายใต)สถานการณEเช:นนี้ ประเทศต:างๆ จะร:วมมือ
กันมากขึ ้นเพื ่อที ่จะต:อสู )กับปvญหาไวรัส ซึ ่งก็เห็นได)จากความร:วมมือระหว:างประเทศที ่เกิดขึ ้นในช:วง
วิกฤติการณEไวรัสในประเทศ จีน เกาหลี ญ่ีปุ_น อิตาลี ปากีสถาน เป@นต)น  ซ่ึงเกิดความร:วมมือและการช:วยเหลือ
กันในหลายๆ ระดับในการต:อสู)กับไวรัส เช:น ในช:วงกลางเดือนกุมภาพันธE 2020 ในขณะที่จีนกำลังต:อสู)กับ
ไวรัสอย:างหนักหน:วง อิตาลีก็ยื่นมือเข)ามาช:วยเหลือ โดยรัฐบาลอิตาลีและชาวจีนโพ)นทะเลในอิตาลีนั้นได)
ร:วมกันบริจาคเงินช:วยเหลือเป@นจำนวนมาก  และเมื่อเดือนมีนาคม 2020 ในขณะที่อิตาลีกำลังต:อสู)กับไวรัส 
รัฐบาลจีนก็ได)ส:งบุคลากรทางการแพทยEและอุปกรณEทางการแพทยE เช:น หน)ากาก และชุดป©องกันเชื้อโรค 
ให)แก:อิตาลีเป@นจำนวนมาก  สำหรับเกาหลีและปากีสถานนั้น ประเทศจีนได)ช:วยเหลือในการบริจาคหน)ากาก
และชุดป©องกันเชื้อโรคและอุปกรณEทางการแพทยE  จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2020 ประเทศจีนได)ช:วยเหลือผ:าน
ทางองคEการอนามัยโลกให)แก: 82 ประเทศ  ดังนั้น เห็นได)ว:าวิธีการที่ถูกต)องคือไม:ใช:เราจะย)อนกลับไปป°ด
ประเทศโดยไม:ติดต:อกัน แต:การช:วยเหลือและแลกเปลี่ยนกันทำให)เกิดประสิทธิภาพ คือ การร:วมมือกัน
ระหว:างประเทศ เพ่ือท่ีจะเพ่ิมพลังในการจัดการปvญหาได)ดีกว:า  

เช:นเดียวกับนักวิจัยจาก CASS ประเทศจีน มีความเห็นว:า วิกฤติการณEโรคระบาดครั้งนี้จะไม:ใช:จุด
เปลี่ยน หรือจุดย)อนกลับของกระบวนการโลกาภิวัตนEทางเศรษฐกิจ ภายหลังวิกฤติโรคระบาดโลกจะยังคง
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ดำเนินไปสู:แนวโน)มของโลกาภิวัตนEทางเศรษฐกิจต:อไป เพราะหากประเทศต:างๆ เลือกที่จะออกจากห:วงโซ:
อุปทานแล)วจะทำให)เศรษฐกิจของแต:ละประเทศนั้นยากที่จะรักษาระดับการเจริญเติบโตต:อไปไว)ได) ทั้งนี้ โลกา
ภิวัตนEทางเศรษฐกิจทำให)เศรษฐกิจของแต:ละประเทศเพิ่มความเข)มแข็งและการพัฒนามาก และมีหลักประกัน
มากยิ่งขึ้น  อุตสาหกรรมและบริษัทที่เชื่อมโยงกับห:วงโซ:อุปทานในระดับนานาชาตินั้น ย:อมจะมีโอกาสที่จะ
พัฒนามากย่ิงข้ึน  ดังน้ัน ในสภาพการปvจจุบันการจะออกห:างหรือตัดขาดกับวงจรห:วงโซ:อุปทานน้ีน้ันทำได)ยาก 

วิกฤติโรคระบาดที่ส:งผลกระทบต:อกำลังการผลิตของจีนนั้น ทำให)หลายประเทศมีความวิตกกังวลกับ
ศักยภาพของห:วงโซ:อุปทานของจีน และหลายประเทศเริ่มที่จะมีนโยบายส:งเสริมการลดการพึ่งพาห:วงโซ:
อุปทานของจีน  ศ.จางจวิน มีความเห็นว:า วิธีการกีดกันจีนและลดการพ่ึงพาจากจีนนั้นเป@นแนวคิดที่ไม:ถูกต)อง
และเป@นการมองที่ในระยะสั้นเกินไป รวมไปถึงการมองไม:เห็นว:าจีนมีบทบาทสำคัญในการแก)ไขปvญหาวิกฤติใน
ครั้งนี้ด)วย  ความเป@นจริงแล)วในช:วง 10 ปmที่ผ:านมามีการย)ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่ไม:ซับซ)อนไปยัง
ประเทศเพื่อนบ)านของจีนอย:างต:อเนื่อง ซึ่งปรากฏการณEนี้ก็ไม:ได)ทำให)บทบาทและความสำคัญของการเป@น
ห:วงโซ:อุปทานของจีนในโลกลดลง แต:กลับทำให)ประเทศจีนมีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้นในภาคการผลิตที่ใช)
เทคโนโลยีระดับสูง  จะเห็นได)ว:าในอดีตฐานการผลิตเสื้อผ)า รองเท)า และประกอบชิ้นส:วนอิเล็กทรอนิกสE ท่ีอยู:
ในพื้นที่มณฑลกวางตุ)งนั้น ปvจจุบันได)กลายเป@นพื้นที่ศูนยEกลางในการวิจัยและผลิตผลิตภัณฑEที่ใช)เทคโนโลยี
ระดับสูง ซึ่งความเข)มแข็งของจีนในด)านนี้ ในอนาคตก็ไม:มีใครที่จะมาทำให)สั่นคลอนได) ถึงแม)ว:าในช:วง 1-2 
เดือนภายหลังวิกฤติโรคระบาด กำลังการผลิตของจีนอาจจะประสบปvญหาอยู:บ)าง แต:ด)วยระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของจีนจะทำให)ระบบการผลิตกลับมาเป@นปกติได)อย:างรวดเร็ว สำหรับผู)นำประเทศหรือนักลงทุน
ที่มองสถานการณEผิดพลาด แล)วเลือกใช)นโยบายกีดกันจีน จะยิ่งทำให)ยิ่งทำให)การถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลก
น้ันแย:ลง และเป@นความผิดพลาดท่ีย่ิงใหญ:  

เมื่อผ:านพ)นวิกฤติโรคระบาดไปแล)ว การเจริญเติบโตของจีนในด)านเทคโนโลยีดิจิทัล ข)อมูลข:าวสาร AI 
Big data 5G  จะพัฒนาขึ้นอย:างก)าวกระโดด และจะทำให)ห:วงโซ:อุปทานของจีน ยิ่งทวีความสำคัญและมี
อำนาจต:อรองมากข้ึน 

ความสัมพันธf จีน และ สหรัฐอเมริกาภายหลังการระบาดของ โควิด-19  

ถึงแม)ว:าวิกฤติการระบาดของไวรัสจะสร)างความร:วมมือระหว:างประเทศในหลายด)าน แต:ทัศนะของ
สื่อสังคมออนไลนEจีนคาดการณEภายหลังวิกฤติโรคระบาดนั้น ความสัมพันธEระหว:างจีนและสหรัฐอเมริกาจะ
กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง โดยสหรัฐอเมริกาต)องเลือกที่จะทำสงครามการเงินกับจีนอย:างแน:นอน ซึ่งเป@นภารกิจ
ที่สำคัญสำคัญของโดนัลดE ทรัมปû ในการเรียกคะแนนเสียงเลือกตั้งในสมัยถัดไป  จะเห็นได)ว:าตั้งแต:โดนัลดE 
ทรัมปû ขึ้นสู:ตำแหน:งนั้น ความสัมพันธEระหว:างจีนและสหรัฐอเมริกาเข)าสู:ภาวะการแข:งขันกันมากกว:าความ
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ร:วมมือ ความสัมพันธEของจีนและสหรัฐอเมริกากลายเป@นเรื่องการแข:งขันและการเผชิญหน)ามาแทนที่ความ
ร:วมมือ 

ในขณะที่ประเทศจีนกำลังต:อสู )กับวิกฤตไวรัสในช:วงแรกนั้น ถึงแม)ว:าสหรัฐอเมริกาจะส:งความ
ช:วยเหลือมา แต:รัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยEที่แสดงความคิดเห็นว:าวิกฤตไวรัส
ในครั้งนี้จะส:งผลดีต:อประเทศสหรัฐอเมริกาในการดึงการผลิตกลับมาสู:สหรัฐอเมริกา การแสดงความคิดเห็น
เช:นนี้ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได)ทำลายความรู)สึกของคนจีนเป@นอย:างมาก และคนในรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็
เริ ่มที่จะมีการกล:าวโทษว:าความผิดกับจีนว:าเป@นต)นกำเนิดของไวรัส และการระบาดเกิดจากการที่จีนไม:
สามารถควบคุมไวรัสที่อู :ฮั ่นได)อย:างมีประสิทธิภาพ  โดนัลดE ทรัมปû ถึงขนาดเรียกชื่อไวรัสว:า “Chinese 
viruses” และในขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงต:างประเทศของจีนก็มีการกล:าวหาสหรัฐอเมริกา ในกรณีว:ามี
ทหารของสหรัฐอเมริกานำไวรัสเข)ามาท่ีอู:ฮ่ัน 

นอกจากนั้น อีกประเด็นที่มีความน:ากังวลคือความขัดแย)งของจีนและสหรัฐอเมริกาได)ขยายไปสู:ระดับ
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความขัดแย)งในระดับน้ีอาจจะนำพาให)จีนและสหรัฐอเมริกาเข)าสู:ภาวะการเผชิญหน)า
แบบสงครามเย็น  นอกจากการกีดกันจีนในด)านการค)าและเศรษฐกิจแล)ว ทางด)านสังคมและวัฒนธรรมก็ดู
เหมือนจะถอยห:างออกมาเช:นกัน  เห็นได)ว:าประเด็นการระบาดของไวรัสนำไปสู:การดูถูกชาวจีนและชาวเอเชีย 
รวมไปถึงเหตุการณEรุนแรงที่เกิดขึ ้นกับชาวจีนและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา และในหมู:สังคมออนไลนE
ภายในประเทศจีนเองก็พูดถึงสหรัฐอเมริกาในทางลบมากข้ึนเร่ือยๆ  

ถึงแม)ว:าเหตุผลที่ทำให)เกิดความไม:พอใจซึ่งกันและกันของระหว:างคนจีนและสหรัฐอเมริกาน้ัน 
สามารถเข)าใจได)ว:าเกิดจากความรับรู)ท่ีแตกต:างกันในประเด็นต:างๆ เช:น การรับรู)ที่แตกต:างกันในเรื่องของการ
สวมหน)ากาก แต:ท:ามกลางความหวาดกลัวและตื่นตระหนกของประชาชนในภาวะโรคระบาดเช:นนี้สามารถ
ก:อให)เกิดภาวะความชาตินิยมอย:างไร)เหตุผลได)อย:างง:ายดาย ซึ่งเห็นได)จากทั้งในระดับรัฐบาลของทั้งสอง
ประเทศท่ีมีการวิพากษEวิจารณEกันอย:างรุนแรง กล:าวโทษซึ่งกันและกัน และในระดับประชาชนของทั้งสอง
ประเทศท่ีเกิดการเผชิญหน)าด)วยอารมณEแห:งชาตินิยมท่ีคุกรุ:น ซ่ึงภาวะเช:นน้ีค:อนข)างยากท่ีจะจัดการและแก)ไข 

วิกฤตไวรัสในครั้งนี้สะท)อนให)เห็นปvญหาอีกด)านหนึ่ง คือ ชาวจีนและชาวจีนโพ)นทะเล และรวมไปถึง
นักเรียนจีนที่อยู:ในสหรัฐอเมริกานั้น ไม:สามารถที่จะผสมกลมกลืนให)เข)ากับสังคมสหรัฐอเมริกาได) นี่จะเป@น
ปvจจัยสำคัญต:อความสัมพันธEของจีนและสหรัฐอเมริกา ในอดีตเรามองว:าคนกลุ:มนี ้เป@นกลุ :มคนที่เชื ่อม
สัมพันธไมตรีระหว:างสองประเทศได) แต:ในปvจจุบันในความเป@นจริงนั้นพวกเขาไม:ได)ช:วยให)สองวัฒนธรรม หรือ
สองสังคม สามารถผสมกลมกลืนได)  แต:กลับกลายเป@นจุดของความขัดแย)งท่ีทำให)ยากต:อการควบคุม  
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จีนควรจะเลือกใช)ยุทธศาสตรEการต:อสู)อย:างชาญฉลาดและยืดหยุ:น รวมทั้งใช)โอกาสนี้ในการแสดง
ศักยภาพในการเผชิญหน)ากับความขัดแย)งอย:างมีสติ และไม:ถูกดึงดูดเข)าไปสู:เกมสEการต:อสู)ที่จะส:งผลกระทบ
ต:อความสัมพันธEระหว:างประเทศในระยะยาวได) 

 



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

26 

1.3 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ญี่ปุYน และเกาหลีใตC)  

1.3.1 สถานการณHในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ญี่ปุYน และเกาหลีใตC) และความสัมพันธHกับ
ประเทศไทย 

นอกจากจีนแล)ว อีกสองประเทศเอเชียที่มีความสำคัญต:อไทยในทางยุทธศาสตรE โดยเฉพาะอย:างย่ิง 
ในด)านเศรษฐกิจ ได)แก: ญี่ปุ_นและเกาหลีใต)  สถิติของสำนักงานคณะกรรมการส:งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุว:า 
ญี่ปุ_นเป@นประเทศที่ยื่นขอรับการส:งเสริมการลงทุนมากที่สุด จำนวน 227 โครงการ คิดเป@นมูลค:า 73,102 ล)าน
บาท ถือเป@นอันดับสองรองจากจีน  ขณะที่เกาหลีใต)มีจำนวนโครงการที่ยื ่นขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 33 
โครงการ คิดเป@นมูลค:า 3,139 ล)านบาท (สำนักงานคณะกรรมการส:งเสริมการลงทุน, 2562)  ในด)านการค)า 
ญี่ปุ_นเป@นประเทศคู:ค)าอันดับสองของไทย มีมูลค:าการค)าประมาณ 1.8 ล)านล)านบาท และเป@นตลาดสินค)า
ส:งออกที่สำคัญเป@นอันดับสามของไทย ส:วนเกาหลีใต)นั้นมีมูลค:าการค)าอยู:ที่ 0.4 ล)านล)านบาท (กระทรวง
พาณิชยE, n.d.) ในด)านการท:องเที่ยว นักท:องเที่ยวจากเกาหลีใต)และญี่ปุ_นเดินทางมาท:องเที่ยวเป@นอันดับที่ส่ี
และอันดับท่ีหกตามลำดับ (กระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬา, 2562) 

 ในด)านการเมือง ทั้งสองประเทศแสดงจุดยืนสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการดำเนินความ
ร:วมมือตามกรอบพหุภาคีต:างๆ เช:น กรอบอาเซียนบวกหนึ่ง กรอบอาเซียนบวกสาม กรอบการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (EAS) ฯลฯ และไม:เคยแสดงท:าทีก)าวก:ายกิจการภายในของไทยหรือออกแถลงการณEตำหนิ 
วิพากษEวิจารณEสถานการณEทางการเมืองภายในประเทศไทย  นอกจากความสัมพันธEทางเศรษฐกิจและการเมือง
แล)ว ทั้งสองประเทศยังมีความสัมพันธEที่ดีกับไทยตั้งแต:ในอดีตจนถึงปvจจุบัน ญี่ปุ_นเป@นประเทศที่เข)ามาค)าขาย
กับไทยตั้งแต:สมัยอยุธยา ส:วนเกาหลีใต)ก็เป@นประเทศที่ไทยเคยส:งทหารเข)าร:วมรบในสงครามเกาหลี  ที่สำคัญ 
ทั้งสองประเทศไม:มีความขัดแย)งทั้งทางดินแดนและทางประวัติศาสตรEกับไทย พื้นฐานความสัมพันธEที่มีร:วมกัน
เหล:าน้ีเป@นปvจจัยท่ีทำให)ท้ังญ่ีปุ_นและเกาหลีใต)เป@นประเทศท่ีสำคัญต:อการดำเนินยุทธศาสตรEและนโยบายต:างๆ 
ของไทย 

 ทั้งนี้ ความขัดแย)งระหว:างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ดำรงอยู:ส:งผลกระทบต:อทั้งญี่ปุ_นและเกาหลีใต)อย:าง
หลีกเลี่ยงไม:ได)  ในด)านเศรษฐกิจ รายงานของ Institute for Security and Development Policy (ISDP) 
ชี้ให)เห็นว:า ทั้งญี่ปุ_นและเกาหลีใต)ต:างได)รับผลกระทบจากกรณีพิพาททางการค)าระหว:างสองประเทศ  ญี่ปุ_น
นั้นมีความกังวลเรื่องอุปสงคEระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากอัตราการส:งออกลดลงและบริษัทญี่ปุ_นก็มี
กำไรลดลง  แต:จากการตอบแบบสอบถาม มีบริษัทญ่ีปุ_นเพียงร)อยละ 11 เท:านั้นที่ประสงคEจะย)ายฐานการผลิต 
ส:วนเกาหลีใต)นั้นได)รับผลกระทบหนักกว:าญี่ปุ_น ยอดการส:งออกสินค)าลดลงอย:างต:อเนื่องตั้งแต:เดือนธันวาคม      
ปm 2018 โดยเฉพาะอย:างยิ่ง ชิปข)อมูล ซึ่งเป@นสินค)าส:งออกที่มีปริมาณมากที่สุดท่ียอดส:งออกลดลงไปอยู:ท่ี
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ประมาณร)อยละ 30 ในเดือนพฤศจิกายน ปm 2019 พร)อมกับเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย:างต:อเนื ่อง
นับต้ังแต:วิกฤตการเงินใน ปm 2008 (BACKGROUNDER, 2020) 

 นอกจากผลกระทบจากสงครามการค)าแล)ว ญี่ปุ_นและเกาหลีใต)ยังมีกรณีพิพาททางการค)า ล:าสุดท่ี
ญี่ปุ_นตัดสินใจไม:ส:งสารเคมีสามชนิดท่ีเป@นส:วนสำคัญในการผลิตวัตถุกึ่งตัวนำ (semiconductor) ออกไปยัง
เกาหลีใต) และถอนเกาหลีใต)ออกจากรายชื่อประเทศคู:ค)าสำคัญที่ได)รับการยกเว)นหรือผ:อนปรนสูงสุดสำหรับ
การนำเข)า-ส:งออก (Whitelist) เนื่องจากนายกรัฐมนตรีอาเบะไม:พอใจที่ศาลสูงเกาหลีใต)มีคำพิพากษาให)
บริษัทมิตซูบิชิต)องจ:ายเงินชดเชยทายาทของชาวเกาหลีที่ถูกบังคับเกณฑEแรงงานในช:วงสงครามโลกครั้งที่ 2  
ฝ_ายเกาหลีใต)ได)ตอบโต)ญี ่ปุ _นด)วยการถอนญี่ปุ _นออกจากรายชื ่อประเทศที ่ได)รับสิทธิพิเศษทางการค)า 
(Preferential Partner) และชะลออายุของความตกลงเรื ่องข:าวกรอง (GSOMIA) กับญี่ปุ _นแบบมีเงื ่อนไข 
ตามมาด)วยการรณรงคEต:อต)านสินค)าญ่ีปุ_นและเลิกเท่ียวญ่ีปุ_นของภาคประชาสังคมเกาหลีใต) 

 ผลจากการที่ญี่ปุ_นจำกัดการส:งออกอาจสร)างผลกระทบทางเศรษฐกิจให)เกาหลีใต)อย:างมาก เนื่องจาก
เกาหลีใต)ไม:สามารถเสาะหาวัตถุดิบเพื่อจะผลิตชิป ซึ่งไม:ใช:แค:เฉพาะชิปโทรศัพทEหรืออุปกรณEคอมพิวเตอรE แต:
ยังรวมถึงชิปที่ใช)ในอุตสาหกรรมยานยนตEด)วย แน:นอนว:ากลุ:มทุนเทคโนโลยีขนาดใหญ:อย:างซัมซุง แอลจี 
ย:อมจะเป@นกลุ:มที่ได)รับผลกระทบอย:างมาก  ขณะที่การงดเที่ยวญี่ปุ_นก็อาจส:งผลกระทบต:อสายการบินของ
เกาหลีใต)มากกว:ากระทบรายได)การท:องเที่ยวของญี่ปุ_น  อย:างไรก็ดี นักวิเคราะหEจาก Korea Economic 
Institute of America (KEI) เห็นว:าการต:อต)านสินค)าญี่ปุ_นไม:ได)กระทบการนำเข)าสินค)าบางชนิด เช:น เสื้อผ)า
จากญี่ปุ_นเข)ามาในเกาหลีใต)  สำหรับอุตสาหกรรมรถยนตE การรณรงคEกระทบรถยนตEญี่ปุ_นบางยี่ห)อ โดยเฉพาะ
อย:างยิ่ง โตโยต)า และนิสสัน  ส:วนการท:องเที่ยวนั้น นักท:องเที่ยวเกาหลีซึ่งเป@นนักท:องเที่ยวต:างชาติอันดับสอง
ของญี่ปุ_นมีจำนวนลดลงกว:าร)อยละ 50 ในช:วงครึ่งหลังของปm  นักวิเคราะหEท:านนี้มองว:าความขัดแย)งระหว:าง
ญี่ปุ_นกับเกาหลีใต)เป@นโอกาสให)เกาหลีใต)ผละออกจากญี่ปุ_น โดยมุ:งแสวงหาผู)ผลิตวัตถุดิบจากภายในประเทศ
หรือประเทศอ่ืนๆ (Stangarone, 2020) 

 ในด)านการเมือง ความขัดแย)งระหว:างมหาอำนาจทั้งสองทำให)ทั้งญี่ปุ_นและเกาหลีใต)เผชิญทางแพร:ง
ทางยุทธศาสตรEท่ีสำคัญน่ันคือ การเลือกข)างมหาอำนาจประเทศใดประเทศหน่ึง ไม:ว:าจะเป@นสหรัฐอเมริกาหรือ
จีน ซึ่งสำหรับทั้งญี่ปุ_นและเกาหลีใต) ทั้งสองประเทศมีความสำคัญอย:างยิ่ง  ในด)านความมั่นคง ญี่ปุ_นและ
เกาหลีใต)มีสนธิสัญญาความมั่นคงร:วมกับสหรัฐอเมริกา สนธิสัญญานี้ในด)านหนึ่งเป@นการผ:อนต)นทุนการ
ป©องกันประเทศของทั้งสองประเทศ แต:อีกด)านหนึ่งก็ทำให)ทั้งสองประเทศใกล)ชิดสหรัฐอเมริกามากเกินไป 
ขณะที่จีนเป@นประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป@นทั้งตลาดและฐานการผลิตของทั้งสองประเทศ หาก
แสดงจุดยืนที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกามากเกินไปก็จะทำให)จีนไม:พอใจ และจีนอาจใช)เครื่องมือทางการเมือง
ต:างๆ เช:น กรณีพิพาททางดินแดนหรือประวัติศาสตรEมาโจมตีญี่ปุ_น หรือปลุกระดมประชาชนให)คว่ำบาตร
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สินค)าบันเทิงเกาหลีใต) ดังท่ีเคยเกิดขึ้นในการตอบโต)การติดตั้งระบบขีปนาวุธต:อต)านพิสัยไกล (Terminal High 
Altitude Area Defense: THAAD) 

1.3.2 บทบาทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกตPอป6ญหาโรคระบาด โควิด-19 

 ขณะที่สถานการณEการแข:งขันทางยุทธศาสตรEระหว:างสหรัฐอเมริกากับจีน และกรณีพิพาททางการค)า
ระหว:างญ่ีปุ_นกับเกาหลีใต)ยังดำเนินไปอย:างต:อเน่ือง ประชาคมโลกต)องเผชิญความพลิกผันจากโรคอุบัติใหม:น่ัน
คือ โควิด-19 ซึ่งส:งผลกระทบต:อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย:างหลีกเล่ียงไม:ได) และยังไม:มีแนวโน)ม
ว:าโรคดังกล:าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด  ญี่ปุ_นและเกาหลีใต)เองก็เป@นสองประเทศที่ได)รับผลกระทบอย:างมาก มีผู)ติด
เชื้อดังกล:าวเป@นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย:างต:อเนื่องในช:วงเวลาหนึ่ง  สำหรับญี่ปุ_น ผลกระทบเฉพาะหน)าท่ี
เกิดขึ้น คือ การประกาศเลื่อนกิจกรรมที่คาดหวังว:าจะเป@นเครื่องกระตุ)นเศรษฐกิจญี่ปุ _นท่ีซบเซามาเป@น
เวลานานอย:างการแข:งขันกีฬาโอลิมป°ก และพาราลิมป°กฤดูร)อน ปm 2020 ออกไปเป@น ปm 2021  บทความของ 
World Economic Forum ระบุเพิ่มเติมด)วยว:า บริษัทร)อยละ 63 ในจำนวน 10,000 บริษัทเห็นว:าโควิด-19 
จะส:งผลกระทบต:อการดำเนินธุรกิจ และประมาณครึ่งหนึ่งเท:าน้ันที่เปลี่ยนแนวทางการทำงานเป@นแบบ
ทางไกลหรือออนไลนEในหลักการ แต:ในความเป@นจริงชาวญี่ปุ_นยังคงต)องเดินทางไปทำงานและอยู:จนดึกตาม
วัฒนธรรมการทำงานแบบญ่ีปุ_น (Takeshita, 2020) 

 สำหรับเกาหลีใต)นั้น โควิด-19 จะซ้ำเติมสถานการณEเศรษฐกิจที่ถดถอยอยู:แล)ว นักวิเคราะหEระบุว:า 
นครแทกู (Daegu) และจังหวัดคย็องซังเหนือ (North Gyeongsang) ที่เป@นจุดระบาดใหญ:ที่สุดของประเทศ
นั้นคือพื้นที่ผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตEของเกาหลีใต)เพื่อส:งออกไปตลาดใหญ:ที่สุดคือจีน  โควิด-19 จะทำ
ให)ความต)องการรถยนตEเกาหลีทั่วโลกลดลงกว:าร)อยละ 20  นอกจากแทกูแล)ว ปูซาน (Busan) อุลซัน (Ulsan) 
และจังหวัดคย็องซังใต) (South Gyeongsang) ยังเป@นอีกพื้นที่ที่จะได)รับผลกระทบ เนื่องจากโรงงานของฮุนได
ซึ่งตั้งอยู:ในบริเวณนั้นได)ป°ดตัวลง (Stratfor Worldview, 2020)  ที่สำคัญ การต:อสู)กับ โควิด-19 ยังทำให)
รัฐบาลต)องใช)จ:ายงบประมาณเป@นจำนวนมาก ซึ่งเกาหลีใต)อาจประสบปvญหาการคลังในภายหลัง ซึ่งมีความ
เป@นไปได)ว:า เกาหลีใต)หลังโควิด-19 อาจจะเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังที ่นายแพทยE ดร.คว็อน ชุน-อุก รอง
ผู)อำนวยการศูนยEป©องกันและควบคุมโรคระบาด (KCDC) ของเกาหลีใต)ได)แสดงความเห็นไว)ว:า “เราไม:มีโอกาส
จะกลับไปพบโลกท่ีเรารู)จักก:อนโควิด-19 ได)อีก เรามาไกลเกินจุดน้ันมากแล)ว” (Kim A., 2020) 

 อย:างไรก็ดี โควิด-19 มิได)ส:งผลกระทบโดยตรงต:อเฉพาะสถานการณEทางเศรษฐกิจ ห:วงโซ:การผลิต 
และพฤติกรรมการบริโภค ของคนในประเทศญี่ปุ_นและเกาหลีใต)เท:านั้น  ในด)านการเมืองและความสัมพันธE
ระหว:างประเทศ โควิด-19 อาจทำหน)าที่เป@น “ทูตสันติภาพ (ชั่วคราว)” (ชโยดม สรรพศรี, 2563) ที่สลาย
ความขัดแย)ง หรืออย:างน)อยท่ีสุดคือชะลอมิให)แต:ละฝ_ายยกระดับความขัดแย)งให)รุนแรงมากข้ึน และเป°ดโอกาส
ให)แต:ละฝ_ายได)ประเมินความเสียหายจากความขัดแย)งที่สร)างขึ้น  ผู)วิจัยเห็นตรงกับข)อเสนอนี้ เมื่อพิจารณา
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จากท:าทีและจุดยืนของญี่ปุ_นต:อเพื่อนบ)านอย:างจีนและเกาหลีใต)แล)ว จะเห็นได)ว:านายกรัฐมนตรีอาเบะมีท:าที
ผ:อนปรนมากขึ้นในการประชุมไตรภาคีจีน-ญี่ปุ_น-เกาหลีใต) ครั้งที่ 8 ณ นครเฉิงตู  เมื่อปลายเดือนธันวาคม    
ปm 2019 อาเบะได)พบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และหารือถึงการเชิญสีไปเยือนญี่ปุ_นในฤดูใบไม)ผลิ (ซึ่งต)องเลื่อน
ออกไปเน่ืองจาก โควิด-19) พร)อมกับแสดงท:าทีพร)อมเจรจากับประธานาธิบดีมุน แช-อิน เก่ียวกับกรณีพิพาทท่ี
ดำเนินอยู: 

 การปรับท:าทีเหล:านี้สอดคล)องกับความเห็นของธีวินทE สุพุทธิกุล ผู )เชี ่ยวชาญด)านการเมืองและ
ความสัมพันธEระหว:างประเทศญี่ปุ_น ว:าญี่ปุ_นจำเป@นต)องแสวงหาทางหนีทีไล:ไว)หลายๆ ทาง ด)านหนึ่งก็ตกลงท่ี
จะร:วมกับสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอินเดีย ในการเป@นพันธมิตรขับเคลื่อนยุทธศาสตรEอินโด-แปซิฟ°ก   
อีกด)านหนึ่ง ญี่ปุ_นก็พยายามผูกมิตรกับจีน แต:ก็มีความไม:ไว)วางใจอยู:  ญี่ปุ_นจึงพยายามถ:วงดุลจีนด)วยการป©อง
ปรามไม:ให)จีนมีอำนาจนำในภูมิภาคมากเกินไป  อย:างไรก็ดี การถ:วงดุลจีนก็มีข)อจำกัดจากรัฐธรรมนูญมาตรา 
9 ท่ีจำกัดการขยายแสนยานุภาพทางทหาร การแก)ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล:าวจะทำให)เพื่อนบ)านอย:างจีน
และเกาหลีใต)พากันประท)วงและคิดว:าญี่ปุ_นต)องการฟ£§นกองทัพเพื่อรุกรานตนเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  
อีกทางเลือกหนึ่งคือยึดมั่นระบบพันธมิตรสหรัฐอเมริกา แต:แนวนโยบายของโดนัลดE ทรัมปû ที่ผ:านมาทำให)
ญี่ปุ_นเกิดความไม:มั่นใจและเลือกแนวทางที่ตนเองสามารถมีบทบาทได)มากขึ้น โดยเฉพาะกรอบความร:วมมือ
พหุภาคี เช:น เวทีสหประชาชาติ เวทีอาเซียน ซึ่งเป@นแนวนโยบายที่ญี่ปุ_นยึดถือมาโดยตลอดอยู:แล)ว (ยุวดี 
คาดการณEไกล, 2563) 

 สำหรับเกาหลีใต) รัฐบาลประธานาธิบดีมุน แช-อิน ตระหนักถึงสถานการณEทางแพร:งทางยุทธศาสตรEท่ี
เกาหลีใต)ต)องเผชิญตั้งแต:ก:อนได)รับเลือกตั้งเป@นประธานาธิบดี จึงเสนอให)เกาหลีใต)สานสัมพันธEกับอาเซียนและ
อินเดียด)วย “นโยบายมุ:งใต)ใหม: (New Southern Policy)” ซึ่งถือเป@นครั้งแรกในประวัติศาสตรEการทูตของ
เกาหลีใต)ที่ประกาศให)อาเซียนและอินเดียมีความสำคัญเสมอด)วยประเทศเพื่อนบ)านและมหาอำนาจหลักใน
ภูมิภาคอย:างสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ _น และรัสเซีย  นโยบายมุ:งใต)ใหม:ประกอบด)วยสามเสาหลักหรือ 3Ps 
ประกอบด)วยประชาชน (People) ความมั่งคั่งร:วมกัน (Prosperity) และสันติภาพ (Peace) โดยสนับสนุนการ
สร)างความสัมพันธEทุกมิติกับประเทศในอาเซียน เช:น ส:งเสริมการค)าการลงทุนระหว:างเกาหลีกับประเทศใน
อาเซียน โดยตั้งเป©าหมายว:ามูลค:าทางการค)าของเกาหลีใต)กับอาเซียนจะต)องถึง 2.2 ล)านล)านดอลลารE
สหรัฐอเมริกาภายในปm 2022 ซึ่งจะทำให)อาเซียนเป@นคู:ค)าอันดับหนึ่งของเกาหลีใต) ส:งเสริมการท:องเที่ยว
ระหว:างกัน ส:งเสริมความร:วมมือ SMEs พัฒนานักศึกษา ครูอาจารยE และข)าราชการชาวอาเซียนและอินเดีย 
ฯลฯ (เสกสรร อานันทศิริเกียรติ, 2562) 

 รัฐบาลมุนแสดงเจตนารมณEส:งเสริมนโยบายมุ:งใต)ใหม:อย:างจริงจังในหลายวาระ เช:น กล:าวถึงการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต) ที่นครปูซานในฐานะส:วนหนึ่งของสุนทรพจนEแห:งชาติในวาระครบรอบ 100 
ปm ขบวนการเรียกร)องเอกราชเกาหลีในวันท่ี 1 มีนาคม ปm 2019 ประกาศจัดตั้งกรมอาเซียนขึ้นในกระทรวงการ
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ต:างประเทศเป@นครั้งแรกในประวัติศาสตรEเกาหลีใต) สร)างศูนยEวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งถือเป@นศูนยEวัฒนธรรม
อาเซียนนอกภูมิภาคอาเซียนแห:งแรก  อีกส:วนหนึ่งที่สำคัญคือการเดินทางไปเยือนทั้งสิบประเทศอาเซียนอย:าง
เป@นทางการก:อนการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต) เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 30 ปmของความสัมพันธE
ในเดือนพฤศจิกายน ปm 2019 (เสกสรร อานันทศิริเกียรติ, 2562)  ในส:วนของประเทศไทย มุนได)เดินทางมา
เยือนและลงนามบันทึกความเข)าใจร:วมกัน (MOUs) จำนวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ ประกอบด)วยความร:วมมือด)านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ความร:วมมือด)านการศึกษาภาษาเกาหลี ความร:วมมืออุตสาหกรรม 4.0 ความ
ร:วมมือระบบราง ความร:วมมือพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และความตกลงว:าด)วยการคุ)มครองข:าวสารทางทหาร
ร:วมกัน 

 ท้ังญ่ีปุ_น เกาหลีใต) และไทย ต:างเป@นประเทศท่ีได)รับผลกระทบจากการแข:งขันทางยุทธศาสตรEระหว:าง
สหรัฐอเมริกากับจีน และโควิด-19 จึงจำเป@นต)องแสวงหาแนวทางการปรับตัวอย:างเหมาะสม ที่ผ:านมาไทยกับ
ญี่ปุ _นทำงานร:วมกันตามกรอบยุทธศาสตรE “ประเทศไทย+1 (Thailand Plus One)” ซึ่งเป@นการใช)ความ
ได)เปรียบของไทยในด)านที่ตั้งภูมิศาสตรEที่เป@นศูนยEกลางความเชื่อมโยงของภูมิภาค ประกอบกับความสามารถ
ในการเป@นฐานการผลิตของประเทศไทยที่มีต)นทุนแรงงานราคาถูก และไทยเองก็กำลังลงทุนพัฒนาโครงสร)าง
พ้ืนฐาน คำถามสำคัญคือยุทธศาสตรEนี้จะยังมีความสอดคล)องกับบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและ
ภูมิภาคหรือไม:  สำหรับเกาหลีใต) นโยบายมุ:งใต)ใหม:เป@นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการสร)างโอกาสเจรจา
ต:อรอง ประเด็นใดบ)างที่ควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อสร)างความได)เปรียบ ประเด็นหนึ่งที่คณะผู)วิจัยเห็นว:า 
มีความสำคัญและเร:งด:วนในการจัดทำข)อเสนอเชิงนโยบาย คือ ประเด็นแรงงานชาวไทยผิดกฎหมายท่ีอาศัยอยู:
ในเกาหลีใต) ซึ่งมีแนวโน)มว:ารัฐบาลเกาหลีใต)พยายามผลักดันแรงงานเหล:านี้ให)กลับประเทศไทยเนื่องจาก
สถานการณEโควิด-19   
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1.4 โลกมุสลิมในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

1.4.1 สถานการณHในโลกมุสลิม และความสัมพันธHกับประเทศไทย 

ความสำคัญสถานการณHในโลกมุสลิม 

โลกมุสลิมไม:ได)หมายถึงกลุ:มประเทศอาหรับในตะวันออกกลางเพียงเท:านั้น แต:โลกมุสลิมครอบคลุม
ประเทศมุสลิมทั่วโลก ทั้งในเอเชียใต) ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต) เอเชียกลาง และแอฟริกา  เม่ือ
พิจารณาถึงการรวมกลุ:มในนามโลกมุสลิม องคEการความร:วมมืออิสลาม (Organization of the Islamic 
Cooperation: OIC) จึงเป@นกรอบการศึกษาในแง:มุมของโลกมุสลิมได)เป@นอย:างดี  องคEการความร:วมมืออิสลาม
ยึดหลักแนวคิดการรวมกลุ:มประชาชาติมุสลิม (Islamic community หรือ Islamic Ummah) ซึ่งเป@นแนวคิด
รากฐานสำคัญที่กลุ:มประเทศมุสลิมทั่วโลกยอมรับ  การก:อตั้งองคEการองคEการความร:วมมืออิสลามจึงบ:งบอก
ถึงบทบาทของประเทศมุสลิมในเวทีโลก องคEการความร:วมมืออิสลามมีประเทศสมาชิกรวม 57 ประเทศ มี
ขนาดประชากรมุสลิมรวมถึง 1.77 พันล)านคน อีกทั้งองคEการความร:วมมืออิสลามยังมี GDP ร)อยละ 23.77 
ของโลก (Emmy Abdul Alim, 2017)  

จรัญ มะลูลีม ได)ศึกษาเรื่ององคEการความร:วมมืออิสลาม โดยได)กล:าวถึงความสำคัญขององคEการน้ีว:า 
เป@นองคEการระหว:างประเทศที่ประกอบมาจาก “รัฐมุสลิม” และเป@นตัวแทนของ “อิสลาม” ในระดับระหว:าง
ประเทศ เพื่อสร)างความเป@นปØกแผ:นและแก)ไขปvญหาร:วมกัน (จรัญ มะลูลีม, 2555) ด)วยขนาดประชากรและ
บทบาททางเศรษฐกิจของประเทศมุสลิม จึงมีความสำคัญต:อประเทศไทยในการกำหนดท:าที แนวทางนโยบาย 
และทิศทางสร)างความสัมพันธEกับโลกมุสลิมในมิติต:างๆ โดยเฉพาะความสัมพันธEทางการค)ากับกลุ:มประเทศ
เป©าหมาย ประเทศไทยจึงมีข)อได)เปรียบในฐานะเป@นหนึ่งในประเทศสมาชิกผู)สังเกตการณEขององคEการความ
ร:วมมืออิสลาม (1 ใน 5 ประเทศของโลก) นับว:าเป@นโอกาสสำคัญต:อการมีส:วนร:วมในมิติต:างๆ รวมถึงการเจาะ
ตลาดสู:โลกมุสลิมด)วย  

ในแง:ของเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาลำดับการเติบโตของ GDP ในกลุ:มประเทศมุสลิม พบว:าประเทศที่มี 
GDP มากที ่สุด คือ 1) อินโดนีเซีย 2) ตุรกี 3) ซาอุดีอาระเบีย 4) อิหร:าน 5) สหรัฐอาหรับเอมิเรตสE 
(www.materiaislamica.com) ซึ ่งสะท)อนให)เห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน)มการเติบโตของ
ประเทศดังกล:าวอย:างมีนัยสำคัญ  และเมื่อพิจารณาถึงแนวโน)มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
องคEการความร:วมมืออิสลามอื่นๆ ที่น:าสนใจ และให)ความสำคัญเป@นลำดับถัดมา คือ ไนจีเรีย มาเลเซีย 
บังกลาเทศ อียิปตE และกลุ:มประเทศอ:าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) อันประกอบไปด)วย 
กาตารE บาหEเรน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสE (UAE) โอมาน และคูเวต เนื่องจากเป@นประเทศที่มี
กำลังซ้ือสูง และกำลังพัฒนาประเทศด)วยกับการลงทุนโครงสร)างพ้ืนฐานขนาดใหญ:  
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ความโดดเด:นขององคEการความร:วมมืออิสลามต:อบทบาทของโลกมุสลิม ก:อให)เกิดพลวัตของความ
ร:วมมือในมิติต:างๆ  Roy ได)วิเคราะหEว:าองคEการความร:วมมืออิสลาม (OIC) เป@นองคEการที่ใหญ:ที่สุดของ
ประเทศมุสลิม ซึ่งแสดงบทบาทต:อการแก)ไขปvญหาของโลกมุสลิมมาโดยตลอด แต:จากประสบการณEของผู)วิจัย
เห็นว:าเอกภาพของกลุ:มประเทศสมาชิกองคEการความร:วมมืออิสลามกลับทำให)องคEการไม:ประสบความสำเร็จ
เท:าท่ีควร โดยเฉพาะความร:วมมือทางการเมือง เช:น องคEการความร:วมมืออิสลาม (OIC) ไม:สามารถแก)ไขความ
ขัดแย)งระหว:างอิสราเอลกับปาเลสไตนE และช:วยเหลืออิสรภาพชาวปาเลสไตนE ทั้งที่เป@นเป©าหมายหลักในการ
ก:อตั้งองคEการ  Roy จึงมีความเห็นต:อองคEการความร:วมมืออิสลามว:า การอยู:รอดขององคEการองคEการความ
ร:วมมืออิสลามจะประความสำเร็จได)ก็ต:อเมื่อ 1) ฉันทามติของโลกมุสลิมเป@นเอกภาพ 2) กลุ:มประเทศมุสลิม
สนับสนุนผลประโยชนEซึ่งกันและกันในทุกช:องทาง และ 3) องคEการความร:วมมืออิสลามจะต)องมีกำลังทาง
ทหารร:วมเพ่ือปกป©องผลประโยชนEของประเทศมุสลิม และสร)างความเข)มแข็งด)านความม่ันคง (Roy, 2006) 

ด)วยเหตุนี้ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโลกมุสลิมจึงใช)กรอบการศึกษาผ:านองคEการองคEการความ
ร:วมมืออิสลาม เพื่อศึกษาในรายละเอียดของประเทศที่มีอิทธิพลและแสดงบทบาทนำต:อโลกมุสลิม โดยเฉพาะ
ด)านการเมือง ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยเน)นการศึกษาเฉพาะประเทศที่มีอิทธิพลทาง
การเมืองต:อโลกมุสลิม และสถานะทางเศรษฐกิจสูงในภูมิภาคตะวันออกกลางในยุคปvจจุบัน ได)แก: ตุรกี อิหร:าน 
และซาอุดีอาระเบีย ในขณะเดียวกันก็ไม:สามารถมองข)ามปvจจัยเกี่ยวกับภัยคุกคามในภูมิภาค และปvญหาความ
ขัดแย)งที ่อาจส:งผลต:อการปรับเปลี ่ยนนโยบายทางการเมือง และความสัมพันธEระหว:างประเทศ สู :การ
เปล่ียนแปลงสู:ระเบียบโลกใหม:ได) 

เมื่อศึกษางานของ Osama ที่วิเคราะหEในแง:เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของโลกมุสลิมว:า แม)ประเทศ
มุสลิมจะอุดมสมบูรณEไปด)วยทรัพยากรพลังงานท่ีม่ังค่ัง  ในขณะท่ีโลกจำเป@นต)องพ่ึงพาพลังงานท้ังจากการผลิต
น้ำมันและก∞าซธรรมชาติของกลุ:มประเทศตะวันออกกลาง ในทางกลับกันประเทศมุสลิมกลับไม:สามารถพัฒนา
โครงสร)างทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร:งและยั่งยืนได)  ทั้งนี้ ด)วยผลประโยชนEทางทรัพยากรพลังงานที่กลุ:มประเทศ
มุสลิม โดยเฉพาะในอ:าวอาหรับ ตกอยู:ในวังวนภายใต)การพึ่งพาเทคโนโลยีและการแทรกแซงจากประเทศ
ตะวันตก จนไม:สามารถกำหนดเง่ือนไขอย:างเป@นอิสระได)  ในทางกลับกันหากกลุ:มประเทศผลิตน้ำมันสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีที่แข็งแกร:ง การกำหนดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจย:อมสามารถต:อรองกับกลุ:มประเทศตะวันตกได)
ดีกว:า  ดังนั้น Osama จึงมองว:ากลุ:มประเทศมุสลิมจำเป@นต)องพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองให)มากขึ้น เพ่ือลด
การพ่ึงพาจากกลุ:มประเทศตะวันตก (Osama, 2006) 

ในขณะที่ Murden มีมุมมองว:าอีกนัยหนึ่งว:า ความร:วมมือทางการค)าระหว:างประเทศมุสลิมด)วย
กันเองมีน)อยกว:ามาก หากเปรียบเทียบกับความร:วมมือทางการค)าระหว:างประเทศมุสลิมกับประเทศที่ไม:ใช:
มุสลิม  สาเหตุหน่ึงมาจากประเทศมุสลิมส:วนใหญ:ใช)เงินทุนจำนวนมากในการซ้ือสินค)าจากประเทศตะวันตกใน
อัตราท่ีสูง แม)ว:าจะมีทางเลือกในการซ้ือสินค)าจากประเทศมุสลิมด)วยกัน (Murden, 2002)  ด)วยเหตุน้ี ทิศทาง
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การค)าขายของโลกมุสลิมเอนเอียงการค)าขายไปทางกลุ:มประเทศตะวันตกมากกว:า  ดังนั้น หากจะสร)างความ
เข)มแข็งทางเศรษฐกิจให)กับโลกมุสลิมได)นั้น จะต)องเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานการผลิตให)กับกลุ:มประเทศ
มุสลิมจำนวนมากท่ียากจน เพ่ือให)เกิดการซ้ือขายและหมุนเวียนทางการค)าระหว:างประเทศมุสลิมด)วยกัน  เม่ือ
ศึกษากลุ:มประเทศท่ีมีกำลังซ้ือสูงในตะวันออกกลางสามารถวิเคราะหEตามลักษณะของประเทศได) ดังน้ี 

1) กลุ:มประเทศที่มีกำลังซื ้อสูง จะเห็นได)ว:าโครงการก:อสร)างระดับใหญ:เกิดขึ ้นอย:างมากมาย 
โดยเฉพาะในกลุ:มประเทศ GCC ซึ่งเป@นแหล:งการลงทุนขนาดใหญ:ของบริษัทเกี่ยวกับการก:อสร)าง
ด)านอสังหาริมทรัพยE การพัฒนาโครงสร)างพื้นฐาน และการขยายพื้นที่ให)รองรับกับระบบการ
ขนส:งทางทางทะเล  อย:างไรก็ตาม ถึงแม)ว:ากลุ:มประเทศส:งออกน้ำมันจะมีกำลังซื้อสูงก็ตาม แต:ก็
มีข)อจำกัดในการคัดเลือกผู)ประกอบการ บริษัท และกฎระเบียบต:างๆ รวมไปถึงความเข)าใจทาง
วัฒนธรรม ซ่ึงเป@นปvจจัยและเป@นกุญแจสำคัญในการเจาะตลาดในกลุ:มประเทศดังกล:าว 

2) กลุ:มประเทศที่ไม:ใช:อาหรับ ประกอบด)วย ตุรกี และอิหร:าน  กลุ:มนี้ถือว:าเป@นกลุ:มที่มีการพัฒนา
ประเทศได)อย:างรวดเร็ว ด)วยทรัพยากรที่มีคุณภาพทั้งทรัพยากรมนุษยE ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ำมัน ก∞าซธรรมชาติ และป°โตรเคมี มีเทคโนโลยีระดับสูง และมีรายได) GDP ของประเทศ
ค:อนข)างสูง กลุ:มน้ีจึงมีนัยสำคัญต:อบทบาทผู)นำของโลกมุสลิมในปvจจุบัน 

3) กลุ:มประเทศที่ไม:ใช:กลุ :มส:งออกน้ำมัน (Non-Oil Producing countries) ได)แก: อียิปตE อิรัก 
จอรEแดน ซีเรีย และเยเมน ถือเป@นกลุ:มที่ยังมีความเสี่ยงต:อเสถียรภาพทางด)านความมั่นคงท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งภัยคุกคามด)านการก:อการร)าย และสงครามภายใน  อย:างไรก็
ตาม ก็ไม:ควรมองข)ามกับโอกาสที่จะเข)าไปลงทุน โดยเฉพาะอียิปตE และจอรEแดน เนื่องจากกลุ:ม
ประเทศดังกล:าวยังมีความต)องการฟ£§นฟูประเทศอย:างสูง ตลอดจนพัฒนาด)านคมนาคม ขนส:ง 
ด)านโครงสร)างพื้นฐาน โลจิสติกสE ด)านการค)าการลงทุน ด)านพลังงาน ด)านวัฒนธรรม และการ
ท:องเท่ียว ซ่ึงจะเป@นโอกาสทองของผู)ท่ีรู)ก:อนและเข)าใจต:อสถานการณEของกลุ:มประเทศเหล:าน้ี 

นอกจากน้ี เม่ือศึกษาการเมืองของโลกมุสลิม พบว:าการปกครองของประเทศมุสลิมมีความหลากหลาย 
ทั้งการปกครองแบบเผด็จโดยทหาร การปกครองโดยกษัตริยEจากรุ:นหนึ่งสู:อีกรุ:นหนึ่ง และรูปแบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย  แสดงให)เห็นว:าประเทศมุสลิมยากที่จะกลับมาสู:การปกครองแบบองคEรวมในลักษณะ 
คอลีฟะหE (Caliphate) โดยใช)อุดมการณEความเป@นเอกภาพของประชาชาติมุสลิม (Muslim Ummah)  ด)วย
เหตุนี้ ประเทศมุสลิมจึงไม:สามารถร:วมมือกันได)อย:างจริงจัง โดยแยกการพัฒนาประเทศตนเองตามศักยภาพ
ของผู)นำในแต:ละประเทศ  จรัญ มะลูลีม วิเคราะหEการเมืองในตะวันออกกลางว:า หากจะเข)าใจการเมืองใน
ตะวันออกกลางจำเป@นต)องให)ความสำคัญไม:เฉพาะประวัติศาสตรEของประเทศตะวันออกกลางเท:านั้น แต:ต)อง
พิจารณาจากพลวัตและการปรับเปลี่ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะนโยบายต:อตะวันออกกลางด)วย 
(จรัญ มะลูลีม, 2555) 
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จรัญ มะลูลีม ยังได)วิเคราะหEประเด็นของเหตุการณEการลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน)าของโลกอาหรับ (Arab 
Spring) อันส:งผลต:อการเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับว:า ความสัมพันธEระหว:างสหรัฐอเมริกากับกลุ:มประเทศท่ี
ได)รับผลจากเหตุการณE Arab Spring โดยเฉพาะในด)านความมั่นคงในภูมิภาค และการพัฒนาประชาธิปไตยใน
โลกอาหรับ สหรัฐอเมริกากลับมีบทบาทน)อยมากต:อเหตุการณEที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากกลุ:มที่ได)รับผลกระทบ
ส:วนใหญ:ไม:ใช:กลุ:มแห:งอ:าวอาหรับที่มีความสัมพันธEที่แน:นแฟ©นกับสหรัฐอเมริกา  ในกรณี Arab Spring น้ัน 
สหรัฐอเมริกาคงยอมให) Arab Spring เป@นไปตามที่ควรจะเป@นมากกว:า  ทั้งน้ี ความเปลี่ยนแปลง และความไม:
สงบในดินแดนตะวันออกกลางนี้ย:อมกระทบผลประโยชนEของสหรัฐอเมริกาอย:างไม:อาจจะหลีกเลี ่ยงได) 
โดยเฉพาะอย:างยิ่งในส:วนที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรEของสหรัฐอเมริกาเอง เช:น การไหลผ:านน้ำมันอย:างอิสระ และ
ความสัมพันธEอันใกล)ชิดกับอิสราเอล (จรัญ มะลูลีม, 2557) 

ในขณะท่ีมาโนชญE อารียE ได)วิเคราะหEเกี่ยวกับความสัมพันธEของสหรัฐอเมริกากับโลกมุสลิมในยุคของ
ประธานาธิบดีโดนัลดE ทรัมปû ว:า หลังจากโดนัลดE ทรัมปû ชนะการเลือกตั้งเป@นประธานาธิบดีคนที่ 45 ส:งผลต:อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกมุสลิมอย:างมีนัยสำคัญ คือ การใช)นโยบายที่แข็งกร)าวต:อโลกมุสลิม โดยใช)คำที่รุนแรง
ว:า “Radical Islam” แบบเหมารวม การชูนโยบายห)ามมุสลิมเข)าประเทศ การขึ ้นทะเบียนมุสลิมใน
สหรัฐอเมริกา การปลุกกระแสหวาดกลัวอิสลาม (Islamophobia) ในสังคมอเมริกา  ด)วยเหตุนี้ มาโนชญE อา
รียE จึงมองว:าสหรัฐอเมริกาในยุคปvจจุบันมีท:าทีในการลดบทบาทการต:างประเทศในตะวันออกกลาง และอาจ
ส:งผลต:อความเชื่อม่ันของกลุ:มประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางด)วย (มาโนชญE อารียE, 
2561) 

ด)วยเหตุนี้ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข)องกับการอธิบายขั้วอำนาจในตะวันออกกลาง จึงมีส:วนทำ
ให)เข)าใจและเห็นภาพของขั้วการเมืองในตะวันออกกลางที่ชัดเจนมากขึ้น โดยอารีฟmน ยามา ได)แบ:งประเทศ
มุสลิมในตะวันออกกลางในมิติทางการเมืองออกเป@น 4 กลุ:ม (อารีฟmน ยามา, 2562) ดังน้ี 

1) ฝlายที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกา โดยมีกลุ:มพันธมิตรอย:าง ซาอุดีอาระเบีย จอรEแดน อิสราเอล และ
กลุ:มประเทศ GCC (กาตารE, บาหEเรน, ซาอุดีอาระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตสE(UAE), โอมาน และ
คูเวต) กลุ:มประเทศเหล:าน้ีมีการปกครองที่คล)ายคลึงกัน โดยใช)ระบอบการปกครองแบบกษัตริยE 
และมีการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ ทั ้งน้ี เนื ่องมาจากผลประโยชนEทางทรัพยากรพลังงาน 
ความสัมพันธEระหว:างสหรัฐอเมริกากับกลุ:มประเทศดังกล:าวจึงมีความแน:นแฟ©นมาโดยตลอด 

2) ฝlายท่ีต"อต9านสหรัฐอเมริกา นำโดย อิหร:าน ซีเรีย เลบานอน และเยเมน  กลุ:มประเทศน้ีเป@นท้ังคู:
ขัดแย)งในมิติความเชื่อทางศาสนากับฝ_ายที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกา การช:วงชิงทางอำนาจของโลก
มุสลิมจึงมีความซับซ)อน เนื่องจากเกิดกลุ:มก)อนกลุ:มก:อการร)ายหลายกลุ:มอิงต:อบทบาทของความ
เช่ือของตนด)วย อาทิ เครือข:ายฮิสบุลเลาะฮฺ (ชีอะหE) เครือข:ายอัลกออิดะหE (ซุนน่ี)  



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

35 

3) ฝlายใหม"ที่กำลังผงาดขึ้นเปAนประเทศมหาอำนาจในโลกมุสลิม คือ ตุรกี ซึ่งแสดงถึงบทบาทนำ
ในเวทีองคEการความร:วมมืออิสลามและเวทีโลกมาโดยตลอด โดยเฉพาะประเด็นการแก)ไขความ
ขัดแย)งท่ีรุนแรงและยืดเยื้อในซีเรีย และปาเลสไตนE  ทั้งยังผลักดันการตอบโต)โรคเกลียดกลัว
อิสลาม (Islamophobia)  ตุรกีขยายอิทธิพลของตนเองในภูมิภาคโดยนำเสนอ Islamic Model 
ใหม:ๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะการพัฒนาทางวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี และสร)างความเข)มแข็งทาง
ทหาร  ตุรกีเปรียบเสมือนประเทศที่อยู:ระหว:างกลางของมหาอำนาจในภูมิภาค หรือเป@นผู)นำของ
กลุ:มประเทศมุสลิมสายกลาง โดยมีความสัมพันธEทั้งกับซาอุดีอาระเบียและอิหร:าน  อีกทั้งยังเป@น
ประเทศท่ีแสดงบทบาทนำในการสนับสนุนปาเลสไตนE ให)ความช:วยเหลือกับกาตารEจากกรณีที่ถูก
กลุ:มประเทศอ:าวอาหรับทอดท้ิง และช:วยเหลือมุสลิมชนกลุ:มน)อย อาทิ กลุ:มมุสลิมโรฮิงญา ด)วย  

4) ฝlายที่มีนโยบายเปAนกลางอย:างประเทศโอมาน ซึ่งก็ไม:ได)เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากนัก เป@น
ประเทศท่ีพยายามรักษาความเป@นกลาง และมีบทบาทในเรื่องของการเป@นตัวกลางไกล:เกล่ีย
ประเทศคู:ที่มีข)อพิพาทและความขัดแย)ง โดยจะเห็นได)ว:าในระยะหลังโอมานมีบทบาทเพิ่มข้ึน 
แม)กระท่ังการเป°ดความสัมพันธEทางการทูตกับอิสราเอล 

ประเด็นหนึ่งที่สำคัญต:อโลกมุสลิม คือ ความเป@นเอกภาพของโลกมุสลิม  แต:ด)วยความแตกต:างทาง
ความเชื่อ นิกาย และวิถีในทางปฏิบัติของกลุ:มประเทศมุสลิม ได)กลายเป@นเป@นกำแพงกั้นเอกภาพจากการ
แข:งขันระหว:างสองมหาอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง  กล:าวคือ อิหร:านเป@นผู)นำทางความเช่ือนิกายชีอะหE 
ร:วมกับซีเรีย เลบานอน อิรัก และเยเมน  ในขณะท่ีซาอุดีอาระเบียเป@นผู)นำทางความเช่ือนิกายซุนนี่ร:วมกับ
กลุ:มประเทศอ:าวอาหรับ ปvญหาความขัดแย)งระหว:างนิกายจึงเป@นปvญหาที่ชะลอเอกภาพของโลกมุสลิมใน
ตะวันออกกลาง  อย:างไรก็ตาม มหาอำนาจใหม:ของโลกมุสลิม คือ ตุรกี จากการสำรวจการจัดอันดับนโยบาย
เกี่ยวกับตะวันออกกลางจาก 11 ประเทศ มี 7 ประเทศสนับสนุนแนวนโยบายของนายทายยิป แอรEโดอัน 
ประธานาธิบดีตุรกี ได)แก: ซูดาน จอรEแดน ปาเลสไตนE แอลจีเรีย มอร็อกโก ตูนีเซีย และเยเมน  ในขณะท่ีคนใน
เลบานอน ลิเบีย และอียิปตE สนับสนุนนโยบายของนายวลาดิเมียรE ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เหนือกว:า
นโยบายของนายแอรEโดอัน  ส:วนประธานาธิบดีโดนัลดE ทรัมปû ของสหรัฐอเมริกา อยู:ในระดับต่ำสุดเมื่อเทียบ
กับผู )นำคนอื ่นๆ (Becky Dale, Irene de la Torre Arenas, Clara Guibourg, Tom de Castella ,2019)  
โดยสรุปกลุ:มประเทศมุสลิมมีความคาดหวังในการแสดงบทนำของตุรกี โดยไม:นิยมนโยบายของสหรัฐอเมริกา 
ตุรกีจึงมีอิทธิพลต:อความเช่ือม่ันในการแสดงบทบาทนำของโลกมุสลิมสูง 

ในทางกลับกัน โลกมุสลิมยังต)องเผชิญกับสถานการณEความรุนแรงในตะวันออกกลาง กลุ:มก:อการร)าย
ยังคงเป@นสาเหตุสำคัญ และการตอกย้ำแนวคิดของตะวันตกเก่ียวกับการเกลียดกลัวอิสลามส:งผลต:อเสถียรภาพ
ทางการเมืองและความสัมพันธEระหว:างประเทศอย:างมีนัยสำคัญ  เก่ียวกับประเด็นน้ี Atif Iqbal, Muhammad 
Ilyas Khan, Beenish Khan วิเคราะหEไว)อย:างน:าสนใจว:า ประเทศมุสลิมส:วนใหญ:ยังเป@นกลุ:มประเทศที่ด)อย
พัฒนา เน่ืองจากประสบปvญหาด)านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทรัพยากรส:วนใหญ:ตกอยู:ภายใต) 
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ผลประโยชนEของกลุ:มประเทศมหาอำนาจ ประเทศอาหรับไม:สนใจต:อการบังคับใช)กฎหมายอิสลาม (ชารีอะหE) 
แต:กลับใช)แนวทางของแนวคิดแบบฆราวาสนิยม (Secularism) ส:งผลต:อการปรับเปล่ียนหลักสูตรการศึกษาท่ี
เน)นตามตะวันตก และทำให)กลุ:มชนช้ันนำมีความสัมพันธEใกล)ชิดกับตะวันตกตามมา (Atif Iqbal, Muhammad 
Ilyas Khan, Beenish Khan, 2017) 

วรรณกรรมของอารีฟmน ยามา ยังได)วิเคราะหEว:า ความระส่ำระสายของสถานการณEในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ถึงแม)ไม:ได)ก:อให)เกิดผลกระทบต:อประเทศไทยโดยตรง การที่จะกำหนดนโยบายและวาง
ยุทธศาสตรEระหว:างประเทศต)องสร)างความสมดุลในความสัมพันธE หากดูสมการของความสัมพันธEในภูมิภาค
ในตอนนี้จะเห็นว:าประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร:าน และตุรกี เป@นตัวเล:นหลักในสมการนี้ แต:ประเทศไทยยังมี
ความสัมพันธEที่ดีไม:ครบทุกประเทศ เพราะความสัมพันธEระหว:างไทยกับซาอุดีอาระเบียยังไม:ปรากฏเต็ม
รูปแบบ เป@นสิ่งที่ประเทศไทยควรสร)างความสมดุลของสมการนี้ ซึ่งประเด็นเหล:านี้เป@นส:วนที่อยู:ในสมการการ
วางยุทธศาสตรEและการดำเนินนโยบายระหว:างประเทศทั ้งสิ ้น  ประเทศไทยต)องสร)างความสมดุลใน
กระบวนการสร)างความสัมพันธEระหว:างประเทศโดยสานสัมพันธEที่ดีกับทุกประเทศ โดยต)องเป@นนโยบายที่ไม:
เอียงข)างต:อความสัมพันธEกับประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อการกำหนดยุทธศาสตรEและวางนโยบายต:างประเทศ
ของไทยให)มีประสิทธิภาพมากขึ้น (อารีฟmน ยามา, 2562)  ในการศึกษานี้จึงเสนอแนะว:านัยสำคัญของไทยต:อ
โลกมุสลิมในระยะส้ันควรพิจารณาดำเนินความสัมพันธEกับ 3 ประเทศ คือ ตุรกี อิหร:าน และซาอุดีอาระเบีย 

นัยและความสัมพันธHของโลกมุสลิมกับประเทศไทย  

1) ตุรกี 

ไทยและตุรกีเฉลิมฉลองสถาปนาความสัมพันธEทางการทูตปm 60 ปm เมื่อปm 2018  การค)าทวิ
ภาคีตุรกี – ไทยมีการเติบโตอย:างต:อเนื่อง ข)อตกลงการค)าเสรีตุรกี – ไทย ปริมาณการค)าทวิภาคี
คาดว:าจะเพิ่มขึ้นร)อยละ 40  อย:างไรก็ตาม ตุรกีมีข)อกังวลว:า กลุ"มนักธุรกิจกูเลนในนามสภา
หอการค9าไทย - ตุรกี ไม"ใช"ตัวแทนของตุรกี โดยตุรกีมองว:า กลุ"มนักธุรกิจกูเลนเปAนภัยคุกคามของ

ตุรกี  ดังน้ัน รัฐบาลตุรกีจึงยอมรับเฉพาะสภาธุรกิจไทย-ตุรกี ภายใต)คณะกรรมการความสัมพันธEทาง
เศรษฐกิจต:างประเทศ 

มูลค:าทางการค)าระหว:างไทยกับตุรกีในปm 2018 มีมูลค:าถึง 1,233.14 ล)านดอลลารE
สหรัฐอเมริกา โดยสินค)าส:งออกหลักไปยังตลาดตุรกีในปm 2017 คือ รถยนตE อุปกรณE และ
ส:วนประกอบ มีมูลค:า 246.94 ล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ไทยนำเข)าสินค)าจากตุรกี คือ 
เคมีภัณฑE มีมูลค:า 21.62 ล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา 
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2) อิหร"าน 

ความสัมพันธEระหว:างไทยกับอิหร:านนับว:ามีความสัมพันธEที่ยาวนาน นับตั้งแต:สมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยเฉพาะประวัติของเชคอะหมัด ซึ่งได)สร)างคุณูปการให)กับกรุงศรีอยุธยาจนได)รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริยEไทยให)ดำรงตำแหน:งสำคัญด)านการบริการ  อย:างไรก็ตาม จาก
สถานการณEความตึงเครียดระหว:างสหรัฐอเมริกากับอิหร:าน จากการสังหารนายพลสุลัยมานี่ อาจ
ส:งผลกระทบทางอ)อมต:อไทย โดยเฉพาะประเด็นด)านราคาน้ำมันโลกที่อาจแปรปรวนหนักหาก
สถานการณEนำไปสู:สภาวะสงครามระหว:างสหรัฐอเมริกากับอิหร:าน  แต:ในท)ายท่ีสุด เหตุการณEท่ีหลาย
ประเทศกังวลว:าจะนำมาสู:สงครามก็ไม:ได)เกิดขึ้น  นอกจากนี้ หากใช)มุมมองต:อความสัมพันธEระหว:าง
อิหร:านกับจีน ย:อมทำให)เห็นว:าการเติบโตทางเศรษฐกิจของอิหร:านขึ้นอยู:กับการพึ่งพาจากจีนด)วย  
ดังนั้นเมื่ออิหร:านประสบกับมาตรการกีดกันทางการค)าของสหรัฐอเมริกา จึงไม:ค:อยส:งผลกระทบ
เท:าท่ีควร 

มูลค:าทางการค)าระหว:างไทยกับอิหร:านในปm 2018 มีม ูลค:า 782.07 ล)านดอลลารE
สหรัฐอเมริกา โดยสินค)าส:งออกหลังไปยังตลาดอิหร:าน ในปm 2017 คือ ไม) และผลิตภัณฑEไม) มีมูลค:า 
246.94  ล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา  ในขณะที่ไทยนำเข)าสินค)าจากอิหร:าน คือ เหล็ก เหล็กกล)า และ
ผลิตภัณฑE มีมูลค:า 476.84 ล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา 

3) ซาอุดีอาระเบีย 

ความสัมพันธEระหว:างไทยกับซาอุดีอาระเบียยังติดวังวนอยู:กับเรื่องการขโมยอัญมณี การ
ลักพาตัว การหายตัวไปของนักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย และการลอบสังหารนักการทูต 3 คน จากบท
สัมภาษณEของอุปทูตซาอุดีอาระเบีย Nabil H. Ashri ได)กล:าวถึงความสัมพันธEระหว:างประเทศไทยกับ
ซาอุดีอาระเบียว:า เป©าหมายหนึ่งคือการรื้อฟ£§นความสัมพันธEของทั้งสองประเทศด)วยการพยายามหา
ข)อยุติต:อความขัดแย)ง แต:เนื่องจากการเปลี่ยนผ:านด)านการเมืองของไทยทำให)ขาดความต:อเนื่อง และ
ทำให)เกิดการแก)ไขปvญหาล:าช)า Nabil H. Ashri ยังได)เน)นย้ำว:าหากความสัมพันธEระหว:างไทยกับ
ซาอุดีอาระเบียดีข้ึนอาจส:งผลให)กลุ:มประเทศอ:าวอาหรับเข)ามาลงทุนในไทยมากข้ึนด)วย 

มูลค:าทางการค)าระหว:างไทยกับซาอุดีอาระเบียในปm 2018 มีมูลค:า 7,751.30 ล)านดอลลารE
สหรัฐอเมริกา โดยสินค)าส:งออกหลังไปยังตลาดซาอุดีอาระเบียในปm 2017 คือ รถยนตE อุปกรณEและ
ส:วนประกอบ มีม ูลค :า 788.98 ล )านดอลลารEสหรัฐอเมร ิกาในขณะที ่ไทยนำเข )าส ินค)าจาก
ซาอุดีอาระเบีย คือ น้ำมันดิบ มีมูลค:า 4,418.98 ล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา 
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โอกาสประเทศไทยตPออุตสาหกรรมฮาลาลในโลกมุสลิม 

การสร)างความเชื่อมั่นทางการค)าเป@นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับโลกมุสลิม แม)ว:าประเทศไทยจะ
ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลเข)าสู:ตลาดโลกมุสลิมอย:างยาวนาน แต:ดูเหมือนว:าผลสัมฤทธิ์ยังอยู:ในระดับที่ต)อง
ปรับปรุงทั้งในด)านยุทธศาสตรE การผลิต และการปฏิสัมพันธEทางการค)ากับโลกมุสลิม  โดยรายงานการพัฒนา
องคEความรู)สำหรับ SME (Knowledge Center) ประจำปmงบประมาณ 2561 พบว:าประเทศไทยมีสัดส:วนการ
ส:งออกอาหารฮาลาลเพียงแค: 1% ของโลกเท:านั้น  โดยสินค)าส:งออกส:วนมากเป@นสินค)าวัตถุดิบฮาลาล เช:น 
ข)าว น้ำตาล และสัตวEน้ำ ซึ่งแตกต:างจากประเทศศักยภาพสูงในตลาดฮาลาลอย:างอินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
ทั้งนี้ ป4จจัยหนึ่งเกิดจากความไม"เชื่อมั่นในประเทศที่ไม"ใช"มุสลิม (Non-Islamic State) แม)ว:าจะมีการ
จัดระบบการตรวจสอบ และกระบวนการในการผลิตอาหารฮาลาลก็ตาม การมุ:งสู:ตลาดของโลกมุสลิมของไทย
อาจไม:สามารถทำในรูปแบบการค)าโดยตรงได) ไทยจึงควรพิจารณาการส"งออกสินค9าฮาลาลร"วมกับมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และบรูไน โดยใช9ช"องทางของความร"วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อผลิตสินค9าฮาลาลสู"ตลาดได9
อย"างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  

รายงานวิจัยเร่ืองปvจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของโลกมุสลิม และโอกาสของประเทศไทย 
โดยอิศรา ศานติศาสนE ผลการวิจัยชี้ให)เห็นถึงข)อค)นพบหลายประการที่จะเป@นประโยชนEต:อประเทศไทยในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลกับกลุ:มประเทศมุสลิม โดยมีข)อเสนอแนะท่ีเก่ียวข)องดังน้ี 

1) วางยุทธศาสตรEทางการตลาด ทั้งจากกลุ:มประเทศมุสลิมที่มีกำลังซื้อสูง และประเทศมุสลิมที่มี
ศักยภาพ ท้ังในแอฟริกา และประเทศท่ีมีชนกลุ:มน)อยมุสลิมอาศัยอยู:เป@นจำนวนมาก อาทิ อินเดีย 
และจีน 

2) พัฒนาศักยภาพในการแข:งขัน ใช)ข)อได)เปรียบทางการค)า และเลือกส:งออกผลิตภัณฑEที่ตรงต:อ
ความต)องการของประเทศกลุ:มเป©าหมายต:างๆ 

3) ส:งเสริมผู)ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อช:วยให)อุตสาหกรรมฮาลาลไม:กระจุกอยู:กับ
ผู)ประกอบการรายใหญ: กลยุทธEที่สำคัญคือใช)ทรัพยากรมนุษยEที่ได)สำเร็จการศึกษาจากกลุ:ม
ประเทศเป©าหมายให)มีส:วนร:วมในการสร)างความเข)าใจต:อวัฒนธรรมท)องถิ่น และความสัมพันธE 
เพ่ือให)เกิดประโยชนEสูงสุดและคุ)มค:า 

นอกจากนี้ ยังพบวรรณกรรมที่ศึกษาเรื่องการจัดการโลจิสติกสEสําหรับธุรกิจอาหารฮาลาลโดยจําเริญ 
เขื่อนแก)ว ซึ่งได)สรุปไว)อย:างน:าสนใจว:า การพัฒนาธุรกิจสินค)าฮาลาลในประเทศไทยเพื่อให)สามารถแข:งขันใน
ตลาดโลก นอกจากกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฮาลาลในด)านการผลิตให)ได)
มาตรฐานแล)ว จำเป@นต)องมุ:งผลักดันระบบด)านโลจิสติกสEของอาหารฮาลาลท่ีได)มาตรฐานควบคู:กันไปด)วย  โดย
หน:วยงานที่เกี่ยวข)องควรมีการบูรณาการและลดความซ้ำซ)อนในการบริหารจัดการ  ทั้งนี้ การปรับระบบให)ได)
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ตามมาตรฐานฮาลาลนั้นอาจต)องอาศัยความมุ:งมั่นและเงินทุนในการสร)างระบบบุคลากร รวมทั้งการรับรอง
คุณภาพตลอดห:วงโซ:อุปทานของอาหารฮาลาลให)เป@นที่น:าเชื่อถือในระดับสากล  ซึ่งผลลัพธEที่เกิดขึ้นจะ
สามารถขยายตลาดและสร)างความเชื่อมั่นในการส:งออกอาหารฮาลาล รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข:งขันของผู)ประกอบการไทยให)สามารถแข:งขันกับคู:แข:งในตลาดโลกได) (จําเริญ เข่ือนแก)ว,2560)  

วิเคราะหHความเสี่ยงของโลกมุสลิมตPอการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหมP 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข)อง พบว:ามีประเด็นที่น:าสนใจต:อการเปลี่ยนแปลงของโลกมุสลิม
อย:างมีนัยสำคัญ ดังน้ี  

1) การเติบโตของประชากรมุสลิมท่ัวโลก 

อิสลามเป@นศาสนาที่ใหญ:สุดเป@นอันดับสองของโลกรองจากศาสนาคริสตE เป@นสาเหตุหลักที่ส:งผล
ต:อแนวโน)มของการปะทะทางอารยธรรมและสังคมมากขึ้น  Huntington, S.P. เคยได)วิเคราะหEว:าการ
เติบโตของประชากรมุสลิมจะเป@นพลังท่ีทำให)เกิดเสถียรภาพท้ังในสังคมมุสลิมและประเทศเพ่ือนบ)าน  กลุ:ม
คนหนุ:มสาวจำนวนมากจะยังคงมีอำนาจในการฟ£§นฟูศาสนาอิสลาม และส:งเสริมความเข)มแข็งทางทหาร 
ลัทธิทางทหารท่ีเติบโตและต:อต)านวัฒนธรรมตะวันตก จนนำมาสู:การปะทะของประชาชนระหว:างกลุ:มท่ี
สนับสนุนและต:อต)านตะวันตก (Huntington, 1996) 

 
2) การก"อการร9าย 

นับต้ังแต:เหตุการณEการก:อการร)าย 9/11 เหตุการณE Arab Spring ถือเป@นจุดเปล่ียนสำคัญของการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธEระหว:างโลกมุสลิม โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกา  โลกมุสลิมถูกจับตามองในฐานะ
กลุ:มศาสนาสุดโต:งและมีส:วนเกี่ยวข)องกับการเติบโตของกลุ:มการร)าย อาทิ การกำเนิดกลุ:มอัลกออิดะหE 
กลุ:มตอลิบัน กลุ:มฮามาส และกลุ:มรัฐอิสลาม แสดงให)เห็นถึงแนวคิดการใช)ความรุนแรง จนนำมาซึ่งการก:อ
การร)ายทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย นับว:าเป@นกลุ:มขบวนการก:อการร)ายที่เป@นภัย
คุกคามของโลก รวมถึงโลกมุสลิมด)วย  การยังดำรงอยู:ของกลุ:มรัฐอิสลาม (IS) ที่มีอุดมการณEและเป©าหมาย
ในการร้ือฟ£§นแนวคิดการปกครองแบบคอลีฟะหE ซึ่งล:มสลายตั้งแต:ยุคออตโตมันในช:วงสงครามโลกครั้งที่ 1 
เพื่อรวบรวมกลุ:มประเทศมุสลิมให)เป@นประชาชาติเดียวกัน โดยใช)กฎหมายอิสลามในการปกครอง  แม)
ล:าสุดกลุ:มก:อการร)ายรัฐอิสลามจะประกาศงดก:อการร)ายชั่วคราวเหตุโควิด-19 ระบาด (มติชนออนไลนE, 
2563) ข)อกังวลน้ียังถือเป@นปvจจัยเส่ียงต:อความม่ันคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

 
3) ความม่ันคงด9านพลังงานของโลกมุสลิม 

ตะวันออกกลางเป@นขุมทรัพยEทางทรัพยากรน้ำมันและก∞าซธรรมชาติ ผลผลิตในตะวันออกกลางมี
น้ำมันดิบร)อยละ 30 ของโลก และมีพลังงานก∞าซธรรมชาติประมาณร)อยละ 40 ของปริมาณสำรองก∞าซ
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ทั่วไปของโลก  จึงปฏิเสธไม:ได)ว:าโลกมุสลิมยังคงเป@นมหาอำนาจทางพลังงาน  เมื่อมหาอำนาจและโลก
ตะวันตกยังคงต)องการพลังงาน สถานะทางเศรษฐกิจของโลกมุสลิมก็ยังดำรงต:อไปได) ส:งผลให)โลกมุสลิม
ยังคงมีบทบาทเชิงกลยุทธEในการรักษาความมั่นคงด)านพลังงานที่ส:งผลต:อทิศทางของความมั่นคงในทาง
การเมืองโลก  Salhani วิเคราะหEว:าน้ำมันกับการเมืองต)องเดินควบคู:กันไปตลอด ด)วยเหตุผลว:า “เม่ือ
น้ำมันกลายเป@นสินค)าที่ขาดไม:ได)ต:อการขับเคลื่อนของโลก ประเทศที่ผลิตน้ำมันจึงรู)ว:าน้ำมันเปรียบด่ัง
อาวุธทางการค)าท่ีสำคัญของโลก” (Salhani, C. 2010)  อย:างไรก็ตาม แนวโน)มของกลุ:มประเทศผลิตน้ำมัน
กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงปvจจัยพื้นฐาน เนื่องจากตัวขับเคลื่อนความต)องการน้ำมันในอดีตกำลัง
อ:อนแอลง ในขณะเดียวกันการปรับปรุงประสิทธิภาพด)านพลังงานกำลังเพิ่มขึ้นอย:างรวดเร็ว และแนวโน)ม
เช:นนี้น:าจะทำให)ความต)องการน้ำมันทั่วโลกพุ:งสูงสุด และจากนั้นจะเริ ่มลดลงในช:วงประมาณ 20 ปm
ข)างหน)า 

 
4) การย9ายถ่ินของชาวมุสลิมท่ัวโลก 

ปvจจุบันแม)อิสลามจะเป@นศาสนาที่เติบโตอย:างรวดเร็ว แต:ด)วยปvญหาความขัดแย)งในภูมิภาค ส:งผล
ต:อการเติบโตของจำนวนผู)ลี้ภัยชาวมุสลิมเป@นจำนวนมาก ปvจจัยสำคัญเกิดจากสงครามภายในประเทศ 
ความรุนแรงและการก:อการร)าย โดยประเทศท่ีมีประชากรไร)ท่ีอยู:มากท่ีสุด คือ อิรัก ซูดาน ซีเรีย โดยเฉพาะ
อิรักได)รับผลกระทบจากกลุ:มก:อการร)ายรัฐอิสลาม (IS)  

 การเปลี่ยนแปลงสู:ระเบียบโลกใหม:จึงเป@นโจทยEสำคัญในการปรับตัวของโลกมุสลิม เนื่องจากกลุ:ม
ประเทศร่ำรวยนั ้นเลือกที ่จะสานต:อความสัมพันธEต:อสหรัฐอเมริกาเป@นหลัก และพึงพาอำนาจของ
สหรัฐอเมริกาต:อการดำรงอยู:ของระบอบการปกครองและการสนับสนุนทางการค)า  ด)วยเหตุนี้ การเปลี่ยน
ผ:านของโลกยุคใหม:จึงขึ้นอยู:กับการศึกษาท:าทีของมหาอำนาจเดิม คือ ซาอุดีอาระเบีย และอิหร:าน และ
มหาอำนาจใหม: คือ ตุรกี พร)อมกับให)ความสำคัญกับประเทศมุสลิมอื่นๆ รองลงมา อาทิ อียิปตE และกลุ:ม
ประเทศอ:าวอาหรับ 

1.4.2 บทบาทโลกมุสลิมตPอป6ญหาโรคระบาด โควิด-19 

 โรคระบาดโควิด-19 ถือเป@นโลกระบาดที่ส:งผลกระทบต:อไปทั่วโลก ประเทศมุสลิมหลายประเทศตก
อยู:ภายใต)สภาวะวิกฤต มีผู)ติดเชื้อและผู)เสียชีวิตเป@นจำนวนมาก โดยเฉพาะอิหร:าน ตุรกี ในขณะเดียวกันยังมี
ข)อกังวลกับประเทศมุสลิมที่พบผู)ติดเชื ้อในจำนวนพอสมควร คือ ปากีสถาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งล)วนแล)วแต:เป@นประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจขนาดใหญ:ทั้งสิ้น  บทบาทของโลกมุสลิมโดย
องคEการความร:วมมืออิสลามจึงร:วมหารือในประเด็นสำคัญต:างๆ โดยเฉพาะการเน)นย้ำถึงความจำเป@นท่ี
ประเทศสมาชิกที ่ต)องเตรียมแผนรับมือและสถานการณEเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and 
Response Plan, EPR Plan) เพื่อสร)างการป©องกัน ลดผลกระทบ และการแทรกแซงจากปvจจัยอื่นๆ  การ
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ประชุมยังให)ความสำคัญกับบทบาทของผู)นำทางศาสนา และนักวิชาการมุสลิมในการสร)างความตระหนักรู)ต:อ
ประชาชนเก่ียวกับสุขอนามัยส:วนบุคคล แนวทางการปฏิบัติท่ีปลอดภัย และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ซ่ึงส่ิงเหล:าน้ี
เป@นเครื่องมือสำคัญในการหยุดการแพร:กระจายของโควิด-19 และปกป©องชีวิตของประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
(www.oic-oci.org, 2020) 

 ในขณะเดียวกัน กลุ:มธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม (Islamic Development Bank Group) ได)
วิเคราะหEผลกระทบที่เกิดกับประเทศมุสลิม โดยตั้งข)อสังเกตว:าจากสถานการณEโรคระบาดโควิด-19 ที่กำลัง
ส:งผลกระทบกับประเทศมุสลิมทั่วโลก จะเป@นโอกาสสำคัญที่ต)องคิดใหม:ว:าการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีจะนำมาสู:
การสร)างตลาดทางการค)าที่ยั่งยืนได)อย:างไร  กลุ:มประเทศสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม 47 ประเทศ 
จาก 57 ประเทศ ได)รับผลกระทบจากเหตุการณEครั้งนี้  ด)วยเหตุนี้ Bandar Hajjar ประธานสมาชิกธนาคาร
เพื่อการพัฒนาอิสลามจึงแก)ปvญหาเบื้องต)นด)วยการเสนองบประมาณให)ประเทศสมาชิกกู)เงินซ่ึงมีมูลค:าสูงถึง  
2 พันล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา โดยมีแพ็คเกจ 3 ระยะ คือ ระยะแก)ไขเบื้องต)น ระยะฟ£§นฟู และระยะเริ่มใหม: 
(Bandar Hajjar, 2020)  

ระยะแก9ไขเบื้องต9น (Respond) คือ ระยะแก)ไขเร:งด:วน ใช)การเชื่อมโยงการร:วมมือกับกลุ:มประเทศ 
South-South (แอฟริกา-เอเชีย) และความร:วมมือ North-South (กลุ:มประเทศตะวันตก) โดยมุ:งเน)นความ
ร:วมมือ 3 ด)าน คือ 1) การเสริมสร)างระบบสุขภาพเพื่อให)การดูแลผู)ติดเชื้อ 2) สร)างขีดความสามารถในการ
ผลิตชุดทดสอบและวัคซีน และ 3) การสร)างขีดความสามารถในการเตรียมพร)อมสำหรับการแพร:ของโรค
ระบาดภายใต)ความร:วมมือกับกลุ:มประเทศ G20  

ระยะฟwxนฟู (Restore) คือ การแก)ไขปvญหาระยะกลาง โดยการช:วยเหลือทางการเงินเพื่อฟ£§นฟูการค)า 
และกลุ:มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย:อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักของห:วงโซ:อุปทาน และสร)างความมั่นใจ
ต:อการกระจายสินค)าท่ีจำเป@นต:อสุขภาพ กลุ:มอาหาร และสินค)าจำเป@นอ่ืนๆ 

ระยะเริ่มใหม" (Restart) คือ การแก)ไขปvญหาในระยะยาวโดยสร)างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ:นด)วยรากฐานท่ี
มั่นคง และกระตุ)นการลงทุนภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการฟ£§นฟูของเศรษฐกิจและการใช)จ:ายตามวัฏจักรทาง
เศรษฐกิจ โดยมีเป©าหมายลงทุน 10,000 ล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา เพ่ือปลดล็อคภาคการลงทุนท่ีมีมูลค:าถึง 1 
ล)านล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา 
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1.5 ภูมิภาคเอเชียใตC 

1.5.1 สถานการณHป6จจุบันของภูมิภาคเอเชียใตC 

“A common danger unites even the bitterest enemies.”  
Aristotle (384-322 ปmคริสตศักราช) 

         องคEกรความร:วมมือในภูมิภาคเอเชียใต)  (The South Asian Association for Regional Cooperation 
หรือ SAARC) คือความร:วมมือระหว:าง 8 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียใต) อันได)แก: อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ 
ภูฏาน อินเดียมัลดีฟสEสE เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา  โดยองคEกรความร:วมมือน้ีก:อต้ังมาต้ังแต:ปm 1985 และ
มีสำนักเลขาธิการต้ังอยู:ท่ีกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล  ถึงแม)ความร:วมมือระหว:างประเทศท่ีล)วนเป@นรัฐชาติ
ท่ีเกิดข้ึนใหม:ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จะมีลักษณะลุ:มๆ ดอนๆ มาอย:างต:อเน่ือง แต:อย:างน)อยเราก็เห็น
ความก)าวหน)าบางประการ โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดต้ังเขตการค)าเสรีเอเชียใต) (South Asian Free Trade 
Area หรือ SAFTA) ในปm 2006 

โดยประเทศสมาชิก SAFTA จำแนกประเภทของสมาชิกออกเป@น 2 กลุ:ม นั่นคือ ประเทศกำลังพัฒนา 
ได)แก: อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา และประเทศพัฒนาน)อยที่สุด ได)แก: เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ 
อัฟกานิสถาน และมัลดีฟสE  โดยประเทศกลุ:มกำลังพัฒนาต)องเริ่มต)นลดภาษีในอัตราร)อยละ 20 ในระหว:างปm 
2006/2007 จากนั้นต)องทยอยลดภาษีให)กับประเทศสมาชิกอื่นๆ จนกลายเป@นร)อยละ 0 ในปm 2012 และ
ยืดเวลาการลดภาษีจนกลายเป@นร)อยละ 0 ไปอีก 3 ปmสำหรับกลุ:มประเทศพัฒนาน)อยท่ีสุด  

แน:นอนว:าในกรอบความร:วมมือนี้ อินเดียแสดงความเป@นพ่ีใหญ:อย:างเต็มที่ อาทิ ในปm 2008 อินเดีย
ประกาศลดอัตราภาษีศุลกากรแต:เพียงฝ_ายเดียว จนจัดเก็บภาษีที่อัตราร)อยละ 0 สำหรับการนำเข)าสินค)าทุก
ประเภท (ยกเว)นสินค)าในรายการสินค)าอ:อนไหว) ให)กับประเทศสมาชิกกลุ:มประเทศพัฒนาน)อยท่ีสุด 

นอกเหนือจากการจัดตั้งเขตการค)าเสรี SAFTA แล)ว SAARC ก็ยังมีข)อตกลงเพื่อสร)างความร:วมมือใน
มิติอื่นๆ อีกด)วย ได)แก: การพัฒนาทรัพยากรมนุษยEและการท:องเที่ยว การพัฒนาภาคเกษตรและชนบท ความ
ร:วมมือด)านสิ่งแวดล)อม ภัยธรรมชาติ และเทคโนโลยีชีวภาพ ความร:วมมือด)านเศรษฐกิจ การค)า และการเงิน 
กิจการด)านสังคม ความร:วมมือด)านข:าวสารข)อมูลและการแก)ไขปvญหาความยากจน ความร:วมมือด)านพลังงาน 
การขนส:ง วิทยาศาสตรE และเทคโนโลยี ความร:วมมือด)านการศึกษา ความมั่นคง และวัฒนธรรม และความ
ร:วมมือด)านอื่นๆ ซึ่งจะเห็นว:าการจัดกลุ:มทางด)านความร:วมมือของกลุ:ม SAARC มีลักษณะที่โดดเด:นและ
แตกต:างกว:าการสร)างความร:วมมือของกลุ:มประเทศอ่ืนๆ 
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ถึงแม)ความร:วมมือในกรอบ SAARC จะเดินช)าๆ แต:ก็ถือเป@นหนึ่งในกลไกความสัมพันธEระหว:าง
ประเทศที่ยึดโยงเอเชียใต)เข)าไว)ด)วยกัน อย:างน)อยก็จนเกิดความขัดแย)งระหว:างอินเดียกับปากีสถานอย:าง
รุนแรงในปm 2016 อันเป@นผลมากจากเหตุการณE 2016 Uri Attack 

ช:วงเช)ามืดของวันที่ 18 กันยายน 2016 การโจมตีโดยผู)ก:อการร)าย 4 ระลอกเกิดขึ้นที่ศูนยEบัญชาการ
ทางการทหารของกองทัพบกอินเดียในเขต Uri ใกล)กับเส)นควบคุม (Line of Control) ในรัฐชัมมูและกัศมีรE 
(จัมมู-แคชเมียรE Jammu-Kashmir) เหตุการณEน้ีทำให)ทหารอินเดียเสียชีวิต 19 นาย บาดเจ็บราว 30 นาย โดย
กลุ:มผู)ก:อการร)ายที่ก:อเหตุในครั้งนี้คือ Jaish-e-Mohammed ซึ่งมีกองกำลังปฏิบัติการอยู:ในปากีสถาน และ
การที่รัฐบาลปากีสถานไม:แสดงความจริงใจในการดำเนินการเพื่อกำจัดกลุ:มผู)ก:อการร)ายกลุ:มนี้ ก็สร)างความไม:
พอใจให)กับรัฐบาลอินเดียอย:างย่ิง เพราะถือว:าน่ีคือการสนับสนุนการก:อการร)าย  

จากเหตุการณEนี้ อินเดียประกาศไม:เข)าร:วมการประชุมสุดยอดผู)นำ SAARC ท่ีจะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 
พฤศจิกายน 2016 โดยมีรัฐบาลปากีสถานเป@นเจ)าภาพ ณ กรุงอิสลามาบัด  ซึ่งหลังจากอินเดียประกาศไม:เข)า
ร:วมประชุม รัฐบาลภูฏาน เนปาล และอัฟกานิสถาน ก็ประกาศไม:เข)าร:วมประชุมเช:นกัน ทำให)ตั้งแต:บัดน้ัน
จนถึงปvจจุบัน การประชุมสุดยอดผู)นำ SAARC ไม:เคยเกิดข้ึนอีกเลย 

1.5.2 บทบาทของภูมิภาคเอเชียใตCตPอป6ญหาโรคระบาดโควิด-19 

จนกระทั่งเกิดการแพร:ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุEใหม: หรือ โควิด-19 ซึ่งจนถึงวันที่ 26 
มีนาคม 2020 ในเอเชียใต)มีจำนวนผู)ป_วยแล)ว 1,954 ราย เสียชีวิตรวม 31 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู)ป_วย
มากที่สุดคือ ปากีสถานจำนวน 1,022 ราย ซึ่งส:วนใหญ:ติดเชื้อมาจากประเทศเพื่อนบ)านคือ อิหร:าน ที่มีความ
ใกล)ชิดและมีกิจกรรมทางศาสนาร:วมกัน 

ตั้งแต:เริ่มต)นการระบาดของโรคที่เมืองอู:ฮั่นประเทศจีน รัฐบาลอินเดียก็แสดงบทบาทนำในเอเชียใต)
โดยการช:วยเหลือจัดเที่ยวบินไปรับชาวอินเดีย และชาวมัลดีฟสE 9 ราย รวมกับชาวบังกลาเทศ 23 ราย ออก
จากเมืองอู:ฮั่น  และในช:วงที่มีการระบาดของโรค รัฐบาลอินเดียเองก็ได)ให)ความช:วยเหลือโดยการส:งสินค)า
เวชภัณฑEต:างๆ ไปให)แก:ประเทศเพื่อนบ)าน ทั้งมัลดีฟสE และภูฏาน  โดยเวชภัณฑEเหล:านี้ถูกส:งออกไปจำนวน 
317 กล:อง น้ำหนักรวมกันมากกว:า 5.5 ตัน เวชภัณฑEส:วนใหญ:ที่จัดส:งไป คือ หน)ากากอนามัยสำหรับแพทยE 
น้ำยาฆ:าเชื้อและทำความสะอาด เทอรEโมมิเตอรEแบบดิจิทัลสำหรับวัดอุณหภูมิร:างกาย ถุงมือ และชุดใส:สำหรับ
ป©องกันการติดเช้ือของแพทยEและพยาบาล  

แต:บทบาทนำของรัฐบาลอินเดียเท:านั้นยังไม:พอ เพราะเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2020 รัฐบาลอินเดียส:ง
คำเชิญไปยังประเทศสมาชิกในกลุ:ม SAARC ทุกประเทศเพื่อให)ผู)นำของทั้ง 8 ประเทศมาร:วมประชุมร:วมกัน
ผ:านระบบทางไกล (VDO Conference) เพื่อหาทางรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ร:วมกัน และนี่คือ
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ครั้งแรกในรอบ 5 ปmที่ผู)นำของกลุ:ม SAARC (แม)ว:าจะขาดนายกรัฐมนตรีของปากีสถาน) ได)มาพบปะร:วมกัน 
แม)จะเป@นการประชุมทางไกลก็ตาม 

ในการประชุมวันน้ัน เราเห็นภาพนายกรัฐมนตรี Narendra Modi แห:งอินเดีย ร:วมประชุมกับ Ashraf 
Ghani ประธานาธ ิบด ีอ ัฟกาน ิสถาน Sheikh Hasina นายกร ัฐมนตร ีบ ั งกลาเทศ Lotay Tshering 
นายกรัฐมนตรีภูฏาน Ibrahim Mohamed Solih ประธานาธิบดีมัลดีฟสE KP Sharma Oli นายกรัฐมนตรี
เนปาล และ Gotabaya Rajapaksa ประธานาธิบดีศรีลังกา ร:วมประชุมผ:านหน)าจอร:วมกันในฐานะผู)นำ
ประเทศ และยังมี Zafar Mirza รัฐมนตรีว:าการกระทรวงสาธารณสุขของปากีสถาน เข)าร:วมประชุมในฐานะ
ตัวแทนของ Imran Khan นายกรัฐมนตรีด)วย 

อินเดียในฐานะผู)เชิญประชุมและประเทศขนาดใหญ:ที่สุดในกลุ:ม ทั้งในมิติประชากร พื้นที่ ขนาด
เศรษฐกิจ และระดับการพัฒนาการเศรษฐกิจ ประกาศจะต้ังกองทุน COVID-19 Emergency Fund โดยให)แต:
ละประเทศร:วมสมทบทุนตามความสมัครใจ และอินเดียจะใส:เงินตั้งต)นให)กองทุนนี้จำนวน 10 ล)านดอลลารE
สหรัฐอเมริกา เพื่อให)กองทุนนี้สามารถแบกรับค:าใช)จ:ายร:วมกันในการที่จะจัดตั้งกลไกรับมือการแพร:ระบาดใน
ระดับภูมิภาค  รวมทั้งยังเสนอแนะให)ทั้งกลุ:มร:วมกันจัดตั้งคณะแพทยEและผู)เชี ่ยวชาญในลักษณะ Rapid 
Response Team ร:วมกัน เพื่อรับมือกับการแพร:ระบาดได)อย:างรวดเร็วทันท:วงที  และอินเดียจะเป@นผู)สร)าง
ระบบการอบรมหลักสูตรเข)มข)นในการรับมือกับการแพร:ระบาดให)แก:บุคลากรทางการแพทยEของแต:ละ
ประเทศสมาชิก SAARC (อินเดียใช)ภาษาอังกฤษแบบอินเดียว:า Online Training Capsule for Emergency 
Response Team) โดยเห็นหลักสูตรอบรมแบบ On-line ซึ ่งแน:นอนว:าทุกประเทศตอบรับทันที ยกเว)น
ปากีสถานท่ีต)องการเวลาในการปรึกษาหารือ เน่ืองจากผู)เข)าร:วมการประชุมไม:ใช:ระดับผู)นำ 

นอกเหนือจากนี้ อินเดียยังเสนอที่จะแบ:งปvนเทคโนโลยีในระบบ Integrated Disease Surveillance 
Portal ซึ่งใช)ในการสืบค)น (Trace) เส)นทางการแพร:ระบาดของผู)ติดเชื้อให)แก:ประเทศสมาชิก แนะนำว:ากลไก
ของ SAARC ที่เรียกว:า SAARC Disaster Management Centre น:าจะเป@นแกนกลางที่ต)องถูกนำมาใช)เพ่ือ
รับมือกับปvญหาการแพร:ระบาดร:วมกัน โดยเสนอตัวว:า Indian Council of Medical Research (ICMR) จะ
รับเป@นแกนกลางในการประสานงาน โดยทั ้งหมดจะทำให) SAARC สามารถสร)าง Common SAARC 
Pandemic Protocol ร:วมกันเพื่อจัดการกับปvญหาการแพร:ระบาดซึ่งไร)สัญชาติ และไม:มีพรมแดนนี้ได)  เรื่อง
ที่ยังต)องมีการหารือกันต:อสำหรับประเทศในกลุ:ม SAARC คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และหากในอนาคต
สามารถคิดค)นยา และ/หรือวัคซีน สำหรับต:อสู)กับไวรัสนี้ได) จะมีกลไกใดหรือไม: โดยเฉพาะในประเด็นด)าน
ทรัพยEสินทางปvญญา เพื่อทำให)การจัดหาและการผลิตยาเหล:านี้เกิดขึ้นได)ด)วยต)นทุนที่ทำให)ประชาชนเอเชียใต)
สามารถเข)าถึงได) 
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ล:าสุด การประชุมทางไกลของทีมแพทยEอาวุโสของกลุ:มประเทศเอเชียใต)เกิดขึ้นแล)วในวันที่ 26 
มีนาคม 2020 เพื ่อวางแผนร:วมกันในการสกัดกั ้นการแพร:ระบาดของโควิด-19 กองทุน COVID-19 
Emergency Fund ก็มีการใส:เงินกองทุนเพ่ิมเติม 5 ล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกาจากศรีลังกา  1.5 ล)านดอลลารE
สหรัฐอเมริกาจากบังกลาเทศ  1 ล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกาจากเนปาล  1 ล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกาจาก
อัฟกานิสถาน 200,000 ดอลลารEสหรัฐอเมริกาจากมัลดีฟสE และ 100,000 ดอลลารEสหรัฐอเมริกาจากภูฏาน  
ทำให)ปvจจุบันเงินกองทุนเพิ่มขึ ้นเป@น 18.3 ล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา  SAARC Disaster Management 
Centre จัดต้ังเว็บไซตE www.COVID19-sdmc.org ข้ึนเพ่ือเป@นฐานข)อมูลให)กับทุกประเทศเอเชียใต)  

ความร:วมมือของกลุ:มประเทศในเอเชียใต)ดูเหมือนจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง แต:คำถามสำคัญคือมันจะ
ย่ังยืนและสามารถชุบชีวิต SAARC ให)กลับมาได)หรือไม: 

แน:นอนว:าเรายังไม:เห็นความร:วมมืออย:างเต็มที่จากปากีสถาน ผู)นำไม:ได)เข)าร:วมประชุม รัฐมนตรีก็ไม:
มีอำนาจตัดสินใจ เงินกองทุนก็ยังไม:ร:วมลงขัน และที่สำคัญในการประชุม Online ของผู)นำเมื่อวันท่ี 16 
มีนาคม รมต.สาธารณสุข ยังมัวแต:พูดเรื ่องประเด็นความขัดแย)งของอำนาจอธิปไตยระหว:างอินเดียและ
ปากีสถานในบริเวณแคชเมียรEอีกต:างหาก  นั่นทำให)เราเห็นความไม:ลงรอยบางอย:างระหว:างกลุ:มยังคงเกิดข้ึน  
ดังน้ัน ความเป@นเน้ือเดียวกันเพ่ือท่ีจะชุบชีวิต SAARC คงยังต)องมีแรงผลักเพ่ิมข้ึนอีก 

นักวิเคราะหEของอินเดียจำนวนหนึ ่งก็มองสถานการณEนี ้ว :า แท)จริงแล)ว นอกจากเหตุผลทาง
มนุษยธรรมของรัฐบาลอินเดีย ซึ่งเป@นเหตุผลอันดับหนึ่งแล)ว การเมือง-ความสัมพันธEระหว:างประเทศเองก็เป@น
ประเด็นสำคัญลำดับท่ีสองท่ีทำให)อินเดียต)องออกมาเล:นบทนำในเร่ืองน้ี  เพราะถ)าอินเดียไม:ทำ พวกเขามองว:า
ในเอเชียใต)ก็จะได)เห็นอีกมหาอำนาจหน่ึงแผ:ขยายอิทธิพลเข)ามา นั่นคือจีน  โดยเข)าผ:านทางปากีสถาน และ
ตัวอย:างที่เห็นได)ชัดเมื่อกลไกระดับภูมิภาคของตนเองไม:ทำงานในช:วงเวลาที่ที่ทุกคนเปราะบางมากที่สุด 
มหาอำนาจภายนอกก็เข)ามาขยายอิทธิพลผ:านอำนาจละมุน (Soft power) ได)ง:ายและมีพลัง ตัวอย:างท่ีเห็นชัด
ที่สุดคือหลากหลายสถานที่ในประเทศอิตาลีชักธงของสหภาพยุโรปลงจากยอดเสา เพราะในเวลาที่วิกฤตที่สุด
อิตาลีมองไม:เห็นความช:วยเหลือใดๆ จาก EU แต:ธงชาติที่ผู)คนในอิตาลีชักขึ้นสู:ยอดเสาแทนธงชาติสีน้ำเงินและ
ดาวสีเหลือง 12 ดวงของสหภาพยุโรป คือ ธงชาติสีแดงที่มีดาวสีเหลือง 5 ดวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ภาพเหล:าน้ีเองท่ีทำให)อินเดียอยู:เฉยไม:ได) 

เมื ่อเราเห็นสถานการณEในอินเดียและเอเชียใต)แล)ว คำถามสำคัญคือ แล)วบทบาทของไทย และ
ประชาคมอาเซียนในเรื่องนี้อยู:ที่ตรงไหน เราจะวางบทบาทนำในระดับภูมิภาค ในฐานะมหาอำนาจระดับกลาง 
อย:างท่ีไทยอยากจะเป@นได)อย:างไร  
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1.6 โลกมลาย ู

1.6.1 ความสัมพันธHของไทยและกลุPมประเทศในโลกมลาย ู

โลกมลายู (Malay world) หรืออาณาจักรมลายู เป@นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต) ซึ่งหมายถึงพื้นที่บริเวณคาบสมุทรมลายู (Malayu Peninsular) อันมีชาวมลายูตั้งถิ่นฐาน
อยู: โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปรE บรูไน และภาคใต)ตอนล:างของ
ประเทศไทย ได)แก: จังหวัดสตูล จังหวัดปvตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งอำเภอจะนะ อำเภอ 
นาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ)าย)อย ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา โดยมีจุดร:วมท่ีสำคัญ คือ  

1) ความเป@นเช้ือชาติมลายู หรือสำนึกในความเป@นชาวมลายู  
2) ประชากรส:วนใหญ:ใช)ภาษาตระกูลมาเลยE (Malay language)  
3) ได)รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมลายู  
4) ประชากรส:วนใหญ:นับถือศาสนาอิสลาม 

ทั้งนี ้ วัฒนธรรมร:วมที่สำคัญดังกล:าวทำให)ผู )คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต)ของประเทศไทย
เคลื่อนย)ายถิ่นฐาน ติดต:อค)าขาย และไปมาหาสู:กับผู)คนในกลุ:มประเทศโลกมลายูได)ง:ายกว:าเมื่อเทียบกับ
ประชากรในภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

จุดแข็งดังกล:าวนี้เองที่ส:งผลให)เกิดการเคลื่อนย)ายแรงงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต)ของประเทศไทย
สู:ประเทศโลกมลายู ทั้งในรูปแบบของแรงงานถูกกฎหมาย และแรงงานนอกระบบ โดยสำนักงานแรงงานใน
ประเทศมาเลเซีย สังกัดกระทรวงแรงงาน ระบุในปm  2009 ว:ามีแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียทั้งสิ้นจำนวน
ประมาณ 200,000 คน เนื่องจากชาวมาเลเซียส:วนใหญ:ไม:นิยมทำงานในระดับล:างและในภาคบริการ จึง
จำเป@นต)องพึ่งพาแรงงานต:างชาติเป@นจำนวนมาก โดยมีนโยบายผ:อนปรนให)ว:าจ)างแรงงานต:างชาติใน 6 สาขา
อาชีพ ได)แก: แม:บ)าน ก:อสร)าง อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ การเกษตร (ปาลEม ยางพารา) และการเพาะปลูก 
(พืชไร:) 

ในส:วนของแรงงานถูกกฎหมายประมาณ 5,538  คน เฉพาะที่ทำงานในประเทศมาเลเซียแผ:นดินใหญ: 
11 รัฐ (ข)อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข)าเมือง ณ เดือนกรกฎาคม 2009) พบว:าแรงงานไทยส:วนใหญ:นิยม
ทำงานในภาคบริการ โรงงานอุตสาหกรรม งานก:อสร)าง และภาคการเกษตร เป@นหลัก  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสถิติจำนวนแรงงานไทยถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซียตั้งแต:ปm 2006-2008 
พบว:างานภาคบริการเป@นท่ีนิยมสูงสุด และจำนวนแรงงานภาคบริการในแต:ละปmเพ่ิมข้ึนอย:างมีนัยสำคัญ 
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ในส:วนของแรงงานนอกระบบ ซ่ึงทำงานโดยไม:มีใบอนุญาตทำงาน และใช)วิธีอยู:ในประเทศมาเลเซีย
คราวละ 1 เดือน สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียประมาณการว:าในปm 2009 มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 
195,000 คน  โดยส:วนใหญ:เป@นแรงงานในภาคบริการมากที่สุด จำนวน 150,000 คน  ทั้งนี้ คาดการณEว:าใน
จำนวนน้ีเป@นแรงงานในร)านอาหารต)มยำ หรือร)านอาหารไทยในมาเลเซีย ซ่ึงมีท้ังส้ินประมาณ 6,000 ร)าน  

ในส:วนของประเทศมาเลเซียนั้น หากพิจารณาตามนโยบายเศรษฐกิจที่ต)องการขยายฐานการผลิต
พบว:ายังมีแนวโน)มความต)องการแรงงานไทยในสาขาต:างๆ ดังน้ี  

1) งานก"อสร9าง แรงงานไทยมีข)อได)เปรียบแรงงานจากประเทศอื่นเนื่องจากมีระดับฝmมือดีกว:า แต:การ
จ)างแรงงานในภาคการก:อสร)างของมาเลเซียจะจ:ายค:าแรงไม:มากนัก เมื่อเทียบกับค:าแรงขั้นต่ำของ
งานก:อสร)างท่ีแรงงานไทยจะได)รับในประเทศไทย 

2) งานสปา นวดแผนไทย งานสาขานี้ยังเป@นที่นิยมในประเทศมาเลเซียและประเทศเพื่อนบ)าน ฝmมือการ
นวดของคนไทยขึ้นชื่อจนเป@นที่ยอมรับของชาวมาเลเซียและนักท:องเที่ยวชาติอื่นที่ไปเที่ยวในประเทศ
มาเลเซีย  ปvจจุบันแม)ว:าจะมีแรงงานจากประเทศอินโดนีเซียเดินทางเข)ามาทำอาชีพนี้ในประเทศ
มาเลเซียค:อนข)างมาก เนื่องจากข)อได)เปรียบด)านภาษาในตระกูลภาษามาเลยEและค:าแรงท่ีมากกว:า
งานในอินโดนีเซีย แต:ชาวมาเลเซียก็ยังคงรู)สึกวางใจในฝmมือการนวดสปาและนวดแผนไทยของคนไทย
มากที่สุด  ซึ่งจากการสำรวจความเห็นอย:างไม:เป@นทางการของผู)วิจัยพบว:าชาวมาเลเซียนิยมเดินทาง
มาใช)บริการนวดแผนไทยท่ีวัดโพธ์ิทุกคร้ังท่ีเดินทางมาท:องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 

3) งานบริการในร9านอาหาร ร)านอาหารประเภทนี้เป@นที่รู )จักกันในชื่อ “ร)านต)มยำ” เนื่องจากชาว
มาเลเซียนิยมรับประทานอาหารไทย แรงงานไทยที่ทำงานในธุรกิจบริการประเภทนี้มักเป@นแรงงาน
ที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต) ซึ่งมีข)อได)เปรียบเร่ืองการใช)ภาษามลายูในการสื่อสาร แต:ส:วนใหญ:
เป@นแรงงานนอกระบบและไม:มีใบอนุญาตทำงาน 

4) แรงงานภาคเกษตร คนไทยในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต)ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียนิยม
เดินทางไปรับจ)างในภาคเกษตร เช:น ทำนา ตัดอ)อย กรีดยางพารา มาตั้งแต:อดีต โดยเฉพาะในพื้นท่ี
รัฐเปอรEลิส เประ เคดาหE และกลันตัน  โดยนิยมไปทำงานระยะสั้นในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ยกเว)น
แรงงานที่ทำอาชีพกรีดยางพารา มักจะใช)เอกสารใบเบิกทาง (Boarder Pass) ซึ่งมีอายุการใช)งาน 6 
เดือน และสามารถเข)ามาเลเซียได)ระยะทาง 25 กิโลเมตร  ทั้งนี้ เมื่อราคายางพาราตกต่ำลงท่ัวโลก 
แรงงานไทยที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับยางพาราในประเทศมาเลเซียก็ได)รับผลกระทบตามไปด)วย 
บางส:วนจึงเดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย 
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ตารางท่ี 2.1: จำนวนแรงงานไทยถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซียจำแนกตามสาขาอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) 
งานบริการ 

(พนักงานในร)านอาหาร พนักงาน
นวดแผนไทย พนักงานขาย) 

3,638 

 

งานโรงงานอุตสาหกรรม 565 
งานก:อสร)าง 550 

การเกษตร (ปาลEม ยางพารา) 408 
แม:บ)าน 332 

เพาะปลูก (พืชไร:) 45 

ท่ีมา : สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย สังกัดกระทรวงแรงงาน 
(https://malaysia.mol.go.th/situation/trends-and-opportunities-of-thai-workers) 

แผนภาพท่ี 2.1: สัดส:วนอาชีพของแรงงานไทยถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซีย 

 

ท่ีมา: สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย สังกัดกระทรวงแรงงาน 
(https://malaysia.mol.go.th/situation/trends-and-opportunities-of-thai-workers) 
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แผนภาพท่ี 2.2: สถิติแรงงานไทยถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซีย พ ศ.  2549-2551 (ปm 2006-2008) 

 

ท่ีมา : สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย สังกัดกระทรวงแรงงาน 
(https://malaysia.mol.go.th/situation/trends-and-opportunities-of-thai-workers) 

ตารางท่ี 2.2: การคาดการณEจำนวนแรงงานไทยนอกระบบในประเทศมาเลเซียจำแนกตามสาขาอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) 
งานบริการ 150,000 

เกษตรชายแดน 15,000 
ค)าขายชายแดน 10,000 

ประมง 5,000 
แม:บ)าน 5,000 
อ่ืนๆ 10,000 

ท่ีมา : สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย สังกัดกระทรวงแรงงาน 
(https://malaysia.mol.go.th/situation/trends-and-opportunities-of-thai-workers) 
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อย:างไรก็ดี ภาพรวมเกี่ยวกับการเคลื่อนย)ายแรงงานไทยในกลุ:มประเทศโลกมลายูไม:ได)มีเพียงแค:
ประเทศมาเลเซียเท:านั้น รายงานการศึกษาโครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย)ายของแรงงานสู:การเป@น
ประชาคมอาเซียน (Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community) ซ่ึงจัดทำโดยศูนยEบริการ
วิชาการแห:งจุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย พบว:าในปm 2010 แรงงานไทยเคลื่อนย)ายไปสู:ประเทศต:างๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต)ประมาณ 24,000 คน โดยส:วนใหญ:เคลื่อนย)ายไปทำงานในกลุ:มประเทศโลกมลายู 
ได)แก: สิงคโปรE บรูไน และมาเลเซีย เนื่องจากค:าแรงค:อนข)างสูง และแรงงานกลุ:มนี้ส:วนใหญ:เป@นแรงงานก่ึง
ทักษะ และแรงงานไร)ฝmมือ 

แผนภาพท่ี 2.3: การเคล่ือนย)ายของแรงงานในกลุ:มประเทศอาเซียนปm  2010 

 

ท่ีมา : The World Bank. The Migration and Remittances Factbook 2011  

ทั้งนี้ อาจเป@นผลมาจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ:มประเทศโลกมลายูที่มุ:งขยายฐานผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมไทยท่ีเกี่ยวข)องกับสินค)าการเกษตรเร่ิมลงทุนก:อต้ังบริษัทใน
กลุ:มประเทศโลกมลายูมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย จึงส:งผลให)แรงงานไทยเคลื่อนย)าย
ไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมดังกล:าวเพ่ิมข้ึนตามไปด)วย  
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นอกจากนี้ ความใกล)ชิดและรู)สึกเป@นกลุ:มก)อนเดียวกันของประชากรในกลุ:มโลกมลายูยังส:งผลให)เกิด 
“Soft power” หรือ “อำนาจละมุน” ที่โน)มน)าวใจให)รู)สึกดีต:อชนชาติอื่น หรือคนกลุ:มอื่น อันเป@นเหตุผลให)
เกิดการยอมรับวัฒนธรรมใหม: รวมทั้งผลิตภัณฑEและนวัตกรรมจากประเทศอื่นๆ ได)โดยง:าย  ทั้งนี้ วัฒนธรรม
ร:วมที่เด:นชัดของประชากรในกลุ:มโลกมลายู ทั้งที่ตั้งภูมิศาสตรEที่อยู:ในภูมิภาคเดียวกัน สามารถเดินทางได)
สะดวก การใช)ภาษาตระกูลภาษามาเลยE และการเป@นประชากรมุสลิมเหมือนๆ กัน จึงเป@นจุดแข็งที่ประเทศ
ไทยควรใช)ดำเนินกลยุทธEทางการค)ากับประเทศต:างๆ ในกลุ:มโลกมลายู โดยเฉพาะสินค)าในกลุ:มผลิตภัณฑEฮา
ลาล (Halal product) ทั้งสินค)าอุปโภค บริโภค ภาคธุรกิจบริการ และการท:องเที่ยว อาทิ สปาฮาลาล บริการ
เสริมความงามฮาลาล การท:องเท่ียวฮาลาล (Islamic Tourism) และบริการทางการแพทยEฮาลาล เป@นต)น  

แผนภาพท่ี 2.4: การคาดการณEจำนวนผู)บริโภคสินค)าและบริการในตลาดมุสลิม 

 

ท่ีมา : https://theaseanpost.com/article/islamic-tourism-niche-market-brunei 
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อย:างไรก็ตาม หากประเทศไทยดำเนินนโนบายทางการค)า โดยมุ:งพัฒนาสินค)าและบริการฮาลาลได)
อย:างต:อเนื่องเป@นรูปธรรม ไม:เพียงแต:จะเจาะตลาดในกลุ:มโลกมลายูเท:านั้น แต:ยังสามารถขยายตลาดไปสู:
ประเทศอ่ืนๆ กลุ:มโลกมุสลิมท่ัวโลกได)อีกด)วย 
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1.7 ประชาคมอาเซียน 

1.7.1 สถานการณHป6จจุบันของประชาคมอาเซียนและความสัมพันธHกับประเทศไทย 

บทบาทนำของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

8 สิงหาคมของทุกปmคือวันก:อตั้ง อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห:งเอเชียตะวันออกเฉียงใต) 
(Association of South East Asian Nations: ASEAN)  ในปm 2020 อาเซียนจะเฉลิมฉลองการก:อตั้งอาเซียน
ครบรอบ 53 ปm  ซึ่งตลอดทั้ง 53 ปmที่ผ:านมา ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู)ก:อตั้งอาเซียนยังมีบทบาทนำอย:าง
เสมอมา  โดยปvจจุบันอาเซียนถือเป@นหนึ่งในความร:วมมือระดับภูมิภาคที่มีความก)าวหน)าและย่ังยืนมากที่สุด
ภูมิภาคหนึ่งในโลก แม)อาเซียนจะไม:ได)มีระดับการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้ง หรือยังไม:มีสถาปvตยกรรม
การรวมกลุ:มที่อนุญาตให)มีองคEกรเหนือรัฐ (Supra-National Organisation) ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู:ภาวะ
กระอักกระอ:วนของการเข)าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก  แต:อย:างน)อยอาเซียนก็ยังไม:มี
ประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหนึ่งขอยกเลิกการเป@นสมาชิก หรือขับไล:บางประเทศสมาชิกออกจากกลุ:ม  
อาเซียนไม:มีแนวคิดท่ีจะใช)กองกำลังหรือสร)างกำแพงกีดก้ันท่ีบริเวณชายแดนของประเทศสมาชิก และอาเซียน
ก็ยังคงมีการประชุมสุดยอดและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข)อง เดินหน)าสร)างสรรคEสิ่งใหม:ๆ และมีคณะทำงานท่ี
ทำงานอย:างต:อเนื่องอย:างที่ควรจะเป@น  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 53 ปmที่ผ:านมา สิ่งที่ไทยทำมาโดยตลอดนั่นคือ
การร:วมกำหนดทิศทางและแนวทางการเดินหน)าของประชาคมอาเซียน นี่คือภารกิจของไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต:
อดีตจนถึงปvจจุบัน 

วันที ่ 8 สิงหาคม 1967 ประเทศไทยโดย พันเอกถนัด คอมันตรE รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการ
ต:างประเทศของไทยในขณะน้ัน คือผู)ชักชวนให)เกิดความร:วมมือในระดับภูมิภาค ท้ังเพ่ือสร)างสันติ สร)างอำนาจ
ต:อรอง และเก้ือกูลช:วยเหลือซ่ึงกันและกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนาธรรม จนเกิดการลงนามใน ปฏิญญา
กรุงเทพ ก:อกำเนิด Association of South-East Asian Nations: ASEAN 

คุณอานันทE ปvนยารชุน เป@นผู)ดำรงตำแหน:งประธานสภาหอการค)าและอุตสาหกรรมของอาเซียน 
(ASEAN Chamber of Commerce and Industry: ASEAN-CCI) และเป@นหัวหน)าคณะทำงานเพื ่อศึกษา
ความเป@นไปได)ในการจัดตั้งเขตการค)าเสรีอาเซียนในปm 1984 และผลักดันจนสำเร็จลุล:วงจนกลายเป@น ASEAN 
Free Trade Agreement (AFTA) ได)สำเร็จในปm 1992/1993 

ในปm 1994 ข)าราชการกระทรวงการต:างประเทศของไทยคือผู)สร)างสถาปvตยกรรมด)านความมั่นคงท่ี
เป°ดเวทีท่ีทำให)รัฐมนตรีท่ีดูแลด)านความมั่นคงของประเทศสมาชิก และอีกกว:า 17 ประเทศท่ัวโลก สามารถป°ด
ห)องคุยกันได)ด)วยความสบายใจในนาม ASEAN Regional Forum: ARF ความร:วมมือทางด)านความมั่นคง
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เดียวที่มีเกาหลีเหนืออยู:ร:วมกับเกาหลีใต) และอินเดียสามารถปรึกษาหารือในประเด็นความมั่นคงได)กับ
ปากีสถาน โดยมีสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน สหภาพยุโรปและญ่ีปุ_น น่ังประชุมอยู:ในห)องเดียวกัน 

แม)ในห)วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดของอาเซียน ไทยคือผู)เสนอแนะให)อาเซียนร:วมกำหนดทิศทางการเดินหน)า
ออกจากวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปm 1997 ร:วมกัน  โดยการเสนอวิสัยทัศนEอาเซียน 2020 (ASEAN Vision 
2020) ซึ่งนำไปสู:การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด)วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคม
การเมือง-ความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) และ ประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC) 

ปm 2007 ในวันที่อาเซียนกำลังจะมีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ไทยคือประเทศเดียวที่กดดัน
และเรียกร)องให)อาเซียนต)องบรรจุประเด็นสิทธิมนุษยชนเข)าไว)ในกฎบัตรอาเซียน จนเป@นที ่มาของ
คณะกรรมาธิการระหว:างรัฐบาลอาเซียนว:าด)วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission 
on Human Rights: AICHR) และปvจจุบันพัฒนาอย:างต:อเนื่อง จนเกิดปฏิญญาอาเซียนว:าด)วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Human Rights Declaration) 

ในขณะที่ทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนเกิดการพัฒนาอย:างต:อเนื่อง แต:มีแนวโน)มที่จะพัฒนา
อย:างแยกส:วน ประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี ่ยวข)องในปm 
2008-2009 ก็เป@นผู)เสนอแนะให)ต)องเชื่อมโยงทั้ง 3 เสาหลักของอาเซียน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมือง-ความ
มั่นคง และสังคม-วัฒนธรรมเข)าไว)ด)วยกันโดยสร)างระบบความเชื่อมโยงที่ดีผ:านแผนแม:บทความเชื่อมโยง
อาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) 

ที่กล:าวมาข)างต)นคือบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทนำในประชาคมอาเซียน และในปm 
2019 ประเทศไทยก็ได)รับเกียรติอีกครั้งในการดำรงตำแหน:งประธาน และเจ)าภาพการประชุมสุดยอดผู)นำ
อาเซียนและประชุมที่เก่ียวข)อง  ซึ่งการประชุมครั้งล:าสุดในระหว:างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2019 
ได)สำเร็จลุล:วงไปแล)วพร)อมกับความชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก  และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งในระหว:าง
สมาชิกอาเซียนและกับประเทศคู:เจรจาหลักที่เข)าร:วมการประชุมก็เกิดขึ้นอย:างต:อเนื่องมากมาย  ระหว:าง 5 
วันของการประชุมมีการรับรองเอกสารสำคัญ (ปฏิญญาและข)อตกลงต:างๆ) รวม 15 ฉบับ เอกสารแถลงการณE
ของประธานการประชุม 13 ฉบับ และเอกสารรับทราบความคืบหน)า 18 ฉบับ  นั่นคือความสำเร็จทางด)าน
สารัตถะ หากแต:ยังมีความสำเร็จอีกด)านคือการมีผู)นำ พนักงานของรัฐ นักธุรกิจ และสื่อมวลชนเดินทางเข)ามา
ประเทศไทยหลายหมื่นคน  ยังไม:นับรวมตลอดทั้งปm 2019 ที่ไทยเป@นประธานและเป@นเจ)าภาพการประชุม
อาเซียนไปแล)วมากกว:า 176 ครั้ง และหากนับรวมการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข)องก็น:าจะมีการประชุมเกิดข้ึน
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มากกว:า 300 ครั้งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ควบคู:ไปกับการเผยแพร:ภาพ
บรรยากาศการเป@นเจ)าภาพท่ีดีของไทยได)รับการเผยแพร:ไปท่ัวโลก  

ความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะประธานและเจCาภาพการประชุมอาเซียนตลอดปM 2019 

หากจะให)สรุปว:า สุดยอดความสำเร็จท่ีส:งผลโดยตรงต:อประชาชนไทยและประชาชนอาเซียนท่ีจับต)อง
ได)มีเร่ืองอะไรบ)างน้ัน สามารถสรุปได)เป@น 5 สุดยอดความสำเร็จของไทยในฐานะประธานอาเซียนได) ดังน้ี 

1. ทำข9อตกลงอาเซียนให9เกิดขึ้นจริงโดยการจัดตั้งศูนยfอาเซียน 7 ศูนยf ที่ผ:านมาหลายๆ ครั้ง อาเซียนถูก
วิจารณEว:าเป@นเวทีในการพูดคุย ลงนามในข)อตกลง แต:ไม:ได)มีผลให)เห็นเป@นรูปธรรมที่จับต)องได)  ประเทศ
ไทยในฐานะประธานได)ทำให)ข)อตกลงเหล:านั้นกลายเป@นรูปธรรม มีหน:วยงานถาวร มีงบประมาณ และมี
กำลังคน เพ่ือผลประโยชนEของคนไทยและคนอาเซียน โดยท้ัง 7 ศูนยE ได)แก:   
1) ศูนยfความร"วมมืออาเซียน - ญี่ปุlน เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรE (ASEAN-Japan 

Cybersecurity Capacity Building Centre: AJCCBC) เป°ดตัวไปแล)วต้ังแต:ปm 2018 เพ่ือเตรียมพร)อม
รับภัยคุกคามในโลกยุค 4.0 ท่ีเข)ามาผ:านระบบเครือข:ายอินเทอรEเน็ต  

2) คลังเก็บสิ ่งของช"วยเหลือผู 9ประสบภัยของอาเซียนในประเทศไทย (Disaster Emergency 
Logistics System for ASEAN: DELSA) ซึ ่งเป@นคลังอุปกรณEกู)ภัย คลังสินค)ายังชีพ ขนาดใหญ:
ตั้งอยู:ที่จังหวัดชัยนาท ที่พร)อมจะนำออกไปบรรเทาความทุกขEร)อนของคนอาเซียนได)ในยามเผชิญภัย
พิบัติ  

3) ศูนยfการแพทยfทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) นอกจาก
สิ่งของบรรเทาทุกขEแล)ว อาเซียนยังเตรียมบุคลากรทางการแพทยEไว)ช:วยเหลือคนอาเซียนในภาวะท่ี
เดือดร)อนท่ีสุดอีกด)วย  
 

4) ศูนยfวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center) เพ่ือให)คนอาเซียนได)มีโอกาสเรียนรู)ความ
แตกต:างหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ระหว:างประชาชนอาเซียนด)วยกันเองมากยิ่งข้ึน 
ซึ่งแน:นอนว:าความเข)าใจในวัฒนธรรมของกันและกันจะเสริมสร)างความสัมพันธEอันดีระหว:างประเทศ
สมาชิกในมิติการเมืองความมั่นคง และยังสร)างโอกาสทางธุรกิจในการเข)าไปทำการค)าและการลงทุน
ระหว:างประเทศสมาชิกอีกด)วย 

และในคร่ึงหลังของปm 2019 ประเทศไทยยังเป°ดตัวอีก 3 ศูนยEอาเซียนน่ันคือ  

5) ศูนยfอาเซียนเพื่อผู9สูงวัยอย"างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing 

and Innovation: ACAI) ปm 2020 ไทยจะเข)าสู:ภาวะสังคมสูงวัยเต็มขั้น ภาคการผลิตของไทยขาด
แคลนแรงงาน และในขณะเดียวกันประชาชนก็ต)องการระบบสวัสดิการและนวัตกรรมสำหรับผู)สูงวัย 
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ดังนั้นการตั้งศูนยEนี้ขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู)จากประสงการณEของประเทศที่เข)าสู:สังคมสูงวัยไป
ก:อนหน)าน้ี โดยเฉพาะ สิงคโปรEจึงเป@นเร่ืองจำเป@นอย:างย่ิง 
 

6) ศูนยfฝçกอบรมอาเซียนด9านสังคมสงเคราะหfและสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for 

Social Work and Social Welfare: ATCSW) ซึ ่งก็เป@นสิ ่งต:อเนื ่องจากเรื ่องสังคมสูงวัยที ่เรา
ต)องการการสังคมสงเคราะหEและระบบสวัสดิการสังคมมากย่ิงข้ึนกว:าท่ีเคยเป@นมา 
 

7) ศูนยfอาเซียนเพื ่อการศึกษาและการหารือด9านการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (ASEAN Centre for 
Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) 
 

2. สิทธิเด็กและเยาวชน เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปmของอนุสัญญาสหประชาชาติว:าด)วยสิทธิเด็ก (UN 
Convention on the Rights of the Child: UNCRC) ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 10 ประเทศได)มีการออก
เอกสารถึง 4 ฉบับ เพ่ือยืนยันเดินหน)าการพิทักษEสิทธิเด็กและเยาวชน โดยเอกสารท้ัง 4 ฉบับ ได)แก:  
 
1) Joint Statement on Reaffirmation of Commitment to Advancing the Rights of the 

Child in ASEAN แถลงการณEร:วมของอาเซียนเพื่อยืนยันว:าอาเซียนให)ความสำคัญอย:างยิ่งกับสิทธิ
ของเด็กและเยาวชน และจะเดินหน)าขับเคล่ือนการปกป©องคุ)มครองสิทธิให)เด็กและเยาวชนอาเซียน 
 

2) ASEAN Declaration on the Rights of Children in the Context of Migration ปฏิญญา
อาเซียนที่จะคุ)มครองเด็กและเยาวชนที่เป@นกลุ:มเปราะบาง คือเด็กและเยาวชนที่อยู:ในระหว:างการ
อพยพย)ายถิ่นฐาน ซึ่งแน:นอนว:าเมื่ออาเซียนบูรณาการกันลึกซึ้งมากยิ่งขึ ้น ผู)คนในอาเซียนก็จะ
เดินทางไปมาระหว:างกันเพื่อทำงาน เพื่อย)ายถิ่นพำนัก และเราต)องดูแลเด็กที่อาจจะเผชิญความ
ยากลำบากเม่ือพวกเขาต)องเปล่ียนแปลงสภาพแวดล)อม 
 

3) Declaration on the Protection of Children from all Forms of Online Exploitation 

and Abuse in ASEAN นอกจากเน)นการไม:ทอดทิ้งใครไว)ข)างหลังและการพัฒนาอย:างย่ังยืนแล)ว 
เรายังต)อง Advancing ด)วย ดังนั ้นต)องคุ )มครองไม:ให)เด็กและเยาวชนของอาเซียนถูกแสวงหา
ประโยชนEในทางท่ีผิดและไม:ให)เด็กของเราถูกละเมิดล:วงเกินบนโลกไซเบอรE 
 

4) Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for 
Sustainable Development in ASEAN ปฏิญญากรุงเทพที่จะสร)างพันธมิตรในเรื่องการศึกษาให)
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สอดคล)องกับเป©าหมายการพัฒนาอย:างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development 
Goal 2030)  
 

3. การพัฒนาอย"างยั่งยืน ทุกประเทศทั่วโลกตกลงกันแล)วว:าภายในปm 2030 เราจะต)องบรรลุเป©าหมายการ
พัฒนาอย:างยั่งยืน เพื่อการนี้อาเซียนได)เตรียมความพร)อม และสร)างความร:วมมือระหว:าประเทศสมาชิก
เพื่อเดินหน)าสู:เป©าหมายดังกล:าว โดยเอกสารสำคัญของอาเซียนที่เกิดขึ้นจากการที่ไทยผลักดันในฐานะ
ประธานการประชุมอาเซียนตลอดท้ังปm 2019 ประกอบไปด)วย  
 
1) แนวทางการปฏิบัติของอาเซียนต"อป4ญหาขยะและส่ิงปฏิกูลในท9องทะเล (ASEAN Framework of 

Action on Marine Debris) ซ่ึงจะนำไปสู:การลงนามใน Bangkok Declaration on Combating 
Marine Debris in ASEAN Region เพราะเกือบทุกประเทศอาเซียนอยู:ติดมหาสมุทร และในกรณีของ 
สปป.ลาวแม:นำโขง ก็ไหลลงมหาสมุทร ดังน้ันขยะทะเลเช่ือมโยงถึงกันทุกประเทศ การแก)ปvญหาโดย
ประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงชาติเดียว ไม:เพียงพอ แต:ต)องร:วมมือกันในระดับภูมิภาค 
 

2) แถลงการณfเชียงใหม"ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่เกี่ยวข9องกับอนุสัญญาว"าด9วยการค9า
ระหว"างประเทศเกี่ยวกับสัตวfปlาและพืชพรรณจากปlาที่ใกล9จะสูญพันธุf  (CITES: Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)  

ท่ีว:าด)วยมาตรการตอบโต)การค)าสัตวEป_าผิดกฎหมาย (Chiang Mai Statement of ASEAN Ministers 
Responsible for CITES and Wildlife Enforcement on Illegal Wildlife Trade) เช :นเดียวกับ
เรื่องขยะทะเล การแก)ปvญหาโดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงชาติเดียว ไม:เพียงพอ เพราะถ)ายังมีคน
ต)องการซื้อ ก็จะมีคนยอมเสี่ยงเข)าไปลักลอบจับสัตวEป_า ดังนั้นเราต)องร:วมมือกันในระดับภูมิภาค 
 

3) ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0 การพัฒนาต:อยอดอีก
เรื่องที่สำคัญคือการเตรียมความพร)อมภาคการผลิตของอาเซียนให)เท:าทันกับการปฏิวัติอุตสากรรม
คร้ังท่ี 4 
 

4) ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance (AVSSR) 
ความริเริ่มของไทยเพื่อดูแลป©องกันให)คนอาเซียนสามารถเข)าถึงวัคซีน และได)รับการคุ)มครองสุขภาพ
ท่ีดี 
 

5) ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 25th Session of the Conference 
of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change 
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(UNFCCC COP25) ผู)นำอาเซียนยืนยันที่จะเดินหน)าสนับสนุนที่ประชุมสหประชาชาติในเรื่องการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

6) East Asia Summit Leaders’ Statement on Partnership for Sustainability แถลงการณE
ร:วมของอาเซียน 10 ประเทศ ร:วมกับ จีน อินเดีย ญี่ปุ_น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนดE รัสเซีย และ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือยืนยันในเร่ืองการเป@นพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาอย:างย่ังยืน 
 

7) Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for 
Sustainable Development in ASEAN ปฏิญญากรุงเทพที่จะสร)างพันธมิตรในเรื่องการศึกษาให)
สอดคล)องกับเป©าหมายการพัฒนาอย:างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development 
Goal 2030) 

 
4. การวางตำแหน"งอาเซียน ณ จุดศูนยfกลางของยุทธศาสตรfอินโด-แปซิฟúค จากการประชุมสุดยอด

อาเซียนครั้งที่ 34 ณ กรุงเทพ ในเดือนมิถุนายน 2019 เอกสารมุมมองของอาเซียนต:อแนวคิดอินโด-
แปซิฟ°ก (ASEAN Outlook on Indo – Pacific: AOIP) เกิดขึ ้นเพื ่อเป@นการยืนยันท:าทีที ่ชัดเจนของ
ประชาคมอาเซียนท:ามกลางการขยายอิทธิพล ทั้งในมิติเศรษฐกิจ และความมั่นคงเข)ามาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต) ซึ่งเป@นจุดเชื่อมโยงของมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟ°ค  ประชาคมอาเซียน
กำหนดท:าทีอย:างชัดเจนในการพิทักษEผลประโยชนEของอาเซียนและประเทศสมาชิก โดยยืนยันหลักการ
สำคัญในการวางตำแหน:ง อาเซียนเป@นจุดศูนยEกลาง (ASEAN Centrality) ในการขับเคลื่อนนโยบายต:างๆ 
ในระดับภูมิภาคผ:านสถาปvตยกรรมที่อาเซียนได)สร)างสรรคEเอาไว) ไม:ว:าจะเป@น เวที East Asia Summit 
ระหว:างประเทศสมาชิกอาเซียนกับอีก 8 คู:เจรจาหลัก ได)แก: จีน ญี่ปุ_น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนE 
อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เวทีด)านความมั่นคง อันได)แก: ASEAN Regional Forum ระหว:าง
อาเซียนกับอีก 17 ประเทศทั่วโลก ASEAN Defence Minister Meeting – Plus (ADMM – Plus) และ
เวทีในระดับภูมิภาคอ่ืนๆ 

ซึ่งเอกสารมุมมองของอาเซียนต:อแนวคิดอินโด-แปซิฟ°ค ที่ได)รับการลงนามโดยผู)นำอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ ถือเป@นสิ่งสำคัญที่แสดงให)เห็นถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการเป@นประธานอาเซียนในปmน้ี  
เพราะในร:างฉบับแรกของเอกสารน้ี ยังคงมีสมาชิกบางประเทศท่ีไม:เห็นด)วยกับการกำหนดท:าทีในแนวทาง
ดังกล:าว (ทั้งนี้เป@นเพราะแต:ละประเทศสมาชิกก็มีความใกล)ชิดกับมหาอำนาจแต:ละประเทศในรูปแบบท่ี
แตกต:างกัน) แต:ในที่สุดด)วยการทำงานอย:างหนักของฝ_ายไทยในฐานะประธานในที่ประชุมก็ทำให)ในที่สุด
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศสามารถบรรลุผลสำเร็จในการกำหนดท:าทีร:วมกันท:ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิรัฐศาสตรEเศรษฐกิจท่ีมีพลวัตย่ิงได) 
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สาระสำคัญของมุมมองของอาเซียนต:อแนวคิดอินโด-แปซิฟ°ก ประกอบด)วย 4 ส:วน คือ  
 
1) ความร:วมมือภาคพื้นมหาสมุทร (Maritime Cooperation) เพื่อเป@นการยืนยันจุดยืนของอาเซียน

ในเรื่องการกำหนดให)มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟ°กเป@นพื้นที่ที่เป°ดกว)างและปลอดภัย
สำหรับทุกฝ_ายที่จะเข)ามาแสวงหาประโยชนEร:วมกัน โดยการเคารพการประชุมสหประชาชาติว:า
ด)วยกฎหมายทะเล (UN Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) และปฏิบัติตาม
ประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต) (Code of Conduct in the South China Sea: COC) ซ่ึง
แน:นอนว:าเป@นการปรามและป©องกันการเกิดปvญหาข)อพิพาทกับมหาอำนาจที่ขยายอิทธิพลใน
พ้ืนท่ี  
 

2) เชื่อมโยงความเชื่อมโยงต:างๆ (Connecting the Connectivity) เนื่องจากมหาอำนาจไม:ว:าจะ
เป@นจีน ญี่ปุ_น สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฯลฯ ที่ต)องการเชื่อมโยงการค)าการลงทุนในพื้นที่ต:างก็มี
โครงการพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐานที่ต)องการเชื ่อมโยงภูมิภาค และเมื ่ออาเซียนตั ้งอยู :ในจุด
ศูนยEกลาง อาเซียนยินดีที่จะเชื่อมกับทุกฝ_ายบนเงื่อนไขที่ว:า ความเชื่อมโยงทั้งหมด ไม:ว:าจะเป@น
เส)นทางการเดินเรือ สายการบิน ถนน ราง ท:อก∞าซ ระบบโทรคมนาคม และกฎระเบียบ ส่ิง
อำนวยความสะดวกทางการค)าต:างๆ อาเซียนยืนยันที่จะให)ทุกฝ_ายต)องสร)างโครงการที่สอดคล)อง
กับแผนแม:บทความเชื่อมโยงอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) ซ่ึงน่ี
คือผลงานของไทยที่วางไว)ตั้งแต:การประชุมอาเซียนท่ีไทยเป@นเจ)าภาพในรอบที่แล)วในปm 2008-
2009 
 

3) อาเซียนเน)นย้ำเรื่องการพัฒนาอย:างยั่งยืนซึ่งสอดคล)องกับเป©าหมายการพัฒนาอย:างยั่งยืนปm 
2030 (Sustainable Development Goals: SDG 2030) ของสหประชาชาติ  
 

4) ความร:วมมือในมิติอ่ืนๆ ซ่ึงเน)นย้ำอย:างย่ิงถึงกรอบการเจรจา RCEP: Regional Comprehensive 
Economic Partnership 
 
  และเมื ่อการประชุมสุดยอดอาเซียนครั ้งที ่ 35 และการประชุมที ่เก ี ่ยวข)องในเดือน 
พฤศจิกายน 2019 AOIP ก็ถูกขยายขอบเขตออกไปสร)างความร:วมมือกับประเทศคู:เจรจาของ
อาเซียน จนกลายเป@นเอกสารสำคัญๆ อาทิ ASEAN Plus Three Leaders’ Statement on 
Connecting the Connectivity Imitative, ASEAN-China Joint Statement in Synergising 
the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 and the Belt and Road Initiative (BRI), 
Joint Statement of the 22nd ASEAN-Japan Summit on Connectivity และ ASEAN and 
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World Bank Cooperation on Connectivity:  Initiative Rolling Pipeline of Potential 
ASEAN Infrastructure Projects 
 

5. ท"ามกลางสงครามการค9า อาเซียนสามารถหาข9อสรุปข9อตกลง RCEP ได9 ความตกลงหุ)นส:วนเศรษฐกิจ
ระดับภูม ิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) คือ ความสำเร ็จของ
ประเทศไทย เพราะที่ผ:านมา RCEP ซึ่งเป@นเขตการค)าเสรีที่ใหญ:ที่สุดในโลกประกอบด)วยสมาชิก 10 
ประเทศประชาคมอาเซียนร:วมกับ จีน อินเดีย ญ่ีปุ_น เกาหลีใต) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดE ครอบคลุมกว:า
ร)อยละ 48 ของประชากรโลก และ 1 ใน 3 ของมูลค:าเศรษฐกิจโลก และ 1 ใน 3 ของมูลค:าเงินลงทุน
ระหว:างประเทศที่ไหลเวียนอยู:ทั่วโลก ได)ริเริ่มความร:วมมือมาตั้งแต:ปm 2012 เริ่มต)นการเจรจาในปm 2013 
และเดิมเคยกำหนดไว)ว:าจะสามารถหาข)อสรุปในการเจรจาได)ตั้งแต:ปm 2015 แต:ก็ไม:สามารถทำสำเร็จได)
จนกระท่ังตกมาอยู:ในมือของไทยในฐานะประธานการประชุมท่ีสามารถผลักดันจนสำเร็จลุล:วงได) 
 

หลายๆ ฝ_ายอาจมองว:า เป@นความสำเร็จจริงหรือ ในเมื่อไม:ได)มีการลงนามข)อตกลง หากเราอุปมา 
RCEP เสมือนทั้ง 16 ประเทศสมาชิกคือโต∞ะอาหารขนาดใหญ:ที่ควรจะมีอาหารวางเต็มโต∞ะ แล)วทุกคน
มาร:วมวงแบ:งกันรับประทานจากผลประโยชนEของตลาดสินค)าและบริการ รวมทั้งแหล:งทรัพยากรขนาด
มหึมา แต:ในช:วง 2013-2018 สมาชิกได)แต:เพียงมาเขียนเมนูเอาไว)บนบอรEดว:าแต:ละประเทศสมาชิก
อยากจะมีรายการอาหารอะไรบ)าง แต:การลงมือทำอาหารก็ยังอยู:ในช:วงเริ่มต)น ไม:ได)มีความก)าวหน)ามาก
นัก ล:วงมาถึงปm 2019 ท่ีไทยเป@นประธานการเจรจา ประเทศไทยคือผู)ที่ไปจ:ายตลาด ซื้อผัก ซื้อปลา และ
ลงมือหุงข)าว ทำอาหารจนสำเร็จ วางจานอาหารเต็มโต∞ะ พร)อมลงมารับประทาน ถ)านาทีนี้ที่ยังไม:ลงนาม
ครบทั้ง 16 ประเทศก็เสมือนกับโต∞ะอาหารนี้ยังขาดแจกันดอกไม) ตกแต:งให)สวยงามกลายเป@นโต∞ะอาหารท่ี
สมบูรณEแบบ ดังน้ันเราจึงไม:รีบร)อน รอให)อินเดียไปจัดดอกไม)มาวางให)โต∞ะน้ีสมบูรณEมากย่ิงข้ึน และจะเร่ิม
ลงมือรับประทานอาหารร:วมกันแบ:งปvนผลประโยชนEในต)นปm 2020 

 
ไม:เป@นการเกินไปที่จะบอกว:าไทยคือคนลงมือกะเกณฑEให)การจ:ายตลาด การทำอาหาร เกิดขึ้นได)จริง 

เพราะตั้งแต:ประเทศไทยเข)ามารับตำแหน:งประธานการประชุมในช:วงต)นปm 2019 สิ่งที่ฝ_ายไทยเริ่มต)นคือ 
เปลี ่ยนแปลงสถาปvตยกรรมการเจรจา จากเดิมที ่คณะกรรมการเจรจาการค)า (Trade Negotiation 
Committee: TNC) จะประชุมกันปmละ 2-3 ครั้ง ไทยเริ่มกำหนดตารางเวลาให) TNC ต)องเจรจากันทุก
เดือน อย:างน)อยเดือนละ 1 คร้ัง ท้ังท่ีเป@นทางการและไม:เป@นทางการ และไทยได)วาง Roadmap ไว)ด)วยว:า
ในแต:ละเดือนจะต)องมีอะไรก)าวหน)าบ)าง ในขณะที่เดินที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP ซึ่งเป@นกลไก
สำคัญในการตัดสินใจ ประชุมกันปmละครั้ง บางปmอาจจะ 2 ครั้ง แต:พอถึงรอบของประเทศไทย ไทยขอให)มี
การประชุมระดับรัฐมนตรีอย:างน)อยปmละ 4 ครั้ง และครั้งสุดท)ายเกิดข้ึนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2019 ท่ี
เริ่มประชุมกันตั้งแต:บ:าย และยาวไปจนรัฐมนตรีทั้ง 16 ประเทศไม:ได)ไปร:วมงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบ Gala 
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Dinner และเมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงอาหารค่ำ ผู)นำที่นำโดยนายกรัฐมนตรี ประยุทธE จันทรEโอชา และอีก 
15 ประเทศก็ขอตัวจากงานเลี้ยงไปน่ังประชุมร:วมกับรัฐมนตรี จนในที่สุดประชุมกันจนถึง 23.45 น. ของ
คืนวันน้ัน 

และในที่สุดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 การเจรจาการค)าในกรอบ RCEP ซึ่งแบ:งการเจรจาออกเป@น 
2 กรอบ (Tracks) โดยกรอบแรกจะเป@นการเจรจาในประเด็นการเป°ดและการเข)าสู :ตลาด (Market 
Access) สำหรับการค)าสินค)าและการค)าบริการ โดยเฉพาะเรื่องของการค)าสินค)าที่จะเจรจาในเรื่องกรอบ
ระยะเวลาการลดภาษี จำนวนรายการสินค)าที่จะนำมาลด ละ เลิก มาตรการทางการค)าประเภทต:างๆ 
ในขณะที่ภาคบริการก็จะเป@นการระบุถึงการเป°ดเสรีและข)อจำกัดต:างๆ ในการให)ผู)ให)บริการเข)ามาดำเนิน
ธุรกิจในแต:ละประเทศสมาชิกในรูปแบบต:างๆ การเจรจาในกรอบนี้จะให)แต:ละประเทศสมาชิกทั้ง 16 
ประเทศจะเจรจากันเป@นคู:ๆ ในลักษณะทวิภาคี โดยคณะของไทยจะนำโดยกรมเจรจาการค)าระหว:าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชยE ซึ่งทำงานหนักและมีความตั้งใจอย:างเต็มที่ในการรักษาผลประโยชนEของไทย 
และผลักดันให)การเจรจาทั้ง 100% ของรายการสินค)าที่มีการซื้อขายกันระหว:างประเทศสมาชิกทั้ง 15 
ประเทศสามารถหาข)อสรุปได)แล)วท้ังหมดจากการประชุมในคราวน้ี 

 
ในขณะท่ีอีกกรอบหน่ึงจะเป@นการเจรจาในการร:างข)อตกลง (Draft Agreement Text) ซ่ึงข)อตกลงจะ

มีทั้งหมด 20 ข)อบท (Chapters) และสถานะล:าสุดคือ ประเทศสมาชิกทั้ง 15 ประเทศสามารถบรรลุหา
ข)อสรุปข)อตกลงได)แล)วท้ัง 20 ข)อบท ซ่ึงท้ัง 20 ข)อบทจะเป@นการยกระดับให)ความสัมพันธEระหว:างประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคมีความร:วมมือที่มีความทันสมัย ครอบคลุม มีคุณภาพสูง และมีผลประโยชนEร:วมกัน 
(Modern, Comprehensive, High-Quality and Mutually Benefit) โดยการเจรจาให)สามารถหา
ข)อสรุปท้ังหมดไม:ใช:เร่ืองง:าย แต:ไทยในฐานะประธานก็สามารถแสวงหาจุดร:วมและสรุปผลได)ในเร่ืองยากๆ 
ท้ัง 20 เร่ือง ได)แก: 

1) Initial Provisions and General Definitions บทบัญญัติพ้ืนฐานและคำนิยามท่ัวไป 

2) Trade in Goods ข)อตกลงการค)าสินค)า 

3) Rules of Origin, including Annex on Product Specific Rules กฎว:าด)วยถ่ินกำเนิด 

4) Customs Procedures and Trade Facilitation พิธีการศุลกากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทาง
การค)า 

5) Sanitary and Phytosanitary Measures มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

62 

6) Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures การกำหนด
มาตรฐาน การตรวจสอบ และการรับรอง 

7) Trade Remedies การเยียวยาผู)ได)รับผลกระทบจากการค)า 

8) Trade in Services, including Annexes on Financial Services, Telecommunication 
Services, and Professional Services ข)อตกลงการเป°ดเสรีภาคบริการ (ซึ ่งรวมทั้งการเป°ดเสรีภาค
การเงิน โทรคมนาคม และบริการของผู)ประกอบวิชาชีพ) 

9) Movement of Natural Persons การเคล่ือนย)ายบุคคล 

10) Investment ข)อตกลงด)านการลงทุน 

11) Intellectual Property ทรัพยEสินทางปvญญา 

12) Electronic Commerce พาณิชยEอิเล็กทรอนิกสE 

13) Competition กฎว:าด)วยการสนับสนุนการแข:งขัน 

14) Small and Medium Enterprises ข)อบทสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย:อม 

15) Economic and Technical Cooperation ความร:วมมือทางเศรษฐกิจ และความร:วมมือทางวิชาการ 

16) Government Procurement การจัดซ้ือจัดจ)างของภาครัฐ 

17) General Provisions and Exceptions บทบัญญัติท่ัวไปและข)อยกเว)น 

18) Institutional Provisions ข)อบทด)านสถาบัน 

19) Dispute Settlement กลไกระงับข)อพิพาท 

20) Final Provisions บทบัญญัติสุดท)าย 

จะเห็นได)ว:าท้ัง 20 ข)อบทคือความก)าวหน)า คือมาตรฐานใหม:ๆ ท่ีจะสร)างความสัมพันธEอันดีระหว:าง
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอินโด-แปซิฟ°ก ซ่ึงแน:นอนว:าแต:ละประเทศมีความแตกต:างหลากหลาย มีระดับ
การพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีแตกต:างกัน มีเง่ือนไขทางสังคม-วัฒนธรรม มีรูปแบบการเมืองท่ีต:างกัน และ
มีความจำเป@นด)านความม่ันคงของชาติและความม่ันคงของมนุษยEท่ีต:างระดับกัน แต:ในท่ีสุดเราสามารถหา
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ข)อสรุปได)ร:วมกันในปmน้ีท่ีไทยเป@นประธานการประชุมและพร)อมท่ีจะนำไปสู:การลงนามในต)นปm 2020 โดย
ความสำเร็จคร้ังน้ีได)รับการยืนยันในแถลงการณEร:วมของผู)นำ RCEP ท้ัง 16 ประเทศในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2019 ว:า “We noted 15 RCEP Participating Countries have concluded text-based 
negotiations for all 20 chapters and essentially all their market access issues; and tasked 
legal scrubbing by them to commence for signing in 2020.” 

ความสำเร็จเกิดขึ้นอย:างมีนัยสำคัญของการเจรจาการค)า คือ ประเทศคู:เจรจาทั้ง 15 ประเทศสามารถ
หาข)อสรุปร:วมกันได)ในทุกข)อบท แต:แน:นอนโต∞ะอาหารแห:งนี้ยังไม:เสร็จสมบูรณE เพราะอย:างที่บอกว:า เรา
ยังไม:มีแจกันดอกไม)สวยๆ และแจกันดอกไม)ที่ว:าก็คือ อินเดีย ซึ่งในแถลงการณEของผู)นำทั้ง 16 ประเทศได)
กล:าวไว)ด)วยว:า “India has significant outstanding issues, which remain unresolved. All RCEP 
Participating Countries will work together to resolve these outstanding issues in a mutually 
satisfactory way.  India’ s final decision will depend on satisfactory resolution of these   
issues.” อินเดียยังคงมีบางประเด็นที่ยังไม:สามารถหาข)อสรุปร:วมกันได) ซึ่งทั้ง 15 ประเทศก็เข)าใจและจะ
เดินหน)าหาทางออกร:วมกันในประเด็นเหล:าน้ันในรูปแบบท่ีทุกประเทศคู:เจรจาพึงพอใจ 

RCEP คือความก)าวไกลของเอเชีย เพราะหากเร:งรัดจนการลงนามเกิดขึ้นและกันให)อินเดียออกไป
อย:างโดดเดี่ยว นั่นเท:ากับเราจะขาดโอกาสเข)าสู:ตลาดของประชากร 1.35 พันล)านคน และอินเดียคือ
เศรษฐกิจขนาดใหญ:อันดับท่ี 3 ของโลก (หากพิจารณามูลค:า GDP ท่ีปรับค:าครองชีพแล)ว GDP PPP) และ
ยังเป@นเขตเศรษฐกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง รวมทั้งยังเป@นพี่ใหญ:ในภูมิภาคเอเชียใต)และมหาสมุทร
อินเดีย ดังนั้นหากไทย และคู:ค)าอื่นๆ อยากเข)าถึงตลาดขนาดใหญ:ของเอเชียใต) อินเดียคือจิ๊กซอวEสำคัญ 
เช:นเดียวกับในมิติภูมิรัฐศาสตรEเศรษฐกิจ ขาดอินเดียไป ภาพของอินโด-แปซิฟ°ค ที่เป@นยุทธศาสตรEหลัก
ของมหาอำนาจทั่วโลกก็ไม:สมบูรณE ดังนั้นหากเร:งรัดให)เกิดการลงนามโดย 15 ประเทศและกันอินเดีย
ออกไป นั่นเท:ากับภาพที่ไม:สมบูรณEและเสียโอกาสในเอเชียใต) อินโด-แปซิฟ°ค ในทางตรงกันข)ามหากบีบ
บังคับอินเดีย (ซึ ่งมีปvญหากดดันจากการยกระดับ RCEP ให)กลายเป@นความขัดแย)งทางการเมือง
ภายในประเทศ) ให)ยอมลงนามโดยไม:สบายใจจากการกดดันอย:างหนักของ 15 ประเทศ นั่นก็เท:ากับ
อาเซียนและคู:เจรจาไปสร)างปvญหาในประเทศเพื่อนบ)านในรุนแรงขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให)เกิดความไม:สบายใจ 
และหากลงนามไปก็คงจะไม:ใช:ข)อตกลงที่ยั่งยืน ในทางตรงกันข)าม หากยอมรับข)อเรียกร)องของอินเดียมาก
จนเกินไป นั่นก็อาจจะทำให)ทั้ง 15 ประเทศเกิดความไม:สบายใจ ดังนั้นหากจะอยู:ร:วมกันอย:างยั่งยืน การ
ทอดเวลาออกไป ลงนามในปm 2020 (ซ่ึงอาจจะเกิดความล:าช)า ท้ังน้ีเน่ืองจากการแพร:ระบาดของ โควิด-19 
ทำให)การประชุมต)องหยุดชะงัก) โดยประกาศความสำเร็จตั้งแต:ปmนี้ และบอกเป@นนัยๆ เอาไว)ว:าทั้ง 15 
ประเทศเขาตกลงกันได)แล)ว ก็คงจะเป@นการยากหากอินเดียจะมารื้อสิ่งที่สมาชิกท่ีเหลือทั้ง 15 ประเทศตก
ลงไว)แล)วท้ังหมด  
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RCEP ยังเป@นความก)าวหน)าในการเป°ดเสรีการค)าของเอเชีย เพราะความยากลำบากที่สุดของการ
เจรจาในกรอบนี้คือ การเจรจาระหว:างประเทศสมาชิกที่ไม:มี FTA ระหว:างกันอยู:แล)ว อาเซียนไม:ใช:ปvญหา 
เพราะอาเซียนเป°ดเสรีอยู:แล)วกับทั้ง 6 ประเทศคู:เจรจา เรามี FTA อยู:แล)วทั้ง อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ_น 
อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-อินเดีย และ อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดE การเป°ดตลาดเป@น อาเซียน+6 น้ัน
ไม:ใช:เรื่องยาก เพราะอาเซียนได)เคยเจรจากับทั้ง 6 ประเทศมาแล)ว คงไม:ได)มีอะไรที่จะเป°ดตลาดมากไป
กว:าที่เคยเป°ดมาแล)ว หากแต:อาเซียนน:าจะได)ประโยชนEจากถิ่นกำเนิดสินค)าที่นับมูลค:ารวมกัน ซึ่งจะทำให)
ผู)ผลิตในประเทศอาเซียนสามารถใช)สิทธิประโยชนEจากอัตราภาษีพิเศษได)ง:ายยิ่งขึ้น แต:สำหรับคู:เจรจาที่ไม:
เคยมี FTA ระหว:างกัน ไม:ว:าจะเป@นระหว:าง อินเดีย-จีน อินเดีย-นิวซีแลนดE อินเดีย-ออสเตรเลีย จีน-ญี่ปุ_น 
จีน-เกาหลี ญี่ปุ_น-เกาหลี ญี่ปุ_น-นิวซีแลนดE นี่คือ ความยาก เพราะเท:ากับการเจรจาการค)าในกรอบใหม:ท่ี
เขาไม:เคยมีความร:วมมือกันมาก:อน แต:ไทยในฐานะประธานก็สามารถผลักดันจนสำเร็จ ซึ ่งนั ่นคือ
ความก)าวหน)า เพราะอย:าลืมว:าในอดีตที่ผ:านมา ประวัติศาสตรEของจีน-อินเดีย จีน-ญี่ปุ_น-เกาหลี คือความ
ขัดแย)ง แต:วันนี้ก็สามารถสร)างความร:วมมือทางการค)าและการลงทุนระหว:างกันได) ซ้ำยังเป@นความร:วมมือ
ในมิติอ่ืนๆ เพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 

RCEP จะเป@นการยืนยันอย:างเป@นรูปธรรมมากที่สุด ที่จะยืนยันกับประชาคมโลกว:า ทั้ง 16 ประเทศ
สมาชิกสนับสนุนแนวคิดเสรีนิยมทางการค)าและการลงทุนระหว:างประเทศ ในท:ามกลางสถานการณEท่ี
การค)าแบบปกป©องคุ)มกัน (Protectionism) เกิดขึ้นมากที่สุด และรุนแรงที่สุดทั้งแต:ปm 1995 ผ:านการ
ประกาศสงครามการค)าของสหรัฐอเมริกา ท:ามกลางความล)มเหลวอย:างต:อเนื่องและการเสื่อมศรัทธาของ
การเจรจาการค)าในกรอบพหุภาคีขององคEการการค)าโลกที่ยังไม:มีผลลัพธEอย:างเป@นรูปธรรมมาตั้งแต:เริ่มต)น
การเจรจารอบโดฮาในปm 2001 และท:ามกลางแนวคิดแบบ Unilateral ที ่มหาอำนาจ (ทั ้งจีนและ
สหรัฐอเมริกา) เร่ิมต)นการขยายอิทธิพลและกดดันให)ประเทศอ่ืนๆ ยอมทำตามแต:เพียงฝ_ายเดียว 

บทบาทของไทยในการรPวมกำหนดอนาคตของประชาคมอาเซียน 

นอกจากความสำเร็จทั้ง 5 ประการที่กล:าวไปแล)วข)างต)น อีกหนึ่งสิ่งที่ฝ_ายไทย โดยกรมอาเซียน 
กระทรวงการต:างประเทศริเริ่มไปตั้งแต:ปm 2017 และบรรลุผลสำเร็จลุล:วงในปm 2019 ที่ผ:านมาด)วยคือ การ
ว:าจ)างให) Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ซ่ึงเป@นสถาบันวิจ ัยระดับ
ภูมิภาคที่ทำงานวิจัยให)กับอาเซียนและเอเชียตะวันออก ทำงานวิจัยเพื่อเสนอแนะวิสัยทัศนEอาเซียนฉบับใหม:ท่ี
เรียกว:า “ASEAN Vision 2040” ซึ่งศูนยEอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย ร:วมกับนักวิชาการอีก
มากกว:า 50 คนจากทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน และประชาคมวิชาการนานาชาติก็ได)เข)าไปมีส:วนร:วมในการ
ออกแบบวิสัยทัศนEของอาเซียนในช:วงเวลาอีก 20 ปmต:อจากน้ีด)วย 
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โดยในรายงาน 4 เล:มใหญ: มีการวิเคราะหEสถานการณEโลก ณ ปvจจุบันจากมุมมองภูมิรัฐศาสตรE-
เศรษฐกิจ เพื่อหาข)อเสนอแนะต:อประชาคมอาเซียน โดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จและจุดอ:อนของอาเซียน
ในอดีตที่ผ:านมา ร:วมกับการวิเคราะหEถึงบริบทโลกในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย:างก)าวหน)าในยุค
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และเสนอแนะแนวทางการเดินหน)าต:อของประชาคมอาเซียนในอีก 20 ปm
ข)างหน)าไว)ดังน้ี  

“ปm 2020-2040 ประชาคมอาเซียนต)องคล:องแคล:วว:องไว (Nimble) และดำเนินนโยบายเชิงรุก 
(Proactive) มากข้ึน”  

โดยท้ังหมดจะเกิดข้ึนได)หาก 

1) ประเทศสมาชิกอาเซียนต)องกำหนดทางการทูตร:วมกันภายใต)หลักการของความเป@นผู )นำแบบ 
“Collective Leadership” ซึ ่งเปรียบเสมือนกับวงซิมโฟนีออเคสตรา ที่ต:างคนต:างเล:นโน)ตของ
ตนเอง ต:างคนต:างมีท:อนเด:นของตนเองให)บรรเลง และทั้งวงก็สร)างเสียงดนตรีร:วมกัน อาเซียนยังคง
ไม:มีสถานะเป@นองคEกรเหนือรัฐที่เข)าไปมีสภาพบังคับประเทศสมาชิกให)ยอมทำตามมติเสียงส:วนใหญ: 
แต:ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีจุดแข็งในมิติใดก็ควรมีบทบาทนำในการเดินหน)ามิตินั้นๆ  ของท้ัง
ประชาคม โดยมีจุดยืนร:วมกันและยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นร:วมกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร)างความมั่นใจ
ในความเป@นศูนยEกลางของอาเซียน (Ensuring ASEAN Centrality) 
 

2) อาเซียนต)องปรับตัวและมีนวัตกรรม ที่ยอมรับและสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ีส่ีได)อย:างมีพลวัต (Digital ASEAN) 
 

3) อาเซียนต)องสามารถเท:าทันและสามารถปรับใช)เทคโนโลยีใหม: และต)องมีนโยบายการปฏิบัติที่ดีที่สุด
เพื่อบรรลุเป©าหมายประชาคมอาเซียนอาเซียนที่มีภูมิคุ)มกัน (Resilient) ยั่งยืน และมีความมั่นคง 
โดยเฉพาะมิติด)านพลังงาน (Sustainable ASEAN) 
 

4) อาเซียนต)องบูรณาการและเชื ่อมโยงทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเข)าไว)ด)วยกันอย:างไร)รอยต:อ 
(Seamless ASEAN) ภายใต)การหลักปฏิบัติและการกำกับดูแลที่ดี (Good Regulatory Practice 
and Good Governance) 
 

5) อาเซียนต)องมุ:งเน)นไปที่การเสริมสร)างพัฒนาศักยภาพของประชาชนอาเซียนโดยต)องพัฒนาคนอย:าง
ครอบคลุมและไม:ทอดท้ิงใครไว)ข)างหลัง (Inclusive ASEAN) 
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6) อาเซียนต)องทำให)ประชาชนอาเซียนรู)สึกตนเองเป@นส:วนหนึ่งของประชาคม ประชาชนอาเซียนต)อง
ได)รับประโยชนEจากประชาคมอาเซียนและมีอัตลักษณEอาเซียน (ASEAN Belonging and ASEAN 
Identity) 
 

7) สถาปvตยกรรมการบูรณาการภูมิภาคของอาเซียนที่เข)มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร)างสิ่งแวดล)อมท่ี
เกื ้อกูลกับกิจกรรมต:างๆ ของประชาคมอาเซียน (Strong and Effective ASEAN Institutional 
Ecosystem) 

สำหรับประเทศไทย บทบาทที่สำคัญในอดีตที่ทำให)เรามีส:วนสำคัญในการแสดงภาวะผู)นำอาเซียน 
ท:านอดีตอธิบดีกรมอาเซียน ดร.สุริยา จินดาวงษE ได)กรุณาสรุปออกมาเป@น 3 บทบาทหลัก คือ 

1) Putting Out the Fire หรือการดับไฟแก)ปvญหาวิกฤตในภูมิภาคซึ่งได)เคยดำเนินการมาแล)วในอดีต 
เช:น ปvญหาการเมืองความมั่นคงในช:วงสงครามอินโดจีนอันนำไปสู: Paris Peace Agreement และ
การเลือกต้ังในประเทศกัมพูชาในปm 1992-1993  ปvญหาการแก)วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปm 1997  
ซึ่งนำไปสู:ความร:วมมือ ASEAN+3, ความริเริ ่มเชียงใหม: (CMIM) และ ASEAN Macroeconomic 
Research Office (AMRO) ในปm 2019 เรื่องที่เราอาจจะต)องดับไฟ อาทิ ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม: 
Cyber-security สงครามการค)า การแข:งขันทางเศรษฐกิจและการทหารในภูมิภาค Indo-Pacific 
 

2) Bridging Role การสร)างความเชื่อมโยงให)เกิดขึ้นในภูมิภาคจนนำไปสู:การแก)ปvญหาที่ยุ :งยากและ
หลายๆ ฝ_ายไม:เชื่อว:าจะสามารถหาทางออกได) แต:ไทยก็สามารถทำได) อาทิ กลยุทธEอันชาญฉลาดใน
การหาหนทางให)รัฐบาลทหารพม:าในปm 2008 ยอมเป°ดประเทศ ให)ไทยและตัวแทนจากอาเซียนผ:าน 
International Commission for Humanitarian Intervention and State Sovereignty สามารถ
นำความช:วยเหลือจากนานาประเทศเข)าไปปฏิบัติภารกิจช:วยเหลือผู)ประสบภัยในช:วงไซโคลน Nargis 
ถล:มตอนใต)ของพม:า ในช:วงที่พม:ายังป°ดประเทศได) ในปm 2019 การเชื่อมโยงจนสามารถหาทางออก
ให)กับปvญหาที่ซับซ)อน อาทิ เบงกาลี/โรฮิงญา ภัยจากผู)ก:อการร)าย เช:น ที่เกิดขึ ้นใน Battle of 
Malawi และการหาข)อสรุปเพื่อลงนามและบังคับใช)ข)อตกลงการค)าเสรี Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP, ASEAN+6) น:าจะเป@นความท)าทายของประเทศไทยในฐานะ
ประเทศอาเซียน 
 

3) Systematic Change การปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับองคEรวม ไม:ว:าจะเป@นทางด)าน
นวัตกรรมเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะต)องเป@นการมองไปในระยะยาวมากกว:า
การมุ :งเฉพาะระยะสั ้น (shortermism) ซึ ่งน:าจะเป@นประเด็นใหญ:เรื ่องการสร)างความยั ่งยืน 
(sustainability) ให)กับอาเซียนในมิติที่จะต)องขบคิดกัน ดังที่ไทยเคยสร)างเกียรติประวัติบางส:วนใน
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การเป@นเจ)าภาพครั้งก:อน เช:น ในเรื ่องพิมพEเขียวความเชื ่อมโยงของอาเซียน (Master Plan on 
ASEAN Connectivity)  

1.7.2 บทบาทของประชาคมอาเซียนตPอป6ญหาโรคระบาดโควิด-19 

แม)จะมาช)า แต:อย:างน)อย ณ นาทีน้ี อาเซียนก็มีกลไกในการเผชิญหน)ากับการแพร:ระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ไปด)วยกันแล)ว ซึ ่งกลไกในลักษณะดังกล:าวมีความจำเป@นและสำคัญอย:างยิ่ง เพราะประชาคม
อาเซียนคือเพื่อนบ)านที่ใกล)ชิดที่สุดของไทย และปvญหาโควิด-19 เป@นปvญหาข)ามพรมแดน ไร)สัญชาติ และ
สามารถแพร:ระบาดติดต:อกันได)ง:าย หากชายแดนทั้งสองฝvΩงของประเทศเพื่อนบ)านไม:มีกลไกรับมือ แลกเปลี่ยน
ข:าวสารข)อมูล ร:วมกันใช)ประโยชนEจากองคEความรู)ของแต:ละประเทศ รวมท้ังร:วมมือร:วมใจสร)างกลไกยับย้ังการ
แพร:ระบาดร:วมกัน 

กลไกอาเซียนเพื่อยับยั้งการแพร:ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2020 นำ
โดยกัมพูชาในฐานะผู )ประสานงานการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ)าหน)าที ่อาวุโสด)านสาธารณสุขของ
ประชาคมอาเซียน ที่ได)จัดให)มีการประชุมในรูปแบบ Video Conference ระหว:างเจ)าหน)าที่อาวุโส (Senior 
Health Officials) ข้ึน 

จากการประชุมอาเซียนร:วมกับคู:เจรจาหลักอีก 3 ประเทศคือ จีน ญี่ปุ_น และเกาหลีใต) ซึ่งถือเป@น 3 
ประเทศที่มีการแพร:ระบาดอย:างรุนแรงในช:วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธE แต:ปvจจุบันสามารถควบคุม
สถานการณEได)อย:างดี  รวมทั้งมีองคEความรู)และมีประสบการณEในการรับมือกับการแพร:ระบาด ได)ร:วมกันสร)าง
กลไกในการรับมือการแพร:ระบาดร:วมกันในประชาคมอาเซียนแล)ว โดยกลไกนี ้ถ ูกเร ียกว:า ASEAN 
Emergency Operations Centre Network for Public Health Emergencies เรียกย:อๆ ว:า ASEAN EOC 
Network  โดยมาเลเซียจะทำหน)าท่ีเป@นแกนกลางประสานงานในการแบ:งปvนข:าวสารข)อมูล และองคEความรู)ใน
การรับมือ เฝ©าระวัง ดูแลรักษาผู)ป_วย รวมทั้งสร)างกลไกป©องกันการแพร:ระบาดร:วมกันระหว:างประเทศสมาชิก 
หากคุณผู)อ:านอยากเข)าไปดูข)อมูลการแพร:ระบาดของโควิด-19 และมาตรการของอาเซียน สามารถเข)าไปดูได)ท่ี 
www.asean.org ในหน)าจอแรกของเว็บไซตEของประชาคมอาเซียน ตรงบริเวณ ASEAN Health Efforts on 
COVID-19 

เมื่อเข)ามาในส:วนของ ASEAN EOC Network สิ่งที่เราจะเห็นคือรายงานสถานการณEความเสี่ยงของ
การระบาด (Risk Assessment Report) ซึ่งเป@นความร:วมมือของอาเซียน กระทรวงสาธารณสุขของฟ°ลิปป°นสE 
รัฐบาลแคนาดา และ Bluedot (ภาคเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญในการใช) AI ติดตามและประเมินผลเพ่ือป©องกัน
การแพร:ระบาดของโรคติดเชื้อต:างๆ และเป@นผู)ทำงานด)านนี้ให)กับรัฐบาลแคนาดา สิงคโปรE และฟ°ลิปป°นสE) 
เป@นผู)สนับสนุนการทำรายงานฉบับน้ี ซ่ึงจะรายงานสถานการณEล:าสุดของ โควิด-19 ทุกวัน 
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ส:วนที่ 2 ของกลไก ASEAN EOC Network คือรายงานการประชุมผ:านระบบ Video Conference 
ของเจ)าหน)าที ่อาว ุโสด)านสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Senior Officials for Health Development: 
SOMHD) ซึ่งสร)างเครือข:ายในการเฝ©าระวังและป©องกันการแพร:ระบาดของโรคร:วมกันในระดับภูมิภาค โดยจะ
มีกลไก และเจ)าภาพในการดำเนินกิจการต:างๆ ดังน้ี 

• กัมพูชา ทำหน)าท่ีเป@นประธานและประสานงาน ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting for 
Health Development (APT SOMHD) ระหว:างอาเซียน 10 ประเทศ ร:วมกับ จีน ญ่ีปุ_น และเกาหลี
ใต) 

• มาเลเซีย ทำหน)าที ่เป@นศูนยEกลางประสานงานเครือข:าย ASEAN Public Health Emergency 
Operations Centre (PHEOC) Network 

• มาเลเซียทำหน)าที่ประธานและมีไทยเป@นผู)ประสานงานเครือข:ายการจัดการศึกษาอบรมด)านระบาด
ว ิทยาให )ก ับบ ุคลากรใน พ้ืนท ี ่  ASEAN Plus Three Field Epidemiology Training Network 
(ASEAN+3 FETN) โดยได)รับความร:วมมือจากจีน ญ่ีปุ_น และเกาหลีใต) 

• ฟ°ลิปป°นสE ร:วมกับ Bluedot ทำหน)าที ่ใช) AI ในการวิเคราะหEฐานข)อมูลขนาดใหญ: (Big Data 
Analytics) ประมวลผล วิเคราะหE และนำเสนอข)อมูลด)านสุขภาพ ให)กับประชาคมอาเซียน หรือท่ี
เรียกว:า ASEAN BioDiaspora Virtual Centre for big data analytics and visualization (ABVC) 

• มาเลเซียจัดทำรายงานสถานการณEและทำหน)าที่สื่อสารสถานการณEการแพร:ระบาดทั้งต:อประเทศ
สมาชิกและประชาคมโลก ผ:าน ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Centre 
(ARARC) 

• ไทยร:วมกับ Global Health Security Agenda platform จัดตั้งเครือข:ายห)องปฏิบัติการ Public 
health laboratories network ภายใต)การควบคุมกำกับดูแลตามข)อตกลงที ่ให)ไว)กับอาเซียน 
ASEAN Health Cluster 2  on Responding to All Hazards and Emerging Threats แ ละ เ ป@ น
ศูนยEกลางในระดับภูมิภาค Regional Public Health Laboratories Network (RPHL) 

ส:วนสำคัญส:วนที ่ 3 คือ ASEAN EOC Network for Public Health โดยมาเลเซียทำหน)าที ่เป@น
ประธานและผู)ประสานงานเครือข:าย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข:าวสารข)อมูล โดยเฉพาะการยืนยันจำนวน
ผู)ป_วยใหม: และแนวทางการดูแลและรักษาผู)ป_วย ซึ่งแต:ละประเทศจะรายงานสถานการณEล:าสุดให)เครือข:าย
ทราบโดยใช)แอปพลิเคชัน WhatsApp ที่จะทำให)เจ)าหน)าที่ที่รับผิดชอบสามารถสื่อสารกันได)อย:างรวดเร็วที่สุด 
รวมทั้งมีการจัดตั้งสายด:วน (hotline) และ call center ในแต:ประเทศ เพื่อให)บริการประชาชนอาเซียนใน
กรณีที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อและพำนักอยู:ในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่ไม:ใช:ประเทศบ)านเกิดของตน 
รวมท้ังยังมีการจัดทำส่ือออนไลนEต:างๆ เพ่ือให)ประชาชนอาเซียนรู)วิธีการป©องกันและดูแลตนเองจากการระบาด
ของเช้ือโรค 
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ส:วนที่ 4 ซึ่งเป@นสิ่งสำคัญและทันสมัยอย:างยิ่งในการวางแผนเฝ©าระวังและป©องกันการแพร:ระบาด คือ 
ASEAN BioDiaspora Virtual Centre (ABVC) for Big Data Analytics and Vizualisation โดย ABVC จะ
เป@นเครื ่องมือบนเว็บไซตEที ่มีการปรับปรุงข)อมูลทันทีที ่มีข)อมูลใหม:เข)ามา (real-time web-based risk 
assessment tools) ฐานข)อมูลที่จะเชื่อมโยงกันได)แก: ข)อมูลเรื่องการเดินทางทางอากาศ ข)อมูลโครงสร)าง
ประชากร ความหนาแน:นและการกระจายตัวของประชากรในพื้นที่ต:างๆ ในแต:ละช:วงเวลา ข)อมูลจำนวนสัตวE
เลี้ยงและปศุสัตวEในแต:ละประเทศสมาชิก และข)อมูลภาคธุรกิจการผลิตด)านอุตสาหกรรมต:างๆ โดย ฐานข)อมูล 
ASEAN BioDiaspora แบ:งออกเป@น 2 ส:วนได)แก: The Explorer Tool (รายงานและฐานข)อมูลล:าสุด) และ 
The Insight Tool (รายงานข)อมูลที่ผ:านการวิเคราะหE) โดยในส:วนนี้จะมีรายงาน Risk Assessment Report 
ในทุกๆ วัน 

อย:างที่เรียนไปแล)วในตอนต)นว:า แม)จะมาช)า แต:อย:างน)อย อาเซียนก็มีกลไกในการเผชิญหน)ากับการ
แพร:ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ไปด)วยกันแล)ว และในห)วงเวลาที่ทุกประเทศต:างเผชิญกับปvญหาเช:นนี้ การ
แลกเปลี่ยนข:าวสารข)อมูล การร:วมกันใช)ประโยชนEจากองคEความรู)ของแต:ละประเทศ รวมทั้งการสร)างความ
ร:วมมือร:วมใจ สร)างกลไกยับยั้งการแพร:ระบาดร:วมกันของทุกประเทศอาเซียน จะทำให)ทุกคนสามารถผ:านพ)น
วิกฤตคร้ังน้ีไปด)วยกัน 
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1.8 สหภาพยุโรป 

ข)อความในส:วนนี้เป@นการสรุปความจากข)อเขียนภาษาอังกฤษของ Professor Martin Holland แห:ง 
National Centre for Research on Europe, University of Canterbury ซึ่งเป@นหนึ่งในคณะนักวิจัยของ
โครงการ โดยข)อเขียนฉบับเต็มสามารถพิจารณาได)ในภาคผนวกท่ี 1 

1.8.1 ความสำคัญของสหภาพยุโรปในบริบทโลกป6จจุบัน 

  ถึงแม)การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) เมื่อปลายเดือนมกราคม ปm 2563 ท่ี
ผ:านมาจะทำให)น้ำหนักหรือความแข็งแกร:งของสหภาพยุโรปในระดับนานาชาติดูเปลี่ยนแปลงไป โดย ใน
ปvจจุบันงบประมาณของสหภาพยุโรปมีแนวโน)มที่จะลดลงถึงร)อยละ 15 และมีเพียงฝรั่งเศสเท:านั้นที่สามารถ
สะท)อนถึงผลประโยชนEร:วมของสหภาพยุโรปในคณะมนตรีความมั่นคงแห:งสหประชาชาติ (United Nations 
Security Council)  แต:สหภาพยุโรปก็ยังมีสัดส:วนต:อ GDP โลกอยู:ที่ร)อยละ 20 ซึ่งมากกว:าร)อยละ 15 ของ
การซื้อขาย (two–way trade) ทั่วโลก เป@นนักลงทุนต:างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) อันดับ 
1 ของโลก และ เป@นผู )นำการสนับสนุนความช:วยเหลือเพื ่อการพัฒนาอย:างเป@นทางการ (ODA-Official 
Development Assistance)  และถึงแม)สหภาพยุโรปจะหดตัวลงจาก Brexit แต:ก็พบว:าผู)คนยังมีความรู)สึก
ร:วมต:อการเป@นสหภาพยุโรปอยู:ในระดับท่ีสูง 

  สหภาพยุโรปได)ตีพิมพE European Union Global Strategy (EUGS) ในปm 2559 ซึ่งเป@นเอกสารที่บ:ง
บอกถึงบทบาทที่ตั ้งใจไว)ของสหภาพยุโรปต:อนานาชาติ โดยมุ:งความสนใจไปถึงในระดับโลกและต)องการ
เชื่อมโยงนโยบายที่แตกต:างกันเพื่อเพิ่มอิทธิพลของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ “ 
ภูมิศาสตรEการเมือง (Geo-political) ” ขึ้นเป@นครั้งแรก ในปm 2562 ทั้งนี้ Josep Borrell ผู)ดำรงตำแหน:ง
ผู)แทนระดับสูงของ EUGS ได)ประเมิณว:า “ประเทศจีน” เป@น “คู:แข:งเชิงระบบ (systemic rival)” โดยมองว:า
จีนมีระบบพหุภาคีแบบเลือกข)างและยังตั้งอยู:บนระเบียบพื้นฐานระหว:างประเทศที่ต:างออกไป ต:างกับยุโรปท่ี
สนับสนุนพหุภาคีท่ีมีประสิทธิภาพและสหประชาชาติเป@นศูนยEกลาง  

 แม)สหภาพยุโรปจะเป@นผู)ค)ารายใหญ:ที่สุดของโลกและมีเศรษฐกิจใหญ:เป@นอันดับสอง แต:ผลกระทบ
จากโควิด-19 ก็ทำให)มีการคาดการณEจากคณะกรรมาธิการยุโรปว:า เศรษฐกิจของกลุ:มยูโรโซน (Eurozone) จะ
หดตัวถึงร)อยละ 7.75 ในปm 2563 ก:อจะเติบโตขึ้นเป@นร)อยละ 6.25 ในปm 2564  และ เศรษฐกิจโดยรวมของ
สหภาพยุโรปจะหดตัวร)อยละ7.5 ในปm 2563 และจะเติบโตประมาณร)อยละ 6 ในปm 2564 นอกจากนี้การฟ£§น
ตัวที่ไม:สม่ำเสมอระหว:างประเทศสมาชิกอาจกระทบต:อเสถียรภาพของเงินยูโร หนี้สาธารณะภายในยูโรโซน
คาดว:าจะเพิ่มเป@นร)อยละ 102.7 ของ GDP ในปm 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นร)อยละ 86 จากปmที่แล)ว อัตราหนี้สำหรับ
ประเทศใหญ: 3 อันดับของยูโรโซนเสี่ยงจะขึ้นไปถึงร)อยละ 158.9 ในปm 2563 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปvจจุบัน
คาดว:าจะเลวร)ายกว:าวิกฤตในปm 2552 
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1.8.2. ผลกระทบของสหภาพยุโรปตPอประเทศไทย 

  ช:วงต)นปm 2563 มีสัญญาณเชิงบวกเก่ียวกับการหวนคืนสู:ความสัมพันธEทางการทูตและการค)าแบบปกติ 
โดยหลังจากรัฐประหาร ในปm 2557 ปm 2558 สหภาพยุโรปได)ออก “ใบเหลือง” แก:ไทยเก่ียวกับการทำประมงท่ี
ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม ที่เรียกว:า Illegal Unreported 
and Unregulated Fishing (IUU) ซ่ึงทำให)การเจรจา FTA และการตกลงการเดินทางแบบไม:ใช)วีซ:าต)องยุติลง 
แต:ในเดือนมกราคม ปm 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได)ยกเลิกการคว่ำบาตรประเทศไทย จึงคาดว:าหลังโควิด-
19 การหารือกับไทยจะกลับมาดำเนินการต:อในทุกภาคส:วน 

  ในปm 2556 ประเทศไทยและสหภาพยุโรปเคยได)เจรจาข)อตกลงความร:วมมือ PCA ซึ่งหากสำเร็จก็จะ
ได)กรอบการทำงานที่ครอบคลุมและส:งเสริมความร:วมมือระหว:างกันได)เป@นอันมาก นอกจากนี้ยังมีการเร่ิม
เจรจาข)อตกลงการค)าเสรี (FTA) ซึ่งจะครอบคลุม ภาษีการค)าและมาตรการอื่นๆ เช:น การบริการ การลงทุน 
การจัดซื้อจัดจ)าง ทรัพยEสินทางปvญญา ปvญหาด)านกฎระเบียบ และการพัฒนาที่ยั่งยืน แต:สหภาพยุโรปไม:ได)มี
การลงนามเน่ืองจากเกิดรัฐประหารในปm 2557  

  ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม ปm 2560 คณะมนตรีกิจการต:างประเทศของสหภาพยุโรปได)เสนอแนะให)กลับมา
กระชับความสัมพันธEกับไทยอย:างค:อยเป@นค:อยไป และขอให)คณะกรรมธิการยุโรปสำรวจความเป@นไปได)ในการ
กลับมาพูดคุยเกี ่ยวกับการค)าเสรี EU-Thailand (FTA) ดังนั ้นในปm 2563 จึงมีโอกาสเพิ ่มขึ ้นสำหรับ
ความสัมพันธEทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว:างกัน 

ด)านการค)าการลงทุน  การค)าระหว:าง EU27 และไทยมีมูลค:า 33.1 พันล)านยูโรในปm 2562 (ประมาณ 
1.2 ล)านบาท) ไทยเป@นคู:ค)าลำดับที่ 25 ของสหภาพยุโรปและกลับกันสหภาพยุโรปเป@นคู:ค)าลำดับที่ 4 ของไทย 
โดยไทยมีมูลค:าการส:งออกไปยุโรป 19.6 พันล)านยูโร (685 พันล)านบาท) และมูลค:าการนำเข)าจากยุโรปมาไทย 
คือ 13.6 พันล)านยูโร (476 พันล)านบาท) ไทยจึงได)ดุลการค)าอย:างมีนัยสำคัญ  

ปvญหาเชิงบริบาทที่อาจกระทบต:อความสัมพันธEทวิภาคี มี 2 ประการ 1. สหภาพยุโรปมีการขยายการ
ทำ FTA กับประเทศอื่นในอาเซียน ทั้งเวียดนามและสิงคโปรEได)ข)อทำข)อตกลง FTA เรียบร)อยแล)วตั้งแต:ปm  
ในขณะที่ไทยยังซึ่งหากไทยยังอยู:นอกกรอบความตกลงความเสี่ยงต:อการเสียโอกาสก็จะเพิ่มมากขึ้น 2. แม)
สหภาพยุโรปจะจำกัดการมีส:วนร:วมด)านความมั่นคงในภูมิภาคผ:านกลไก CSDP แต:สหภาพยุโรปก็ไม:ได)ยกเลิก
บทบาทด)านความมั่นคงในประเด็นที่อาจเกิดขึ้นได)ทั้งในทะเลจีนใต) เมียรEมาหรือแม)แต:ในคาบสมุทรเกาหลี 
ยุทธEศาสตรEของสหภาพยุโรป ในปm 2559 จะดำเนินตามหลัก “ปฏิบัตินิยม” ซึ่งพัฒนาการนี้มีผลโดยตรงต:อ
ความม่ันคงในภูมิภาคของไทย 
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1.8.3. บทบาทของสหภาพยุโรปภายใตCระเบียบโลกใหมP 

  สหภาพยุโรปยังมีความมุ :งมั ่นในการส:งเสริมพหุภาคีแม)ในช:วงเวลาที ่โลกหยุดชะงักหรือได)รับ
ผลกระทบจากทั้ง Brexit และการแพร:ระบาด Josep Borrell ได)พูดเกี ่ยวกับสถานการEโควิด-19 ว:าเป@น
ช:วงเวลาที่โลกควรเป@นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสร)างความร:วมมือแบบพหุภาคี โดยสหภาพยุโรปพร)อมที่จะ
ส:งเสริมการประสานงานแบบพหุภาคีและทำงานร:วมกับ UN ,WHO ,OSCE , Council of Europe และ
องคEกรอ่ืนๆ  

  อย:างไรก็ตาม สถานการณEปvจจุบันก็ค:อนข)างสวนทางกับความตั้งใจของสหภาพยุโรป และเป@นมุมมอง
ที่ต:างออกไปในการจัดระเบียบโลกใหม: ด)วย Zeitgeist หรือ “วัฒนธรรมของยุคสมัย” ที่หลายประเทศมี
แนวโน)มที่จะหันหลังให)กับการร:วมมือกัน โดยในยุคของทรัมปûเป@นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่กล:าวว:า
ยุโรปถือเป@น “ศัตรู” ประเทศจีนนำเสนอการสร)างกลไกใหม: เช:น AIIB หรือ BIR ซึ่งมีรูปแบบเงื่อนไขและ
กฎหมายระหว:างประเทศในแบบเฉพาะของจีน (เช:น ท่ีเกิดข้ึนในกรณีทะเลจีนใต)) 

  ในสถานการณEเช:นนี้จึงมีผู)ให)ความเห็นว:าสหภาพยุโรปจะต)องต:อสู)ต:อไปเพื่อสร)างและส:งเสริมความ
ร:วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื ่องการค)าการลงทุนและสหภาพยุโรปควร
สนับสนุนให)ประเทศที่มีน:านิยมพ)องกันคือเสรีนิยมประชาธิปไตยมาร:วมมือกันให)มากขึ้นและสร)างความใกล)ชิด
มากข้ึนเพ่ือปกป©องและร:วมปฏิรูปองคEกรระหว:างประเทศท่ีมีอยู: 

  ปvจจัยอื่นๆ ที่เพิ่มความไม:แน:นอนของจุดยืดของสหภาพยุโรปในการสร)างระเบียบโลกใหม: ยังมีอีกบาง
ประการไม:ว:าจะเป@น บุคลิกภาพในระดับนานาชาติของยุโรปท่ีดูตกต่ำลงหลังจากการเกิด Brexit  และ  ค:านิยม
และบรรทัดฐานที่สหภาพยุโรปประกาศออกมาก็ยังถูกจับตามอง เนื่องจากปvญหาผู)อพยพที่ยังไม:ได)รับการ
แก)ไข ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดก็ยังมีอยู: ปvญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ประเด็นเกี่ยวกับ SDGs ซึ่งหากสิ่งเหล:านี้ยังดำเนินต:อไป ความแน:นแฟ©นของสหภาพยุโรปที่มีอาจไม:อยู:ใน
ระดับเดียวกับท่ีเคยเป@นมา 

1.8.4. นโยบายของสหภาพยุโรปภายใตCการแพรPระบาดของโควิด-19 

  เหตุผลที่ทำให)สหภาพยุโรปประสบความสำเร็จในช:วง 50 ปmที่ผ:านมาคือการลงคะแนนเสียงแบบ 
Qualified Majority แต:จากการตอบสนองต:อสถานการEโควิด-19 พบว:าแต:ละประเทศมุ:งที่จะแก)ปvญหาใน
ระดับชาติมากกว:าจะร:วมกันแก)ในระดับภูมิภาค ซึ ่งรวมไปถึงปvญหาความขัดแย)งเกี ่ยวกับ ตราสารหน้ี 
Eurobonds ที่สะท)อนให)เห็นถึงทิศทางที่ต:างกันมากของนโยบายเศรษฐกิจของแต:ละประเทศ   ทั้งนี้เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2563 ท่ีผ:านมาสหภาพยุโรปก็ได)ขับเคล่ือนความร:วมมือใน 4 โครงการต:อไปน้ี 
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1) สหภาพยุโรปลงทุนเพ่ือพัฒนาวัคซีนโคโรนาไวรัสด)วยเงิน 7.4 พันล)านยูโร   
2) ถ)อยแถลงของ Josep Borrell ผู)แทนระดับสูงด)านการต:างประเทศและความม่ันคง 

สหภาพยุโรปตอบสนองต:อการระบาดของโควิด-19 โดยเน)นย้ำถึงหลักการประชาธิปไตยท่ี
ยึดถือมาโดยตลอด โดย Josep Borrell ได)กล:าวว:า ไม:ควรมีการใช)การแพร:ระบาดของไวรัสเป@น
ข)ออ)างในการ จำกัดกรอบของประชาธิปไตยและพื้นที่ของพลเมือง โดยควรคงอยู:ในความเคารพต:อ
หลักนิติธรรมและข)อตกลงระหว:างประเทศ รวมถึงไม:ควรเป@นข)ออ)างในการจำกัดเสรีภาพในการ
แสดงออกของส่ือ หรือจำกัดการทำงานของนักสิทธิมนุษยชนและองคEกรภาคประชาสังคม 

3) กองทุกฟ£§นฟู 5 แสนล)านยูโร 
สหภาพยุโรปมีแนวคิดที่จะมอบความช:วยเหลือประเทศในภูมิภาคที่ได)รับผลกระทบจาก โค

วิด-19 เป@นเงิน 5 แสนล)านยูโร โดยแม)จะยังไม:ได)รับการรับรองจากสมาชิกทั้งหมด แต:ความคิดริเริ่มน้ี
ให)อำนาจแก:คณะกรรมาธิการยุโรปในการกู)ยืมเงินในนามสหภาพยุโรป และมีการกำหนดควบคุมให)
ประเทศสมาชิกสามารถยื่นขออนุมัติงบประมาณได)โดยงบจะถือว:าเป@นส:วนหนึ่งของงบประมาณของ
สหภาพยุโรป 

4) ความช:วยเหลือทางการเงินระดับมหภาคเพ่ือพันธมิตรในภูมิภาค 
เมื ่อวันที ่ 21 พฤษภาคมที ่ผ:านมาได)มีการตกลงที ่จะให)ความช:วยเหลือทางการเงินใน

งบประมาณ 3 พันล)านยูโร แก:ประเทศพันธมิตรในภูมิภาคและพื้นที่ใกล)เคียง ได)แก: แอลเบเนีย: 180 
ล)านยูโร; บอสเนีย - เฮอรEเซโกวีนา: 250 ล)านยูโร; จอรEเจีย: 150 ล)านยูโร; จอรEแดน: 200 ล)านยูโร; 
โคโซโว: 100 ล)านยูโร; มอลโดวา: 100 ล)านยูโร; มอนเตเนโกร: 60 ล)านยูโร; มาซิโดเนียเหนือ: 160 
ล)านยูโร; ตูนิเซีย: 600 ล)านยูโร และ ยูเครน: 1200 ล)านยูโร 
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1.9 สรุปสถานการณHโลก ณ ป6จจุบัน (ปM 2019) 

1.9.1 มิติการเมือง-ความมั่นคงและความสัมพันธHระหวPางประเทศ  

สงครามการค)าระลอกที่ 2 (ระลอกแรกเมื่อกรกฎาคม 2018) ท่ีสหรัฐอเมริกาเป@นฝ_ายเริ่มยิงก:อน เป°ด
ฉากขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2019 หลังจากการเจรจาระหว:างจีนกับสหรัฐอเมริกาไม:สามารถหาข)อสรุปได)
ตลอดช:วง 90 วันหลังจากสงครามการค)าระลอกแรก โดยสหรัฐอเมริกาปรับข้ึนอัตราภาษีศุลกากรในการนำเข)า
สินค)าจากร)อยละ 10 เป@นร)อยละ 25 สำหรับสินค)านำเข)าจากจีนมูลค:ากว:า 2 แสนล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมาตรการดังกล:าวถูกฝ_ายจีนยิงสวนในอีก 3 วันต:อมา โดยการประกาศว:าจีนจะปรับขึ้นภาษีการนำเข)าสินค)า
จากสหรัฐอเมริกามูลค:า 6 หม่ืนล)านดอลลารE 

แต:นั่นเป@นเพียงการระดมยิงระลอกแรก เพราะการโต)ตอบของสหรัฐอเมริกาในคราวนี้คือการที่ทรัมปû
ใช)อำนาจในฐานะประธานาธิบดี ประกาศคำสั ่งของประธานาธิบดี (Executive Order) เมื ่อวันที ่ 15 
พฤษภาคม 2019 ห)ามการใช)เทคโนโลยีการสื่อสารจากบริษัทโทรคมนาคมยักษEใหญ:ของจีน ซึ่งรวมถึงการส่ัง
ห)ามธุรกิจอเมริกันทำการค)ากับบริษัทเทคโนโลยีของจีนมากกว:า 10 บริษัทที่อยู:ใน Entity List และหนึ่งในน้ัน
คือ Huawei ผู)ให)บริการระบบโทรคมนาคมยักษEใหญ:เจ)าของเทคโนโลยี 5G แห:งอนาคต พร)อมขู:ว:าหากจีนยัง
ไม:มีมาตรการในการนำเข)าสินค)าเพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกา และยกเลิกมาตรการที่เกี่ยวข)องกับการบังคับให)เกิด
การถ:ายทอดเทคโนโลยี การละเมิดทรัพยEสินทางปvญญา และการค)าอย:างไม:เป@นธรรมผ:านกิจการจีนที่เป@น
วิสาหกิจของรัฐบาลจีน สหรัฐอเมริกาจะปรับขึ้นอัตราภาษีอีกระลอก และเที่ยวนี้จะปรับขึ้นภาษีสำหรับสินค)า
นำเข)าจากจีนมูลค:ากว:า 3 แสนล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา 

ขณะเดียวกัน ทรัมปûก็ประกาศจะต้ังกองทุนช:วยเหลือเกษตรกรท่ีได)รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต)
ทางการค)าจากจีนมูลค:า 1.6 หมื่นล)านดอลลารE เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2019 จะเห็นได)ว:าสงครามการค)าท่ี
เป@นจุดเร่ิมต)นได)ขยายวงลุกลามจนกลายเป@นสงครามเทคโนโลยี เรียบร)อยแล)ว 

คำถามที่สำคัญคือ สถานการณEเช:นนี ้จะเกิดขึ ้นในระยะสั้น หรือจะเป@นปรากฏการณEที ่อยู :คู :กับ
เศรษฐกิจและการค)าการลงทุนระดับโลกต:อไปอย:างต:อเนื่องยาวนาน คำตอบต:อคำถามสำคัญนี้ได)รับการ
อธิบายโดยศาสตราจารยEมารEค วู (Mark Wu) ศาสตราจารยEทางด)านกฎหมายที่ดำรงตำแหน:ง Henry L. 
Stimson Professor of Law จากมหาวิทยาลัยฮารEวารEด ซึ่งมาบรรยายสาธารณะในหัวข)อ ‘The US-China 
Trade War’ หรือสงครามการค)าระหว:างสหรัฐอเมริกาและจีน ณ คณะนิติศาสตรE จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย 
เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2019 

ศาสตราจารยEวูผู)นี้เคยดำรงตำแหน:งผู)บริหารระดับสูงขององคEการการค)าโลก (WTO) เคยทำงานด)าน
การค)าและการลงทุนระหว:างประเทศท้ังกับ World Economic Forum และ The World Bank ท่ีสำคัญท:าน
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ยังเคยดำรงตำแหน:งผู)อำนวยการและนักเจรจาการค)าของสหรัฐอเมริกาในประเด็นเรื่องทรัพยEสินทางปvญญา 
และยังมีประสบการณEอื ่นๆ อีกมากร:วมกับบริษัทที ่ปรึกษาชั ้นนำและองคEการระหว:างประเทศ ด)าน
ประสบการณEการศึกษา ศาสตราจารยEวูจบจากทั้ง Yale, Oxford และ Harvard ดังนั้นไม:ว:าจะเป@นภาคทฤษฎี 
หรือภาคปฏิบัติ เม่ือศาสตราจารยEคนน้ีบรรยายเร่ืองสงครามการค)า เราจำเป@นต)องฟvงและคิดตามอย:างต้ังใจ 

ศาสตราจารยEวูบรรยายถึงสถานการณEโดยย:อของภาวะสงครามการค)าตลอดปm 2018 และสิ่งที่เราต)อง
รู) 3 ข)อเก่ียวกับสงครามการค)าสหรัฐอเมริกา-จีนในคร้ังน้ี โดยมีประเด็นหลัก 3 ข)อ ได)แก: 

1) สถานการณEและความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการยับย้ังการเจริญเติบโตข้ึนมาเป@นมหาอำนาจของจีน 
เป@นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาก:อนหน)าน้ีแล)วและจะเกิดข้ึนอย:างต:อเน่ืองต:อไปในระยะยาว ส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงไปก็
เพียงแค:รูปแบบของการดำเนินนโยบายเท:าน้ัน ส:วนหลักคิดและยุทธศาสตรEจะไม:มีการเปล่ียนแปลง 
 

ทั้งนี้ ศาสตราจารยEวูยกเหตุผลให)เห็นว:าจีนคือภัยคุกคามทางเศรษฐกิจต:อสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก  
1) จีนมีการใช)เงินอุดหนุนและมาตรการของรัฐอย:างมากมายมหาศาล เพื่อปกป©องธุรกิจและเศรษฐกิจ
จีน และอาจไปทำลายธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
2) จีนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมหาศาล โดยเฉพาะแร:ธาตุ
กลุ:ม rare earth แต:จีนก็มีมาตรการห)ามส:งออกทรัพยากรเหล:านี้ ทำให)ประเทศอื่นๆ ไม:มีโอกาส
เข)าถึงทรัพยากร  
 
3) จีนมีการขโมยทรัพยEสินทางปvญญา (Intellectual Theft) ที ่ซับซ)อนผ:านการควบรวมกิจการ
หลากหลายรูปแบบ  
 
4) นโยบาย Made in China 2025 คือนโยบายที่เป@นรูปธรรมที่สุดที่จะสร)างโอกาสและสกัดก้ัน
ประเทศอ่ืนๆ ในรูปแบบท่ีไม:เป@นธรรม 

 
จากนั้นศาสตราจารยEวูก็บรรยายว:า ความพยายามในการยับยั้งและจำกัดการขยายอิทธิพลทาง

เศรษฐกิจของจีนมีมาก:อนหน)าสมัยของประธานาธิบดีทรัมปûแล)ว เช:น ในสมัยของประธานาธิบดีโอบามา 
เครื ่องมือหลักที ่ใช)ค ือข)อตกลงการค)า Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) แต:ในกรณี
ของทรัมปûเขาไม:ต)องการใช) TPP เพราะเขาพิจารณาว:า ข)อตกลงท่ีมีหลายประเทศในระดับภูมิภาคเช:นน้ี มี
ความยุ:งยากและมีต)นทุนที่สูงเกินไปในการท่ีสหรัฐอเมริกาจะต)องไปเจรจาและยอมผ:อนปรน ลดหย:อน 
และให)สิทธิประโยชนEกับหลายๆ ประเทศ 
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ทรัมปûคือคนที่มองว:าการเจรจาแบบทวิภาคีระหว:างสหรัฐอเมริกากับประเทศคู:ค)า จะสามารถทำได)
ง:ายและมีต)นทุนที่ต่ำกว:า หรือแม)แต:การใช)นโยบายในลักษณะฝ_ายเดียว (Unilateral) ก็จะเป@นประโยชนE
กับสหรัฐอเมริกามากกว:า เราจึงเห็นการประกาศสงครามการค)า น่ันนำไปสู:ข)อท่ี 2 

 
2) การดำเนินนโยบายทางการค)าของสหรัฐอเมริกาภายใต)รัฐบาลของทรัมปû จึงเป@นการหวังผลทาง

ยุทธศาสตรEเป@นอันดับหนึ่ง (ในขณะที่มีการหวังผลทางการเมืองเป@นผลอันดับรอง) โดยการดำเนินนโยบาย
นี้เป@นเรื่องของยุทธศาสตรEความมั่นคงที่จำเป@นต:อสหรัฐอเมริกา โดยศาสตราจารยEวูยกตัวอย:างให)เห็นว:า 
ภาคการผลิตที่จีนมุ:งส:งเสริมเป@นพิเศษในนโยบาย Made in China 2025 (Information technology, 
Numerical control tools and robotics, Aerospace equipment, Ocean engineering 
equipment and high- tech ships, Railway equipment, Energy saving and new energy 
vehicles, Power equipment, New materials, Medicine and medical devices และ Agricultural 
machinery) มีหลายภาคการผลิตมากที่สามารถต:อยอดทางการทหาร โดยเฉพาะการผลิตอาวุธได) ดังน้ัน
การออกนโยบายตอบโต) Made in China จึงเป@นเรื่องที่เกี่ยวข)องกับความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา และ
เป@นการป©องกันไม:ให)สหรัฐอเมริกาศูนยEเสียสถานะผู)จัดระเบียบโลกด)านความม่ันคง 
 

ในขณะเดียวกัน ด)านเศรษฐกิจเอง จีนก็เป@นภัยคุกคาม เพราะอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในเวทีโลก
ขยายตัวอย:างมีนัยยะสำคัญ โดยในปmหลังๆ มานี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกขึ้นอยู:กับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจีนอย:างยิ่ง และในภาคธุรกิจเอง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ธุรกิจจีน
ขยายตัวและมีอิทธิพลในตลาดอย:างย่ิง 

 
เม่ือพิจารณาท้ังในมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางความม่ันคง ย่ิงทำให)ยุทธศาสตรEหลักของสหรัฐอเมริกา

ต)องสกัดกั้นจีน โดยไม:ต)องไปคำนึงถึงว:าต)นทุนในการสกัดกั้นครั้งนี้จะสูงเพียงใด (ทำให)นึกถึง Truman 
Doctrine ท่ีสหรัฐอเมริกาประกาศจะขัดขวางลัทธิคอมมิวนิสตEในทุกพื้นที่ ทุกสถานการณE โดยไม:คำนึงถึง
ต)นทุน และ Plaza Accord 1985 ท่ีสหรัฐอเมริกาขัดขวางการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญี่ปุ_น 
(สามารถอ:านเพ่ิมเติมได)ท่ี ‘จาก Industry 4.0 ถึงสงครามการค)าสหรัฐอเมริกา’) และน่ันนำไปสู:ข)อท่ี 3 

 
3) กฎระเบียบขององคEการการค)าโลก ณ ปvจจุบัน ไม:สามารถเข)ามาจัดการหาทางออกให)กับปvญหาสงคราม

การค)า ณ ขณะนี้ได) ประเด็นนี้ค:อนข)างมีความซับซ)อนทางกฎหมาย (ซึ่งผมเองไม:มีความถนัด) แต:สามารถ
สรุปคร:าวๆ ได)ว:า ในกรณีของเรื่องภายในประเทศ องคEการการค)าโลกไม:สามารถเข)าไปวางกฎเกณฑEใน
เร่ืองบางเร่ืองได) โดยเฉพาะ 6 เร่ืองของประเทศจีน ดังน้ี  
 
1) รัฐบาลจีนเข)าไปเป@นเจ)าของ Holding Company ท่ีทำการผลิตอุตสาหกรรมหลักๆ หลายอุตสาหกรรม   
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2) รัฐบาลจีนผ:านทาง Central Huijin Investment เป@นผู)ลงทุนที่สามารถควบคุมสถาบันการเงินหลัก
ภายในประเทศจีนได)   
3) National Development and Reform Commission (NDRC) หรือหน:วยงานวางแผนเศรษฐกิจของ
จีน มีอิทธิพลและสามารถควบคุมการดำเนินกิจการต:างๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชนได)อย:างกว)างขวาง   
4) ภาคธุรกิจและภาครัฐมีสายสัมพันธEท่ีเก่ียวข)องสัมพันธEกันอย:างแน:นแฟ©น   
5) รัฐบาลสามารถเข)าไปควบคุมการแต:งต้ังผู)บริหารและการบริหารงานของภาคเอกชนได) และ  
6) ผู)บริหารเอกชนของบริษัทขนาดใหญ: เช:น แจ∞ค หม:า และอีกหลายๆ คน ก็เป@นสมาชิกระดับสูงของ
พรรคคอมมิวนิสตEจีน และมีสายสัมพันธEที่ลึกซึ้งกับรัฐบาล  ปvจจัยเหล:านี้ทำให)สหรัฐอเมริกามองว:าการ
แข:งขันกับจีนคือการแข:งขันที่ไม:เป@นธรรม เพราะไม:ใช:เอกชนแข:งกับเอกชน แต:เป@นเอกชนที่ต)องไปต:อสู)
กับรัฐบาล ซ่ึงกฎเกณฑEต:างๆ ขององคEการการค)าโลกยังไม:สามารถเข)ามาจัดการประเด็นเหล:าน้ีได) 

ท)ายท่ีสุด ศาสตราจารยEวูสรุปว:า น่ันหมายความว:าทุกฝ_าย ทุกประเทศ ต)องปรับตัวกับภาวการณEเช:นน้ี 
ซ่ึงถือเป@นความปกติในรูปแบบใหม: (New Normal) ท่ีจะอยู:กับเราต:อไปอีกนาน 

เมื่อรับรู)ข)อมูลทางฝvΩงสหรัฐอเมริกาไปแล)ว คำถามที่สำคัญต:อมาก็คือ แล)วฝ_ายจีนล:ะ เขามีการเตรียม
รับมือเตรียมความพร)อมกับเหตุการณEเหล:านี้แค:ไหน อย:างไร เพราะต)องอย:าลืมว:า สงครามการค)าที่พัฒนา
ต:อเน่ืองเป@นสงครามเทคโนโลยีในคราวน้ี ไม:ใช:เร่ืองบังเอิญ แต:เป@นเพราะสหรัฐอเมริกาเองท่ีต)องการกีดกันและ
ป°ดล)อมเพื่อไม:ให)จีนกลายเป@นมหาอำนาจใหม: ที่สามารถขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกได)ภายใต)การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ท่ีเร่ิมต)นมาต้ังแต:ปm 2010 

สำหรับจีน ทางการจีนตระหนักถึงภัยคุกคามต:ออธิปไตยของจีนบนโลกไซเบอรEที่ไร)พรมแดนมาตั้งแต:
ปm 1996 เมื่อระบบอินเทอรEเน็ตกลายเป@นเสมือนเครื่องมือสื่อสารใหม: (ในเวลานั้น) ที่ใครๆ ก็เข)าถึงได)  ทั้งน้ี
เพื ่อร ักษาอธิปไตยบนโลกไซเบอรE (ความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมต:างๆ 
ภายในประเทศของตน) ที่ง:ายต:อการแทรกแซงจากต:างประเทศ รัฐบาลจีนจึงเริ่มพัฒนาโครงการ ‘Golden 
Shield Project: GSP’ ภายใต)การกำกับดูแลของสำนัก Bureau of Public Information and Network 
Security Supervision มาตั ้งแต:ปm 1997 และเริ ่มควบคุมการเข)าถึงบริการต:างๆ บนโลกออนไลนEของ
ประชาชนจีนมาตั้งแต:ปm 1998 นั่นทำให)ประชาชนจีนที่ใช)ระบบอินเทอรEเน็ตในประเทศจีนไม:สามารถเข)าถึง
แหล:งข)อมูลบางแหล:งจากต:างประเทศได) ไม:สามารถเข)าถึงเว็บไซตEและแอปพลิเคชันต:างๆ ในต:างประเทศได)
อย:างอิสระ ซ่ึงรวมถึงบริการช่ือดังระดับโลก อาทิ Google, Facebook, Twitter, Wikipedia, Youtube ฯลฯ 

แน:นอนว:าการป°ดกั้นระบบเหล:าน้ีภายใต) The Great Firewall (ชื่อเล:นของ GSP ที่ตั้งล)อกับ กำแพง
เมืองจีน (The Great Wall)) ก็ทำให)ผู)ผลิตและผู)ให)บริการต:างๆ บนโลกออนไลนEของจีนสามารถพัฒนาระบบ
ของตนเองข้ึนมาได) 
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จากที่ในปm 2000 ผู )คนส:วนใหญ:เปรียบเทียบเสมอๆ ว:าเมื ่อทั ่วโลกมี Facebook, Amazon และ 
Google ในจีนก็จะมีแอปพลิเคชันคู :แฝด เช :น Tencent, Alibaba และ Baidu ขึ ้นมา แต:น ั ่นค ือการ
เปรียบเทียบเม่ือ 2 ทศวรรษท่ีแล)ว 

เพราะในปvจจุบัน หากคนจีนจะซื้อสินค)าและบริการจากบุคคลต:างๆ เช:นเดียวกับคนในโลกที่ใช) eBay 
ในจีนก็จะมี Taobao.com เป@นแพลตฟอรEมในการทำธุรกิจแบบ C2C (Customer-to-Customer) หากคน
จีนจะซื้อสินค)าและบริการจากภาคธุรกิจ (Business-to-Customer: B2C) พวกเขาก็สามารถเข)าถึงได)ด)วย 
Tmall.com  คนจีนสามารถสั่งซื้อของสดออนไลนEได)จากซูเปอรEมารEเก็ตออนไลนEที่มีหน)าร)านจริง (On-line to 
Off-line: O2O) ท่ีสามารถสั่งให)ทางร)านต)ม ทอด ป°§ง ย:างของสดเหล:านั้นแล)วนำมาส:งถึงบ)านด)วย Hema  
จองตั๋วเครื่องบินและที่พักด)วย Feizhu เหมือนกับที่พวกเราใช) Agoda, Expedia, Traveloka  คนจีนดูคลิป
วิดีโอผ:าน Youku และ Tudou.com เพราะเข)า YouTube ไม:ได) ในขณะที่ภาพยนตรE Blockbuster ชื่อดัง
อย:าง Mission Impossible ภาคล:าสุด ก็ผลิตโดย Alibaba Pictures 

พวกเขาเล:นเกมสEผ:าน 9Apps Gaming Platform  ฟvงเพลงออนไลนEผ:าน Ali Music  ใช)โซเชียลมีเดีย
ที่ชื่อ Weibo  กู)เงินออนไลนEโดยสถาบันการเงิน Ant Financial Service ซึ่งเป@นเจ)าของระบบการชำระเงินท่ี
ใหญ:ที่สุดในจีนที่พวกเรารู)จักกันในนาม AliPay  ด)านเจ)าของร)านโชวEห:วยก็ไปซื้อสินค)าจากบริหารค)าส:ง 
LST.1688.com และผู)บริโภคก็เดินเข)าร)านสะดวกซื้อ Bailian  แต:ถ)าอยากช)อปป°§งมากกว:าของร)านสะดวกซ้ือ 
ก็เข)าไปที่ Intime Retail หรือร)านที่เป@นแหล:งรวมสินค)าวัยรุ:นเฟm§ยวๆ ก็ต)อง Koubei หรือซื้อของแบรนดEเนม
ผ:าน Yintai Center และสินค)าทั้งหมดนั้นก็จะถูกจัดส:งไปที่บ)านด)วยบริการโลจิสติกสE Cai Niao  ที่สำคัญคือ
เขาไม:ได)เข)าเว็บไซตEบริการเหล:าน้ีด)วย Google Chrome เหมือนท่ีพวกเราใช)กันในประเทศไทยนะครับ เพราะ
เขามี Web Browser ของตัวเองท่ีช่ือ UCBrower 

แต:ความมหัศจรรยEคือ ทั้งหมดที่ผู)เขียนกล:าวถึงไปนั้น เป@นเครื่องมือเพียงบางส:วนของบริษัทเพียง
บริษัทเดียวเท:าน้ัน น่ันคือ Alibaba Group 

ดังนั้นในปm 2019-2020 Alibaba จึงไม:ใช:คู:ชกท่ีเปรียบมวยกับ Amazon.com เท:านั้น และต)องอย:า
ลืมด)วยว:า Tencent, Baidu, JD ฯลฯ ต:างก็มี Eco-system หรือมีจักรวาลของตนเองท่ีย่ิงใหญ:ไม:แพ) Alibaba 
และนั่นเป@นผลส:วนหนึ่งมาจากการที่จีนสร)าง The Great Firewall ขึ้นมาตั้งแต:ปลายทศวรรษ 1990 เพราะ
เมื่อไม:สามารถใช)งานบริการของต:างชาติได) คนจีนก็พัฒนาเทคโนโลยีของตนขึ้นมาใช) และเผลอๆ จะแซงหน)า
เทคโนโลยีของฝvΩงตะวันตกได)ด)วยในบางกรณี 

ดังนั ้น การที่บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกาถูกสั ่งไม:ให)ค)าขายกับบริษัทอย:าง Huawei ของจีน 
แน:นอนว:าในระยะสั้นมีผลกระทบ แต:ในระยะต:อๆ ไป จีนก็จะสามารถพัฒนาสิ่งเหล:านี้ขึ้นมาทดแทนชิ้นส:วน
และบริการที่ต)องนำเข)าได)อย:างแน:นอน นอกจากการป°ดกั้นแล)ว อีกเหตุผลหนึ่งที่จีนทำเรื่องเหล:านี้ได) เพราะ
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จีนมีตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ:เพียงพอ ต)องอย:าลืมว:าประชาชนจีนกว:า 1.4 พันล)านคน นอกจากจะ
เป@นตลาดขนาดใหญ:แล)ว น่ียังเป@นแหล:งรวมของทรัพยากรมนุษยEท่ีใหญ:และหลากหลายท่ีสุดอีกด)วย 

นโยบายของรัฐบาลจีนเองก็มีการเตรียมความพร)อมในเรื่องการค)าและการลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกา
และตะวันตกมาอย:างต:อเนื่อง โดยเฉพาะหลังปm 2009 ซ่ึงเป@นช:วงปลายของผู)นำรุ:นที่ 4 – Hu Jintao ก:อนท่ี
จะส:งไม)ต:อให)ผู)นำรุ:นที่ 5 – Xi Jinping ช:วงนั้นเป@นช:วงที่จีนได)รับผลกระทบไปเต็มๆ จากวิกฤตเศรษฐกิจ 
Sub-Prime ในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปที่ทำให)กำลังซื้อตกต่ำ และในเมื่อกว:าร)อยละ 80 ของ GDP ของจีน
ในขณะนั้นขึ้นกับการส:งออก และตลาดส:งออกที่ใหญ:ที่สุดของจีนก็คือสหรัฐอเมริกาและยุโรป นั่นทำให)จีนเจอ
ภาวะถดถอยในอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการส:งออก จนนำไปสู:การปฏิรูปเศรษฐกิจในปm 2009-

2010 ภายใต)นโยบาย New Normal (新常ா, Xīn chángtài) 

ภายใต)การปฏิรูปเศรษฐกิจดังกล:าว จีนตั้งเป©าหมายไว) 2 เป©าหมาย นั่นคือ 1) การลดการพึ่งพาการ
ส:งออก และกำหนดเป©าหมายให)มากกว:าร)อยละ 60 ของผลผลิตที ่ผลผลิตในจีน (GDP) ต)องถูกบริโภค
ภายในประเทศ และ 2) จีนต)องหาคู:ค)าใหม:ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง ไม:พึ่งพาแต:เฉพาะสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรป โดยข)อที่ 2 ทำให)เกิดการเชื่อมโยงภายใต)ยุทธศาสตรE หนึ่งแถบ หนึ่งเส)นทาง (One Belt One Road) 
เพ่ือเช่ือมจีนสู:ตลาดและแหล:งทรัพยากรในเอเซีย แอฟริกา และยุโรป 

สำหรับเป©าหมายข)อ 1 ก็เพื ่อเสริมสร)างให)การบริโภคภายในประเทศกลายเป@นพลังหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จีนต)องทำ 2 เรื่อง นั่นคือ 1) ต)องทำให)คนจีนรวยขึ้น ซึ่งทำมาอย:างต:อเนื่องตั้งแต:ปm 2009 
(และนั่นทำให)ไทยได)อานิสงสEนักท:องเที่ยวจีนจำนวนมากเข)ามาท:องเที่ยวในไทย) และ 2) คนจีนที่รวยข้ึน
เหล:านั้นจะกินของจีน ใช)ของจีน ก็ต:อเมื่อพวกเขาเห็นว:าสินค)าจากจีนเป@นสินค)าคุณภาพสูง นั่นทำให)เกิด
นโยบาย Made in China 2025 ที่ทางการจีนพยายามยกระดับ ล)างภาพลักษณEของสินค)าจีน ที่เคยถูกมองว:า
เป@นสินค)าคุณภาพต่ำ เป@นสินค)าปลอม ให)สินค)าจีนกลายเป@นสินค)าคุณภาพสูงให)ได)สำเร็จในปm 2025 ผ:านการ
สนับสนุนการลงทุนจากต:างประเทศ โดยทางการจีนให)สิทธิพิเศษทางการลงทุนในเงื่อนไขที่ดีที่สุดกับบริษัท
ต:างชาติท่ีเข)ามาลงทุน โดยทำตามนโยบายของจีนท่ีต)องการการพัฒนาคนและการถ:ายทอดเทคโนโลยีให)กับจีน 

นั่นทำให)เราได)เห็นนวัตกรรมใหม:ๆ หลายอย:างเกิดขึ้นในจีนและจับตาจับใจผู)บริโภคอย:างยิ่ง อาทิ 
โทรศัพทEมือถือ Huawei P30 Pro ที่ซูมได) 50 เท:า ด)วยอุปกรณEของ Sony (ญี่ปุ_น) ผนวกกับเทคโนโลยีของ 
Leica (เยอรมัน) และในปvจจุบันสินค)าแบรนดEเนม สินค)าคุณภาพสูงจำนวนมากก็ผลิตจากประเทศจีน 

อ:านมาถึงตรงนี ้ คุณผู )อ:านคงเข)าใจแล)วว:าสงครามการค)าที ่ขยายผลลุกลามกลายเป@นสงคราม
เทคโนโลยี ไม:ใช:เร่ืองบังเอิญ แต:คือความจำเป@นเร:งด:วนท่ีไม:ว:าใครข้ึนมาเป@นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็ต)อง
เร:งควบคุมการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน แต:ผู)นำคนไหนจะเลือกใช)วิธีการอย:างไรก็เท:านั้นเอง จะใช)
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วิธีการเจรจาเพื่อวางกฎระเบียบการค)าการลงทุนในกรอบความร:วมมือระหว:างประเทศอย:างโอบามา หรือจะ
ทำสงครามใช)มาตรการกีดกันทางการค)าอย:างกรณีของทรัมปû ก็เป@นเรื่องน้ีสหรัฐอเมริกาต)องทำ เพื่อรักษา
สถานะมหาอำนาจผู)ควบคุมระเบียบโลกของตน 

ในขณะที่จีนเอง คุณผู)อ:านก็คงจะเห็นแล)วว:า การรับมือของจีนก็ไม:ใช:เรื ่องบังเอิญหรือการแก)ไข
สถานการณEเฉพาะหน)า หากแต:จีนก็เตรียมตัวมานานจนมีความพร)อมระดับหนึ่งแล)ว เช:นเดียวกับเวที
ความสัมพันธEทางภูมิรัฐศาสตรEเศรษฐกิจท่ีซับซ)อนและขับเค่ียวกันอย:างดุเดือด 

คำถามสำคัญคือ แล)วไทยเราและอาเซียนซึ่งถูกดึงเข)าไปพัวพันในสงครามการค)า และสงคราม
เทคโนโลยีในคร้ังน้ีอย:างแน:นอน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต:อประเทศไทยจะเป@นอย:างไร 

ประเทศไทยและประชาคมอาเซียนทPามกลางยุทธศาสตรHอินโด-แปซิฟhก 

ช:วงกลางเดือนมิถุนายนของทุกปmจะมีเวทีการประชุมทางด)านความสัมพันธEระหว:างประเทศที่น:าสนใจ
มากที่สุดหนึ่งเวทีเกิดขึ้น โดยเป@นการประชุมที่ระดับผู)นำประเทศ และรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด)านความสันพันธE
ระหว:างประเทศโดยเฉพาะในมิติด)านความมั่นคง ไปแสดงวิสัยทัศนEและพบปะพูดคุยกัน เวทีนั้นคือ IISS Asia 
Security Summit ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัย International Institute for Strategic Studies (IISS) ซ่ึงต้ังอยู: ณ 
ประเทศสิงคโปรE และเนื่องจากการประชุมนี้ซึ่งจัดมาต:อเนื่องทุกปmตั้งแต:ปm 2002 จะจัดขึ้นที่โรงแรม Shangri-
La ดังน้ันเราจึงนิยมเรียกช่ือการประชุมน้ีว:า Shangri-La Dialogue (SLD) 

ในระยะ 1-2 ปmที่ผ:านมา SLD กลายเป@นเวทีที่ผู)นำหรือรัฐมนตรีด)านความมั่นคงจาก 28 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ°กมาพบกัน และแสดงวิสัยทัศนEในเรื่องยุทธศาสตรEอินโด-แปซิฟ°ก อาจจะด)วยความท่ี
สถานที่จัดงาน คือ ประเทศสิงคโปรEตั ้งอยู :ในจุดกึ ่งกลางของช:องแคบมะละกาที ่เป@นรอยต:อระหว:าง 2 
มหาสมุทร น่ันคือ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟ°กด)วย 

มหาอำนาจระดับ Super Power ที่เรามักจะจับตามองกันในภูมิภาคนี้ ได)แก: จีนซึ่งน:าจะมีนโยบายท่ี
เป@นรูปธรรมมากที่สุดในการเชื่อมโยงอินโด-แปซิฟ°ก ผ:านอภิมหาโครงการความริเริ่มแถบและเส)นทาง (Belt 
and Road Initiative: BRI) ซึ่งปvจจุบันจากการประชุม BRI Forum ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนเมษายน 2019 มีผู)นำ
และตัวแทนจากองคEการระหว:างประเทศกว:า 152 ประเทศและหน:วยงานเข)าร:วมประชุม เกิดโครงการระดับ
ทวิภาคีภายใต) BRI แล)ว 283 โครงการ 

ขอบเขตของ BRI ไม:ใช:เพียงแค:การพัฒนาโครงสร)างพื้นฐานแล)ว หากแต:ขยายขอบเขตออกไปทุกมิติ 
ซึ ่งจำแนกออกเป@น 4 ด)าน 1. การสร)างโครงสร)างพื้นฐานเพื่อความเชื ่อมโยง (Boosting Infrastructure 
Connectivity) 2. ความร:วมมือเพื่อการพัฒนาอย:างยั่งยืน (Promoting Sustainable Development) 3. 
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ความร:วมมือด)านอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติได)และได)รับการร)องขอจากประเทศคู:เจรจาของจีน (Strengthening 
Practical Cooperation) และ 4. ความเชื่อมโยงประชาชน (Advancing People-to-People Exchanges) 
BRI กลายเป@นแพลตฟอรEมท่ีทั้งโลกจับตามอง และจีนเองก็หวังผลกับโครงการนี้อย:างยิ่งที ่จะให)เป@นแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนให)เกิดการขยายตัวอย:างต:อเนื่อง แม)จะไม:ใช:ในอัตราที่สูงเกินกว:าร)อยละ 10 อย:างที่เคย
เป@นมาในอดีต แต:อย:างน)อยก็ขอให)สามารถขยายตัวได)อย:างต:อเนื่องท:ามกลางภาวะสงครามการค)า ซึ่ง BRI 
เองก็ตอบโจทยEกับสิ่งที่ทุกประเทศกำลังต)องการนั่นคือ เงินทุนและการพัฒนาด)านความเชื่อมโยงในมิติต:างๆ 
หลากมิติ โดยจีนมองว:า BRI จะทำให)ทั ้งโลกเกิด ‘ประชาคมที ่ม ีอนาคตร:วมกันสำหรับมวลมนุษยE’ 
(community with a shared future for mankind, 人類命運共同體) 

อีกหน่ึงมหาอำนาจระดับเดียวกันท่ีในระยะหลังเร่ิมสูญเสียอำนาจและความสามารถในการจัดระเบียบ
โลก นั่นคือ สหรัฐอเมริกา ที่มีผู)นำที่เปลี่ยนท:าทีจากนโยบายเสรีนิยมไปสู:นโยบายชาตินิยม สหรัฐอเมริกาโดย
กระทรวงกลาโหมก็ถือโอกาสนี้ในการเผยแพร: ‘รายงานยุทธศาสตรEอินโด-แปซิฟ°ค’ (Indo-Pacific Strategy 
Report) ภายใต)หัวข)อ ‘Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region’ ในรายงาน
ฉบับนี้ สหรัฐอเมริกาเน)นย้ำจุดยืนที่ประธานาธิบดี Trump กล:าวไว)ในงานประชุม APEC ครั้งที่ประชุม ณ 
ประเทศเวียดนามในปm 2017 ที่ว:า สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนแนวคิด ‘อินโด-แปซิฟ°คที่เสรีและเป°ดกว)าง’ 
(Free and Open Indo-Pacific: FOIP) ในรายงานของกระทรวงกลาโหมที่แผยแพร:ในวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ:าน
มา ก็ได)นำเอาวิสัยทัศนE FOIP น้ีมาขยายต:อเป@นหลักการ 4 ข)อ 1. เคารพในอำนาจอธิปไตยและความเป@นอิสระ
ของทุกประเทศ 2. การระงับข)อพิพาทอย:างสันติ 3. การค)าเสรี ยุติธรรมและต:างตอบแทนซึ่งกันและกัน 
(Reciprocal) บนพื้นฐานของการลงทุนที่เป°ดกว)าง ภายใต)ข)อตกลงที่โปร:งใส และการเชื่อมโยง และ 4. ยึดม่ัน
ในกฎและปทัฏฐาน (แบบแผนสําหรับยึดถือเป@นแนวทางปฏิบัติ) ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะใน
ประเด็นเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน 

หลักการทั้ง 4 ออกมาก็เพื่อสร)างดุลอำนาจและป°ดล)อมการขยายอิทธิพลของจีนผ:าน BRI โดยเน)น
หลักการที่มักจะกลายเป@นข)อครหาของ BRI เสมอๆ ไม:ว:าจะเป@นเรื่องของสภาพบังคับที่ประเทศใหญ:บังคับเอา
กับประเทศเล็ก กรณีพิพาทในเรื่องน:านน้ำในพื้นที่ต:างๆ และการไม:เคารพอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของ
ประเทศอื่นๆ ที่อยู:ในอภิมหาโครงการ BRI โดยในส:วนสรุปของรายงานฉบับนี้ สหรัฐอเมริกาเรียกสถานการณE
ในภูมิภาคน้ีว:า Great Power Competition 

ในรายงานฉบับดังกล:าวสหรัฐอเมริกาก็มีการกำหนดประเทศเป©าหมายด)วยว:าประเทศท่ีสหรัฐอเมริกา
ให)ความสำคัญอย:างยิ่งในการดำเนินยุทธศาสตรE FOIP คือประเทศในกลุ:มใดบ)าง โดยสหรัฐอเมริกาจำแนก
พันธมิตรออกเป@น 4 กลุ:มดังนี้ 1. กลุ:มประเทศที่ต)องให)ความสำคัญสูงสุด ได)แก: ญี่ปุ_น เกาหลีใต) ออสเตรเลีย 
ฟ°ลิปป°นสE และประเทศไทย 2. กลุ:มที่ต)องกระชับความสัมพันธE ได)แก: สิงคโปรE ไต)หวัน นิวซีแลนดE มองโกเลีย 
ซึ่งทรัพยากร Rare Earth ที่นี่สมบูรณEมาก 3. กลุ:มที่ต)องสร)างและขยายความร:วมมือในมหาสมุทรอินเดียและ
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต) ได)แก: อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟสE บังกลาเทศ เนปาล เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และ 4. กลุ:มท่ีสหรัฐอเมริกาต)องเข)าไปร:วมวางพื้นฐานความสัมพันธE ได)แก: บรูไน สปป.ลาว และกัมพูชา โดย
พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในการเข)ามามีปฏิสัมพันธEกับอินโด-แปซิฟ°ก คือ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ
แคนาดา 

สำหรับมหาอำนาจระดับกลาง แน:นอนว:า อินเดีย ซึ่งเปรียบเสมือนพี่ใหญ:ในหมู:เจ)าของบ)านทางฝvΩง
มหาสมุทรอินเดีย นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดิ ก็เคยใช)เวที Shangri-La Dialogue ในการปาฐกถาเร่ืองอินโด-
แปซิฟ°กมาแล)วในปm 2018 โดยอินเดียพิจารณาว:า ยุทธศาสตรEท่ีถูกต)องสำหรับภูมิภาคอินโด-แปซิฟ°ก คือ 
‘เสรีภาพ เป°ดกว)าง เพื่อสร)างความเจริญรุ:งเรือง โดยไม:ทอดทิ้งใครไว)เบื้องหลัง’ (Free, Open, Prosperous 
and Inclusive Indo-Pacific Region) นายกรัฐมนตรีโมดิเรียกร)องให)ทุกประเทศในประชาคมอินโด-แปซิฟ°ก
ต)องมีความมุ:งมั่นร:วมกัน (common commitment) บนพื้นฐานของค:านิยมและหลักการในการสนับสนุนให)
ภูมิภาคน้ีเป@นภูมิภาคท่ีมีธรรมาภิบาลมีหลักเกณฑEและหลักการการปฏิบัติท่ีเป@นสากล และยังกล:าวด)วยว:าในไม:
ช)า ‘นโยบายปฏิสัมพันธEกับตะวันออก’ (Act East Policy) ของประเทศอินเดียจะพัฒนาต:อไปจนกลายเป@น
นโยบายใหม: ‘ปฏิสัมพันธEกับอินโด-แปซิฟ°ก’ (Act Indo-Pacific) 

และในความเป@นจริง ประเทศที่เริ่มต)นใช)คำว:า อินโด-แปซิฟ°ก ก็คือ อินเดียนั่นเอง คนที่เริ่มต)นใช)คำน้ี
ต้ังแต:ปลายทศวรรษ 1980 คือ Gurpreet s. Khurana อดีตผู)อำนวยการของ National Marine Foundation 
(สถาบันวิจัยด)านนโยบายความมั่นคงทางทะเลของอินเดีย ผู)อำนวยการของสถาบันคืออดีตแม:ทัพเรือที่คุม
กองทัพเรือทั้งหมดของประเทศที่เกษียณอายุราชการ) Khurana ใช)คำนี้เพราะมองเห็นว:าตลอดทศวรรษ 
1970-1980 สหรัฐอเมริกาพยายามสร)างมิตรประเทศ โดยเฉพาะจีน เพื่อป°ดล)อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพล
ของโซเวียต และทำสำเร็จโดยยุทธศาสตรEเชื่อมโยง เอเชีย-แปซิฟ°ก ดังนั้นคำถามสำคัญของ Khurana ก็คือ 
แล)วในอนาคตเมื่อจีนกลายเป@นมหาอำนาจ สหรัฐอเมริกาจะป°ดล)อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน อินเดีย
ก็น:าจะต)องคิดถึงยุทธศาสตรEอินโด-แปซิฟ°ก 

และอีกหนึ่งมหาอำนาจระดับกลางที่มีบทบาทในฐานะนักลงทุนและเจ)าของห:วงโซ:มูลค:าในภูมิภาคอิน
โด-แปซิฟ°ก นั่นคือ ญี่ปุ_น ซึ่งไม:ใช:ประเทศที่เราจะมองข)ามไปได)  อย:าลืมว:าจนถึงปm 2017 ญี่ปุ_นลงทุนใน
อาเซียนรวมกันไปแล)วมากกว:า 2 แสนล)านดอลลารEสหรัฐอเมริกา และในจำนวนนี้ญี่ปุ_นลงทุนมากที่สุดใน
ประเทศไทยถึงร)อยละ 31.36 ของเงินลงทุนท้ังหมด ในขณะท่ีอันดับท่ี 2 คือการลงทุนในสิงคโปรEท่ีร)อยละ 30 

มิถุนายน 2019 ที่ผ:านมา กระทรวงการต:างประเทศของญ่ีปุ_นเองก็มีการออกรายงาน ‘Toward Free 
and Open Indo-Pacific’ เป@นสังเกตว:า ญี่ปุ _นตั ้งชื ่อรายงานสอดคล)องกับยุทธศาสตรE Free and Open 
Indo-Pacific (FOIP) ของสหรัฐอเมริกา และในหลายๆ วาระเมื่อเราสอบถามความคิดเห็นกับนักวิชาการ
ผู)เชี่ยวชาญเอเชียตะวันออกศึกษา พวกเขาก็มักจะมองว:า ในหลายวาระตลอดประวัติศาสตรEตั้งแต:ทศวรรษ 
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1960 ญี ่ปุ _นมักจะวางตนในบทบาทของการเป@นตัวกลางหรือบางครั ้งก็ถึงขนาดเป@นตัวแทนระหว:าง
สหรัฐอเมริกากับประเทศในเอเชียตะวันออกด)วยกันอยู:แล)ว 

นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe เคยกล:าวปาฐกถานำในการประชุม Tokyo International Conference 
on African Development (TICAD) ณ ประเทศเคนยา ในปm 2016 ว:า สำหรับประเทศญี่ปุ_น กุญแจสำคัญสู:
ความมีเสถียรภาพและความเจริญรุ:งเรืองคือการสร)างประชาคมที่เชื่อมโยงระหว:าง 2 ทวีป และ 2 มหาสมุทร 
โดย 2 ทวีปหมายถึงเอเชียและแอฟริกา และ 2 มหาสมุทรก็หมายถึงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟ°ก 

โดยสำหรับญี่ปุ_น หลักการสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตรEอินโด-แปซิฟ°กจะวางอยู:บน 3 เสาหลัก น่ัน
คือ 1. การส:งเสริมเสรีนิยม ไม:ว:าจะเป@นหลักนิติธรรม (Rule of Law) การเป°ดเสรีการค)า และเสรีภาพในการ
เดินเรือและการบิน 2. สร)างความเจริญรุ:งเรืองทางเศรษฐกิจผ:านความเชื่อมโยงใน 3 มิติ การเชื ่อมโยง
โครงสร)างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง (Quality Infrastructure Investment) การเชื่อมโยงกฎระเบียบและส่ิง
อำนวยความสะดวกทางการค)า และ การเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค และ 3. หลักการสันติภาพและ
เสถียรภาพ ผ:านการบังคับใช)กฎหมายในท)องทะเลอย:างเคร:งครัด การให)ความช:วยเหลือด)านสิทธิมนุษยชน 
การต:อต)านภัยก:อการร)าย การบริหารจัดการภายใต)ภัยพิบัติต:างๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยE และยังกล:าว
รวมไปจนถึงในบางสถานการณEอาจต)องมีการสนับสนุนการใช)กองกำลังรักษาสันติภาพ (Peacekeeping 
Operations: PKO) 

ญ่ีปุ_นยังเน)นย้ำ ซึ่งเหมือนจะเป@นการส:งสัญญาณไปที่มหาอำนาจจีนโดยตรงว:า 1. อินโด-แปซิฟ°กต)อง
เป@นภูมิภาคที่เป°ดกว)าง ไม:ใช:การสงวนสิทธิ์ไว)แต:เพียงผู)เดียว (Not exclusive to anybody) 2. ไม:ต)องการ
สร)างสถาบันใหม:ขึ้นมาเพื่อแทนที่หรือลดทอน (Override/undermine) สถาบันที่มีอยู:ก:อนหน)านั้นแล)ว ต)อง
ไม:ลืมว:าญี่ปุ _นมีบทบาทสูงมากในธนาคารเพื่อการพัฒนาแห:งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 
ในขณะที ่จ ีนเองก็สร )าง ธนาคารเพื ่อการลงทุนโครงสร)างพื ้นฐานแห:งเอเชีย (Asian Infrastructure 
Investment Bank: AIIB) ขึ้นมาเพื่ออำนวยการลงทุนใน BRI และ 3. ญี่ปุ _นสรุปว:า ยุทธศาสตรEของญี่ปุ_น
เกิดข้ึนบนจิตวิญญาณของการเคารพความเป@นเจ)าของของประเทศผู)รับและคนในท)องถ่ิน และต)องการเห็นการ
เติบโตและการพัฒนาร:วมกัน 

จะเห็นได)ว:า ณ ชั่วโมงนี้ อินโด-แปซิฟ°ก กลายเป@นยุทธศาสตรEหลักของประเทศมหาอำนาจ ทุกคน
อยากเข)าถึงตลาดขนาดใหญ:แห:งเดียวที่ยังมีอัตราการขยายตัวอย:างต:อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เป@นแหล:ง
ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณEท้ังในมิติทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษยE 

คำถามที่สำคัญ คือ ประเทศไทยและประชาคมอาเซียนจะวางตัวอย:างไรในห)วงเวลาที่มหาอำนาจจ)อง
ภูมิภาคนี้ที่เราเป@นสะพานเชื่อมโยงทางภูมิศาสตรEของ 2 มหาสมุทรอย:างแท)จริง ในเวลาที่มหาอำนาจทุกๆ 
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ฝ_ายต)องการทั้งแข:งขันและในขณะเดียวกันก็ต)องการผูกขาด ในเวลาที่มหาอำนาจทุกๆ ฝ_ายต)องการเป°ดเสรีแต:
ในขณะเดียวกันก็ต)องการป°ดล)อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจอ่ืนๆ 

อาเซียนต)องมีคำตอบ โดยคำตอบของอาเซียนคือ ท:าทีที่ชัดเจนผ:าน ‘เอกสารมุมมองของอาเซียนต:อ
แนวคิด อินโด-แปซิฟ°ก’ (ASEAN Outlook on Indo – Pacific: AOIP) 

เอกสารมุมมองของอาเซียนต:อแนวคิด อินโด-แปซิฟ°ก (AOIP) เกิดขึ้นเพื่อเป@นการยืนยันท:าทีที่ชัดเจน
ของประชาคมอาเซียนท:ามกลางการขยายอิทธิพลทั้งในมิติเศรษฐกิจและความมั่นคงเข)ามาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต) ซึ่งเป@นจุดเชื่อมโยงของมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟ°ก ประชาคมอาเซียนกำหนด
ท:าทีอย:างชัดเจนในการพิทักษEผลประโยชนEของอาเซียนและประเทศสมาชิก โดยยืนยันหลักการสำคัญในการ
วางตำแหน:งอาเซียนเป@นจุดศูนยEกลาง (ASEAN Centrality) ในการขับเคลื่อนนโยบายต:างๆ ในระดับภูมิภาค
ผ:านสถาปvตยกรรมที่อาเซียนได)สร)างสรรคEเอาไว) ไม:ว:าจะเป@น เวที East Asia Summit ระหว:างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับอีก 8 คู:เจรจาหลัก ได)แก: จีน ญี่ปุ_น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนดE อินเดีย รัสเซีย และ
สหรัฐอเมริกา เวทีด)านความมั่นคง อันได)แก: ASEAN Regional Forum ระหว:างอาเซียนกับอีก 17 ประเทศ
ท่ัวโลก ASEAN Defence Minister Meeting – Plus (ADMM – Plus) และเวทีในระดับภูมิภาคอ่ืนๆ 

ซึ่งเอกสารมุมมองของอาเซียนต:อแนวคิด อินโด-แปซิฟ°ก ที่ได)รับการลงนามโดยผู)นำอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ ถือเป@นสิ่งสำคัญที่แสดงให)เห็นถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการเป@นประธานอาเซียนในปmน้ี 
เพราะในร:างฉบับแรกของเอกสารนี้ ยังคงมีสมาชิกบางประเทศที่ไม:เห็นด)วยกับการกำหนดท:าทีในแนวทาง
ดังกล:าว (ทั้งนี้เป@นเพราะแต:ละประเทศสมาชิกก็มีความใกล)ชิดกับมหาอำนาจแต:ละประเทศในรูปแบบท่ี
แตกต:างกัน) แต:ในที่สุดด)วยการทำงานอย:างหนักของฝ_ายไทยในฐานะประธานในที่ประชุมก็ทำให)ในที่สุด
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศสามารถบรรลุผลสำเร็จในการกำหนดท:าทีร:วมกันท:ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิรัฐศาสตรEเศรษฐกิจท่ีมีพลวัตย่ิงได) 

สาระสำคัญของมุมมองของอาเซียนต:อแนวคิด อินโด-แปซิฟ°ก ประกอบด)วย 4 ส:วน 

1) ความร:วมมือภาคพื้นมหาสมุทร (Maritime Cooperation) เพื่อเป@นการยืนยันจุดยืนของอาเซียนในเรื่อง
การกำหนดให)มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟ°กเป@นพื้นที่ที่เป°ดกว)างและปลอดภัยสำหรับทุกฝ_ายท่ี
จะเข)ามาแสวงหาประโยชนEร:วมกัน โดยการเคารพการประชุมสหประชาชาติว:าด)วยกฎหมายทะเล (UN 
Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) และปฏิบัติตามประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต) 
(Code of Conduct in the South China Sea: COC) ซึ่งแน:นอนว:าเป@นการปรามและป©องกันการเกิด
ปvญหาข)อพิพาทกับมหาอำนาจท่ีขยายอิทธิพลในพ้ืนท่ี 
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2) เชื่อมโยงความเชื่อมโยงต:างๆ (Connecting the Connectivity) เนื่องจากมหาอำนาจไม:ว:าจะเป@นจีน 
ญี่ปุ_น สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฯลฯ ที่ต)องการเชื่อมโยงการค)าการลงทุนในพื้นที่ต:างก็มีโครงการพัฒนา
โครงสร)างพื้นฐานที่ต)องการเชื่อมโยงภูมิภาค และเมื่ออาเซียนตั้งอยู:ในจุดศูนยEกลาง อาเซียนยินดีที่จะ
เชื่อมกับทุกฝ_ายบนเงื่อนไขที่ว:า ความเชื่อมโยงทั้งหมด ไม:ว:าจะเป@นเส)นทางการเดินเรือ สายการบิน ถนน 
ราง ท:อก∞าซ ระบบโทรคมนาคม และกฎระเบียบ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค)าต:างๆ อาเซียนยืนยันท่ี
จะให)ทุกฝ_ายต)องสร)างโครงการที่สอดคล)องกับแผนแม:บทความเชื่อมโยงอาเซียน (Master Plan on 
ASEAN Connectivity: MPAC) ซึ ่งนี ่คือผลงานของไทยที่วางไว)ตั ้งแต:การประชุมอาเซียนที ่ไทยเป@น
เจ)าภาพในรอบท่ีแล)วในปm 2008-2009 
 

3) อาเซียนเน)นย้ำเรื ่องการพัฒนาอย:างยั ่งยืนซึ่งสอดคล)องกับเป©าหมายการพัฒนาอย:างยั ่งยืนปm 2030 
(Sustainable Development Goals: SDG 2030) ของสหประชาชาติ 
 

4) ความร:วมมือในมิติอื ่นๆ ซึ ่งเน)นย้ำอย:างยิ ่งถึงกรอบการเจรจา RCEP: Regional Comprehensive 
Economic Partnership 
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1.9.2 มิตเิศรษฐกิจ การคCา การลงทุน และเทคโนโลย ี 

จากข)อมูลผลิตภัณฑEมวลรวมประชาชาติในปm 2018 โดยพิจารณาประเทศที่มีมูลค:าผลิตภัณฑEมวลรวม
ประชาชาติสูงสุด 50 ประเทศแรกของโลก ประกอบไปด)วยทั้งประเทศที่พัฒนาแล)วและประเทศที่กำลังพัฒนา 
ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล)ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ_น เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี แคนาดา 
และเกาหลีใต) โดยประเทศเหล:านั้นมีกำลังการผลิตสูงทั้งสินค)าและบริการ ส:วนประเทศกำลังพัฒนาที่มี
ผลิตภัณฑEมวลรวมประชาชาติอยู:ในลำดับต)นต)นๆ ของโลก ส:วนหนึ่งเพราะมีประชากรจำนวนมาก อาทิ จีน 
อินเดีย บราซิล เม็กซิโก และอินโดนีเซีย เป@นต)น ส:วนประเทศไทยนั้นมีผลิตภัณฑEมวลรวมประชาชาติสูงเป@น
ลำดับท่ี 25 ของโลก (ตารางท่ี 2.3) 

หากนำข)อมูลดังกล:าวของ 50 ประเทศแรกที่มีมูลค:าผลิตภัณฑEมวลรวมประชาชาติสูงสุดมาจัดเรียง
ตามผลิตภัณฑEมวลรวมประชาชาติต:อหัว (ตารางที่ 2.4) จะพบว:าในกลุ:ม 10 ประเทศแรกจัดเป@นประเทศที่มี
ประชากรจำนวนน)อย ยกเว)นสหรัฐอเมริกา ประเทศดังกล:าวนั้นประกอบไปด)วย สวิตเซอรEแลนดE ไอรEแลนดE 
นอรEเวยE สิงคโปรE เดนมารEก ออสเตรเลีย สวีเดน เนเธอรEแลนดE และฮ:องกง ส:วนประเทศไทยนั้นจัดอยู:ในลำดับ
ท่ี 38 ของโลก 

อีกมิติหนึ่งโดยนำข)อมูลดังกล:าวมาจัดเรียงตามจำนวนประชากร (ตารางที่ 2.5) พบว:าประเทศที่มี
ประชากรมากกว:า 100 ล)านคน ยกเว)นสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ_นแล)ว ประเทศที่ที่มีมูลค:าผลิตภัณฑEมวลรวม
ประชาชาติสูงจะเป@นประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรจำนวนมาก ประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู:ในลำดับที่ 17 
ของโลกซึ่งมีขนาดประชากรทัดเทียมกับสหราชอาณาจักรและฝร่ังเศส แต:สัดส:วนของผลิตภัณฑEมวลรวม
ประชาชาติต:อหัวน้ันน)อยกว:าประมาณ 6 เท:า 

จากข)อมูลดังกล:าวเราสามารถสรุปพอสังเขปได)ว:าประเทศที ่จะมีอิทธิพลต:อเศรษฐกิจโลกคือ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ_น ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป จีนและ อินเดีย ขณะเดียวกันก็ยังมีเกาหลีใต) บราซิล 
เม็กซิโก รัสเซีย ตุรกี ซาอุดีอาระเบีย และสมาชิกประชาคมอาเซียนบางประเทศ ที่จะมีบทบาทสำคัญใน
กำหนดอนาคตของ เศรษฐกิจโลก 

  ตารางที่ 2.6 แสดงถึงการส:งออกของสินค)าในตลาดโลก ตั้งแต:ปm 1948 จนถึงปm 2018 แสดง การ
ส:งออกของประเทศในสหรัฐอเมริกาเหนือมีสัดส:วนลดลงอย:างต:อเนื ่อง เพราะการส:งออกสินค)าจาก
สหรัฐอเมริกามีสัดส:วนที่ลดลงจากร)อยละ 21.6 เหลือเพียงร)อยละ 8.8 ทั้งนี้เพราะมีการโยกย)ายฐานการผลิต
จากสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศอื่น อาทิ เม็กซิโก และจีน และส:งผลให) สัดส:วนการส:งออกจากประเทศจีนใน
ตลาดโลกก)าวกระโดดจากร)อยละ 5.9 ในปm 2003 เป@นร)อยละ 13.1 ในปm 2018 สัดส:วนการส:งออกของประเทศ
ในยุโรปมีแนวโน)มที่ลดลงตั้งแต:ปm 2003 เป@นต)นมา คล)ายกับแนวโน)มในสหรัฐอเมริกา  ในปm 2018 ประเทศใน
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สหภาพยุโรปมีสัดส:วนการส:งออกในตลาดโลกร)อยละ 37.6 กล:าวโดยสรุปได)ว:าจีนเป@นประเทศที่มีสัดส:วนการ
ส:งออกสินค)าไปตลาดโลกสูงท่ีสุด   

ตารางที'  2.3: มลูคา่ผลิตภัณฑEมวลรวมประชาชาติของ 50 ประเทศแรกท่ีมีมูลค:าสูงสุด จัดเรียงตามมูลค:า 

 

ท่ีมา: https://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-gdp/ 
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ตารางที' 2.2: มูลค:าผลิตภัณฑEมวลรวมประชาชาติของ 50 ประเทศแรกท่ีมีมูลค:าสูงสุด จัดเรียงตามมูลค:า
ผลิตภัณฑEมวลรวมประชาชาติต:อหัว 

 

ท่ีมา: https://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-gdp/ 
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ตารางที' 2.5: มูลค:าผลิตภัณฑEมวลรวมประชาชาติของ 50 ประเทศแรกท่ีมีมูลค:าสูงสุด จัดเรียงจำนวน
ประชากร 

 

ท่ีมา : https://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-gdp/ 



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

90 

 

ตารางที' 2.4: สัดส:วนการส:งออกสินค)าแยกตามรายภูมิภาคและบางประเทศปm 1948 1953 1963 1973 
1983 1993 2003 และ 2018 

 

ท่ีมา : World Trade Statistical Review 2019 

หากพิจารณาสัดส:วนของการนำเข)าในตลาดโลก (ตารางที' 2.7 สหรัฐอเมริกา จีน และเยอรมนี มี
สัดส:วนการนำเข)าสูง 3 อันดับแรกของโลก ถึงร)อยละ 13.5 11.0 และ 6.6 ตามลำดับในปm 2018 ญี่ปุ_นเคยมี
สัดส:วนการนำเข)าสูงถึงร)อยละ 6.4 ในปm 1993 แต:เนื่องด)วยญี่ปุ_นประสบกับปvญหาเศรษฐกิจชะลอตัวมาเป@น
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ระยะเวลายาวนาน สัดส:วนการนำเข)าจึงลดลงอย:างต:อเนื่องและทำให)ในปm 2018 สัดส:วนการนำเข)าเหลือเพียง
ร)อยละ 3.8 ของการนำเข)าทั้งโลก ทั้งนี้ญี่ปุ_นมีสัดส:วนการนำเข)าใกล)เคียงกับสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ
เนเธอรEแลนดE ขณะท่ี ตารางท่ี 2.8 แสดงถึงมูลค:าการส:งออกและการนำเข)าสินค)าในปm 2018 รายประเทศ 

ตารางท่ี  2.7 สัดส:วนการนำเข)าสินค)าแยกตามรายภูมิภาคและบางประเทศปm 1948 1953 1963 
1973 1983 1993 2003 และ 2018 

 

ท่ีมา : World Trade Statistical Review 2019 

นอกจากการส:งออกสินค)าแล)วภาพบริการมีความสำคัญมาก องคEประกอบที่สำคัญของภาคบริการคือ
การท:องเที่ยวและการเดินทาง และภาคบริการเชิงพาณิชยE (บริการการสื่อสารคอมพิวเตอรEและข)อมูล บริการ
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ด)านการประกันภัย บริการทางด)านวัฒนธรรมและการท:องเที่ยว บริการทางด)านธุรกิจที่เกี่ยวข)องกับทรัพยEสิน
ทางปvญญา การก:อสร)าง และบริการทางด)านการเงิน) การส:งออกของการท:องเที่ยว ในปm 2018 มีมูลค:า 1,476 
พันเหรียญสหรัฐอเมริกา  เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค:าการส:งออกสินค)าของทั้งโลก 18,919 พันล)านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา กล:าวได)ว:าประมาณร)อยละ 10.4 ของมูลค:าการส:งออกทั้งโลก หรือกล:าวได)ว:ามีมูลค:าใกล)เคียง
กับการส:งออกของเยอรมันท้ังปm  
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ตารางที' 2.8: มูลค:าและสัดส:วนของการส:งออกและการนำเข)าสินค)าแยกตามรายประเทศ ปm 2018 

 

ท่ีมา : World Trade Statistical Review 2019 
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จำนวนคนเดินทาง (tourist arrivals) ของสหภาพยุโรปมีสัดส:วนสูงถึงร)อยละ 51 ของจำนวนทั้งหมด
ในขณะที่เอเชียและแปซิฟ°กมีสัดส:วนร)อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบสัดส:วนของรายรับ (tourist receipts) จาก
การเดินทางพบว:ายุโรปมีสัดส:วนร)อยละ 39 ในขณะท่ีเอเชียและแปซิฟ°ก มีสัดส:วนถึงร)อยละ 30 จำนวนผู)
เดินทางที่มากที่สุดในปm 2018 มาจากยุโรปซึ่งมีจำนวนสูงถึง 716 ล)านคนเดินทาง (tourist arrivals) ตามมา
ด)วยเอเชียและแปซิฟ°ก และคนเดินทางจากทวีปอเมริกา จำนวน 348 ล)านคนและ 216 ล)านคนตามลำดับ   

เมื่อพิจารณาค:าใช)จ:ายต:อหัวพบว:าผู)เดินทางจากทวีปอเมริกา และเอเชียและแปซิฟ°ก มีมูลค:าสูง 
1,570 และ 1,270 เหรียญสหรัฐอเมริกาต:อการเดินทาง ตามลำดับ  และที่น:าสนใจคือผู)เดินทางจากตะวันออก
กลางแม)ว:าจะมีจำนวนเพียง 59 ล)าน คนเดินทางแต:การใช)จ:ายต:อหัวมีมูลค:าสูงถึง 1,220 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ต:อเที่ยวการเดินทาง ส:วนการเดินทางของคนจากยุโรปนั้น แม)ว:าจะมีจำนวนมากการใช)จ:ายต:อครั้งการเดินทาง
มีเพียง 800 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป@นไปได)ว:าข)อมูลดังกล:าวได)รวมถึงการเดินทางระหว:างประเทศในยุโรป 
ที่มีสัดส:วนสูงถึงร)อยละ 85 ขณะที่ผู)เดินทางจากเอเชียและแปซิฟ°กก็มีสัดส:วนการเดินทางภายในภูมิภาคสูง
เช:นเดียวกันถึงร)อยละ 76 (แผนภาพท่ี 2.6 และ 2.7)  

จากข)อมูลทางสถิติปm 2018 แผนภาพที่ 2.8 แสดงให)เห็นว:าการเดินทางนั้นอาศัยเครื่องบินเป@นหลัก
โดยเฉลี่ยแล)วสูงถึงร)อยละ 58 ของจำนวนการเดินทาง ในขณะที่การเดินทางโดยรถยนตEมีสัดส:วนร)อยละ 37 
พิจารณารายภูมิภาคแล)วพบว:า ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ°ก ทวีปอเมริกา และตะวันออกกลางมีสัดส:วนการใช)
เคร่ืองบินสูง  

ส:วนวัตถุประสงคEการเดินทางนั้นมีความแตกต:างกันในแต:ละภูมิภาค แอฟริกาและยุโรปมีสัดส:วนการ
เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจสูงกว:าภูมิภาคอื่นๆ การเดินทางเพื่อศาสนกิจและรับบริการทางสุขภาพจะมีสัดส:วน
ค:อนข)างสูงจากตะวันออกกลางและแอฟริกา  ทั้งน้ี น:าจะสะท)อนความขาดแคลนในบริการทางการแพทยEและ
ค:าใช)จ:ายการบริการทางการแพทยEที่ค:อนข)างสูง การบริการที่เกี่ยวข)องกับการท:องเที่ยวจะมีสัดส:วนสูงโดยนัก
เดินทางจากทวีปยุโรปและเอเชียและแปซิฟ°ก ในทวีปอเมริกาน้ันมีข)อมูลท่ีน:าสนใจคือร)อยละ 18 ไม:ระบุว:าการ
เดินทางน้ันด)วยเหตุผลอะไร (แผนภาพท่ี 2.8) 

ส:วนการส:งออกและนำเข)าภาคบริการพาณิชยE แสดงอยู:ในตารางที่ 2.9 พบว:าประเทศ 10 อันดับแรก
ของโลกที่นำเข)าและส:งออกภาพบริการพาณิชยEนั้น เป@นประเทศที่ซ้ำกันกล:าวคือ สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน เนเธอรEแลนดE ไอรEแลนดE อินเดีย ญี่ปุ_น และสิงคโปรE  ซึ่งการบริการดังกล:าว
ประกอบไปด)วย บริการการสื่อสาร คอมพิวเตอรEและข)อมูล บริการด)านการประกันภัย บริการทางด)าน
วัฒนธรรมและการท:องเที่ยว บริการทางด)านธุรกิจที่เกี่ยวข)องกับทรัพยEสินทางปvญญา การก:อสร)าง และบริการ
ทางด)านการเงิน 
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การรับการลงทุนโดยตรงระหว:างประเทศ (FDI Inflows) ระหว:างปm 2017 และปm 2018 (แผนภาพท่ี 
2.9) มูลค:าการรับการลงทุนโดยตรงระหว:างประเทศของประเทศที่พัฒนาแล)ว และประเทศที่กำลังพัฒนามี
สัดส:วนที่ใกล)เคียงกัน แต:การรับการลงทุนของประเทศกำลังพัฒนามีอัตราการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้น ในทางตรงกัน
ข)ามอัตราการเติบโตของการจัดการลงทุนในประเทศพัฒนาแล)วลดลงอย:างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุโรปซ่ึง
สามารถอธิบายได)จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสหภาพยุโรปซ่ึงยังไม:ฟ£§นตัว 

แผนภาพท่ี  2.5: สัดส:วนของภูมิภาคท่ีรับผู)เดินทาง และสัดส:วนรายรับในแต:ละภูมิภาค ปm 2018 

  

ท่ีมา : www.unwto.org  
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แผนภาพท่ี 2.6: จำนวนผู)เดินทาง รายรับ รายรับต:อหัวผู)เดินทาง แลอัตราการเปล่ียนแปลง ปm 2018 

 

ท่ีมา : www.unwto.org  

แผนภาพท่ี 2.7: สัดส:วนการเดินทางภายในภูมิภาค และนอกภูมิภาค  

 

ท่ีมา : www.unwto.org  
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แผนภาพท่ี 2.8: สัดส:วนวิธีการเดินทาง และวัตถุประสงคEของการเดินทาง 

 

ท่ีมา : www.unwto.org 

หมายเหตุ: วัตถุประส:งของการเดินทางประกอบด)วย 4 รายการ ธุรกิจและประกอบอาชีพ ท:องเที่ยวและ
พักผ:อน เย่ียมเพ่ือน สุขภาพ และศาสนา และอ่ืนๆ  
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ตารางท่ี  2.9: มูลค:าการนำเข)าและส:งออกภาคบริการพาณิชยE ปm 2018 

 

 
หมายเหตุ : มูลค:าและสัดส:วนของการส:งออกและนำเข)าการบริการเชิงพาณิชยE (Commercial Services ท่ี
รวมถึง (1) Telecommunications, computer and information services, (2) Insurance and pension 
services, ( 3)  Personal, cultural, and recreational services, ( 4)  Other business services for the 
use of intellectual property, (5) Construction, and (6) Financial services)   

ท่ีมา : World Trade Statistical Review 2019 
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แผนภาพท่ี 2.9: มูลค:าการลงทุนโดยตรงระหว:างประเทศตามหลายภูมิภาคปm 2017 และ 2018 

 

ท่ีมา : World Trade Statistical Review 2019  
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แผนภาพท่ี 2.10: มูลค:าเงินทุนไหลเข)าและไหลออกเพ่ือการลงทุนโดยตรงระหว:างประเทศปm 2017 และ 2018 

  

ท่ีมา : World Trade Statistical Review 2019 
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ตารางที' 8.9:: มูลค:าและจำนวนโครงการการลงทุนแบบ M&A และ Greenfield 

 

ท่ีมา : World Trade Statistical Review 2019 

แผนภาพที่ 2.10 แสดงถึงมูลค:าเงินทุนไหลเข)าและไหลออกเพื่อการลงทุนโดยตรงระหว:างประเทศ ปm 
2017 และปm 2018 พบว:า สหรัฐอเมริกา เนเธอรEแลนดE สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสเปน เป@นประเทศ
ที่พัฒนาแล)วและมีเงินลงทุนไหลเข)า (FDI Inflows) ในสัดส:วนที่ค:อนข)างสูง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค:า
มากถึง 252 พันล)านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปm 2018 แต:มูลค:าลดลงจากปm 2017เล็กน)อย ส:วนประเทศกำลัง
พัฒนาและประเทศที่กำลังอยู:ในระหว:างการเปลี่ยนผ:าน และได)รับเงินทุนไหลเข)าจำนวนสูง ประกอบไปด)วย 
จีน บราซิล อินเดีย เม็กซิโก อินโดนีเซีย รัสเซีย และเวียดนาม นอกจากนั้นมี ฮ:องกง สิงคโปรE และเกาหลีใต) ท่ี
เป@นแหล:งรับการลงทุนโดยตรงระหว:างประเทศ ในขณะท่ีประเทศไทยไม:ติดอยู:ในลำดับต)นของโลก  

ด)านเงินทุนไหลออกเพื่อการลงทุนโดยตรงระหว:างประเทศ (FDI Outflows) สำหรับประเทศที่พัฒนา
แล)วประกอบไปด)วย ญี่ปุ_น ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอรEแลนดE แคนาดา สหราชอาณาจักร สเปน สวิตเซอรEแลนดE 
สวีเดน และไอรEแลนดE ส:วนประเทศในเอเชีย นั้นเป@น จีน ฮ:องกง เกาหลี สิงคโปรE ซาอุดีอาระเบีย ไต)หวันไทย
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และรัสเซีย  อนึ่งที่ไม:มีสหรัฐอเมริกาอยู:ในรายการดังกล:าวเพราะมีรายการโอนเงิน
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กลับประเทศทำให)ค:าของเงินออกไปลงทุนนั้นมีค:าเป@นลบในปm 2018 (World Investment Report 2019 
หน)า 5)  

ตารางที' 2.10 แสดงถึงมูลค:าและจำนวนโครงการการลงทุนแบบการเข)าไปซื้อกิจการและควบรวม
กิจการ (Merger and Acquisition) และ การลงทุนใหม: (Greenfield) พบว:าการลงทุนโดยตรงระหว:าง
ประเทศนั้นมีสัดส:วนการลงทุนในการผลิตวัตถุดิบขั้นพื้นฐานหรือสินค)าโภคภัณฑEจำนวนน)อย ทั้งนี้ส:วนใหญ:จะ
เป@นการลงทุนในสินค)าอุตสาหกรรมและภาคบริการ  

ในปm 2018 การลงทุนแบบเข)าไปซื้อกิจการและควบรวมกิจการนั้น 10 อุตสาหกรรมหลักประกอบไป
ด)วย ผลิตภัณฑEเคมีและเคมีภัณฑE การให)บริการภาคธุรกิจ การให)บริการทางการเงินและประกันภัย การ
ให)บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การให)บริการด)านการขนส:ง อุปกรณE
เครื่องใช)ไฟฟ©าและอิเล็กทรอนิกสE การลงทุนทำเหมือง ระบบสาธารณูปโภคและการค)าส:งค)าปลีก ส:วนการ
ลงทุนโดยตรงระหว:างประเทศที่เป@นการลงทุนใหม: ใน 10 รายการแรกประกอบไปด)วยการก:อสร)าง ระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงกล่ันน้ำมัน การให)บริการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตEและชิ้นส:วน เคมีและ
ผลิตภัณฑEเคมี เคร่ืองใช)ไฟฟ©าและอิเล็กทรอนิกสE โรงแรมและร)านอาหาร การขนส:งและการส่ือสาร และการทำ
เหมืองแร: 

ตารางที' 2.11 แสดงถึงการเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข:งขันในมิติของ ปvจจัยทางด)าน
สถาบัน ระบบสาธารณูปโภคเทคโนโลยีสารนสนเทศ ทักษะของแรงงาน และระดับของนวัตกรรม โดยใช)ข)อมูล 
The global competitiveness report 2019 เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบระหว:างประเทศท่ีคณะผู)วิจัยคิดว:ามี
อำนาจต:อพลังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลก ในภาพรวมของการเปรียบเทียบนี้จะเห็นได)ชัดว:า
ประเทศที่พัฒนาแล)วและประเทศที่กำลังพัฒนามีความแตกต:างกันอย:างมาก โดยเฉพาะในมิติของการปกป©อง
ทรัพยEสินทางปvญญา การเข)าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะของแรงงาน และระดับของนวัตกรรม  
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ตารางที' 2.11: การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข8งขันของป<จจัยทางด>านสถาบัน ระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะของแรงงาน และระดับของ

นวัตกรรม 

 

ท่ีมา The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum. 
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1.9.3 มิตสิังคม-วัฒนธรรม 

 นอกจากสมรรถนะในด1านเศรษฐกิจ การค1า การลงทุน และอิทธิพลทางการเมืองแล1ว วัฒนธรรมยัง
เปEนอีกปGจจัยสำคัญในการประเมินกำลังอำนาจและขีดความสามารถของรัฐ เนื่องจากวัฒนธรรมเปEนทรัพยากร
หนึ่งที่สามารถแปรเปลี่ยนเปEนอำนาจโน1มนำ (Soft Power) เปEนเสนYหZที่ดึงดูดให1รัฐบาลหรือประชาชนใน
ประเทศหนึ่งสนับสนุน ยินยอม หรือปฏิบัติตามความประสงคZของอีกประเทศหนึ่งได1 บริษัทที ่ปรึกษา 
Portland สำนักงานสิงคโปรZรYวมกับ Facebook และศูนยZการทูตสาธารณะแหYงมหาวิทยาลัยเซาเทิรZน
แคลิฟอรZเนีย (USC Center on Public Diplomacy) จัดทำรายงานจัดอันดับประเทศที่มีอำนาจโน1มนำมาก
ที่สุดจำนวน 30 อันดับตั้งแตY ปv 2015 เปEนต1นมา โดยประเมินสมรรถนะของประเทศในการแปรทรัพยากรที่มี
ให1กลายเปEนอำนาจโน1มนำสองรูปแบบ ได1แกY มิติภววิสัย (objective position) เน1นการประเมินขีด
ความสามารถและเสนYหZของวัฒนธรรม รัฐบาล ลักษณะทางดิจิทัล การประกอบธุรกิจ การศึกษา และการสร1าง
ความสัมพันธZ และมิติอัตวิสัย (subjective position) เน1นการสำรวจและสัมภาษณZกลุYมตัวอยYางจำนวน 
12,500 คนใน 25 ประเทศท่ัวโลกในเชิงลึก (McGlory, 2019, pp. 27-29) 

 รายงานการจัดอันดับประเทศที่มีอำนาจโน1มนำสูงที่สุดในปv 2019 ได1ชี้ให1เห็นแนวโน1มที่สำคัญของ
อำนาจโน1มนำในระดับโลกนั่นคือ สถานะด1านอำนาจโน1มนำของสหรัฐอเมริกามีแนวโน1มลดลง รYวงลงมาถึงสาม
อันดับจาก ปv 2016 เชYนเดียวกับประเทศที่เคยเปEนผู1ครองอำนาจนำด1านอำนาจโน1มนำระดับโลก เชYน อังกฤษ 
เยอรมนี ญี่ปุ àน แคนาดา สิงคโปรZ ที่มีสถานะคงที่หรือมีแนวโน1มถดถอย ขณะที่บางประเทศ เชYน สวีเดน 
สวิตเซอรZแลนดZ เกาหลีใต1 กลับคYอยๆ เลื่อนลำดับสูงขึ้นอยYางตYอเนื่อง (McGlory, 2019, p. 40) แผนภาพท่ี 
2.11 แสดงให1เห็น 10 อันดับแรกของประเทศท่ีมีสถานะด1านอำนาจโน1มนำสูงท่ีสุดในโลกใน ปv 2016-2019 ซ่ึง
พอจะสรุปได1วYา ประเทศที่มีสถานะด1านอำนาจโน1มนำสูงในโลกสYวนใหญYยังคงเปEนประเทศตะวันตก มีเพียง
ญี่ปุàนเทYานั้นที่เปEนประเทศเอเชียเพียงหนึ่งเดียว และการเลื่อนลำดับขึ้นลง 10 อันดับแรกก็มีเพียงประเทศ
เหลYาน้ีเทYาน้ัน 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะมิติอำนาจโน1มนำที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรการศึกษา รายงานดังกลYาวเสนอวYา ในปv 2019 สหรัฐอเมริกายังคงครองความเปEนที่หนึ่งในทั้งสอง
ด1าน ในเชิงการศึกษา ประเทศที่ครองความเปEนผู1นำโลกถัดจากสหรัฐอเมริกา 9 อันดับแรกเปEนประเทศยุโรป
และออสเตรเลียทั้งสิ้น สYวนเชิงวัฒนธรรมนั้น ญี่ปุàนและจีนเปEนสองประเทศเอเชียที่ติดอันดับ 10 ประเทศแรก 
โดยญี ่ปุ àนอยู Yในอันดับ 6 และจีนอยู Yในอันดับ 8 ปรับขึ ้นมาจากปvที ่แล1ว แตYหากพิจารณาในด1านอื ่นๆ 
ประกอบด1วย จะเห็นได1วYา สิงคโปรZและเกาหลีใต1 เปEนอีกสองประเทศที่ก1าวขึ้นมามีสถานะอำนาจโน1มนำใน
ระดับโลก โดยเฉพาะอยYางยิ่ง สิงคโปรZได1รับการจัดอันดับให1เปEนที่หนึ่งของเสนYหZดึงดูดในการประกอบธุรกิจ 
ขณะที่เกาหลีใต1เปEนที่หนึ่งของเอเชียและเปEนอันดับ 5 ของโลกในด1านที่เกี่ยวข1องกับดิจิทัล ตารางที่ 2.12 
แสดงประเทศท่ีมีสถานะอำนาจโน1มนำจากวัฒนธรรมและการศึกษาสูงท่ีสุดในปv 2019 
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แผนภาพท่ี 2.11   ประเทศท่ีมีสถานะอำนาจโน1มนำสูงท่ีสุดในโลกใน ปv 2016-2019 

 

ท่ีมา: McGlory (2019, p. 40) 

ตารางท่ี 2.12: ประเทศท่ีมีสถานะอำนาจโน1มนำเชิงวัฒนธรรมและการศึกษาสูงสุด 10 อันดับใน ปv 2019 

อันดับ อำนาจโน0มนำเชิงวัฒนธรรม อำนาจโน0มนำเชิงการศึกษา 

1 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 
2 อังกฤษ อังกฤษ 
3 ฝร่ังเศส เยอรมนี 
4 เยอรมนี สวีเดน 
5 สเปน เดนมารZก 
6 ญ่ีปุàน เบลเยียม 
7 อิตาลี ออสเตรเลีย 
8 จีน ฝร่ังเศส 
9 เนเธอรZแลนดZ เนเธอรZแลนดZ 
10 เบลเยียม แคนาดา 

ท่ีมา : McClory (2019, p. 62) 

 นอกจากการจัดอันดับประเทศที่มีอำนาจโน1มนำจำนวน 30 อันดับแรกของโลกแล1ว รายงานดังกลYาว
ยังได1เสนอบทวิเคราะหZภาพรวม จุดแข็งและจุดอYอนเกี่ยวกับสถานะอำนาจโน1มนำของประเทศหลักที่มีผลตYอ
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การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ àน เกาหลีใต1 ไว1ด1วย สำหรับ
สหรัฐอเมริกา รายงานเสนอวYา โจทยZสำคัญของการตYางประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอยูYที่การครองอำนาจนำใน
การกำหนดระเบียบโลก ซึ่งระเบียบโลกแบบเสรีนิยมที่สหรัฐอเมริกาเปEนผู1สร1างขึ้นนั้นมีแนวโน1มถดถอยลง
อยYางมากจากการท่ีสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากเวทีระหวYางประเทศตYางๆ และปรับนโยบายจากพหุภาคีนิยม
ไปสูYเอกภาคีนิยมมากยิ่งขึ้น แนวนโยบายเชYนนี้สYงผลโดยตรงตYออำนาจโน1มนำของสหรัฐอเมริกาอยYางมาก  
ดังปรากฏในผลการสำรวจและการสัมภาษณZเชิงลึก เหตุที่สหรัฐอเมริกายังคงเปEนอันดับหนึ่งในอำนาจโน1มนำ
เชิงวัฒนธรรม การศึกษา และลักษณะดิจิทัลนั ้นเพราะ “บุญเกYา” 3 ประการ ได1แกY ความนิยมบริโภค
สื่อมวลชนอเมริกันทั่วโลก การเปEนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และการเปEนที่ตั้งของ Silicon Valley 
ท่ีมีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอยYาง Apple และ Facebook (The Soft Power 30, 2019h) 

 สำหรับจีนนั้น รายงานเห็นวYา จีนมีจุดแข็งทางวัฒนธรรม การทYองเท่ียวและกีฬาอยูYสูงมาก เนื่องจาก
เปEนประเทศที่มีจำนวนสถานที่ได1รับการขึ้นทะเบียนเปEนมรดกโลกของ UNESCO มากที่สุด และยังได1รับ
เหรียญรางวัลเปEนอันดับสองในการแขYงขันกีฬาโอลิมปòกฤดูร1อนที่ริโอ เดอ จาเนโรใน ปv 2016 และกีฬา
โอลิมปòกฤดูหนาวที่พย็องชังใน ปv 2018 ด1วย ในแงYเสนYหZเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบธุรกิจ จีนก็เลื่อน
อันดับขึ้นมาอยYางตYอเนื่อง อยYางไรก็ดี สิ่งที่เปEนข1อจำกัดของจีนสYวนใหญYมักมาจากคYานิยมและแนวปฏิบัติของ
จีนที่แตกตYางจากโลกตะวันตก เชYน รูปแบบการปกครอง ปGญหาผู1ลี้ภัยในมณฑลซินเจียง ปGญหากรณีพิพาท
ทะเลจีนใต1 การขึ้นบัญชีดำบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอยYางฮวาเหวย และแนวทางการจัดการการกลุYมผู1ชุมนุมทาง
การเมืองในฮYองกง ซึ ่งอาจทำให1ภาพลักษณZของจีนในบางประเทศไมYดีเทYาที ่ควร (The Soft Power 30, 
2019a) 

 ฝรั่งเศสเปEนประเทศที่ได1รับการจัดอันดับให1เปEนอันดับหนี่งด1านอำนาจโน1มนำใน ปv 2019 เนื่องจาก
ฝรั ่งเศสได1แสดงเจตนาที ่จะมีบทบาทนำในเวทีที ่สหรัฐอเมริกาถอนตัว เชYน เวทีที ่เกี ่ยวกับปGญหาการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบทบาทในการประสานประโยชนZทYามกลางความขัดแย1งระหวYาง
สหรัฐอเมริกากับอิหรYาน ซึ่งแสดงถึงบทบาทการเปEนผู1นำสหภาพยุโรปของฝรั่งเศส วัฒนธรรมของฝรั่งเศสยัง
เปEนที่ยอมรับอยYางกว1างขวางโดยขับเคลื่อนผYานเครือขYายการทูตตYางๆ ที่ฝรั ่งเศสมีอยูYทั ่วโลก (The Soft 
Power, 2019b) แตกตYางจากสถานะของเยอรมนีที่มีแนวโน1มถดถอย หลังนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมรZเคิล 
(Angela Merkel) ประกาศจะลงจากตำแหนYงในปv 2021 และเยอรมนีจะมุYงสูYการแก1ปGญหาภายในประเทศ
มากกวYาแสดงบทบาทนำในระดับโลกและภูมิภาค อยYางไรก็ดี ผู1รYวมการสำรวจและสัมภาษณZเชิงลึกในการ
จัดทำรายงานตYางแสดงความเห็นวYา มีไมYกี่ประเทศที่จะแสดงบทบาทนำในระดับโลกได1ดีกวYาเยอรมนี (The 
Soft Power 30, 2019c) 

 สำหรับประเทศในเอเชีย ญี่ปุàน เกาหลีใต1 และตุรกีเปEนสามประเทศที่ควรติดตามในเรื่องการพัฒนา
สถานะของอำนาจโน1มนำ ญี่ปุàนยังคงรักษาความโดดเดYนในเชิงวัฒนธรรมและการแสดงบทบาทนำในเวที
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ระหวYางประเทศ เชYน การเปEนเจ1าภาพการประชุมสุดยอดผู1นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหมY (G20) ที่ทำให1ประเทศสมาชิกสามารถออกแถลงการณZรYวมกันได1กYอนการประชุมสิ้นสุด 
นอกจากการประชุมระหวYางประเทศแล1ว ญี่ปุàนยังเปEนเจ1าภาพจัดการแขYงขันกีฬารักบี้โลกใน ปv 2019 และมี
กำหนดเปEนเจ1าภาพจัดการแขYงขันกีฬาโอลิมปòกฤดูร1อนใน ปv 2020 (ซึ่งเลื่อนออกไปเพราะโควิด-19 ด1วย) 
(The Soft Power 30, 2019d) เชYนเดียวกับเกาหลีใต1ท่ีปรับสถานะอำนาจโน1มนำของตนข้ึนจากบทบาทท่ีแข็ง
ขันในกระบวนการเสริมสร1างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและการประชุมสุดยอดระหวYางคิมจ็องอึนกับ
โดนัลดZ ทรัมปú พร1อมๆ กับความนิยมสินค1าวัฒนธรรมเกาหลีท่ีเพิ่มสูงขึ้นในระดับโลก อยYางไรก็ดี กรณีพิพาท
ทางการค1าระหวYางสองประเทศนั้นสYงผลตYอสถานะอำนาจโน1มนำและภาพลักษณZของทั้งสองประเทศด1วย 
(The Soft Power 30, 2019f) 

 นอกจากจีน ญี่ปุàน และเกาหลีใต1แล1ว ประเทศเอเชียอีกสองประเทศที่ติดอันดับเปEนสองในสามสิบ 
ได1แกY สิงคโปรZ และตุรกี เชYนเดียวกับสามประเทศข1างต1น อำนาจโน1มนำของสิงคโปรZมาจากความนิยมส่ือ
บันเทิง เชYน ภาพยนตรZเรื่อง Crazy Rich Asians การมีบทบาทนำในเวทีระหวYางประเทศ โดยเฉพาะอยYางย่ิง 
การเปEนเจ1าภาพการประชุมสุดยอดระหวYางทรัมปúกับคิม สิ่งที่สิงคโปรZแตกตYางก็คือการวางตำแหนYงประเทศ
เปEนศูนยZกลางวิสาหกิจเริ่มต1น การเงิน และโลจิสติกสZของภูมิภาคทำให1สิงคโปรZได1คะแนนเปEนอันดับหนึ่งใน
ด1านความดึงดูดใจในการประกอบธุรกิจ (The Soft Power 30, 2019e) นอกจากสิงคโปรZแล1ว ตุรกีเปEน
ประเทศที่นYาสนใจ รายงานเสนอวYา แม1จะมีภาพลักษณZที่ไมYดีด1านการเมืองระหวYางประเทศและการเมือง
ภายใน เชYน นโยบายตYอซีเรีย การรัฐประหาร แตYตุรกีก็สามารถฟü†นฟูเศรษฐกิจ ดึงดูดนักทYองเที่ยวจากยุโรป 
และการลงทุนจากตYางประเทศได1มากขึ ้น ขณะที ่การใช1ส ื ่อสังคมของประธานาธิบดีตุรกีและสถาน
เอกอัครราชทูตตุรกีทั่วโลกนั้นเปEนท่ีประจักษZชัดในระดับโลก ชYวยให1ตุรกีเปEนที่รู1จักและเปEนที่นิยมมากข้ึน 
(The Soft Power 30, 2019g) 

 แม1ประเทศสYวนใหญYที ่ได1รับการจัดอันดับสถานะอำนาจโน1มนำจะเปEนประเทศในโลกตะวันตก 
โดยเฉพาะอเมริกาเหนือและยุโรปถึง 22 ประเทศ มีประเทศลาตินอเมริกา 1 ประเทศ และเอเชีย-แปซิฟòก 
(รวมออสเตรเลียและนิวซีแลนดZ) อีก 7 ประเทศ แตYรายงานก็ยังให1ความสำคัญแกYประเทศเอเชีย-แปซิฟòกอื่นๆ 
ด1วย โดยเน1นย้ำวYา ภูมิภาคเอเชียจะมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก และสถานะอำนาจโน1มนำของประเทศตYางๆ ก็
จะมีเพิ่มสูงขึ้น ตารางที่ 2.13 แสดงรายชื่อประเทศและดินแดนที่ได1รับการจัดอันดับให1มีสถานะอำนาจโน1มนำ
สูงสุด 10 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชีย 
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ตารางท่ี 2.13:  ประเทศและดินแดนท่ีมีสถานะอำนาจโน1มนำสูงสุด 10 อันดับของเอเชียใน ปv 2019 

อันดับ ประเทศ/ดินแดน 

1 ญ่ีปุàน 
2 เกาหลีใต1 
3 สิงคโปรZ 
4 จีน 
5 ไต1หวัน 
6 ไทย 
7 มาเลเซีย 
8 อินเดีย 
9 อินโดนีเซีย 
10 ฟòลิปปòนสZ 

ท่ีมา: McGlory (2019, p. 67) 

 แม1จะไมYมีบทวิเคราะหZประเทศเหลYานี้ในรายละเอียดครบทุกประเทศเนื่องจากผู1จัดทำรายงานมีข1อมูล
จำกัด แตYการสำรวจเฉพาะเอเชียแยกออกมาจากการจัดอันดับโลกเพียงภูมิภาคเดียวก็แสดงให1เห็นแนวโน1ม
ของระเบียบโลกที่สำคัญประการหนึ่ง นั่นคือ ประเทศตะวันตกอาจจะไมYใชYผู1ครอบครองอำนาจนำในการ
กำหนดระเบียบหรือบรรทัดฐานระหวYางประเทศได1แตYฝàายเดียวอีกตYอไป ประเทศเอเชียหลายประเทศก็กำลังมี
บทบาทและมีความสำคัญมากขึ้น  เอนก เหลYาธรรมทัศนZ ได1เสนอมโนทัศนZ “บูรพาภิวัตนZ” เปEนครั้งแรก เมื่อปv 
2011 แนวคิดนี้ชี้ให1เห็นวYาขั้วอำนาจเชิงภูมิรัฐศาสตรZและภูมิเศรษฐกิจย1ายจากโลกตะวันตกมาสูYโลกตะวันออก 
ชาติในโลกตะวันออกหลายชาติสามารถเข1าใกล1 ไลYทัน หรือแซงหน1าชาติตะวันตกได1แล1วหลายชาติ เชYน ญี่ปุàน 
เกาหลีใต1 สิงคโปรZ เอนกเห็นวYาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับโลกก็คล1ายกับการพัฒนาฐานะของคน
ในระดับประเทศ เมื่อคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ก็ปรารถนาจะเข1าไปมีสYวนรYวมทางการเมืองมากขึ้น (เอนก 
เหลYาธรรมทัศนZ, 2558, หน1า 282) 
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โควิด-19 กับการปรับภูมิทัศน=ระเบียบโลกในเชิงอำนาจโนHมนำ 

 สถานการณZโลกทYามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ได1กลายเปEนโอกาสในการขยายบทบาท
ทางการทูตซึ่งสYงผลตYอสถานะอำนาจโน1มนำของหลายประเทศและดินแดนในเอเชีย เสกสรร (2563) วิเคราะหZ
แนวทางการใช1ประโยชนZจากโรคโควิด-19 ในทางการทูตของประเทศและดินแดนเหลYานี้ ตัวอยYางเชYน อินเดีย
ได1จัดสYงยาไปยังประเทศพันธมิตรของตนในเอเชีย-แปซิฟòก เชYน ภูฏาน อัฟกานิสถาน เมียนมา เซเชลสZ 
มอริเชียส จนได1รับคำชมเชย พร1อมกับเสนอให1รื้อฟü†นการประชุมสมาคมความรYวมมือแหYงภูมิภาคเอเชียใต1 
(SAARC) ข้ึนมาใหมYเพ่ือแสดงบทบาทนำในภูมิภาคอยYางแข็งขันด1วย 

 เชYนเดียวกับประเทศเพื่อนบ1านอาเซียนของไทยอยYางกัมพูชาและเวียดนาม The Khmer Times ส่ือ
ภาษาอังกฤษของกัมพูชาเรียกประเทศตนวYาเปEน “ประเทศเล็กที่มีหัวใจดวงใหญY (Small Country, Big 
Heart)” เนื่องจากกัมพูชาเปòดโอกาสให1เรือเวสเตอรZดัม ซึ่งมีรายงานผู1ปàวยโควิด-19 หลายร1อยรายได1เข1าเทียบ
ทYาที่เมืองพระสีหนุ พร1อมกับเดินทางไปเยือนจีน พบปะผู1นำโดยไมYใสYหน1ากากอนามัยเพื่อยืนยันสัมพันธZอัน
แนYนแฟ§นด1วย สYวนเวียดนามนั้นได1กลายเปEนตัวแบบของการจัดการโควิด-19 โดยไมYมีผู1เสียชีวิต และยังได1สYง
มอบหน1ากากอนามัยให1สถานเอกอัครราชทูตประเทศยุโรปบางประเทศ และให1ความชYวยเหลือประเทศเพื่อน
บ1านอยYางลาวและกัมพูชาอีกด1วย นักวิชาการเรียกการดำเนินการทูตของเวียดนามวYาเปEนการทูตสาธารณะ
แบบ “มวยรอง (Underdog)” (เสกสรร, 2563; Bier & Arcenaux, 2020) 

 สำหรับจีน แม1จะเริ่มต1นด1วยการเปEนประเทศที่ประกาศวYามีผู1ติดเชื้ออยYางเปEนทางการประเทศแรกใน
โลก ก็ได1ใช1โอกาสจากโควิด-19 ในการเปลี่ยนภาพลักษณZจาก “เหยื่อ” ให1กลายเปEน “ผู1ชYวยเหลือ” หลาย
ประเทศในโลกด1วยการสYงทีมแพทยZ หน1ากากอนามัย และวัสดุอุปกรณZตYางๆ ที่จำเปEนสำหรับการจัดการปGญหา
ไวรัส กลายเปEน “การทูตหน1ากากอนามัย (Mask Diplomacy)” ขณะท่ีอีกด1านหน่ึง ไต1หวันก็พยายามนำเสนอ
ภาพลักษณZของตนในฐานะผู1ที่จัดการปGญหาได1รวดเร็วที่สุดคนหนึ่ง นายกรัฐมนตรีไต1หวันได1ทวิตเตอรZข1อความ
ที่ระบุแนวทางการจัดการปGญหาไวรัสของไต1หวัน ขณะเดียวกัน ไต1หวันได1ใช1เวทีระหวYางประเทศอยYางองคZการ
อนามัยโลกในการเรียกร1องสถานะของตนในเวทีระหวYางประเทศด1วย (เสกสรร, 2563) 

 เสกสรร (2563) ยังมีข1อสังเกตที่นYาสนใจอีกวYา สถานการณZโควิด-19 ทำให1ประชาคมโลกเห็นแนว
ทางการจัดการปGญหาตามความคิดภูมิปGญญาท1องถิ่นของแตYละประเทศเอง หลายประเทศในเอเชีย-แปซิฟòก
เน1นบทบาทของรัฐในการเปEนผู1นำการแก1ปGญหา ไมYวYารัฐจะเปEนรัฐเข1มแข็งหรือมีประสิทธิภาพหรือไมYก็ตาม 
ประชาชนสYวนมากก็ยินดีปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐ แตกตYางจากการจัดการปGญหาในโลกตะวันตกที่รัฐปลYอยให1
ประชาชนดูแลตัวเอง เน1นการสร1าง “ภูมิคุ1มกันรวมหมูY (Herd Immunity)” ซึ่งประชาชนในบางรัฐก็แสดง
เจตจำนงเชYนนั้นด1วย วิธีคิดวัฒนธรรมการจัดการปGญหาที่แตกตYางกันเชYนนี้จะทำให1อัตลักษณZความเปEน



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

110 

ตะวันตก-ตะวันออกของแตYละประเทศมีความชัดเจนขึ้น อาจสYงผลตYอการปรับความสัมพันธZและแนวทางการ
รวมกลุYมภูมิภาค ซ่ึงเปEนสYวนหน่ึงของระเบียบโลกด1วยเชYนกัน 

 แม1วYาวัฒนธรรมมิใชYสาเหตุหรือรากเหง1าของความขัดแย1งระหวYางประเทศโดยตรง แตYวัฒนธรรมอาจ
กลายเปEนเครื่องมือหนึ่งของการแขYงขันทางยุทธศาสตรZระหวYางมหาอำนาจหรือการขับเคลื่อนวาระและ
ประเด็นของผู1เลYนอื่นๆ ได1 กรณีสงครามทวิตเตอรZจีน-ไทยเมื่อกลางเดือนเมษายนเปEนกรณีศึกษาที่ดี เหตุเกิด
จากผู1ใช1ทวิตเตอรZชาวจีนมาโจมตีนักแสดงชาวไทยและแฟนสาวที่โพสตZรูปประเทศที่ชื่นชอบ โดยมีไต1หวันอยูY
ในนั้น ผู1ใช1ทวิตเตอรZชาวจีนคนนี้จึงทึกทักวYา นักแสดงคนดังกลYาวรับรองไต1หวันในฐานะประเทศ ซึ่งในเบื้องต1น 
นักแสดงคนนั้นไมYได1คาดคิดวYาจะเปEนปGญหา แตYผู1ใช1ทวิตเตอรZจีนได1ดYวนสรุปไปแล1ว และได1กลายเปEนจุดเริ่มต1น
ของ “สงครามน้ำลาย” อยYางตYอเน่ือง ณ ขณะหน่ึง (อิสระ 2563) 

 อยYางไรก็ดี เพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได1ออกแถลงการณZสาม
ภาษา (อังกฤษ-จีน-ไทย) แสดงจุดยืนคัดค1านความเห็นที่ตYอต1านหลักการจีนเดียวอยYางจริงจัง ผู1ใช1ทวิตเตอรZ
ชาวไทยแสดงความโกรธเคือง และได1ตอบโต1ด1วยการติดแฮชแท็ก #MilkTeaAlliance และ #ชานมข1นกวYา
เลือด เพ่ือแสดงจุดยืนสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองในฮYองกงและไต1หวัน สงครามน้ีมีส่ือตYางชาติสนใจทำขYาว
เปEนจำนวนมาก และได1ปรากฏเปEนขYาวทาง CNN, Reuters, New York Times, The Diplomat กรณี
ดังกลYาวมีความสำคัญเนื ่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนออกมาตอบโต1ด1วยตนเอง และมีผู 1ใช1ทวิตเตอรZ
ชาวตYางชาตินำไปขยายผลในส่ือของประเทศตนเองอีกเปEนจำนวนมาก (อิสระ 2563) 

 ท้ังน้ี ในชYวงปลายเดือนเมษายนได1เกิดวิวาทะระหวYางสถานเอกอัครราชทูตจีนกับสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในประเด็นการจัดการปGญหาในลุYมน้ำโขง ซึ่งตYางฝàายตYางจัดทำสื่อและเนื้อหา
ที่สะท1อนมุมมองของประเทศตนเองตYอปGญหาที่กำลังเกิดขึ้น และมีผู1ใช1เฟซบุ´กชาวไทยไปแสดงความเห็นทั้งใน
เชิงชื่นชมและตำหนิทั้งสองประเทศตามมุมมองทางการเมืองของตน ดังนั้น สื่อและวัฒนธรรมจึงเปEนอีกพื้นท่ี
หนึ่งของการแขYงขันทางยุทธศาสตรZดังที่ปรากฏในชYวงโควิด-19 แม1จะมิใชYผลโดยตรงจากสถานการณZ แตY
ประเด็นดังกลYาวอาจลุกลามบานปลาย สื่อและวัฒนธรรมจึงเปEนปGจจัยที่ควรรวมอยูYในการวิเคราะหZและ
ประเมินการเปล่ียนแปลงของระเบียบโลกใหมYท่ีสYงผลกระทบตYอไทยด1วย 
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ส"วนที่ 2: การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในมิติเศรษฐกิจ 

จากสถานการณZปGจจุบันทั้งในระดับรายประเทศ และกลุYมประเทศ รYวมกับการวิเคราะหZสถานการณZ
ปGจจุบันจากมุมมอง การเมือง ความมั่นคง ความสัมพันธZระหวYางประเทศ เศรษฐกิจ การค1า การลงทุน การ
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ มิติสังคม วัฒนธรรม ในสYวนที่ 1 ทำให1ในสYวนที่ 2 คณะผู1วิจัยจะกลYาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในมิติเศรษฐกิจใน 3 ระดับ เริ่มต1นจากกระแสโลก (Global Trends) ที่นYาจะเกิดข้ึน
ในชYวงทศวรรษ 2020s หรือในอีก 10 ปvตYอจากนี้ โดยใช1งานศึกษาของ Credit Suisse ซึ่งทำการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกมาอยYางตYอเนื่องยาวนาน กYอนที่จะฉายภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล1อม
ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเผชิญในหลากหลายมิติ ทั้งโครงสร1างเศรษฐกิจไทย รูปแบบการผลิต การค1า การ
ลงทุน  แล1วจึงเปEนการอธิบายลงลึกในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิต การค1า และการลงทุน 
ในโลกยุคท่ีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบ Disruptive Technology เกิดขึ้น โดยเฉพาะในภาคการผลิต
ที่ทำให1การกระจายตัวของการผลิตในยุคที่ 3 (The 3rd Unbundling) มาถึง รวมทั้งปGจจัยเรYงที่ทำให1การ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในอัตราเรYง น่ันคือ การแพรYระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุZใหมY (โควิด-19)  

กYอนที่จะจบสYวนที่ 2 โดย ตั้งประเด็นสำคัญไปที่การวางตำแหนYงของภาคการผลิตไทยที่หากประเทศ
ไทยได1รับการสYงเสริมอยYางถูกต1องจะสามารถนำพาประเทศไทยให1สามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจได1ตYอเนื่อง แตY
ถ1าหากต1องการให1เปEนการพัฒนาอยYางยั่งยืนด1วย ประเทศไทยคงต1องสนใจในการเปลี่ยนแปลงทางด1านสังคม
และสิ่งแวดล1อม ภายใต1กรอบสำคัญคือ เป§าหมายการพัฒนาอยYางยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals) ซ่ึงกำหนดเป§าหมายและระยะเวลาในการบรรลุเป§าหมายไว1ระหวYางปv 2015-2030  

และจากกรอบการวิเคราะหZในสYวนน้ี คณะผู 1วิจัยเชื ่อวYา อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry) 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High-Technology Industry) อุตสาหกรรมทYองเที ่ยวและการสYงเสริม
สุขภาพ (Tourism and Wellness Industry) และอุตสาหกรรมความคิดสร1างสรรคZ (Creative Industry) จะ
เปEนทางเลือกสำคัญท่ีไทยต1องเรYงพัฒนา โดยจะกลYาวถึงภาคการผลิตเหลYาน้ีในสYวนท่ี 3 

 

 



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

112 

2.1 กระแสโลก (Global Trends) ในชXวงปY 2020 – 2030 

ในรายงานการศึกษาของ Credit Suisse เรื ่อง “Supertrends. Driving Forces. Multi-year 

Investment Themes” (Credit Suisse, 2020) ได1กลYาวถึงกระแสโลกที่สำคัญ 6 ประการ ซึ่งสามารถใช1
ในการทำความเข1าใจบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยYางรวดเร็ว รวมทั้งเสาะหาโอกาสสำหรับการค1า
การลงทุนท่ีตอบโจทยZและสอดรับกับกระแสโลกเหลYาน้ัน โดยกระแสโลกในรายงานดังกลYาว ได1แกY 

1) สังคมแหXงความไมXพอใจ - โลกหลายขั้ว (Angry Societies – Multipolar World) 

นับตั้งแตYวิกฤตการเงินโลก ในปv 2008 ปGญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศตะวันตกยิ่งทวีความรุนแรง
และความเดYนชัดขึ้น โดยเฉพาะอยYางยิ่ง ชนชั้นกลางในตะวันตกมีความไมYพอใจในระบบเศรษฐกิจแบบปGจจุบัน 
ขณะเดียวกัน ก็มีกระแสอื่นที่เกิดขึ้นซ1อนเสริมความไมYพอใจของชนชั้นกลางทั่วไปในตะวันตก เชYน กระแสการ
อพยพย1ายถิ่นฐาน (Migration) และกระแสความไมYแนYนอนจากภัยกYอการร1าย (Terrorism) เมื่อรวมกระแส
ความไมYพอใจเหลYานี้เข1าด1วยกัน สYงผลให1ในการเลือกตั้งในหลายประเทศ พรรคที่สนับสนุนแนวคิดชาตินิยม
ได1รับความนิยมสูงขึ้น สุดท1ายจึงทำให1รัฐบาลในหลายประเทศหันมาให1ความสำคัญกับนโยบายที่สYงเสริม
ประโยชนZของชนชั้นกลาง เชYน การสร1างงานและเพิ่มคYาแรง รวมทั้งนโยบายที่เน1นเศรษฐกิจภายในประเทศ
เปEนอันดับแรก และนโยบายกีดกันทางการค1า เชYน การตั้งกำแพงภาษี ขณะเดียวกันในระดับโลกนั้น การเมือง
ระหวYางประเทศมีความซับซ1อนมากขึ ้น โดยเปลี ่ยนจากการนำเดี ่ยวของสหรัฐอเมริกา (American 
Dominance) มาเปEนโลกหลายข้ัว (Multipolar World) 

ในตลาดเกิดใหมY (Emerging Markets) นั้น พบวYาหลายประเทศไมYได1พึ่งพิงการค1าระหวYางประเทศสูง
ดังที่เคยเข1าใจกัน หากแตYอาศัยกำลังการบริโภคภายในประเทศเปEนตัวสนับสนุนหลักของการเติบโต รวมทั้งมี
การขยายของภาคบริการอยYางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากบริบทประชากรวัยทำงานที่ยังขยายตัวในตลาดเกิดใหมY 
รวมทั้งการขยายตัวของชนชั้นกลาง ซึ่งทั้งหมดเปEนภาพที่แตกตYางจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล1วท่ี
กำลังเผชิญกระแสสังคมแหYงความไมYพอใจจากสังคมผู1สูงอายุและปGญหาการไมYเพิ่มขึ้นของรายได1ของชนช้ัน
กลาง 

2) การลงทุนในโครงสรHางพื้นฐาน - ปoดชXองวXาง (Infrastructure – Closing the Gap) 

นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส1นทาง (Belt and Road) ของจีน จะยังคงดำเนินไปอยYางตYอเนื่อง โดยเปEน
การที่จีนและพันธมิตรเข1าลงทุนในโครงสร1างพื้นฐานในประเทศเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต1 ใน
ขณะเดียวกัน โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส1นทางของจีนยังได1ขยายมาถึงภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะแผนการลงทุนใน
ประเทศอิตาลีและโปรตุเกส นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส1นทางของจีนจะผลักดันให1เกิดกระแสการให1ความสำคัญ
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กับการลงทุนในโครงสร1างพื้นฐานทั่วโลก รวมทั้งการแขYงขันจากประเทศตะวันตกและญี่ปุàนในการลงทุนใน
โครงสร1างพ้ืนฐานในประเทศกำลังพัฒนาท่ัวโลก   

สำหรับกระแสการลงทุนในโครงสร1างพื้นฐานนั้น เรื่องท่ีโดดเดYน ได1แกY การลงทุนในพลังงานสะอาด 
การลงทุนในโครงสร1างพื้นฐานด1านน้ำ (เพื่อป§องกันปGญหาการขาดแคลนน้ำที่มีแนวโน1มจะทวีความรุนแรงใน
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ) การลงทุนในที่พักอาศัยราคาถูกสำหรับคนยากจนตามนโยบายประชานิยม
ของรัฐบาลประเทศตYางๆ และการลงทุนในโครงสร1างพ้ืนฐานด1านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5G   

3) เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองมนุษย= (Technology at the Services of Human) 

มีการประมาณวYา ปริมาณการใช1งานข1อมูลจะเพิ ่มขึ ้น 5 เทYา ในปv 2024 (Ericsson’s Mobility 
Report, 2018) ดังนั ้น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5G จึงมีความสำคัญ และเทคโนโลยีดังกลYาวจะ
เอื้ออำนวยและสYงผลตYอเนื่องให1มีการยกระดับเทคโนโลยีปGญญาประดิษฐZ เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) 
และเทคโนโลย ี AR (Augmented Reality) รวมทั ้งเทคโนโลย ีห ุ YนยนตZและเคร ื ่องจ ักรกลอัตโนมัติ 
(Automation) ซึ่งจะผลักดันให1ภาคการผลิตเข1าสูYยุคการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเพ่ือตอบสนองความต1องการของผู1บริโภค 

ทิศทางหนึ่งของการปรับใช1เทคโนโลยีเหลYานี้ที่โดดเดYน ได1แกY การปรับใช1ในภาคการเงิน การธนาคาร 
หรือที่เรียกวYาฟòนเทค (Fintech) และการปรับใช1ในด1านสุขภาพและสาธารณสุข ซึ่งจะตอบรับกับกระแส
เศรษฐกิจผู1สูงวัยด1วยเชYนกัน 

ในภาพของโลกหลายขั้ว เราจะเห็นการแขYงขันระหวYางจีนและสหรัฐอเมริกาในการเปEนผู1นำเทคโนโลยี
ปGญญาประดิษฐZ ทั้งสองประเทศจะมีตัวอยYางการปรับใช1เทคโนโลยีปGญญาประดิษฐZเพื่อตอบสนองตYอความ
ต1องการของมนุษยZในด1านตYางๆ เกิดข้ึนมากมาย 

Disruptive Technology ท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงไปอยYางรวมเร ็ว ทำให 1เทคโนโลย ีท ี ่ซ ับซ 1อนอยYาง
ปGญญาประดิษฐZ หุYนยนตZอัตโนมัติ และ ระบบโทรคมนาคม มีการพัฒนาอยYางรวดเร็ว ท่ีสำคัญยังมีราคาท่ีลดลง
อยYางยิ่ง ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข1าถึงเทคโนโลยีเหลYานี้ได1มากขึ้น และนั่นทำให1ระบบการผลิตกำลังเปลี่ยน
ผYานจากการกระจายตัวการผลิตในยุคที่ 2 (The 2nd Unbundling) เข1าสูYการกระจายตัวการผลิตในยุคที่ 3  
(The 3rd Unbundling) ซึ่งจะมีนัยสำคัญอยYางยิ่งตYออนาคตการผลิต การค1า การลงทุน และการบริโภคของ
ไทยในระเบียบโลกใหมY (ซึ่งการขยายความในประเด็นการกระจายตัวของการผลิตจะถูกอธิบายในรายละเอียด
อีกคร้ังในหัวข1อท่ี 2.2) 
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4) เศรษฐกิจผูHสูงวัย - ลงทุนสำหรับประชากรผHสูงอายุ (Silver Economy – Investing for 
Population Aging) 

ในปv 2050 ประชากรผู1สูงวัย ซ่ึงมีอายุมากกวYา 60 ปv จะมีจำนวนเพ่ิมข้ึนสองเทYาจากจำนวนในปGจจุบัน 
โดยร1อยละ 80 ของประชากรผู1สูงวัยจะมีโรคเรื้อรัง ซึ่งสYงผลให1ต1องมีการใช1บริการด1านสุขภาพเพิ่มขึ้นอีก
มหาศาลจากในปGจจุบัน ในขณะเดียวกัน ก็มีการคาดการณZวYากลุYมผู1สูงวัย โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล1ว จะ
เปEนกลุ Yมผู 1บริโภคขนาดใหญYและมีกำลังซื ้อสูง ผู 1บริโภคกลุ Yมนี ้มักสนใจการซื ้อสินค1าและบริการที ่เน1น
ประสบการณZและคุณคYา รวมทั้งสินค1าด1านสุขภาพ จึงมีความจำเปEนที่ประเทศและธุรกิจต1องวางยุทธศาสตรZใน
การผลิตสินค1าและบริการรองรับผู1บริโภคกลุYมนี้ นอกจากนี้ จะมีการขยายตัวของธุรกิจและบริการในการดูแล
รักษาผู1สูงอายุ เชYน บ1านพักคนชราคุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑZประกันภัยใหมYๆ ที่ตอบ
โจทยZวัยทำงานท่ีวางแผนสำหรับการเกษียณอายุในอนาคต รวมท้ังตอบโจทยZกลุYมผู1สูงวัยโดยเฉพาะ 

5) คXานิยมกลุXมมิลเลนเนียล (Millennials’ Values) 

ประชากรร1อยละ 50 ของโลกในปGจจุบันมีอายุต่ำกวYา 35 ปv คำวYา “กลุ Yมมิลเลนเนียล” น้ัน
ประกอบด1วยสองกลุYม ได1แกY กลุYม Generation Y (อายุ 20-35 ปv) และกลุYม Generation Z (อายุต่ำกวYา 20 
ปv) โดยกลุYมมิลเลนเนียลมีลักษณะเดYนรYวมกัน ได1แกY คุ1นเคยกับโลกดิจิทัล มองตนเองเปEนพลเมืองโลก รัก
ส่ิงแวดล1อม รักสนุกและมีรสนิยมการใช1ชีวิต  

 เทรนดZธุรกิจที่จับกระแสคYานิยมของประชากรกลุYมนี้จะให1ความสำคัญกับมาตรฐาน ESG ได1แกY เรื่อง
สิ่งแวดล1อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) กลุYมมิลเลนเนียลมักยินดีที่จะ
เสียคYาใช1จYายสินค1าและบริการในราคาที่สูงขึ้น หากธุรกิจนั้นได1รับการรับรองวYาให1ความสำคัญกับความยั่งยืน
และคุณคYาด1านสิ่งแวดล1อม สังคม และธรรมาภิบาล ตัวอยYางเทรนดZธุรกิจที่นYาจะตอบโจทยZกลุYมมิลเลนเนียลได1
ดี คือ พลังงานสะอาด และรถยนตZพลังงานไฟฟ§า เน่ืองจากปGญหาโลกร1อนเปEนปGญหาท่ีคนกลุYมน้ีให1ความสำคัญ 
นอกจากนั้น ในมิติความคุ1นเคยกับโลกดิจิทัลและรักสนุก ก็ยYอมจะสร1างโอกาสมหาศาลให1กับธุรกิจอีคอมเมิรZซ 
อีสปอรZต เกม โซเชียลมีเดีย รวมท้ังการศึกษาหรืออบรมออนไลนZ  

6) ปÅญหาโลกรHอน - เศรษฐกิจปลอดคาร=บอน (Climate Change – Decarbonizing the 
Economy)   

ปGจจัยสำคัญที่ทำให1เกิดปGญหาโลกร1อนคือ การใช1พลังงานจากฟอสซิล ทั้งจากภาคการขนสYงและการ
คมนาคม รวมทั้งภาคการเกษตรและการผลิตอาหาร เนื ่องจากปGญหาโลกร1อนเปEนภัยคุกคามสำคัญของ
มนุษยชาติและเปEนกระแสที่กลุYมมิลเลนเนียลให1ความสำคัญ จึงจะพบความพยายามของรัฐบาลทั่วโลกที่จะลด
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การปลYอยก́าซเรือนกระจก ซ่ึงในระยะยาวจำต1องอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การสนับสนุนการ
ใช1รถยนตZพลังงานไฟฟ§า และการนำเทคโนโลยีสมัยใหมYที่ปลอดคารZบอนมาปรับใช1กับภาคการเกษตรและการ
ผลิตอาหาร เพื่อให1สามารถตอบสนองตYอปริมาณประชากรของโลกที่เพิ่มมากขึ้น โดยที่ในขณะเดียวกัน ก็
สามารถลดความรุนแรงจากปGญหาการปลYอยก́าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและภาคการผลิตอาหารด1วย 
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2.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลHอมทางเศรษฐกิจในระดับโลกและสถานการณ=ของไทย 

1. สถานการณ=เศรษฐกิจของประเทศไทย 

โครงสร1างเศรษฐกิจไทยที่ประเมินจากผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติ ในระยะประมาณ 10 กวYาปvท่ี
ผYานมา สัดสYวนรายได1จากภาคการเกษตรตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติมีแนวโน1มท่ีลดลง ร1อยละ 11.6 ใน
ปv 2010 เหลือเพียงร1อยละ 8.1 ในปv 2018 หากพิจารณาระยะ 30 ปv สัดสYวนรายได1ภาคเกษตรตYอผลิตภัณฑZ
มวลรวมประชาชาติลงจากร1อยละ 10 เหลือประมาณร1อยละ 8 ขณะที่สัดสYวนรายได1นอกภาคการเกษตรตYอ
ผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติที่เพิ่มขึ้นแม1วYาจะเพียงเล็กน1อย แตYในรายละเอียดขององคZประกอบรายได1นอก
ภาคการเกษตร มีการเปล่ียนแปลงคYอนข1างมาก  

รายได1นอกภาคการเกษตรตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติ มีสัดสYวนอยูYเฉลี่ยประมาณร1อยละ 90 แตY
ตั้งแตYปv 2010 เปEนต1นมา สัดสYวนรายได1จากภาคอุตสากรรมตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติ มีแนวโน1มท่ี
ลดลงจากร1อยละ 37.1 ในปv 2010 เหลือเพียงร1อยละ 32.3 ในปv 2018 สาเหตุเพราะวYารายได1จากการผลิต
สินค1าอุตสาหกรรมมีสัดสYวนที่น1อยลงจาก จากร1อยละ 30.9 เหลือ 26.7 ระหวYางปv 2010 ถึง 2018 สัดสYวน
รายได1ที่ลดลงนั้น มาจากการเพิ่มขึ้นของสัดสYวนรายได1ภาคบริการตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติที่เพิ่มข้ึน
จากร1อยละ 52.4 เปEนร1อยละ 59.6 ระหวYางปv 2010 ถึงปv 2018 และการเพิ่มขึ้นของภาคบริการมาจากการ
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของสัดสYวนรายได1ตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติ จากการค1าสYงค1าปลีกและซYอมแซม
ยานพาหนะ รายได1จากการให1บริการการเงินและประกันภัย และรายได1จากการให1บริการที่พักแรมและอาหาร 
จะเห็นได1วYาสัดสYวนรายได1ตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติที่เพิ่มขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข1องกับอุตสาหกรรมการ
ทYองเท่ียวและการให1บริการท่ีเก่ียวข1องกับการทYองเท่ียว  

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร1างรายได1ตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติ สะท1อนให1เห็นปGญหาและความ
ท1าทายหลายประการ อาทิ ประชากรที่อยูYในวัยทำงานสYวนใหญYยังอยูYในภาคเกษตรกรรม แตYสัดสYวนรายได1
ภาคการเกษตรตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาตินั้นมีเพียงประมาณร1อยละ 10 ขณะที่รายได1ที่มาจากการผลิต
สินค1าอุตสาหกรรมตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติที่ลดลงไปนั้น สามารถอธิบายได1ด1วยความสามารถการ
แขYงขันของประเทศไทยท่ีไมYสามารถแขYงได1กับประเทศคูYแขYงเดิมและมีประเทศคูYแขYงรายใหมYมาแขYง เพราะการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และการสร1างนวัตกรรมของไทย ไมYทันการเปลี่ยนแปลงอยYางแบบฉับพลันของ
เทคโนโลยี (Disruptive Technology) อาทิ สินค1าสYงออกของไทยไมYวYาจะเปEนเครื ่องใช1ไฟฟ§าอุปกรณZ
อิเล็กทรอนิกสZ อาจไมYตรงกับความต1องการของผู1บริโภคในตลาดโลก อีกทั้งการผลิตและสYงออกชิ้นสYวนสินค1า 
พ่ึงพาท้ังวัตถุดิบและช้ินสYวนนำเข1า คือมีความเช่ือมโยงไปข1างหลัง (Backward Linkage) และยังพ่ึงพาประเทศ
ปลายทางที่สั ่งชิ้นสYวนนั้นไปเพื่อประกอบเปEนผลิตภัณฑZขั้นสุดท1าย ความเชื่อมโยงไปข1างหน1า (Forward 
Linkage) หYวงโซYอุปทานนานาชาติ (Global Value Chain) แตYการมีสYวนรYวมนั้นมีความเปราะบางเพราะ
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ประเทศคูYแขYงสามารถทดแทนการผลิตของไทยได1อีกทั้งกลไกของหYวงโซYอุปทานนานาชาตินี้สามารถสรุปได1
เนื่องจากการขาดแคนวัตถุดิบหรือ การที่ประเทศคูYค1าหยุดการนำเข1าชิ้นสYวนของไทยไปเพื่อผลิตสินค1าข้ัน
สุดท1าย จึงปรากฏการณZน้ีเกิดข้ึนในปGจจุบัน หลังจากท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนประสบปGญหาการหยุดการผลิต 
เพราะโควิด-19  

ในภาพรวมของการค1าระหวYางประเทศพบวYาอัตราการเปòดประเทศ (Degree of Openness) ที่วัด
จากสัดสYวนมูลคYาการนำเข1ารวมกับมูลคYาการสYงออกตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติพบวYา อัตราการเปòด
ประเทศมีแนวโน1มลดลงจากที่ประมาณร1อยละ 120 ในปv 2011 เหลือต่ำกวYา 100 ในปv 2018 แสดงให1เห็นวYา
เศรษฐกิจไทยนั้น แม1วYามีการพึ่งพาการค1าระหวYางประเทศในสัดสYวนที่สูงมาก แตYอัตราการเปòดประเทศมี
แนวโน1มที่ลดลง ขณะที่ประเทศไทยได1ดุลการค1าสินค1ามาโดยตลอดตั้งแตYปv 2010 ในอัตราที่สูง เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติ มีเพียงปv 2012 ที่มีมูลคYาเกินดุลเพียงเล็กน1อยเพราะผลกระทบจากน้ำทYวมคร้ัง
ใหญY ในปลายปv 2011 ทำให1เกิดการหยุดผลิตสินค1าชั่วคราว หลังจากนั้นต1องมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อซYอมแซม
และปรับปรุงโรงงานทำให1ดุลการค1าเกือบสมดุล ดุลการค1าสินค1ากลับมาเกินดุลเพิ่มขึ้นจนถึงปv 2016 ที่มี
สัดสYวนการเกินดุลของการค1าสินค1าตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติมากกวYาร1อยละ 8 จากนั้นก็เริ่มชะลอตัว
ลงอีกคร้ังหน่ึง 

สำหรับภาคบริการ การสYงออกของภาคบริการเพิ่มขึ้นโดยตลอดเปEนเวลาเกือบ 30 ปv จนทำให1ในปv 
2012 ดุลการค1าภาคบริการเกินดุล และมีการเกินดุลอยYางตYอเนื่อง ในปv 2018 เปEนปvแรกที่สัดสYวนการเกินดุล
การค1าภาคบริการตYอผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติ มีมูลคYาทัดเทียมกับสัดสYวนการเกินดุลการค1าสินค1าตYอ
ผลิตภัณฑZมวลรวมประชาชาติ ข1อสังเกตที่นYาสนใจคือแม1วYาการสYงออกสินค1ามีมูลคYาสูงกวYาภาคบริการหลาย
เทYา แตYการนำเข1าก็มีมูลคYาสูงเชYนเดียวกัน เพราะการสYงออกสินค1าของไทยนั้นมีองคZประกอบของวัตถุดิบและ
ช้ินสYวนจากตYางประเทศสูงมาก กลYาวคือ มีการเช่ือมโยงไปด1านหลังสูง (Backward Linkage) ทำให1การเกินดุล
ดุลการค1าสินค1าและดุลการค1าการบริการมีมูลคYาใกล1เคียงกันในปv 2018 และการเกินดุลการค1าบริการนั้นมา
จากการเกินดุลของอุตสาหกรรมการทYองเท่ียว  

การประเมินการค1าระหวYางประเทศจากดุลการค1านั้น มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนสูงมากเพราะปGจจุบัน
การผลิตสินค1าชนิดใดชนิดหนึ่งมีการผลิตจากหลากหลายประเทศ (International Production Networks 
หรือ Global Supply Chain) ทำให1มีการนำเข1าวัตถุดิบและชิ้นสYวนมาประกอบและสYงออกไปยังอีกประเทศ
หนึ่งเผื่อผลิตตYอ ดังนั้นมูลคYาของสินค1าสYงออกที่จริงต1องมาจากมูลคYาเพิ่มที่รวบรวมมาจากหลากหลายประเทศ 
สYวนมูลคYาการสYงออกที่ข1อมูลทางสถิติบันทึกใช1ในปGจจุบันไมYสามารถเปEนตัวแทนได1ดีที ่จะประเมินขีด
ความสามารถการแขYงขันของประเทศ เพราะมีการนับการสYงออกซ้ำหลายรอบ ทางออกคือต1องพิจารณาจาก
มูลคYาเพิ่มที่สYงออกจริง UNCTAD ได1ริเริ่มจัดทำฐานข1อมูลการค1าของมูลคYาเพิ่ม (Trade in Value Added, 
TiVA)  
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ตารางท่ี 2.14: โครงสร2างรายได2ของภาคการผลิตต=างๆต=อผลิตภัณฑBมวลรวมประชาชาติ 

 

ท่ีมา : NESDB 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016r 2017r 2018p

Agriculture 10.0 9.1 8.5 9.2 10.5 11.6 11.5 11.3 10.1 8.9 8.5 8.4 8.1

   Agriculture, forestry and fishing 10.0 9.1 8.5 9.2 10.5 11.6 11.5 11.3 10.1 8.9 8.5 8.4 8.1

Non-agriculture 90.0 90.9 91.5 90.8 89.5 88.4 88.5 88.7 89.9 91.1 91.5 91.6 91.9

Industrial 30.9 30.0 33.7 35.5 37.1 35.3 34.6 34.2 34.2 33.4 32.8 32.5 32.3

   Mining and quarrying 1.7 1.4 2.3 2.9 3.4 3.5 3.9 3.8 3.7 3.1 2.7 2.5 2.5

   Manufacturing 27.1 26.2 28.4 29.6 30.9 29.0 28.0 27.6 27.6 27.4 27.1 27.0 26.7

   Electricity, gas, steam and air conditioning supply 1.8 2.1 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6

   Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Services 59.1 60.9 57.8 55.3 52.4 53.1 53.9 54.4 55.7 57.7 58.7 59.1 59.6

   Construction 6.0 7.3 3.0 3.0 2.8 2.7 2.8 2.7 2.5 2.8 2.7 2.5 2.5

   Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 18.6 17.4 16.7 14.4 14.0 13.9 13.8 13.4 13.7 14.3 15.0 15.4 15.9

   Transportation and storage 5.5 5.5 6.5 6.0 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.7 5.9 5.9 5.8

   Accommodation and food service activities 4.5 3.7 3.9 3.0 2.9 3.1 3.3 3.7 3.8 4.4 4.8 5.3 5.6

   Information and communication 1.4 1.8 2.2 2.4 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4

   Financial and insurance activities 5.5 8.0 3.8 5.5 5.4 5.7 6.0 6.7 7.3 7.6 7.7 7.6 7.5

   Real estate activities 2.9 2.7 4.3 3.4 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5

   Professional, scientific and technical activities 1.2 1.3 1.9 1.9 1.8 1.9 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7 1.8 1.7

   Administrative and support service activities 1.9 1.0 1.3 1.9 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6

   Public administration and defence; compulsory social security 3.7 4.5 5.9 5.8 5.9 6.0 5.9 5.9 6.1 6.1 6.0 5.9 5.8

   Education 3.1 3.5 4.0 3.8 3.9 4.0 4.1 4.1 4.3 4.3 4.2 4.1 4.0

   Human health and social work activities 1.8 1.7 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1

   Arts, entertainment and recreation 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6

   Other service activities 2.0 1.6 1.5 1.5 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3

   Activities of households as employers 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Gross domestic product,  (GDP) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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แผนภาพท่ี 2.12: สัดส3วนรายได8ต3อ GDP 

 

ท่ีมา : NESDB 
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แผนภาพท่ี 2.13: เคร่ืองช้ีวัดสถานะการค8าระหว3างประเทศของไทย 

 

ท่ีมา : NESDB 

เคร่ืองช้ีวัดห3วงโซ3มูลค3าเพ่ิมการผลิตในการค8าระหว3างประเทศ (Global Value Chain) และประโยชนe

ต3อการประเมินภาวะเศรษฐกิจ ธีรภาพ แพ3งสภา และคณะ ได8ยกตัวอย3างอุตสาหกรรมเครื่องใช8ไฟฟmาและ

อิเล็กทรอนิกสeของไทยว3ามีการเชื่อมโยงการผลิตกับหลายประเทศในภูมิภาค อาทิ ญี่ปุqน จีน ไต8หวัน และ

เกาหลีใต8 รวมถึง สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปsนเจ8าของตราสินค8าระดับโลก โดยมีการนำเข8าชิ้นส3วนและอุปกรณeเพื่อใช8

ในผลิตสิ้นค8าขั้นกลาง และส3งออกชิ้นส3วนและอุปกรณeที่เพิ่มมูลค3าที่ประกอบในประเทศไทยเพื่อไปประกอบ

เปsนสินค8าขั้นสุดท8ายในอีกประเทศหนึ่ง หรือในกรณีที่ไทยผลิตเปsนสินค8าขั้นสุดท8ายก็สร8างมูลค3าเพิ่มไม3สูงมาก
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นัก กล3าวได8ว3าประโยชนeที่ไทยเข8ามีส3วนร3วมในห3วงโซ3การผลิตในภูมิภาคได8รับประโยชนeจากการจ8างงานท่ี

เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมนี้และได8รับประโยชนeมาเปsนระยะเวลาถึง 20 ปuอย3างไรก็ตามภายใต8สถานการณeที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตทำให8อุตสาหกรรมต3างๆ มีการทยอยใช8 Automation ทดแทนแรงงานมากข้ึน 

ประโยชนeที่ไทยเคยได8รับจากการเข8าร3วมห3วงโซ3การผลิตของโลกจากการสร8างงานในประเทศอาจลดลงจาก

อดีต และ Automation ยังอาจทำให8ห3วงโช3การผลิตน้ันส้ันลง  

ที่ผ3านมาในอดีตนั้นไทยได8ริเริ่มเปzดเสรีทางการค8าในหลากหลายรูปแบบทั้งทวิภาคี เช3น ไทย-ญ่ีปุqน 

ไทย-อินเดีย ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-เปรู และการเจรจาหลายฝqาย เช3น อาเซียน และอาเซียนบวกต3างๆ ทำให8

อัตราภาษีลดลงมาอย3างต3อเนื่อง หรือมีการขจัดอัตราภาษีศุลกากรเหลือร8อยละ 0 เปsนส3วนสนับสนุนให8เกิดมี

การนำเข8าและส3งออกสินค8ามากขึ้นและทำให8ไทยสามารถเข8ามีส3วนร3วมในห3วงโซ3การผลิตของโลก ในขณะที่ท้ัง

ประเทศคู3ค8าและประเทศคู3แข3งของไทยก็มีส3วนร3วมในการจัดทำเขตการค8าเสรีและทำให8ประเทศเหล3านั้นก็เปsน

คู3แข3งของไทยในห3วงโซ3การผลิตเช3นกัน แม8ว3าอัตราภาษีจะถูกขจัดออกไปแต3มาตรการที่ไม3ใช3ภาษียังคง

หลงเหลืออยู3ทั้งไทยและประเทศคู3ค8าอีกจำนวนมาก อีกทั้งการใช8ประโยชนeจากข8อตกลงการค8าเสรี (FTA 

Utilization Rate) ยังมีน8อยแม8ว3าผู8ส3งออกสามารถบรรลุเงื่อนไขของกฎแหล3งกำเนิดสินค8า (Rule of Origin) 

โดยเฉพาะผู8ค8าระดับกลางและระดับย3อม 

อุปสรรคที่อื่นๆ ต3อความสามารถในการแข3งขัน อาทิ ระบบสาธารณูปโภค ด8านพลังงาน ด8านการ

ขนส3ง ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ การเข8าถึงแหล3งทุน ความพร8อมของแรงงานที่มีทักษะ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การลงทุนทางด8านวิจัยและพัฒนาทางด8านวิทยาศาสตรeและเทคโนโลยีที่ก3อให8เกิดพลวัตของ

นวัตกรรมท่ีจะก8าวทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ท้ังน้ีก3อให8เกิดความเส่ียงของการมีส3วนร3วมในห3วงโซ3การ

ผลิต ที่ไม3สามารถปรับตัวเปsนส3วนหนึ่งของห3วงโซ3เมื่อผลิตภัณฑeขั้นสุดท8ายมีการเปลี่ยนแปลงต3ออุปสงคeใหม3 

หรือถูกทดแทนโดยการผลิตของประเทศคู3แข3ง นอกจากนี้สินค8าที่ไทยผลิตส3วนใหญ3ยังเปsนสินค8าที่ใช8แรงงาน

เข8มข8น (labour-intensive product) ที่ปèจจุบันแรงงานของไทยส3วนหนึ่งเข8าสู3ภาวะสูงวัยทำให8ต8องพึ่งพา

แรงงานนำเข8าจะต3างประเทศ ส3งผลให8ไทยติดกับดักของการผลิตสินค8าแบบเดิมๆ เพราะยังสามารถพึ่งพา

แรงงานนำเข8าได8อยู3 ทั้งนี้ความเสี่ยงจากการพึ่งพาแรงงานนำเข8าสูงมากหากกลุ3มแรงงานดังกล3าวตัดสินใจ

เดินทางกลับประเทศต8นทาง 

วิระไท สันติประภพ ได8กล3าวถึงสถานการณeของประเทศไทยที่ต8องเผชิญกับ VUCA มากขึ้น  (V – 

Volatility คือความผันผวนสูง, U – Uncertainty คือความไม3แน3นอนสูง, C – Complexity คือความซับซ8อน

ที่มากขึ้นเรื่อยๆ และ A – Ambiguity คือความคลุมเครือ ไม3สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได8ชัดเจน) ซึ่งผล

จากการเปลี่ยนแปลง ทางด8านเทคโนโลยี การเมืองระหว3างประเทศ ทางสิ่งแวดล8อม ความเหลื่อมล้ำที่ยังไม3มี

แนวโน8มลดลง และ สังคมผู8สูงอายุ ทำให8ไทยต8องหันไปพึ่งแรงงานต3างชาติ และต8องมีการปรับปรุงในสามด8าน 

(1) การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม3มาใช8 ดังนั้น กฎเกณฑeกติกาที่เปsนอุปสรรค
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ของการใช8เทคโนโลยีสมัยใหม3 เปsนตัวเชื่อมระหว3างปèจจัยการผลิตและทุกแรงงานที่ใส3เข8าไป (input) ใน

อนาคต ต8องทำให8ได8ผลิตภาพสูงขึ้น หรือได8ผลผลิต (output) มีมูลค3ามากขึ้น (2) การสร8างภูมิคุ8มกันความ

เสี่ยงในรูปแบบต3างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งระดับประเทศ ระดับธุรกิจ และระดับครัวเรือน และ (3) การให8

ความสำคัญกับการสร8างความเท3าเทียมในสังคมไทย โดยเฉพาะความเท3าเทียมด8านโอกาส   

สรุปประเด็นของประเทศไทยได8ว3า  

1. เมื ่อเทียบสัดส3วนกับผลิตภัณฑeมวลรวมประชาชาติ รายได8จากภาคเกษตรลดลงเล็กน8อยขณะที่ยังมี

ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมจำนวนมากรายได8จากการผลิตสินค8าอุตสาหกรรมมีแนวโน8มลดลงขณะท่ี

รายได8จากภาคบริการมีแนวโน8มเพิ่มขึ้นใหม3ทดแทนและเปsนภาคบริการที่เกี่ยวข8องกับอุตสาหกรรมการ

ท3องเท่ียวและอุตสาหกรรมเก่ียวโยง 

 

2. ไทยยังพึ่งพาการค8าระหว3างประเทศในสัดส3วนที่สูงโดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑeมวลรวมประชาชาติ การ

เกินดุลการค8าสินค8ามีแนวโน8มที่ลดลงขณะที่การเกินดุลของการค8าภาคบริการมีแนวโน8มเพิ่มขึ้นมาตลอด 

และมีการเกินดุลบริการในมูลค3าเดียวกันกับการเกินดุลการค8าสินค8า 

 

3. การเปzดเสรีทางการค8าภายใต8ข8อตกลงต3างๆ เปzดโอกาสให8ไทยมีส3วนร3วมในห3วงโซ3การผลิตของโลกมากข้ึน 

แต3เนื่องด8วยขีดความสามารถในการแข3งขันที่เกิดอุปสรรคจากการวิจัยพัฒนาทางด8านวิทยาศาสตรeและ

การสร8างสรรนวัตกรรม ทำให8ไทยมีแนวโน8มที่ไม3สามารถพัฒนาทันตามการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันของ

เทคโนโลยีในขณะเดียวกันคู3แข3งของไทยสามารถทดแทนใน ห3วงโซ3การผลิตดังกล3าวได8 ทำให8การค8าหา

กวัดจากมูลค3าราคาเพ่ิมท่ีส3งออกน้ันต่ำ 

 

4. ไทยยังติดกับดักการผลิตสินค8าที่ใช8แรงงานเข8มข8นและพึ่งพาการนำเข8าแรงงานจากเพื่อนบ8านทำให8ไม3

สามารถก8าวไปสู3การผลิตสินค8าเทคโนโลยีขั้นสูงที่สร8างมูลราคาเพิ่มมากกว3าได8 อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เกิด

มาจากระบบ Automation  

 

5. ความเส ี ่ยงที ่ เก ิดจาก ความผันผวนสูง ไม3แน 3นอนสูง ซ ับซ 8อนที ่มากขึ ้น และความคลุมเครือ 

 

6. ความท8าทายต3อการลดระเบียบและขั้นตอนทางราชการให8เอื้อต3อการทำธุรกิจการค8าและการลงทุนของท้ัง

ไทยและต3างประเทศ  
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2. ความท)าทายจากต.างประเทศ  

ในระยะไม3ก่ีปuท่ีผ3านมามีการเปล่ียนแปลงทางด8านเทคโนโลยีแบบฉับพลัน (Disruptive Technology) ใน

หลายด8าน อาทิ ทางเลือกใหม3ของแหล3งที่มาพลังงานทำให8ต8นทุนการผลิตพลังงานมีแนวโน8มลดลง ความ

รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช8ข8อมูลจำนวนมากมาช3วยตัดสินใจในภาคธุรกิจและการบริหาร

ประเทศ  การใช8ปèญญาประดิษฐeและการเรียนรู 8ของเครื ่องมือวิเคราะหe (Artificial Intelligence and 

Machine Learning) เทคโนโลยีการขนส3ง สินค8าและการขนส3งคนที่ถูกและเร็วกว3าในอดีต การค8าพาณิชยe

อิเล็กทรอนิกสe New Material Science Biotechnology Sharing economy หรือ Platform economy 

Internet of Thing Cloud Technology 3D Printing ระบบหุ3นยนตeอัตโนมัติ ระบบBlockchain และอีก

หลายด8าน  

พัฒนาการในกระบวนการผลิต การค8า และการลงทุนระหว3างประเทศ มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ตลอดช3วงเวลาที่ผ3านมา ปรากฏการณeนี้มีแนวทางการวิเคราะหeของ Richard Baldwin ศาสตราจารยeทางด8าน

เศรษฐศาสตรe แห3ง  Graduate Institute of International and Development Studies ณ กรุงเจนีวา ซ่ึง

อธิบายไว8ในหนังสือ “The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization

” เปsนแนวทางหลักที่นิยมอ8างอิงทางวิชาการ Baldwin ใช8คำเรียกปรากฏการณeนี้ว3า “The Unbundling” 

และหากแปลเปsนภาษาไทยน3าจะใช8คำว3า “การกระจายตัวของการผลิต” (Baldwin, 2016)  

นักวิชาการไทย รองศาสตราจารยe ดร.กรกรัณยe ชีวะตระกุลพงษe และคณะ ขยายความการกระจายตัว

ของการผลิตในบทความ “โครงสร8างการค8าโลกเปลี่ยนแปลงอย3างไรและส3งผลกระทบอย3างไรต3อเศรษฐกิจ

ไทย” ที่เผยแพร3โดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ปüวย อึ้งภากรณe โดยอธิบายปรากฏการณe Unbundling ได8ว3า 

รูปแบบการค8าระหว3างประเทศในโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช3วงเวลา โดยปèจจัยสำคัญที่อธิบายการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการค8าโลกคือ การเปลี่ยนแปลงทางด8านเทคโนโลยี และ การเปลี่ยนแปลงทางด8าน

การเมือง หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค8าโลกนับตั้งแต3ช3วงทศวรรษที่ 1990s เปsนต8นมา จะถือว3า

การค8าระหว3างประเทศในยุคนี้เปsนช3วงที่มีการแบ3งขั้นตอนการผลิต (Fragmentation) ซึ่งจะเรียกรวมกันว3า 

“Unbundling Periods” โดยสามารถแบ3งรูปแบบการค8านับตั้งแต3ช3วงทศวรรษที่ 90s ออกเปsน 3 ยุค คือ ยุค 

“First Unbundling” ที่ประเทศที่พัฒนาแล8วย8ายฐานการผลิตไปยังประเทศกำลังพัฒนาที่อยู3ใกล8เคียงกัน อัน

เปsนผลมาจากปèจจัยภายใน คือ การเพิ่มขึ้นของต8นทุนการผลิตในประเทศที่พัฒนาแล8ว และปèจจัยภายนอกคือ 

การลดลงของต8นทุนในการขนส3ง ซึ่งทำให8เกิดรูปแบบการค8าในลักษณะของกลุ3มการค8า (กรกรัณยe ชีวะตระกุล

พงษe และคณะ, 2015)  

การกระจายตัวของการผลิตคร้ังท่ี 1 (First Unbundling) ทำให8ข้ันตอนการผลิตสามารถแยกออกจาก

ขั้นตอนการบริโภค ผู8บริโภคในประเทศพัฒนาแล8วสามารถซื้อหาสินค8าที่ผลิตได8จากประเทศกำลังพัฒนาที่มี
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ต8นทุนการผลิตที่ต่ำกว3าได8 ภาคการผลิตจำนวนมากไหลออกจากประเทศพัฒนาแล8วไปสู3ประเทศกำลังพัฒนา 

หรือประเทศในกลุ3มเศรษฐกิจเกิดใหม3 (Emerging Economies)  

ในขณะที่การกระจายตัวของการผลิตในยุคที่ 2 หรือ “Second Unbundling” เปsนผลมาจากการ

พัฒนาเทคโนโลยีการติดต3อสื่อสาร ไอที และคอมพิวเตอรe ซึ ่งทำให8เกิดการแบ3งแยกขั้นตอนการผลิตไป

ดำเนินการผลิตในประเทศต3างๆ ได8 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความสัมพันธeระหว3างประเทศ

ในระดับโลกที่เข8าสู3ยุคสิ้นสุดของสงครามเย็น ซึ่งทำให8ประเทศคอมมิวนิสตeเดิม เช3น จีน และ ยุโรปตะวันออก 

มีการเปzดประเทศ จึงเกิดการย8ายฐานการผลิตในขั้นตอนการผลิตที่เน8นใช8แรงงานสูงไปยังประเทศเหล3าน้ี     

ซ ึ ่งทำให8ร ูปแบบการค8าโลกในยุคนี ้อย ู 3 ในลักษณะของห3วงโซ 3อ ุปทานในแนวดิ ่ง (Vertical Product 

Fragmentation) เปsนหลัก โดยมีประเทศจีนเปsนศูนยeกลางทางการค8าท่ีสำคัญ ในขณะท่ีประเทศท่ีกำลังพัฒนา

โดยเฉพาะ ประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการค8าระหว3างประเทศของโลกเปsน

อย3างมากข้ึน โดยเฉพาะในช3วงต้ังแต3ทศวรรษ 1990s เปsนต8นมา  

ในขณะที่ปèจจุบัน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย3างรุดหน8า โลกกำลังจะเข8าสู3ยุคที่ 3 ของการกระจาย

ตัวของการผลิต หรือ “Third Unbundling” ซ่ึงหมายถึงการท่ีข้ันตอนการผลิตบางข้ันซ่ึงอาจจะกระจายตัวอยู3

ในบางประเทศไม3จำเปsนต8องไปตั ้งอยู 3ในบริเวณนั ้นอีกต3อไปเพื ่อช3วงชิงความได8เปรียบเชิงเปรียบ 

(Comparative Advantage) อีกต3อไปแล8ว เช3นจากเดิมในยุค 2nd Unbundling การผลิตขั้นตอนที่ 1 ที่ใช8

ทรัพยากรธรรมชาติต8องไปตั้งอยู3ในประเทศที่ทรัพยากรราคาถูกๆ ส3งทรัพยากรไปแปรรูปในประเทศที่ 2 ที่มี

ความได8เปรียบจากค3าแรงอัตราต่ำ เพื่อผลิตเปsนวัตถุดิบขั้นกลาง จากนั้นจึงส3งให8ประเทศที่ 3 ที่มีแรงงานฝuมือ

เพื่อนำเอาวัตถุดิบขั้นกลางจากหลายๆ แหล3งผลิตมาประกอบเปsนสินค8าขั้นสุดท8าย (Final Product) โดยมี

ประเทศที่ 4 ทำหน8าที่ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑe และเจ8าของกิจการอาจจะบริหารห3วงโซ3อุปทานอยู3

ในประเทศที่ 5 ซึ่งประเทศที่ 4 และ 5 มักจะเปsนประเทศพัฒนาแล8ว ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาและ

ประเทศพัฒนาน8อยท่ีสุดจะทำการผลิตในข้ันตอนท่ี 1-3 (ดูแผนภาพท่ี 2.14) 

ในโลกยุค 3rd Unbundling การผลิตขั้นตอนที่ 1 ที่ตั้งอยู3ในแหล3งทรัพยากรธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นได8

ต3อไป ในขณะที่ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซึ่งเคยกระจายตัวอยู3ในหลายๆ ประเทศอาจจะไม3จำเปsนต8องไปตั้งอยู3ใน

ประเทศเหล3านั้นอีกต3อไป เพราะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)  ที่หุ3นยนตeอัตโนมัติมีราคาลดลงจน

สามารถนำมาใช8ทดแทนแรงงานทั้งไร8ฝuมือ และแรงงานฝuมือได8 โดยเฉพาะเมื่อประกอบกับการพัฒนาระบบ

ปèญญาประดิษฐe (Artificial Intelligence: AI) ที่ฉลาด เรียนรู8ได8เร็วขึ้นและมีความสามารถในการคิดวิเคราะหe

ได8ดียิ่งขึ้น การสื่อสารข8ามพรมแดนกลายเปsนต8นทุนที่ต่ำลง ในขณะที่ความเร็วและเสถียรภาพถูกพัฒนาเพ่ิม

มากยิ่งขึ้นในยุค 5G การผลิตขั้นที่ 2 และ 3 อาจจะไปตั้งอยู3ที่ไหนก็ได8 ไม3จำเปsนต8องพึ่งแรงงานราคาถูก ไม3

จำเปsนต8องพ่ึงแรงงานฝuมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงอีกต3อไป 
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โดยหากใช8การอธิบายของ Fukunari KIMURA ศาสตราจารยeแห3งมหาวิทยาลัย Keio ประเทศญี่ปุqน 

และหัวหน8านักเศรษฐศาสตรeของสถาบันวิจัยที่ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 

(ERIA) Kimura สรุปปèจจัยสำคัญที่ทำให8การกระจายตัวของการผลิตเกิดการพัฒนาเปลี ่ยนแปลงโดยใช8

แผนภาพท่ี 2.15 

แผนภาพท่ี 2.14: เปรียบเทียบการกระจายตัวการผลิตในยุคท่ี 1 และ ยุคท่ี 2

 

แผนภาพท่ี 2.15: ปèจจัยสำคัญท่ีทำให8การกระจายตัวของการผลิตเกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลง

 
ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Kimura, 2018 
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การเข8าสู3 The Third Unbundling จะเกิดขึ้นและส3งผลกระทบต3อภาคการผลิตในประเทศไทยและ

ในประชาคมอาเซียนอย3างแน3นอน ประเทศไทยและอาเซียนที่เคยปรับตัวตลอดทศวรรษ 1980-1990 ทำให8

สามารถใช8ประโยชนeจาก 2nd Unbundling เข8าเปsนส3วนหนึ่งของห3วงโซ3มูลค3าการผลิตระดับโลก (Global 

Value Chains: GVCs) จนสร8างความม่ังค่ังมาตลอดจนถึงปèจจุบัน  

แต3จากการนำเสนอของ Kimura การเปลี่ยนแปลงจากก3อนยุคโลกาภิวัตนeเปsนยุค 1st Unbundling 

ใช8เวลายาวนานนับร8อยปu ในขณะที่การเปลี่ยนจาก 1st Unbundling สู3 2nd Unbundling ใช8เวลาในราว 25-

30 ปu (จากทศวรรษ 1990s - 2015) และการเปล่ียนเข8าสู3ยุค 3rd Unbundling อาจจะใช8ระยะเวลาท่ีส้ันกว3าน้ี

อีกมาก โดยเฉพาะเมื่อมีตัวเร3งสำคัญที่ทำให8ทั่วทั้งโลกต8องพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย3าง

การทำงานระยะไกล และการพึ่งพาแรงงานคน เกิดการก8าวกระโดดโดยเฉพาะในการนำมาใช8งานจริงใน

ภาคอุตสาหกรรม ท้ังในภาคการผลิตและบริการ 

แผนภาพท่ี 2.16: ปèจจัยส3งเสริมการกระจายตัวการผลิตในแต3ละยุค 

ท่ีมา : Kimura (2018) 

ในการวิเคราะหeของ Kimura (2018) การจะมีส3วนร3วมใน Third Unbundling ต8องมีมาตรการสนับสนุน 

คือ การเปzดเสรีภาคบริการ เพ่ือเอ้ือต3อการลงทุนระหว3างประเทศและการเคล่ือนย8ายแรงงานท่ีมีทักษะระหว3าง

ประเทศ การสนับสนุนให8เกิดการพาณิชยeอิเล็กทรอนิกสe การอำนวยความสะดวกทางการค8า โดยมาตรการ
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สุขอนามัยของคน พืช และสัตวe มาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการค8าที่เกี่ยวข8องกับมาตรฐานและการปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน การอำนวยความสะดวกเพื่อเปzดโอกาสให8แรงงานที่มีทักษะสามารถมาทำงานได8 การคุ8มครอง

ผู8บริโภค การปกปmองทรัพยeสินทางปèญญานโยบาย สนับสนุนการแข3งขันทางการค8า การวางระบบภาษีอากร

ใหม3มีให8เกิดความซ้ำซ8อน และความปลอดภัยทางด8านระบบคอมพิวเตอรe นอกจากนั้นต8องมีการวางระบบ

สาธารณูปโภคเพื่อเชื่อมต3อทางด8านข8อมูลและเทคโนโลยีสาระสนเทศทั้งในประเทศและระหว3างประเทศและ

ระบบสาธารณูปโภคเพื่อการขนส3ง ในเมืองหลักๆ และการสร8างบรรยากาศที่ดีของผู8ปฏิบัติงานตั้งแต3ระบบ

การแพทยe การรักษาความปลอดภัยและระบบการศึกษา ในการพัฒนาช3วงที่สามน้ีเปmาหมายคืออุตสาหกรรมท่ี

ใช8เทคโนโลยีข้ันสูงท่ีมีนวัตกรรมและธุรกิจขนาดกลางขนาดย3อม ท่ีเปsน Venture Capital และ Start-ups  

การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหลายประเทศกรณี

ของสหภาพยุโรป มีการเสนอ Digitizing European Industry (DEI) ตั ้งแต3ปu 2016 โดยมีวัตถุประสงคe          

4    ด8าน คือ Digital innovations for all: digital innovation hubs, Strengthening leadership through 

partnerships & industrial platform, Preparing Europeans for the digital future, และ A regulatory 

framework fit for the digital age ทั้งนี้วัตถุประสงคeเพื่อลดความแตกต3างระหว3างประเทศที่มีเทคโนโลยี

ระดับสูงและประเทศที่ยังพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเชื่อมต3อระบบดิจิทัลอันกว8างไกลทั้งสหภาพยุโรป และ

เชื่อมโยงระหว3างอุตสาหกรรมขนาดใหญ3และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม ในแต3ละประเทศสมาชิกของ

สหภาพยุโรป ได8มีการจัดทำแผนรายประเทศ  

ทั้งน้ี ในการดำเนินงานได8มีการจัดทำกรณีตัวอย3างของความเชื่อมโยง โดยมี Platform Building เพื่อให8

เกิดการเชื่อมต3อและไม3มีผู8ใดที่สามารถมีอำนาจเหนือ หรือผูกขาดในการเชื่อมต3อ Large-scale piloting มี

โครงการทดลองการเชื่อมต3อโครงการต3างๆ Ecosystem Building สภาวะแวดล8อมที่เอื้อต3อ ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย3อมที่กำลังพัฒนาและสามารถใช8ประโยชนeจาก Platform Application และ Standardization 

ต8องมีการจัดทำมาตรฐานและกฎระเบียบร3วมกันในการเชื่อมต3อในการให8บริการที่มีคุณภาพและระบบความ

ปลอดภัย  
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แผนภาพท่ี 2.17: แผนพัฒนาทางด8านเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามกรอบ DEI 

 

ท่ีมา : European Commission, Digitizing European Industry; progress so far,  

2 years after the launch, March 2018 

แผนภาพท่ี 2.18: ความเช่ือมโยงของอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข8องในสหภาพยุโรป 

 

ท่ีมา : European Commission, Digitizing European Industry; progress so far, 

  2 years after the launch, March 2018 

นโยบายระดับประเทศจากสองประเทศที่สำคัญในเอเชียคือ จีน และอินเดีย จีนเองนั้นมีนโยบายท่ี

เกี่ยวข8องกับอุตสาหกรรมใหม3 เรียกว3า Made in China 2025 (MIC25) และ Make in India and Digital 

India ยุทธศาสตรeการพัฒนาอุตสากรรม MIC25 ถูกนำเสนอโดยประธานาธิปดี สี จ้ินผิง ในปu 2015 โดยต้ังเปmา

ว3าจีนจะเปsน ผู8นำของโลกใน 10 อุตสาหกรรมสำคัญ ภายในปu 2025 และจะเปsนชาติมหาอำนาจทางด8าน



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

129 

เทคโนโลยีในปu 2049 อย3างไรก็ตามชาติตะวันตก ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจแสดงถึงความกังวลว3าจีนจะใช8

นโยบายที่ไม3เปsนธรรมและมีการขโมยเทคโนโลยี ทำให8จีนได8ลดบทบาทของยุทธศาสตรeดังกล3าวลง และ

ยุทธศาสตรeคำว3า Made in China 2025 ไม3ได8ถูกกล3าวถึงอย3างเปsนทางการ แต3ความพยายามขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรeนั้นยังคงอยู3 และพัฒนาจากแผนพิมพeเขียวเดิมเปsนแผนที่ลงมือปฏิบัติจริง แนวทางการดำเนินงาน

น้ันต8องการเปล่ียนภาคอุตสาหกรรมท่ีใช8เทคโนโลยีข้ันต่ำและใช8แรงงานเข8มข8น ไปสู3อุตสาหกรรมเปmาหมายท่ีรัฐ

สนับสนุนให8ภาคธุรกิจเดินตาม ซึ่งจะก3อให8เกิดห3วงโซ3การผลิตที่มีส3วนผลผลิตที่มูลค3าเพิ่มสูง ด8วยการวิจัยและ

พัฒนาในประเทศจีน และสร8างสินค8าจีนที่มีเครื่องหมายการค8ายอมรับไปทั่วโลก ทั้งนี้ต8องมีการปรับเปลี่ยน

แผนบางส3วนที่ผ3านมา เพราะการใช8เงินอย3างไม3คุ8มค3าในบางกิจกรรมและมีการผลิตอุปทานส3วนเกินในหลาย

อุตสาหกรรม ในปu 2018 รัฐบาลจีนได8มีการออกแผนปฏิบัติการจำนวนมากที่เกี่ยวเนื่องกับ MIC25 โดยมี

เปmาหมายคืออุตสาหกรรมยานยนตeสมัยใหม3และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เปsนเปmาหมายสำคัญในปu 

2025 (MERICS, Mercator Institute for China Studies, 2019)  

 
ในระยะสองปuที่ผ3านมา รัฐบาลจีนได8มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำสมัย โดยการให8ทุนสนับสนุนภาคเอกชน

และการสร8างอุปสงคeจากในประเทศโดยนโยบายภาษีจูงใจ  และมีความพยายามที่จะลดการพึ่งพาเทคโนโลยี

และชิ้นส3วนนำเข8าจากต3างประเทศโดยการวางรากฐานเทคโนโลยีใหม3ในประเทศ ตัวอย3างเช3น การจัดต้ัง 

MIC25 National Demonstration Zones เปsนต8น โดยการให8การสนับสนุนบริษัทเอกชนมากขึ้น ให8กลไก

ตลาดทำงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข3งขันของรัฐวิสาหกิจ 
 
ส3วนอินเดียนั้นได8มีนโยบาย Make in India เปsนโครงการของรัฐบาลอินเดีย ในปu 2557 เพื่อให8บริษัทท้ัง

ในและต3างประเทศ มาลงทุนตั้งฐานการผลิตสินค8าในอินเดีย และสร8างภาพลักษณeใหม3ให8สินค8าอินเดียเปsนท่ี

ยอมรับในตลาดโลก และหวังว3าอินเดียจะเปsนศูนยeกลางอุตสาหกรรมการผลิตสินค8าของโลก โดยโครงการนี้มี

วัตถุประสงคeเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต3างประเทศ เพ่ือสร8างความแข็งแกร3งให8กับอินเดีย  

รัฐบาลอินเดียจะลงทุนด8านโครงสร8างพื้นฐานและเครือข3ายด8านดิจิทัลเพื่อรองรับการลงทุนในประเทศ

ดังกล3าว รัฐบาลอินเดียได8เลือก  เปmาหมายอุตสากรรม 25 รายการ ประกอบไปด8วยยานยนตe การบิน เคมีภัณฑe 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เภสัชกรรม การก3อสร8าง การปmองกันประเทศ เคร่ืองจักรไฟฟmา การแปรรูปอาหาร ส่ิงทอ

และเสื้อผ8า การเดินเรือ การผลิตเครื่องหนัง การผลิตสื่อและความบันเทิง สุขภาพ เหมืองแร3 ท3องเที่ยว รถไฟ 

พลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานความร8อน การคมนาคม และระบบอิเล็กทรอนิกสe ความท8าทาย

ของอินเดียคือความจำเปsนเร3งด3วนท่ีต8องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการไฟฟmาและการประปา 

 ประเทศไทยเองก็ได8มีแผนการยกระดับขีดความสามารถในการแข3งขันผ3านโครงการ Eastern 

Economic Corridor และอุตสาหกรรมเปmาหมายเช3นเดียวกัน แบ3งออกเปsน 5 อุตสาหกรรมเดิม และ 5 

อุตสาหกรรมใหม3 โดยการ ยกระดับขีดความสามารถในการแข3งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) 
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อันได8แก3 อุตสาหกรรมยานยนตeแห3งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสeอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสากรรมการท3องเที ่ยวกลุ 3มรายได8ดีและการ

ท3องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร8าง 5 อุตสาหกรรมใหม3 (New S-Curve) เพื่อเปsนแรงขับเคลื่อนใหม3ให8กับเศรษฐกิจ

ไทย ประกอบไปด8วย อุตสากรรมหุ3นยนตe อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสe อุตสากรรมแพทยeครบวงจร 

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล  

แผนภาพท่ี 2.19: การประเมินสถานภาพของเทคโนโลยีในจีน 

 
ท่ีมา : MERICS, Mercator Institute for China Studies, 2019 
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แผนภาพท่ี 2.20: Made in China 2025 

 

ท่ีมา : https://www.ey.com/cn/en/services/specialty-services/china-overseas-investment-

network/ey-going-out-the-global-dream-of-a-manufacturing-power-trends 

3. การระบาดของ โควิด-19 ทำให)สถานการณFของประเทศไทยได)เปลี่ยนไป  

ผู8ช3วยศาสตราจารยe ดร.จิตติภัทร พูนขำ อาจารยeประจำสาขาวิชาการระหว3างประเทศ คณะรัฐศาสตรe 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรe วิเคราะหeว3าการระบาดของโรคโควิด-19 เปรียบเสมือนระฆังสัญญาณ (Wake-up 

Call) สำคัญที่ทำให8ทุกคนเล็งเห็น 2 ความสำคัญ นั่นคือ 1) สัจจธรรมแห3งความตาย และ 2) ขีดจำกัดของชีวิต 

(Finitude) และอธิบายถึงวิกฤตในระดับโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นเปsนลำดับตามแนวการวิเคราะหeของ Slavoj 

Zizek นักปรัชญาสายวิพากษeชาวสโลวีเนียท่ีอธิบายว3าวิกฤตในระดับโลกท่ีรุนแรง ณ ปèจจุบันท่ีกำลังเผชิญหน8า

อยู3ได8แก3 1) วิกฤตทางนิเวศวิทยา 2) วิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน 3) วิกฤตชีววิทยาและการปฏิวัติด8านชีวพันธุ

ศาสตรe และ 4) วิกฤตการแตกแยกทางสังคม ซึ่งทั้ง 4 วิกฤตนี้เปรียบเสมือน จตุรอาชาแห3งวันสิ้นโลก (4 

Horsemen of Apocalypse)  

โควิด-19 เปsนเสมือนตัวเร3งทางภูมิรัฐศาสตรeและการจัดระเบียบโลกใหม3 โดยทำให8ความสัมพันธe

ระหว3างประเทศภายหลังการระบาดเข8าสู3ระบบสองขั้วอำนาจ (Bipolar World) โดยคาดว3าจะเกิดขึ้นตลอด

ทศวรรษ 2020s – 2030s จิตติภัทรยกการวิเคราะหeของ Kurt Campbell และ Rush Doshi ที่ว3าการระบาด

ของโรคโควิด-19 คล8ายกับเหตุการณeวิกฤตการณeคลองสุเอช (1956) ที่ทำให8สหราชอาณาจักรและมหาอำนาจ

เก3าๆ ก3อนยุคสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง สูญเสียความสามารถในการจัดระเบียบโลกตลอดกาล โดยผู8ที่ขึ้นมาเปsน
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มหาอำนาจในเวลานั้นคือ สหรัฐอเมริกา และหากในคราวนี้ หลังการระบาดของ โควิด-19 หากสหรัฐอเมริกา

ไม3สามารถมีบทบาทในการบริหารจัดการโรคระบาด สหรัฐอเมริกาก็จะสูญเสียสถานะความเปsนมหาอำนาจ

เช3นเดียวกัน โดยเขาพิจารณาว3าการแพร3ระบาดของโรคจะทำหน8าที่นำการเปลี่ยนผ3านแทนสงครามระหว3าง

มหาอำนาจเดิมกับมหาอำนาจใหม3 แบบ Thucydides’d Trap 

ในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาล8มเหลวทางการสื่อสาร ที่กลับคำพูดจากที่กล3าวไว8ในช3วง

มกราคมและกุมภาพันธe 2020 ว3าวิกฤต โควิด-19 เปsนเรื่องที่สามารถรับมือจัดการและควบคุมการแพร3ระบาด

ได8 แต3ในความเปsนจริงสหรัฐอเมริกากลับล8มเหลว นั่นทำให8ผู8นำสหรัฐอเมริกาล8มเหลวใน 3 มิติ โดยความ

ล8มเหลวทั้ง 3 มิติของผู8นำสหรัฐอเมริกา ได8แก3 1) ล8มเหลวในการบริหารจัดการประเทศ 2) ล8มเหลวในฐานะผู8

จัดสรรทรัพยากรระหว3างประเทศ และ 3) ล8มเหลวในฐานะผู8ประสานความร3วมมือระหว3างประเทศ 

ในขณะที่ ผู8ท8าชิงสถานะมหาอำนาจผู8จัดระเบียบโลกคือสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็มีพัฒนาการขึ้นมา

อย3างโดดเด3นใน 3 ช3วง คือ ช3วงท่ี 1 ที่จีนยังคงมีความผิดพลาด โดยเฉพาะในการปกปzดการแพร3กระจาย การ

ข3มขู3นายแพทยe Li Wenliang ในฐานะ whistleblower ว3าเกิดโรคระบาดอุบัติใหม3ขึ้นแล8ว นักวิเคราะหeหลาย

คนถึงกับกล3าวว3าการระบาดของโรคโควิด-19 และการบริหารจัดการที่ย่ำแย3ของจีนในช3วงแรกเปรียบเสมือน

เปsน Chernobyl of China (ความผิดพลาดในการบริหารจัดการปèญหาการระเบิดของเตาปฏิกรณe ณ โรงไฟฟmา 

Chernobyl เปรียบเสมือนจุดเร่ิมต8นของการล3มสลายของสหภาพโซเวียต)  

แต3แล8วจีนก็ปรับตัวเข8าสู3ช3วงที่ 2 ได8อย3างรวดเร็ว โดยการปzดเมือง ยุติการเดินทางเข8าและออกจาก

พ้ืนท่ี กักตัวผู8ติดเชื้อและผู8ท่ีมีความเสี่ยงท้ังหมดตั้งแต3ต8นเดือนมกราคม 2020 และนั่นทำให8จีนสามารถควบคุม

สถานการณeการแพร3ระบาดในประเทศได8ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว และพร8อมเข8าสู3ช3วงท่ี 3 

โดยช3วงท่ี 3 คือช3วงท่ีจีนมีความพร8อมในการให8ความช3วยเหลือท้ังการสนับสนุนอุปกรณeทางการแพทยe

และการส3งทีมแพทยeไปช3วยเหลือนานาประเทศทั่วโลก Zhao Lijian โฆษกกระทรวงการต3างประเทศของจีน

กล3าวว3า “จีนสร8างมาตรฐานใหม3ของโลกในการรับมือกับโรคระบาด” ตามมาด8วยคำกล3าวของรัฐมนตรี

กระทรวงการต3างประเทศของจีน Wang Yi “จีนไม3เพียงกำลังปกปmองประชาชนของตน แต3ยังปกปmองคนอื่นๆ 

ท่ัวโลกด8วย” 

โควิด-19 ได8ลดช3วงเวลาและระยะห3างระหว3าง 2 ประเทศมหาอำนาจทั้งในมิติ ขีดความสามารถ 

ทรัพยากร ความชอบธรรม และการยอมรับจากประชาคมระหว3างประเทศ 

โควิด-19 เปsนตัวเร3งให8โลกมีแนวโน8มเปsนลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Nationalism) มาก

ยิ่งขึ้น แต3โควิด-19 ไม3ได8เปsนจุดเริ่มต8น เพราะจุดเริ่มต8นเริ่มมาจากฝqายสหรัฐอเมริกาที่ประกาศใช8นโยบาย

ประชานิยมร3วมกับสงครามการค8ามาตั้งแต3ปu 2016 โควิด-19 เปsนเพียงตัวเร3งที่ทำให8นานาชาติตระหนักถึง



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

133 

ผลกระทบจากการที่รัฐพึ่งพิงการยึดโยงตัวเองเข8าเปsนส3วนหนึ่งของห3วงโซ3มูลค3าระดับโลก (Global Value 

Chains) มากจนเกินไป ซึ่งสอดคล8องกับการวิเคราะหeของรองศาสตราจารยe ดร.ปzติ ศรีแสงนาม ผู8อำนวยการ

ศูนยeเศรษฐกิจระหว3างประเทศ คณะเศรษฐศาสตรe จุฬาลงกรณeมหาวิทยาลัย และ ผู8ช3วยศาสตราจารยe ดร.จัน

จิรา สมบัติพูนศิริ แห3งสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณeมหาวิทยาลัย ซึ่งเปsนผู8ตั้งคำถามว3าว3า โควิด-19 คือจุด

จบของโลกาภิวัตนeใช3หรือไม3 ซึ่งเปsนระเบียบโลกท่ีสหรัฐอเมริกาเปsนผู8จัดระเบียบมาตั้งแต3ยุคหลังสงครามเย็น 

(1990s-2020s)   โควิด-19 จะสอดคล8องสนับสนุนกับแนวคิด Anti-Globalization ท่ีประณามการค8าเสรีคู3กับ

ไวรัสท่ีทำให8ประชาชนจำนวนมากต8องตกงาน 

โควิด-19 ทำให8ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ-สังคม รุนแรงมากยิ่งขึ้น รัฐบาลหลายประเทศเลือกที่จะ

ทำนโยบายใช8งบประมาณมหาศาลเพ่ือปกปmองคุ8มครองตลาดเงินตลาดทุน เลือกท่ีจะคุ8มครองสายการบิน แต3ใช8

เงินงบประมาณเพียงเล็กน8อยเมื่อเปรียบเทียบในการช3วยเหลือคนยากจน รัฐบาลหลายๆ ประเทศไม3มีการ

จัดสรรระบบสวัสดิการสังคมที่ดี ดร.อารeม ตั้งนิรันดร อาจารยeประจำคณะนิติศาสตรe จุฬาลงกรณeมหาวิทยาลัย 

วิเคราะหeว3าในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปแม8จะมีบุคลากรทางการแพทยeที่มีคุณภาพสูง  แต3ไม3

สามารถรับรักษาผู8ปqวยได8 เนื่องจากไม3มีเครื่องมือและอุปกรณeทางการแพทยe ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเหล3าน้ี

ไม3ได8เปsนผู8ผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณeทางการแพทยeด8วยตนเอง แต3พ่ึงพาการค8าระหว3างประเทศ 

ดร.อารeมเช่ือว3า เม่ือเกิดวิกฤตในสหรัฐอเมริกาจนถึงจุดสูงสุด ประชาชนอเมริกันจะออกมาเรียกร8องให8

รัฐบาลต8องพัฒนาปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคม และนั่นยิ่งสะท8อนว3าในภาวะปèจจุบันปèญหาความเหลื่อมล้ำ 

ซึ่งส3วนหนึ่งก็เปsนผลมาจากแนวคิดแบบเสรีนิยมเชิงอนุรักษeนิยมของสหรัฐอเมริกานั่นเองที่ทำให8สหรัฐอเมริกา

ไม3มีระบบประกันสุขภาพถ8วนหน8า ไม3มีระบบประกันการลาปqวยให8กับแรงงาน ดังน้ันแรงงานเมื่อเจ็บปqวยจะไป

รักษาตัวก็ไม3ได8 จะลาปqวยก็ไม3ได8 และนั่นทำให8เขาสุ3มเสี่ยงที่จะต8องว3างงาน และไปพึ่งพาสวัสดิการจากการ

ว3างงาน ซึ่งยิ่งจะซ้ำเติมภาวะทางเศรษฐกิจให8ดำดิ่งลงมากยิ่งขึ้น เมื่อตัวเลขผู8ตกงานเพิ่มจำนวนขึ้นอย3างมี

นัยสำคัญ 

ดร.จันจิรา เชื่อว3า โควิด-19 จะทำให8หลายๆ ประเทศดึงภาคบริการสาธารณสุขกลับมาเปsนของรัฐอีก

ครั้ง หลังจากให8ภาคเอกชนเข8ามาบริหารจัดการตลอด 3 ทศวรรษที่ผ3านมา ระบบสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะ

ระบบสาธารณสุขจะไม3ใช3เรื่องของ “ปèจเจก” อีกต3อไป โควิด-19 จะนำไปสู3จุดจบของนโยบายเศรษฐกิจแบบ

เสรีนิยมใหม3 หรือเสรีนิยมเชิงอนุรักษeนิยม อันสัมพันธeแนบแน3นกับกระบวนการโลกาภิวัตนe (เสรีนิยมใหม3หรือ

เสรีนิยมเชิงอนุรักษeนิยม คือแนวคิดที่มุ3งเน8นลดบดบาทของรัฐในการดูแลสังคม ปล3อยให8ปèจเจกบุคคลพึ่งพา

ศักยภาพของตนเองในการเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจ) 

โควิด-19 จะเปsนตัวเร3งให8เกิดภาวะ “แบ3งแยก (Divided)” ทั้งในมิติความแตกแยกหรือช3องว3างทาง

สังคม (Social Divided) ความแตกแยกหรือช3องว3างทางเศรษฐกิจ (Economic Divided) ความแตกแยกหรือ
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ช3องว3างทางอายุและวัย (Aged Divided) และความแตกแยกหรือช3องว3างทางดิจิทัล (Digital Divided) ซึ่งการ

วิเคราะหeในลักษณะนี้สอดคล8องกับความคิดเห็นของฟูอาดี ้ พิศสุวรรณ แห3งสถาบันนโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม3 และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาความสัมพันธeระหว3างประเทศ มหาวิทยาลัยออกซฟอรeด 

ที่วิเคราะหeว3าในเวทีความสัมพันธeระหว3างประเทศภายหลังการระบาดของ โควิด-19 นานาประเทศจะให8

ความสำคัญกับประเด็นด8านภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม3 (Non-Traditional Security Threat) ที่มีมิติ

ครอบคลุมความมั่นคงของมนุษยe (Human Security) มากขึ้นจากเดิมที่เน8นศึกษากันในมิติ ภัยคุกคามทาง

ความมั ่นคงแบบดั ้งเดิม (Traditional Security Threat) ที ่เน8นประเด็นความมั ่นคงของชาติ (National 

Security) โดยปèจจุบันเริ่มเห็นความร3วมมือกันรับมือกับภัยจากการแพร3ระบาดของโรคในระดับภูมิภาคเพ่ิม

มากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีของภูมิภาคเอเชียใต8ที่ไม3สามารถเดินหน8าจัดประชุมสุดยอดผู8นำได8ตั้งแต3ปu 2016 แต3

ภายหลังการแพร3ระบาด ทั่วทั้งโลกก็ได8เห็นการประชุมสุดยอดผู8นำ South Asian Association for Regional 

Cooperation (SAARC) เกิดขึ้นด8วยวิธีการประชุมทางไกลเมื่อช3วงกลางของเดือนมีนาคม 2020 และกำลังจะ

ได8เห็นการประชุมทางไกลของผู8นำอาเซียน ร3วมกับจีน ญี่ปุqน และเกาหลีใต8 ในช3วงกลางเดือนเมษายน 2020 

ซ่ึงท้ังหมดก็เปsนประเด็นด8านความม่ันคงของมนุษยe  

ด8านสื่อมวลชนอย3าง วันชัย ตันติวิทยาพิทักษe และ ผู8บริหารธุรกิจอย3างธนา เธียรอัจฉริยะ ก็วิเคราะหe

ว3า ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหลังการระบาดของโรค โควิด-19 น3าจะเปsนโลกในรูปแบบต3อไปน้ี 

1. การกระจายความเสี่ยงจากเมืองใหญ3ท่ีอาจจะสุ3มเสี่ยงต3อการเกิดโรคระบาดมากกว3า ไปสู3เมืองที่เล็กกว3า 

ดังน้ันโอกาสท่ีจะเกิดธุรกิจและการจ8างงานในเมืองรองจึงน3าจะสูงข้ึน 

2. การกระจายอำนาจสู3ท8องถ่ินท่ีสามารถตัดสินใจได8อย3างคล3องตัวมากย่ิงข้ึนในโดยเฉพาะในภาวะวิกฤต 

3. การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลดการพึ่งพิงวัตถุดิบและแหล3งรายได8หลักจากเพียง

แหล3งเดียว การผลิตคงต8องมีการกระจายตัวในมิติแนวขนาน (Horizontal) จากเดิมที่เน8นขยายการผลิต

ผูกพันกับห3วงโซ3อุปทานในแนวด่ิง (Vertical) 

4. การผลิตขนานใหญ3 (Mass Production) ที ่ยึดโยงกับห3วงโซ3มูลค3าระดับนานาชาติ (Global Value 

Chains: GVCs) ขนาดใหญ3 

5. แนวคิดกลับสู3ธรรมชาติ เน8นความสุขทางด8านจิตใจ ลดการพึ่งพาวัตถุ และสำนึกรักสิ่งแวดล8อม ซ่ึง

หลากหลายภาคส3วนอยากให8แนวคิดแบบน้ีกลายเปsนความปกติในรูปแบบใหม3 (New Normal) หลังวิกฤต 

6. การทำงานจากบ8าน (Work from Home) หรือการทำงานในบ8านเกิด เกิดกระแส The Fall of Physical 

Location พร8อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช3วยให8การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากทุกที่ในทุก

เวลา และแน3นอนว3า เศรษฐกิจแบบแบ3งปèน (Sharing Economy) ในบางภาคธุรกิจอาจจะถูกผลกระทบ

ทางลบ อาทิ การใช8พ้ืนท่ีทำงานส3วนกลางร3วมกันแบบ Co-Working Space 
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7. การพึ่งพาตนเองในการทำกิจกรรมหลายๆ ประเภท ลดการพึ่งพาคนอื่น แน3นอนนั่นทำให8คนงานจำนวน

หนึ่งที่งานของพวกเขาสามารถทดแทนได8 มีโอกาสในการทำงานลดลง ซึ่งก็อย3างที่กล3าวไปแล8วตอนต8น 

น่ันคือ จะมีความต8องการในเร่ืองของระบบสวัสดิการสังคมเพ่ิมมากข้ึน 

8. การพัฒนาธุรกิจในรูปแบบ Super Application ตามแนวคิดแบบ Small is Beautiful ที ่ไม3ต8องเปsน 

Software หรือกิจการขนาดใหญ3แต3สามารถตอบโจทยeความต8องการของทุกคนได8อย3างครบถ8วนบน 

Application ขนาดเล็ก 

จากมุมมองทางด8านการเปลี ่ยนแปลงกระแสโลก (Global Trends) เม ื ่อพิจารณาควบคู 3 กับ

สถานการณeที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งมิติการเปลี่ยนแปลงโครงสร8างการผลิต รูปแบบการค8าและการลงทุนใน

ระดับนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปèจจัยเร3งที่สำคัญคือ การแพร3ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุeใหม3 ที่ทำให8ทุกภาคส3วนต8องมีการปรับตัว ทำให8คณะผู8วิจัยเกิดคำถามสำคัญว3า แล8วท3าที จุดยืน 

หรือข8อเสนอแนะเพื่อให8ประเทศไทยสามารถพัฒนาได8อย3างยั่งยืน ควรต8องส3งเสริม หรือศึกษาเชิงลึกในภาค

การผลิตใด โดยก3อนที่จะลงลึกในภาคการผลิต อีกหนึ่งปèจจัยที่ต8องทำการศึกษาข8อมูลคือ แนวทางการพัฒนา

อย3างย่ังยืน ซ่ึงจะกล3าวถึงในส3วนต3อไป 

2.3 ความยั่งยืน (Sustainability) และการพัฒนาอย.างยั่งยืน (Sustainable  

Development) 

ความยั่งยืน (Sustainability) และการพัฒนาอย3างยั่งยืน (Sustainable Development) กลายเปsน

ประเด็นที่สังคมโลกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอย3างกว8างอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต3เกิดวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด-19 เมื่อปลายปu 2019  การปzดเมืองอู3ฮั่นของรัฐบาลจีนและการประกาศปzดพรมแดนของประเทศต3างๆ 

เพื่อปmองกันการแพร3ของโรคระบาด ทำให8ห3วงโซ3การผลิต การขนส3ง การค8า การลงทุนและการบริโภคของโลก

เกิดอาการสะดุดหรือหยุดชะงัก (Harvard Business Review Home, 2020) ผู 8บริโภคส3วนใหญ3หันมาให8

ความสำคัญกับการแสวงหาและกักตุนปèจจัยพื้นฐานที่จำเปsนในช3วงภาวะวิกฤต อันได8แก3 อาหาร เครื่องอุปโภค

ในชีวิตประจำวันและยารักษาโรค ส3งผลให8ในหลายประเทศเกิดภาวะขาดแคลนสินค8าอุปโภคบริโภคที่จำเปsน 

แต3ในขณะเดียวกันก็ยังมีเหตุการณeของการผู8ผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย3างยิ่งในภาคการเกษตรไม3

สามารถระบายสินค8าได8ทัน ทำให8ผู8ผลิตจำเปsนต8องทำลายผลผลิตหรือไม3ก็ปล3อยให8เน3าเสียไป อย3างเช3นกรณีท่ี

เกิดข้ึนในเนเธอรeแลนดe (bangkokpost, 2020) หรือในสหรัฐอเมริกา (The New York Times,2020) 

จากสถานการณeที่เกิดขึ้นและจากการคาดเดาของนักวิเคราะหeอนาคตส3วนหนึ่งที่มองว3า หากวิกฤติ

การระบาดของเชื้อไวรัสยังคงดำเนินต3อไป โลกอาจจะต8องเผชิญหน8ากับวิกฤติการขาดแคลนอาหารครั้งใหญ3

ซ8อนทับวิกฤติที่มีอยู3แล8วอีกชั้นหนึ่ง (Food and Agriculture Organization of the United Nations,2020) 

ด8วยเหตุนี้ประเด็นด8านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ประเด็นด8านการมีสุขภาพที่ดีและการอยู3ดี   
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มีสุข (Good Health and Well-being) และประเด็นด8านการจ8างงานที่มีคุณค3าและการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) อันเปsนประเด็นสำคัญของการพัฒนาอย3างย่ังยืน จึงเปsน

ประเด็นที่ผู8คนและสื่อต3างต3างหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันอย3างแพร3หลาย หลายประเทศหรือกลุ3มประเทศได8เริ่มนำ

กรอบนโยบายการเสริมสร8างความมั่นคงทางอาหารของตนขึ้นมาทบทวนกันอีกครั้ง ซึ่งนโยบายเหล3านี้มีทั้งท่ี

โน8มเอียงไปทางการเสริมความเข8มแข็งและพิทักษeอุตสาหกรรมของชาติ (Protectionism) และที่โน8มเอียงไป

ทางการขยายความร3วมมือและความเปsนหุ8นส3วนระหว3างชาติ (Collaboration and Partnership) อย3างไรก็

ตาม โดยส3วนใหญ3แล8วนโยบายเหล3านี้ก็จะไปในทิศทางเดียวกันกับเปmาหมายการพัฒนาอย3างยั่งยืนขององคeการ

สหประชาชาติ อันเปsนเปmาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร3วมกันของชาติสมาชิกที ่มีมาก3อน

วิกฤตการณeโรคระบาด 

เปbาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)1 

เมื่อเปmาหมายการพัฒนาแห3งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) สิ้นสุดลงในปu 

2015 ชาติสมาชิกองคeกรสหประชาชาติจึงได8ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปu 

2015 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศนe “การพัฒนาที่ยั ่งยืน” โดยได8ข8อสรุปเปsน

เปmาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) 17 ข8อ ดังน้ี 

1. ขจัดความยากจน ทุกรูปแบบทุกสถานท่ี  

2. ขจัดความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร ส3งเสริมเกษตรกรรมอย3างย่ังยืน 

3. มีสุขภาพและความเป=นอยู@ท่ีดี รับรองการมีสุขภาพ และความเปsนอยู3ท่ีดีของทุกคนทุกช3วงอายุ 

4. การศึกษาท่ีเท@าเทียม รับรองการศึกษาท่ีเท3าเทียมและท่ัวถึง ส3งเสริมการเรียนรู8ตลอดชีวิตแก3ทุกคน 

5. ความเท@าเทียมทางเพศ บรรลุความเท3าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู8หญิง 

6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล รับรองการมีน้ำใช8 การจัดการน้ำและสุขาภิบาลท่ีย่ังยืน 

7. พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเขIาถึงไดI รับรองการมีพลังงาน ท่ีทุกคนเข8าถึงได8 เช่ือถือได8ย่ังยืน ทันสมัย 

8. การจIางงานที่มีคุณค@าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส3งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต3อเนื่อง

ครอบคลุมและย่ังยืน การจ8างงานท่ีมีคุณค3า 

9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรIางพื้นฐาน พัฒนาโครงสร8างพื้นฐานที่พร8อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ส3งเสริมการปรับตัวให8เปsนอุตสาหกรรมอย3างย่ังยืนท่ังถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

10. ลดความเหล่ือมล้ำ ลดความเหล่ือมล้ำท้ังภายในและระหว3างประเทศ 

11. เมืองและถิ่นฐานมนุษยPอย@างยั่งยืน ทำให8เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยeมีความปลอดภัยทั่วถึง 

พร8อมรับความเปล่ียนแปลง และการพัฒนาอย3างย่ังยืน 

 
1   THE GLOBAL BOAL For Sustainable Development 
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12. แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน รับรองแผนการบริโภค และการผลิตท่ีย่ังยืน 

13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินมาตรการเร3งด3วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

14. การใชIประโยชนPจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล อนุรักษeและใช8ประโยชนeจากมหาสมุทรและ

ทรัพยากรทางทะเล เพ่ือการพัฒนาอย3างย่ังยืน 

15. การใชIประโยชนPจากระบบนิเวศทางบก ปกปmอง ฟ∞±นฟู และส3งเสริมการใช8ประโยชนeจากระบบนิเวศ

ทางบกอย3างย่ังยืน 

16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม@แบ@งแยก ส3งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม3แบ3งแยกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

17. ความร@วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร8างพลังแห3งการเปsนหุ8นส3วน ความร3วมมือระดับสากลต3อการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 

ถึงแม8จะไม3มีวิกฤติการระบาดของเชื้อโควิด-19 เปmาหมายของการพัฒนาอย3างยั่งยืนก็จะเปsนกรอบ

ความคิดสำคัญในการค8า การลงทุนและการให8ความช3วยเหลือระหว3างชาติไปจนถึงปu 2030 โดยชาติคู3ค8าก็

อาจจะพิจารณาว3าสินค8าน้ันส3งเสริมหรือขัดขวางเปmาหมายของการพัฒนาอย3างยืนหรือไม3 การลงทุนหรือการให8

ความช3วยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีจะไปตอบโจทยeการพัฒนาอย3างยั่งยืนด8านไหน ตัวอย3างที่เห็นได8ชัดก็

อย3างเช3น ข8อเสนอสำหรับจัดทำนโยบายด8านอาหารที่สหภาพยุโรปมอบหมายให8 International Panel of 

Experts on Sustainable Food System (the IPES-Food panel,2019)  เปsนผู8จัดทำ รายงานฉบับดังกล3าว

เสนอให8มีการใส3ข8อกำหนดด8านความยั่งยืนไปในข8อตกลงและสัญญาทางการค8าที่ประเทศในสหภาพยุโรปจะมี

กับประเทศคู3ค8า รวมทั้งเสนอให8เปลี่ยนการทำข8อตกลงการค8าเสรีเปsนการทำข8อตกลงทางการค8าเพื่อความ

ย่ังยืน (Sustainable Trade Agreements) เปsนต8น 

เศรษฐศาสตรFวิถีพุทธและเศรษฐกิจพอเพียง (Buddhist Economics and Sufficiency 

Economy) 

สำหรับชาวไทย โดยเฉพาะชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธแล8ว ก็จะมีความรู8สึกไม3แปลกแยกกับภาษาท่ี

ใช8ในการอธิบายเปmาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  ทั้งน้ี ด8วยจุดหมายปลายทางของการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนก็คือการดับทุกขe อย3างน8อยก็ชีวิตทางโลก ในทำนองเดียวกันกับ “มรรค 8” ทางศาสนาพุทธ อาจกล3าว

ได8ว3า เปmาหมายการพัฒนาอย3างยั่งยืนเปsนการช3วยขยายหลักปรัชญาเศรษฐศาสตรeวิถีพุทธและหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในเปsนรูปธรรมในเชิงปฏิบัติมากข้ึน 

เศรษฐศาสตรeวิถีพุทธ (Buddhist Economics) เปsนแนวคิดที ่เสนอขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตรeชาว

อังกฤษ อี เอฟ ชูมาคเกอรe เมื่อปu 1955 มองว3า กิจกรรมการผลิตและการบริโภคของมนุษยeนั้นมีเปmาหมายไป

เพื ่อการพ8นทุกขe มีความเกี ่ยวเนื ่องสัมพันธeกับสิ ่งอื ่นๆ ในโลกทั ้งมนุษยeคนอื ่น สังคม และธรรมชาติ 
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(ปฏิจจสมุทปบาท) มนุษยeจะต8องดำเนินทางสายกลางในการผลิตและการบริโภคที่ไม3เบียดเบียนตนเองและ

ผู8อื่น (มัชฌิมาปฏิปทา) อีกทั้งต8องต้ังอยู3บนหลักความคิดเห็นและการดำเนินชีวิตที่ถูกต8อง (สัมมาทิฏฐิและ

สัมมาอาชีวะ) ต3อมา แคลรe บราวนe (Clair Brown,2017) นักเศรษฐศาสตรeชาวอเมริกันได8นำแนวคิดของ 

ชูมาคเกอรe ร3วมกับแนวคิดเรื ่องความยั ่งยืนและความสมบูรณeพูนสุขร3วมกัน (Shared Prosperity and 

Sustainability) ของอมรรตยะ เสน มาพัฒนาต3อเปsนแบบจำลองทางการพัฒนาที่มองว3า การประเมินสภาพ

เศรษฐกิจและการพัฒนาควรจะพิจารณาจากดัชนีทางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล8อมมากกว3าตัวเลขการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งควรจะมองตัวชี้วัดด8านความเท3าเทียม ความยั่งยืนและคุณค3าที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู8คน

ควบคู3ไปกับตัวเลขของการผลิตและการบริโภค 

แนวคิดของนักวิชาการชาวตะวันตกข8างต8น สอดคล8องกับหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจและพัฒนาที่ถือ

กำเนิดขึ้นในเอเชีย อย3าง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy) ในพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แห3งราชอาณาจักรไทย และ ดัชนีความสุข
มวลรวม (Gross National Happiness) ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก แห3งราชอาณาจักรภูฏาน  

ที่เสนอทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่นในทางสายกลาง การใช8สติ ปèญญาและ

ความพอประมาณในการผลิตและการบริโภค หัวใจสำคัญที่หลักปรัชญาทั้งสองมีร3วมกันคือ การรูIเท@าทัน
ตนเองทั้งภายในภายนอก เพื่อสร8างสมดุลและพร8อมรับการเปลี่ยนแปลงอย3างรวดเร็วและกว8างขวาง ทั้งด8าน

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล8อม และวัฒนธรรม การดำรงชีพอย@างมีสัมมาอาชีวะที่มีความพอดีที่ไม3น8อยเกินไปและไม3

มากเกินไป โดยไม3เบียดเบียนตนเองและผู8อื่น อีกทั้งมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยeสุจริตและมี

ความอดทน มีความเพียร ใช8สติปèญญาในการดำเนินชีวิต ดังนี้ การค8าและการลงทุนจึงไม3ใช3แค3การแสวงหา

ผลประโยชนeกำไรเฉพาะตนหรือเฉพาะรัฐชาติ แต3เปsนสร8างความอยู3ดีมีสุขร3วมกันของมนุษยชาติไปพร8อมกัน 

คำถามท่ีสำคัญก็คือ ประเทศไทยจะใช8หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตรeวิถีพุทธมาช3วย

ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและการบริโภคในภาวะแห3งการเปลี่ยนผ3านนี้ได8อย3างไร? ภาคการผลิตและภาคบริการ

ของไทยจะตอบโจทยeการให8คุณค3าต3อความอยู3ดีมีสุขและความย่ังยืนท่ีกำลังเปล่ียนไปน้ีได8อย3างไร 

• คิดทบทวนการเติบโต (Rethinking Growth) 
 

ในช3วงหลายปuที่ผ3านมา เราจะได8เห็นการตั้งคำถามต3อตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว3ายังมี

ประโยชนeต3อการวัดสุขภาพของประเทศหนึ่งได8หรือไม3อยู3เปsนระยะๆ กระทั่งเมื่อเกิดวิกฤติระบาดของเช้ือ

โควิด-19 เสียงของเรียกร8องให8หยุดวัดสุขภาพของประเทศด8วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยิ่งชัดเจน

มากขึ้น ด8วยเห็นได8ชัดเจนแล8วว3า ขนาดของเศรษฐกิจหรือการเติบโตไม3ได8มีนัยสำคัญในเชิงบวกต3อความ

มั่นคง ความยั่งยืน สุขภาพและความอยู3ดีมีสุขของประเทศเลย (the diplomat,2020) อย3างไรก็ตามการ
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ปรับเปลี่ยนวิถีการมองและการปฏิบัติต3อตัวเลขทางเศรษฐกิจแบบผลิกโฉมหน8าอาจจะเปsนไปได8ยากใน

ระยะเวลาอันใกล8 หรืออาจจะไม3เกิดขึ้นเลยเมื่อโลกผ3านวิกฤติในครั้งนี้ไปแล8ว แต3สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล8วก็

คือสำนึกในดัชนีช้ีวัดเชิง “คุณค3า” ท่ีกำลังเพ่ิมความสำคัญมากข้ึนในประชาคมโลก 

 

สุขภาพ ความอยู3ดีมีสุข ความสุขและความมั่นคงในชีวิตกลายเปsนดัชนีชี้วัดเชิงคุณค3าที่ผู8คนเริ่มให8

ความสำคัญ ภาคการผลิตและบริการของไทยจะสามารถมีอะไรที่ตอบสนองความต8องการและสุขภาพของ

ผู8คนตลอดจนสังคมในโลกนี้ได8ไหม? ในขณะเดียวกันการค8าการลงทุนของไทยจะสามารถช3วยให8เกิดการ

พัฒนาท่ียั่งยืนภายในประเทศได8หรือไม3? เราจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ตลาดอินทรียe เศรษฐกิจ

สร8างสรรคe เศรษฐกิจหมุนเวียน ฯลฯ ให8แข็งแกร3งและเปsนผู8เล3นสำคัญในโลกนี้ได8อย3างไร? คำถามเหล3าน้ี

เปsนคำถามที่น3าสนใจสำหรับประเทศไทยในระเบียบโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ

และความคิด 

ความเปoนหุ)นส.วนและความสมบูรณFพูนสุขร.วมกัน (Trusteeship and Shared Prosperity)  

เปsนที่แน3ชัดว3าระเบียบโลกนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงและประเทศไทยก็คงต8องหาทางวางตนเองใน

ระเบียบโลกใหม3นั้นให8ได8 โลกอาจจัดขั้วใหม3 องคeการความร3วมมือระหว3างประเทศที่มีอยู3อาจล3มสลาย แต3ใน

โลกของการพัฒนาอย3างยั่งยืน ความเปsนหุ8นส3วนและการสร8างความสมบูรณeพูนสุขร3วมกันก็ยังคงเปsนสิ่งท่ี

สำคัญอยู3และอาจเปsนทางเลือกท่ีประเทศไทยร3วมอุทิศให8กับโลกได8  

 

ความเปsนหุ8นส3วน หรือ Trusteeship เปsนแนวคิดของมหาตมะคานธีในการเปลี่ยนวิถีคิดแบบโลก

ทุนนิยมมาสู3โลกของการแบ3งปèน การถือครองทรัพยากรโดยเอกชนนั้นเปsนสิ่งที่ทำได8ตราบเท3าที่ผลประโยชนe

นั้นนำไปสู3ความสมบูรณeพูนสุขร3วมกันของสังคม กล3าวคือ ผู8ที่ถือครองทรัพยากรนั้นถือเปsนหุ8นส3วนคนหนึ่งของ

สังคม และผลกำไรที่ได8มาจากทรัพยากรนั้นก็จะถูกแบ3งปèนมาสู3คนอื่นๆ ในสังคมผ3านรัฐสวัสดิการ และ basic 

universal income ท่ีทุกคนในสังคมจะได8รับอย3างเท3าเทียมกัน  

ประเทศไทยนั้นมีบุญอยู3หลายประการ โดยเฉพาะบุญในเชิงภูมิประเทศที่สามารถผลิตอาหารได8

หลากหลายและเสริมสร8างความม่ันคงทางอาหารให8กับประเทศน้ันอาจจะมีมากเปsนพิเศษ เปsนท่ีน3าคิดว3าถ8าเรา

จะเผื่อแผ3บุญที่เรามีให8กับผู8อื่น กุศลกรรมนั้นจะย8อนกลับมาในรูปของบารมีของตัวเราในระเบียบโลกหรือไม3 

อย3างไร?  
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ส.วนที่ 3: ภาคการผลิตที่ต)องให)ความสนใจเปoนพิเศษ 

จากสถานการณeในภูมิภาคต3างๆ ที ่เก ิดขึ ้นเมื ่อระเบียบโลกกำลังเปลี ่ยนแปลงอย3างมีพลวัต 

เช3นเดียวกับสถานการณeในประเทศไทยที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในมิติการเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจ 

และสังคม-วัฒนธรรม ทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในประเทศเอง และผลกระทบที่เกิดจากปèจจัยภายนอกประเทศ  

เทคโนโลยีที่สร8างความปèµนปqวน (Disruptive Technology) ที่ประกอบการตัวเร3งปฏิกิริยาอย3างการแพร3

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุeใหม3 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นอย3างฉับพลัน รุนแรง และส3งผลกระทบไปทุก

ภาคส3วนทั้งในภาคเศรษฐกิจแท8จริง  ไม3ว3าจะเปsนภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ หรือในภาค

การเงินที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น คำถามที่สำคัญ คือ ประเทศไทยมีความพร8อมมากน8อย

เพียงใดต3อการเปล่ียนแปลงท่ีมีพลวัตสูงเช3นน้ี 

เศรษฐกิจไทยพึ่งพาอาศัยสอดประสานสัมพันธeกันอย3างยิ่งกับปรากฏการณeที่เรียกว3า Global Value 

Chains (GVCs) หรือ ห3วงโซ3มูลค3าระดับโลก โดยเฉพาะในช3วงเวลาราว 4 ทศวรรษที่ผ3านมา  จากปu 1980 - 

2020 ประเทศไทยพึ่งพา ยึดโยง สอดประสาน เข8าเปsนส3วนหนึ่งกับห3วงโซ3มูลค3าเดียวกันกับจีน ญี่ปุqน เกาหลี 

และอาเซียน  ยิ่งเวลาผ3านไปไทยและประชาคมอาเซียนก็ยิ่งยึดโยงกับ GVCs มากยิ่งขึ้น และผลกระทบทางลบ

จากการยึดโยงเข8าเปsนส3วนหน่ึงของ GVCs ดังกล3าวก็เกิดข้ึนเม่ือฟèนเฟ∞องหรือโซ3ข8อหน่ึงเกิดการหยุดชะงัก 

ถึงแม8ในระยะหลังปu 2016 ภายใต8นโยบาย Reshoring ของประธานาธิบดี โดนัลดe ทรัมป∂ ที่พยายาม

ส3งสัญญาณให8บริษัทข8ามชาติสหรัฐอเมริกา “Return-Manufacturing-Home” รวมทั้งการวางกฎกติกา

การค8าและการลงทุนใหม3ระหว3างสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา ภายใต8ข8อตกลงใหม3ในนาม US-

Mexico-Canada Agreement (USMCA) ที่เข8ามาแทนที่เขตการค8าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA ซึ่งเกิดข้ึน

พร8อมกับการประกาศสงครามการค8าของสหรัฐอเมริกาต้ังแต3คร่ึงหลังของปu 2018  

ทั้งหมดนี้ทำให8ดูเสมือนว3าโลกในอนาคตอันใกล8จะแบ3งแยกออกเปsน 2 ห3วงโซ3มูลค3า ด8านหนึ่งคือ 

GVCs ที่อยู3ในทวีปเอเชียที่เชื่อมโยงเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต8เข8าด8วยกัน ในขณะที่อีก 

GVCs หนึ่งพยายามท่ีจะเชื่อมโยงอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต8เข8าด8วยกัน คำถามคือ แล8วไทย

เราควรจะวางตำแหน3งแห3งท่ีและผูกพันการค8าและการลงทุนของไทยเข8าไปในห3วงโซ3ไหน 

แน3นอนปèจจุบันเราพ่ึงพาห3วงโซ3ของทวีปเอเชียอย3างมาก และเม่ือถามไถ3พูดคุยกับผู8ประกอบการ เราก็

มักจะพบเสมอๆ ว3าการที่ไทยจะไปเชื่อมโยงกับห3วงโซ3มูลค3าทางด8านอเมริกากลาง หรืออเมริกาใต8 เพื่อไปใช8

ประโยชนeจากทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรแรงงาน กลับเปsนเรื่องยากถึงระดับที่แทบจะเปsนไปไม3ได8 ท้ัง

จากปèญหาระยะทางท่ีไกล ต8นทุนโลจิสติกสeท่ีสูง รวมท้ังสภาพสังคม-วัฒนธรรม และข8อจำกัดด8านภาษา (ภาษา

สเปนและภาษาโปรตุเกส) ซ่ึงผู8ประกอบการไทยแทบจะไม3มีประสบการณeและความเช่ียวชาญ น่ันทำให8ไทยเรา
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ยังพึ่งพิงพึ่งพาและเปsนห3วงโซ3อุปทานของเอเชียเปsนหลัก แต3คำถามสำคัญคือ แล8วเราจะลดความเสี่ยงจากการ

พ่ึงพาภาคต3างประเทศผ3าน GVCs มากจนเกินไปได8อย3างไร 

ผู8ประกอบการไทยสมควรอย3างยิ่งที่จะพิจารณาการแบ3งแยกการผลิต (Product Fragmentation)   

ท่ีแต 3 เด ิม เน 8น เฉพาะแนวด ิ ่ ง  (Vertical Intra- Industry Trade ( IIT)  and/or Vertical Foreign Direct 

Investment (FDI)) ที ่เน8นการกระจายขั้นตอนการผลิตในแต3ละระดับไปในหลายๆ พื้นที ่ทางภูมิศาสตรe 

(อาจจะในหลายๆ ประเทศ หรือในหลายๆ ภูมิภาค) เพ่ือช3วงชิงความได8เปรียบจากแต3ละพ้ืนท่ี ไปให8ความสนใจ

มากขึ้นในการตั้งโรงงานที่เปsนขั้นตอนการผลิตเดียวกันในหลายๆ พื้นที่ลักษณะแนวขนาน (Horizontal IIT 

and/or Horizontal FDI) โดยการค8าและการลงทุนในลักษณะนี้จะเปsนการกระจายความเสี่ยงหากขั้นตอน

การผลิตขั ้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต8องถูกปzดตัวลง (ในกรณีนี ้เปsนผลมาจากการแพร3ระบาดของเชื ้อไวรัส) 

ผู8ประกอบการก็ยังสามารถดึงเอาผลผลิตขั้นต8นและขั้นกลางจากโรงงานที่เหมือนๆ กันในพื้นที่อื่นๆ มาใช8ทำ

การผลิตไปได8  โดยภูมิภาคที่เปsนโอกาสใหม3สำหรับผู8ประกอบการไทยอาจจะหมายถึงอินเดียและเอเชียใต8 โลก

มุสลิมที่สามารถเข8าถึงได8ด8วยเพื่อนบ8านอาเซียนในโลกมลายู หรือการเข8าถึงเศรษฐกิจเกิดใหม3ต3างๆ ที่มี

เศรษฐกิจขยายตัวอย3างต3อเนื่อง  เหล3าน้ีคือพื้นที่ที่น3าสนใจในการกระจายความเสี่ยงในลักษณะดังกล3าว  ทั้งน้ี 

เนื่องจากเปsนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณeไปด8วยทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานที่มีทั้งคุณภาพ และปริมาณ ในอัตรา

ค3าจ8างที่ยังไม3สูงจนเกินไป  รวมทั้งยังมีเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่ใกล8เคียงกับไทย และยังเปsนพื้นที่ที่ไม3

ไกลจากประเทศไทยจน เกินไป ทำให8ยังคงความสะดวกในการเข8าไปควบคุมดูแลการผลิตได8อย3างใกล8ชิด  

รวมทั้งยังเปsนพื้นที่เปmาหมายที่สอดคล8องกับนโยบายของประเทศที่เปsนพันธมิตรทางการค8าและการลงทุนของ

ไทย ไม3ว3าจะเปsน จีน เกาหลี และญี่ปุqน ซึ่งก็พยายามขยายโอกาสทางการค8าและการลงทุนเข8าไปในพื้นที่น้ี

เช3นเดียวกัน 

อีกประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่ต8องพิจารณาอย3างใกล8ชิด คือ การกระจายตัวของการผลิตเข8าสู3ยุคที่ 3 

(The Third Unbundling) ที ่อาจจะทำให8ภาคการผลิตบางภาคที่มีห3วงโซ3ที ่อาจจะสูญเสียความสามารถ

ทางการแข3งขันลงไป  การเข8าสู3 The Third Unbundling มาแน3 และมาเร็วกว3าที่คิดแน3นอน โดยเฉพาะเมื่อมี

การระบาดของ โควิด-19 เปsนตัวเร3ง คำถามที่สำคัญคำถามสุดท8ายก็คือ ประเทศไทยและอาเซียนที่เคยปรับตัว

อย3างแรงตลอดทศวรรษ 1980-1990 ทำให8เราตามทัน 2nd Unbundling แล8วเข8าเปsนส3วนหนึ่งของห3วงโซ3

อุปทานระดับโลกจนสร8างความมั ่งคั ่งมาตลอด นาทีน้ีประเทศไทยพร8อมหรือไม3ที ่จะเข8าสู 3 The 3rd 

Unbundling  ภาคการผลิตในประเทศไทยยังเปsนข8อของห3วงโซ3ท่ียังมีความจำเปsนและได8ไปต3อ หรือเราจะเปsน

ข8อของห3วงโซ3ท่ีถูกตัดท้ิงได8 

และเพื ่อตอบคำถามทั้งหมดนี้ คณะผู8วิจัยเชื ่อว3าภาคการผลิตบางภาคการผลิตของไทยยังคงมี

ศักยภาพสูง  โดยอุตสาหกรรมท่ียังจะอยู3รอดปลอดภัยและสามารถพัฒนาต3อยอดได8อย3างย่ังยืนต8องมีคุณสมบัติ 

1) ยึดโยงกับแหล3งวัตถุดิบหลักซึ่งอยู3ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมท3องเที่ยว บริการ
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เสริมสร8างสุขภาพ (Wellness Industry) และบริการทางการแพทยe ฯลฯ และ/หรือ ข8อ 2) เปsนภาคการผลิตท่ี

ภาระงานสามารถแยกย3อยออกเปsนส3วนๆ (Task Divided) และประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่สามารถทำงานใน

ข้ันตอนน้ันๆ ได8 อาทิ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรe งานออกแบบทางสถาปèตยกรรม งานวิศวกรรม ท่ีงาน 1 

โครงการใหญ3 สามารถแยกย3อยเปsนส3วนงานย3อยๆ และสามารถกระจายงานย3อยๆ เหล3านี้ ไปให8บุคลากรที่มี

ความรู8ความสามารถทำภาระงานในส3วนย3อยๆ ข8ามประเทศได8ผ3านระบบโทรคมนาคมสมัยใหม3 ซึ่งนั่นทำให8

หากประเทศไทยพัฒนาแหล3งทรัพยากรทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลอย3างถูกแนวทางตาม

ระเบียบโลกใหม3ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล8 ประเทศไทยก็ยังคงสามารถดำรงตนอยู3ในห3วงโซ3มูลค3าการผลิต

ระดับโลก (Global Value Chains: GVCs) ท่ีเปล่ียนแปลงสภาวะไปได8อย3างย่ังยืน 

และเม่ือพิจารณาร@วมกับสถานการณPปrจจุบันท่ีมีกระแพร@ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุPใหม@ 
(โควิด-19) ที่ส@งผลกระทบโดยตรงต@อสังคม และสุขภาพ เปvาหมายการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น 1-3 ปx จะตIองเนIนเปvาหมายการพัฒนาอย@างยั่งยืน โดยเฉพาะการสรIางสุขภาวะและความสุข
อย@างยั่งยืนใหIกับประชาชน ในขณะที่เปvาหมายเดิมคือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย@างมีเสถียรภาพ 
สามารถพ่ึงพาตนเองไดI คงเป=นเปvาหมายท่ีตIองพิจารณาในระยะกลาง-ระยะยาว ในอีก 3-5 ปxข้ึนไป 

ดังนั้นในส3วนที่ 3 คณะผู8วิจัยจะกล3าวถึง 4 อุตสาหกรรมไทยที่จะทำการศึกษาต3อไปในรายละเอียด 

อันได8แก3 1) อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry) 2) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High-Technology-

Industry) 3) อุตสาหกรรมการท3องเที่ยวและการเสริมสร8างสุขภาพ (Tourism and Wellness Industry) 

และ 4) อุตสาหกรรมความคิดสร8างสรรคe (Creative Industry)  
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3.1 อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry)  

“อุตสาหกรรมเกษตร” เปsนคำที่มีความหมายกว8างครอบคลุมกิจกรรมในหลายหลายภาคการผลิต 

แม8แต3องคeการอาหารและเกษตรแห3งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations: FAO) เองก็ยังมีการถกเถียงถึงการให8คำจำกัดความและขอบเขตของภาคการผลิตที่อยู3ภายใต8คำว3า

อุตสาหกรรมการเกษตร โดย Brian Clarke (2000) พยายามให8คำนิยามว3า อุตสาหกรรมเกษตร คือ 

อุตสาหกรรมที ่ใช8วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร ขนาดของวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกษตรมีความ

หลากหลาย ตั้งแต3ระดับครัวเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ3 กระจายตัวกันอยู3ทั้งในพื้นที่ชนบท

ห3างไกลไปจนในเขตเมืองที่ได8รับการพัฒนา อุตสาหกรรมการเกษตรทำให8เกิดการจ8างงานจำนวนมหาศาลท่ัว

โลก โดยกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรมีในทุกรูปแบบในทุกระดับ ตั้งแต3การผลิตแบบด้ังเดิมที่พึ่งพา

ธรรมชาติและแรงงานไปจนถึงการใช8เครื ่องจักร และอุปกรณeที ่ใช8เทคโนโลยีที ่ทันสมัยที ่สุด  นั ่นทำให8

อุตสาหกรรมเกษตรมีความหลากหลาย ทั้งในมิติของขนาดและในมิติของเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งสามารถ

จำแนกกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรหลักๆ ออกได8ดังน้ี  

• การจัดสินค8าเกษตร (Storage) 

• กระบวนการก3อนและหลังการกระจายสินค8าเกษตร (Pre- and Post-Distribution) 

• บรรจุภัณฑeและการตลาด (Packaging and Marketing) 

• อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage Industries) 

• อุตสาหกรรมเส8นใยและส่ิงทอ (Fibers and Textiles) 

• โรงฆ3าสัตวeและการแปรรูปเนื ้อสัตวeและหนังสัตวe และอุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวข8อง (Abattoirs, and 

Associated Meat Processing and Leathers Industries) 

• อุตสาหกรรมขนส3ง (Transport) 

• เคร่ืองจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Farm and Agro-Industrial Machinery) 

• อาหารสัตวe (Animal Feeds) 

• เคมีภัณฑeทางการเกษตรซึ่งรวมถึงสารกำจัดศัตรูพืชและปุüย (Farm Chemicals, Including Pesticides 

and Fertilisers) 

และหากใช8มาตรฐาน Central Product Classification (CPC) องคeการอาหารและและเกษตรแห3ง

สหประชาชาติมีข8อเสนอแนะ ว3าอุตสาหกรรมเกษตรจะคลอบคลุมในรายภาคการผลิตตามการจำแนกของ 

CPC version 2.1 ดังน้ี (Ramaschiello, 2015) 
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0 - Agriculture, forestry and fishery products 

01 - Products of agriculture, horticulture and market gardening 

02 - Live animals and animal products (excluding meat) 

03 - Forestry and logging products 

04 - Fish and other fishing products 

1 - Ores and minerals; electricity, gas and water 

16 - Other minerals 

2 - Food products, beverages and tobacco; textiles, apparel and leather products 

21 - Meat, fish, fruits, vegetables, oils and fats 

22 - Dairy products and egg products 

23 - Grain mill products, starches and starch products; other food products 

24 – Beverages 

25 - Tobacco products 

26 - Yarn and thread; woven and tufted textile fabrics 

27 - Textile articles other than apparel 

28 - Knitted or crocheted fabrics; wearing apparel 

29 - Leather and leather products; footwear 

3 - Other transportable goods, except metal products, machinery and equipment 

31 - Products of wood, cork, straw and plaiting materials 
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32 - Pulp, paper and paper products; printed matter and related articles 

34 - Basic chemicals 

36 - Rubber and plastics products 

38 - Furniture; other transportable goods n.e.c. 

39 - Wastes or scraps 

4 - Metal products, machinery and equipment 

44 - Special-purpose machinery 

6 - Distributive trade services; accommodation, food and beverage serving services; transport 

services; and electricity, gas and water distribution services 

61 - Wholesale trade services 

63 - Accommodation, food and beverage services 

66 - Rental services of transport vehicles with operators 

ในขณะที่คำจำกัดความของอุตสาหกรรมเกษตรที่นิยมอ8างอิงกันได8ประเทศไทย คือ คำนิยามโดย 

ศาสตราจารยeกิตติคุณ ดร.ทองโรจนe อ3อนจันทรe แห3งคณะเศรษฐศาสตรe มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรe ที่กล3าวว3า 

อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry) เปsนธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ประเภทหนึ่ง จัดอยู3ในธุรกิจ

การเกษตรประเภทการผลิตและการแปรรูป (Production and Processing) เปsนการดำเนินการทั้งส3วนของ

การผลิต คือ การเกษตรกรรม เพ่ือให8ได8ผลผลิตมาใช8เปsนวัตถุดิบและเปsนการดำเนินการในส3วนของการแปรรูป 

คือการนำเอาวัตถุดิบมาทำให8เปsนผลิตภัณฑeต3างๆ ทั้งจากตัวของวัตถุดิบโดยตรง และจากผลพลอยได8ของ

วัตถุดิบนั้น โดยเครื่องจักรกล ด8วยระบบการดำเนินการผลิตแบบอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งการจัดจำหน3าย

ผลิตภัณฑeที่ผลิตได8 โดยให8มีการสูญเสียน8อยที่สุด และยังให8คำนิยามธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) คือ การ

ดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข8องกับการผลิตและการจัดจำหน3ายปèจจัยการผลิตสินค8าเกษตร กิจกรรมการผลิตใน

ฟารeม การเก็บรักษา การแปรรูป และการจัดจำหน3ายสินค8าเกษตรและผลิตผลพลอยได8จากสินค8าเกษตร (ทอง

โรจนe อ3อนจันทรe อ8างถึงใน จิรพัชรe บุญชัด, 2019) 
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จากคำจำกัดความข8างต8นทั้งในระดับนานาชาติขององคeการอาหารและเกษตรฯ และคำจำกัดความ

ของนักวิชาการชาวไทย จะเห็นได8ว3าอุตสาหกรรมเกษตรเปsนภาคการผลิตท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงในทุก

อุตสาหกรรมย3อย และเมื ่อพิจารณาถึงรูปแบบการกระจายตัวของการผลิตในยุคที ่ 2 (The Second 

Unbundling) ท่ีมีเทคโนโลยีใหม3ๆ อาทิ หุ 3นยนตe และระบบปèญญาประดิษฐeที ่มีระดับราคาลดลงอย3างมี

นัยสำคัญ จนการผลิตบางข้ันตอนท่ีเคยพ่ึงพาแรงงานมนุษยeในการประกอบช้ินงาน ฐานการผลิต (Production 

Base) จะยังตั้งอยู3เพียงเฉพาะในประเทศที่มีความได8เปรียบเนื่องจากเปsนเจ8าของหรือเปsนผู8ผลิตวัตถุดิบ และ/

หรือ เปsนเจ8าขององคeความรู8ในการผลิตในขั้นตอนการผลิตหลัก อุตสาหกรรมเกษตรจึงเปsนอุตสาหกรรมที่ตอบ

โจทยeทั ้ง 2 ข8อในยุค the 2nd Unbundling เนื ่องจากไทยสามารถผลิตได8ทั ้งวัตถุดิบหลักคือผลิตภัณฑe

การเกษตรที่มีทั้งปริมาณและความหลากหลาย รวมทั้งยังมีเทคโนโลยีและองคeความรู8ตั้งแต3การปลูก ดูแล เก็บ

เกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvesting)  พัฒนาสายพันธุe แปรรูป บรรจุภัณฑe การตลาด และการจัด

จำหน3าย โดยมีการสร8างโมเดลในการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นจากผู8ประกอบการไทยที่ทำกิจการในภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรมาอย3างต3อเนื่องยาวนาน และในปèจจุบันก็ยังสามารถขยายกิจการออกไปลงทุนใน

ระดับโลกได8แล8ว 

ในด8านการสนับสนุนของภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาว3า อุตสาหกรรมเกษตรเปsน

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและสอดคล8องกับแนวทางการส3งเสริมอุตสาหกรรมของกระทรวงที่เน8นพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อเปsนการสร8างความเข8มแข็งจากภายใน ทั้งภาคอุตสาหกรรม การลงทุน การค8า 

และบริการ จะต8องส3งเสริมกันเพ่ือกระจายความเจริญสู3จังหวัดต3างๆ ให8มีการพ่ึงพาตนเอง เพราะการพ่ึงตนเอง 

คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ทำ ให8ขนาดเศรษฐกิจภายในโตขึ้น และเปsนการสร8างภูมิคุ8มกันไม3ให8วิกฤติ

จากภายนอกมากระทบ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) 

อย3างไรก็ตาม เพื่อให8การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให8ประเทศไทยมีศักยภาพสูงขึ้นในห3วงโซ3มูลค3า

ในระดับโลก (Global Value Chains: GVCs) ปèจจัยสำคัญที ่ไทยต8องให8ความสำคัญมากเปsนพิเศษคือ  

1) ปริมาณและคุณภาพผลผลิตมีความไม3แน3นอนสูง 2) ผลผลิตมีอายุสั ้น และคุณภาพเสื่อมไปตามเวลา  

3) ผลผลิตหลายประเภทนั้นเก็บเกี่ยวหรือจับได8เปsนฤดูกาล 4) ผลผลิตส3วนใหญ3ต8องมีการแบ3งชั้นหรือเกรด  

5) เก ี ่ยวข8องกับความปลอดภัยในการบริโภค 6) การวิจ ัยและพัฒนาผลิตภัณฑeใหม3 7) ต8องพึ ่งพา

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และ 8) การเคล่ือนย8ายและการขนส3งผลผลิตต8อง

ทำด8วยความระมัดระวังเปsนพิเศษ (พรธิภา องคeคุณารักษ, 2009) 

โดยศูนยeพยากรณeเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค8าไทย ได8ทำการสำรวจผู8ประกอบการ

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทย ถึงความต8องการให8รัฐบาลสนับสนุนนโยบาย/มาตรการ และพบว3า 

ร8อยละ 38.25 ของกลุ3มตัวอย3างต8องการสนับสนุนด8านเงินทุน ร8อยละ 27.04 ต8องการความช3วยเหลือด8าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร8อยละ 18.94 ต8องการมาตรการด8านภาษี ร8อยละ 10.6 ต8องการการจัดอบรวม
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ความรู8 และอีก 2 นโยบายและมาตรการที่ผู8ประกอบการ ร8อยละ 3.06 และ 2.11 ต8องการคือ ด8านการวิจัย

และพัฒนา และด8านกฎระเบียบข8อบังคับอ่ืนๆ ตามลำดับ (ศูนยeพยากรณeเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2561) 
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3.2 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High-Technology-Industry)  

ณ ปèจจ ุบ ันการปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรมคร ั ้ งท ี ่  4 (the 4th Industrial Revolution: 4IR) หร ือยุค

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ทำให8ทุกประเทศในโลกต8องเร3งปรับตัว พัฒนาศักยภาพการผลิตให8เท3าทัน

กับการผลิตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง 

องค eการเพ ื ่อความร 3วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-

operation and Development: OECD) เร่ิมต8นสร8างเกณฑeการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมตามลำดับช้ัน

ของเทคโนโลยีในปu 1997 โดยบทความของ Thomas Hatzichronoglou ซึ่งอธิบายแนวทางการจัดลำดับ

ประเภทอุตสาหกรรมตามลำดับความเข8มข8นทางเทคโนโลยีตามอัตราส3วนเงินค3าใช8จ3ายในการวิจัยและพัฒนา

ต3อมูลค3าเพิ ่มของผลิตภัณฑe (the ratio of R&D expenditure to value added) ทำให8 OECD สามารถ

จำแนกอุตสาหกรรมออกเปsน 4 ประเภท คือ ได8แก3 (Hatzichronoglou, 1997) 

1) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High-Technology) สัดส3วน R&D/Value-Added ที่ระดับสูงกว3า 

10 

2) อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีระด ับกลางค 3อนไปทางส ูง (Medium-High-Technology) ส ัดส 3วน 

R&D/Value-Added ท่ีระดับ 3.3-10 

3) อุตสาหกรรมเทคโนโลย ีระด ับกลางค 3อนไปทางต ่ำ (Medium-Low-Technology) ส ัดส 3วน 

R&D/Value-Added ท่ีระดับ 1-3.3 

4) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับต่ำ (Low-Technology) สัดส3วน R&D/Value-Added ที่ระดับต่ำกว3า 

1 

แผนภาพท่ี 2.21 :การจำแนกประเภทอุตสาหกรรมตามรหัสประเภทสินค8าและบริการตามระดับเทคโนโลยี 
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โดยตามการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมตามรหัสประเภทสินค8าและบริการ (International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities: ISIC) ISIC Rev.3 ได 8จำแนกประเภท

สินค8าตามระดับเทคโนโลยีดังแผนภาพท่ี 2.21 (OECD, 2011) 

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลวางแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ให8เปsน

แบบจำลองทางเศรษฐกิจที่มีจุดมุ3งหมายเพื่อปลดล็อกประเทศจากความท8าทายทางเศรษฐกิจหลายประการท่ี

เกิดจากรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตซึ ่งให8ความสำคัญกับการเกษตร (ประเทศไทย 1.0), 

อุตสาหกรรมเบา (ประเทศไทย 2.0) และอุตสาหกรรมขั้นสูง (ประเทศไทย 3.0) ความท8าทายเหล3านี้รวมถึง 

“กับดักรายได8ปานกลาง (Middle Income Trap)”,“ กับดักที่ไม3เท3าเทียม (Inequality Trap)” และ“ กับดัก

ที่ไม3สมดุล (Imbalanced Trap)” วัตถุประสงคeของแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ถูกวางไว8 4 ประการ 

ได8แก3 (Ministry of Foreign Affairs, 2015) 

1) ความเจริญรุ3งเรืองทางเศรษฐกิจ: เพื่อสร8างเศรษฐกิจฐานมูลค3าที่ขับเคลื่อนด8วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และ

ความคิดสร8างสรรคe แบบจำลองนี้มีวัตถุประสงคeเพื่อเพิ่มค3าใช8จ3ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เปsนร8อย

ละ 4 ของ GDP เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให8เต็มกำลังการผลิตร8อยละ 5-6 ภายในปu 2020 และ

เพิ ่มรายได8ประชาชาติต3อหัวจาก 5,470 ดอลลารeสหรัฐอเมริกา ในปu 2014 เปsน 15,000 ดอลลารe

สหรัฐอเมริกา ภายในปu 2032 

2) ความเปsนอยู3ที่ดีทางสังคม: เพื่อสร8างสังคมที่ก8าวไปข8างหน8าโดยไม3ทิ้งใครไว8เบื้องหลัง (Inclusiveness) 

ด8วยการตระหนักถึงศักยภาพของสมาชิกทุกคนในสังคม เปmาหมายคือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจาก 

GINI 0.465 ในปu 2556 เหลือ GINI 0.36 ในปu 2575 เปลี่ยนเปsนระบบสวัสดิการสังคมภายใน 20 ปuและ

พัฒนาอย3างน8อย 20,000 ครัวเรือนเปsน “เกษตรกรอัจฉริยะ Smart Farmer” ภายใน 5 ปu 

3) การเพิ่มคุณค3าของมนุษยe: เปลี่ยนคนไทยให8เปsน “มนุษยeที่มีความสามารถในศตวรรษที่ 21 (Competent 

human beings in the 21sth Century)” และ“คนไทย 4.0 (Thais 4.0)” มาตรการภายใต8 Thailand 

4.0 จะยกระดับ HDI ของประเทศไทยจาก 0.722 เปsน 0.8 หรือ 50 อันดับแรกของประเทศภายใน 10 ปu 

ดำเนินนโยบายสนับสนุนให8มหาวิทยาลัยไทยอย3างน8อย 5 แห3งติดอันดับหน่ึงใน 100 สถาบันอุดมศึกษาช้ัน

นำของโลกภายใน 20 ปu 

4) การคุ8มครองส่ิงแวดล8อม: เพื่อเปsนสังคมที่น3าอยู3ที่มีระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับตัวต3อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสังคมคารeบอนต่ำ เปmาหมายคือการพัฒนาอย3างน8อย 10 เมืองให8เปsนเมืองท่ีน3าอยู3ท่ีสุด

ของโลกลดความเส่ียงจากการก3อการร8าย 

และเพื่อให8การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เกิดข้ึนได8 รัฐบาลไทยจะให8การส3งเสริมภาคการผลิตหลัก 5 

ภาคอันได8แก3 (Ministry of Commerce, 2015) 
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1) อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และ เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture and Biotechnology) 

2) ภาคบริการสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทยe (Health and Medical Technology) 

3) อุตสาหกรรมหุ 3นยนตe อุปกรณeอัจฉริยะ และ เมคคาทรอนิคสe2 (Robotics, Smart Devices and 

Mechatronics) 

4) ปèญญาประดิษฐe และ อุปกรณeทุกประเภทที่เชื่อมโยงเครือข3ายอินเตอรeเน็ต (Artificial Intelligence and 

Internet of Things) 

5) เศรษฐกิจสร8างสรรคe, เศรษฐกิจวัฒนธรรม และภาคบริการที่มีมูลค3าสูง (Creativity, Culture and High 

Value Services) 

และในด8านการส3งเสริมการลงทุน ประเทศไทยจะสนับสนุน ส3งเสริม และคุ8มครองการลงทุน โดยให8

สิทธิพิเศษต3างๆ เพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรม 2 กลุ3ม ได8แก3 (Board of Investment, n.d.) 

1. 5 First S-Curve 

1.1. อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวิภาพ (Agricultural and Biotechnology) 

1.2. อุปกรณeอิเล็กทรอนิกสeอัจฉริยะ (Smart Electronics) 

1.3. บริการทางการแพทยeและการเสริมสร8างสุขภาพ (Affluent Medical and Wellness Tourism) 

1.4. ยานยนตeแห3งอนาคต (Next-Generation Automotive) 

1.5. อุตสาหกรรมอาหาร (Food for the Future) 

2. 5 New S-Curve 

2.1. เช้ือเพลิงชีวภาพ และชีวเคมี (Biofuels and Biochemical) 

2.2. เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

2.3. บริการเพ่ือเปsนศูนยeกลางการรักษาพยาบาล (Medical Hub) 

2.4. อุตสาหกรรมหุ3นยนตe (Automation and Robotics) 

2.5. อุตสาหกรรมอากาศยานและโลจิสติกสe (Aviation and Logistics) 

จะเห็นได8ว3าภาคการผลิตที่ประเทศไทยต8องการส3งเสริมทั้งหมดล8วนแต3ต8องการให8ไทยเปsนหนึ่งใน

ผู8ผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช8เทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งก็สอดคล8องกับการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของการผลิต 

ท้ังเพ่ือการเสริมสร8างความแข็งแกร3งเพ่ือถึงให8การผลิตในยุค the 2nd Unbundling ยังคงต้ังอยู3ในประเทศไทย

และยังเสริมสร8างโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมที ่ม ีการกระจายตัวของการผลิตในยุคที ่ 3 (The Third 

Unbundling) โดยอุตสาหกรรมที่ยังสามารถจะพัฒนาได8อย3างยั่งยืนในทั้ง 2 ยุคนี้ ต8องมีคุณสมบัติ 1) ยึดโยง

 
2 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสH (Mechatronics Engineering) เป[นสหวิทยาการเชิงประยุกตH ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว6าดdวย วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสH วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ วิทยาการคอมพิวเตอรH และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการเขdาดdวยกันเพื่อการ
ออกแบบและสรdางผลิตชิ้นส6วนและผลิตภัณฑH 
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กับแหล3งวัตถุดิบหลักซึ่งอยู3ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมท3องเที่ยว บริการเสริมสร8าง

สุขภาพ (Wellness Industry) และบริการทางการแพทยe ฯลฯ และ/หรือ ข8อ 2) เปsนภาคการผลิตที่ภาระงาน

สามารถแยกย3อยออกเปsนส3วนๆ (Task Divided) และประเทศมีทรัพยากรบุคคลที่สามารถทำงานในขั้นตอน

นั้นๆ ได8 อาทิ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรe งานออกแบบทางสถาปèตยกรรม งานวิศวกรรม ที่งาน 1 

โครงการใหญ3 สามารถแยกย3อยเปsนส3วนงานย3อยๆ และสามารถกระจายงานย3อยๆ เหล3านี้ ไปให8บุคลากรที่มี

ความรู8ความสามารถทำภาระงานในส3วนย3อยๆ ข8ามประเทศได8ผ3านระบบโทรคมนาคมสมัยใหม3 ซึ่งนั่นทำให8

หากประเทศไทยพัฒนาแหล3งทรัพยากรทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลอย3างถูกแนวทางตาม

ระเบียบโลกใหม3ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล8 ประเทศไทยก็ยังคงสามารถดำรงตนอยู3ในห3วงโซ3มูลค3าการผลิต

ระดับโลก (Global Value Chains: GVCs) ท่ีเปล่ียนแปลงสภาวะไปได8อย3างย่ังยืน 
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3.3 อุตสาหกรรมการท.องเที ่ยวและการเสริมสร)างสุขภาพ (Tourism and Wellness 

Industry)  

ภาคบริการการท3องเที่ยวถือเปsนภาคการผลิตที่มีความสำคัญมากที่สุดภาคการผลิตหนึ่งของประเทศ

ไทย โดยตลอดช3วง 5 ปuที่ผ3านมา (2504-2019) การท3องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข8อง (โรงแรม อาหารเครื่องด่ืม 

ค8าปลีก และขนส3งผู8โดยสาร) สร8างรายได8เฉลี่ยปuละ 2.9 ล8านล8านบาท หรือเทียบเท3ากับร8อยละ 20 ของมูลค3า

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของปu 2018 และภาคการท3องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข8องยังดูดซับการจ8าง

แรงงานของไทยมากกว3า 7.7 ล8านคน หรือในราวร8อยละ 20 ของการจ8างงานรวมในปu 2019 (ดอน นาครทรรพ

, 2563)  

ในระดับนานาชาติ ประเทศไทยถือเปsนหน่ึงในจุดหมายปลายทางสำคัญของการท3องเที่ยว โดยในปu 

2019 มีนักท3องเที่ยวต3างชาติเดินทางเข8ามาในประเทศไทยสูงถึง 39,797,406 คน เพิ่มขึ้นจากปuก3อนหน8าร8อย

ละ 4.24 เฉพาะรายได8ที ่ประเทศไทยรับจากนักท3องเที ่ยวต3างชาติมีประมาณการขึ ้นต่ำอยู 3ท ี ่ระดับ 

1,933,368.23 ล8านบาทในปu 2019 โดยกลุ3มนักท3องเที่ยวต3างชาติกลุ3มใหญ3ที่สุดที่เดินทางเข8ามาในประเทศ

ไทยและอัตราการขยายตัวในปu 2019 เมื่อเทียบกับปu 2018 ได8แก3 นักท3องเที่ยวจีน จำนวน 10,994,721 คน

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร8อยละ 4.36 นักท3องเที่ยวอาเซียน จำนวน 10,626,511 คน ขยายตัวเพิ่มข้ึนร8อยละ 4.27 

และอันดับที่ 3 ซึ่งถือเปsนกลุ3มนักท3องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในการส3งเสริมการท3องเที่ยวในอนาคต นั่นคือ 

นักท3องเที่ยวอินเดีย ที่เดินทางเข8ามาในประเทศไทยจำนวน 1,995,516 คน แต3มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน

ถึงร8อยละ 24.85 เมื่อเทียบกับปu 2018 โดยนักท3องเที่ยวต3างชาติกลุ3มที่ยังคงมีจำนวนมากและขยายตัวอย3าง

ต3อเนื่องในลำดับรองลงมาคือ เกาหลี ญี่ปุqน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยนักท3องเที่ยวกลุ3มที่มีรายจ3ายในการ

ท3องเที่ยวในประเทศไทยสูงที่สุดได8แก3 จีน อาเซียน รัสเซีย ญี่ปุ qน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 

(กระทรวงการท3องเท่ียวและกีฬา, 2563A, 2563B) 

ปzติ ศรีแสงนาม และคณะ เคยศึกษาประเมินผลกระทบและความสัมพันธeของนโยบายการค8าระหว3าง

ประเทศ ความเหลื่อมล้ำ และการเจริญเติบโตอย3างสมดุล ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ8านในอนุ

ภูมิภาคลุ3มแม3น้ำโขง โดยมีกรณีศึกษาของภาคการบริการส3งเสริมสุขภาพ ซึ่งตามคำนิยามของสถาบัน Global 

Wellness Institute (GWI) จำแนกภาคบริการที ่ภายใต8ขอบเขตของอุตสาหกรรมการส3งเสริมสุขภาพ 

(Wellness Industry) ออกเปsน 10 อุตสาหกรรมย3อย ได8แก3 อุตสาหกรรมความงามและการชะลอวัย (Beauty 

and Anti-Aging) อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอินทรียe อาหารเสริมและผลิตภัณฑeลดน้ำหนัก 

(Healthy Eating/ Nutrition/ Weight Loss) อุตสาหกรรมสถานออกกำลังกาย (Fitness & Mind-Body) 

อุตสาหกรรมการท3องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Wellness Tourism) อุตสาหกรรมสุขภาพเชิงปmองกัน (Preventive/ 

Personalized Health)  อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า ท า ง เ ล ื อ ก  ( Complementary/  Alternative Medicine) 

อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพยeที่เกี่ยวข8องกับสุขภาพ (Wellness Lifestyle Real Estate) อุตสาหกรรม
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สปา (Spa Industry) อุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวข8องกับน้ำพุร8อนและความร8อนใต8พิภพ (Thermal/ Mineral 

Springs) และอุตสาหกรรมการสร8างสุขภาวะในสถานท่ีทำงาน (Workplace Wellness) (ปzติ ศรีแสงนาม และ

คณะ, 2559) โดยในปu 2017 มูลค3าของภาคบริการส3งเสริมสุขภาพทั่วโลกมีมูลค3าสูงถึง 4.5 ล8านล8านดอลลารe

สหรัฐอเมริกา หรือคิดเปsนร8อยละ 5.3 ของมูลค3าผลผลิตมวลรวมของทั้งโลก (World GDP) และมีอัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ยระหว3างปu 2013-2017 อยู3ที ่ร8อยละ 5.8 ต3อปu โดยอุตสาหกรรมความงามและการชะลอวัย 

(Beauty and Anti-Aging) มีมูลค3าสูงที่สุดถึง 1.083 ล8านล8านดอลลารeสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือ

สุขภาพ อาหารอินทรียe อาหารเสริมและผลิตภัณฑeลดน้ำหนัก (Healthy Eating/ Nutrition/ Weight Loss) 

มีมูลค3า 702 พันล8านดอลลารeสหรัฐอเมริกา และอันดับท่ี 3 อุตสาหกรรมการท3องเท่ียวเชิงคุณภาพ (Wellness 

Tourism) มีมูลค3า 639 พันล8านดอลลารeสหรัฐอเมริกา (Global Wellness Institute, 2018) 

โดยทั้ง 10 ภาคบริการย3อยที่อยู3ภายใต8อุตสาหกรรมการส3งเสริมสุขภาพเปsนอุตสาหกรรมที่ประเทศ

ไทยและประเทศเพื่อนบ8านในกลุ3มความร3วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ3มแม3น้ำโขง (GMS) ต3างก็มี

ศักยภาพ ทั้งในแง3ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรมนุษยe รวมทั้งเปsนเจ8าขององคe

ความรู8ซึ่งได8รับการรับรองในระดับนานาชาติ รวมทั้งยังเปsนภาคบริการที่ได8รับการส3งเสริมจากภาครัฐอย3าง

ต3อเนื่อง มีกระแสการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอย3างต3อเนื่องในระดับโลก รวมทั้งเปsนอุตสาหกรรมที่มีห3วง

โซ3อุปทานที่ยาว และสามารถพึ่งพาตนเองได8ตลอดทั้งห3วงโซ3 ดังนั้นในภาวะที่เกิดความสุ3มเสี่ยงหากห3วงโซ3

มูลค3าระดับนานาชาติมีการเปลี่ยนแปลงสัดส3ายภายใต8ระเบียบโลกใหม3 ประเทศไทยและเพื่อนบ8านก็ยัง

สามารถชูจุดแข็งในการสร8างการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมดังกล3าวได8อย3างยั่งยืน และการส3งเสริมสนับสนุน

อุตสาหกรรมดังกล3าวจนเกิดการขยายตัวในประเทศไทยยังส3งผลดีต3อความสัมพันธeกับประเทศเพื่อนบ8านอีก

ด8วย ซ่ึงเปsนส่ิงท่ีงานวิจัยท่ีอ8างถึงข8างต8นได8ทำการศึกษาไว8 (ปzติ ศรีแสงนาม และคณะ, 2559) 

  และหากต8องการส3งเสริมการท3องเที่ยวให8เกิดความยั่งยืน ปzติ ศรีแสงนาม และคณะ ได8เสนอต3อกอง

ยุทธศาสตรeและแผนงาน สำนักงานปลัด กระทรวงการท3องเที่ยวและกีฬา ไว8ว3า ภาคบริการท3องเที่ยวและการ

ส3งเสริมสุขภาพต8องคำนึงถึง 6 ปèจจัยหลัก ได8แก3 

   1) Safety: ความปลอดภัยจากการเดินทางท3องเท่ียวในทุกมิติ  

2) Accessible: การเข8าถึงได8อย3างสะดวก ท้ังในมิติการเดินทางคมนาคมขนส3ง ไปจนถึงข3าวสารข8อมูล 

การชำระเงิน ซอฟทeแวรeบนระบบอินเทอรeเน็ต  

3) Positive Sum: ต8องส3งเสริมการท3องเที่ยวโดยทุกฝqายได8ประโยชนeร3วมกันทั้งภาคบริการในประเทศ

ไทยและในประเทศเพ่ือนบ8าน และประเทศต8นทางในกรณีเปsนนักท3องเท่ียวต3างชาติ  
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4) Volume: ต8องเน8นปริมาณนักท3องเที่ยวที่มีปริมาณสูงพอที่จะทำให8เกิดการประหยัดต3อขนาด 

ดังน้ันต8องคำนึงถึงนักท3องเท่ียวกลุ3มใหม3ๆ ท่ีมีศักยภาพ  

5) Travel with Theme: ต8องส3งเสริมการท3องเที่ยวในรูปแบบใหม3ๆ ที่มีความหลากหลาย อาทิ 

กิจกรรม MICE (การประชุมสัมมนา Meetings, การท3องเท่ียวเพ่ือเปsนรางวัล Incentive Travel, กิจกรรมการ

ประชุมขนาดใหญ3 Conventions และ การจัดงานแสดงสินค8า Exhibitions หรือบางครั้ง E หมายถึง การจัด

งานในรูปแบบต3างๆ Events) การทัศนศึกษาของนิสิตนักศึกษาจากทั่วโลกให8มาเรียนรู8วิถีชีวิตสังคมและ

วัฒนธรรมของผู8คนในพื้นท่ี, แม3เหล็กการท3องเที่ยวและการอนุรักษe แหล3งท3องเที่ยว ธรรมชาติ วัฒนธรรม งาน

ประเพณี การสร8าง Campaign gimmickการท3องเที ่ยวการสร8างแหล3งท3องเที ่ยวใหม3 การRe-branding 

Repositioningแหล3งท3องเที่ยวเดิม, Events Concerts and Fairs, Travel with Themes, Arts Exhibition 

และการท3องเท่ียวแบบส3งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) และ  

6) Be Prepared: ทุกภาคส3วนต8องมีการวางแผนร3วมกันในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (ปzติ ศรี

แสงนาม และคณะ, 2562) 
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3.4 อุตสาหกรรมความคิดสร)างสรรคF (Creative Industry) 

เศรษฐกิจสร8างสรรคe (Creative Economy) เปsนแนวคิดท่ีหมายถึงการพัฒนาผลผลิตหรือสินทรัพยeใน

เชิงสร8างสรรคeที่อาจสร8างการเติบโตและสร8างการพัฒนาทางเศรษฐกิจได8 โดยองคeกร UNCTAD ผู8ขับเคลื่อน

และสนับสนุนการสร8างเครือข3ายเศรษฐกิจสร8างสรรคe ในหลายประเทศทั่วโลกมาตั้งแต3ปu 2004 ได8ขยายความ

ไว8ว3าเศรษฐกิจสร8างสรรคeสามารถก3อร3างและหล3อเลี้ยงได8บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมสร8างสรรคe (Creative 

industries)  ซึ่งประกอบด8วย อุตสาหกรรมโฆษณา (advertising) สถาปèตยกรรม (architecture) ศิลปะและ

หัตถกรรม (arts and crafts) การออกแบบ (design) แฟชั่น (fashion) ภาพยนตรe (film) วีดีทัศนe (video) 

ภาพถ3าย (photography) ดนตรี(music), ศิลปะการแสดง (performing arts) การพิมพe (publishing) การ

วิจัยและพัฒนา (research & development) ซอฟตeแวรe (software) เกมคอมพิวเตอรe (computer games) 

การเผยแพร3เน้ือหาอิเล็กทรอนิก (electronic publishing) และวิทยุโทรทัศนe (TV/radio)  

ในขณะท่ี UNESCO ได8อธิบายถึงแนวคิดท่ีใกล8เคียงกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร8างสรรคeโดยหมาย

รวมไปถึงอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมด8วย (The cultural and creative industries) โดยได8ให8นิยามไว8ว3า เปsน

ภาคส3วนที่มีการจัดการผลิตหรือผลิตซ้ำ ส3งเสริม กระจายหรือจำหน3ายสินค8า การบริการ  หรือการทำกิจกรรม

ท่ีพัฒนามาจากศิลปะวัฒนธรรมและมรดกภูมิปèญญา  

สำหรับประเทศไทยได8มีนิยามเศรษฐกิจสร8างสรรคeที่หมายรวมไปถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมอันคล8ายคลึงกับ

แนวคิดของ UNESCO และได8มีขอบข3ายอุตสาหกรรมสร8างสรรคeที่อ8างอิงมาจากการจำกัดความของ UNCTAD 

โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ (สศช.) ได8นิยามเศรษฐกิจสร8างสรรคeว3าเปsน 

“แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช8องคeความรู8 การสร8างสรรคeงาน และการใช8ทรัพยeสินทาง

ปèญญาที่เชื ่อมโยงกับพื ้นฐานทางวัฒนธรรม การสั ่งสมความรู 8ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมัยใหม3” และได8ให8ขอบข3ายของอุตสาหกรรมสร8างสรรคeไว8ว3าเกี่ยวข8องกับอุตสาหกรรม 15 กลุ3ม ได8แก3 งาน

ฝuมือหรือหัตถกรรม การแพทยeแผนไทย อาหารไทย การท3องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป∂ (จิตรกรรมและประติมากรรม) ภาพยนตรeและวีดีทัศนe การพิมพe การ

กระจายเสียง ดนตรี การออกแบบ แฟชั ่น สถาปèตยกรรม การโฆษณา และซอฟตeแวรe (ระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรี ว3าด8วยกองทุนเศรษฐกิจสร8างสรรคe,2554) 

 อุตสาหกรรมสร8างสรรคeของไทยมีการตั ้งต8นและจัดทำเปsนนโยบาย Creative Thailand Policy 

ในช3วงปu 2009-2016 โดยเชื่อว3าจะเปsนเปsนกลไกที่จะช3วยพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให8แก3ประเทศ มีการเปzดตัว

โครงการมากมายในช3วงปu 2008-2012 โดยเฉพาะผ3านหน3วยงานภาครัฐเช3นสำนักงานส3งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตeแวรeแห3งชาติ (SIPA) สำนักงานบริหารและพัฒนาองคeความรู8 (OKMD) และโครงการไทยสร8างสรรคeการ

ออกแบบ (TCDC)  
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  มีการก3อตั้งสำนักงานเศรษฐกิจสร8างสรรคeในปu 2011 และยังมีความร3วมมือระดับนานาชาติกับ UNDP 

และ UNCTAD ในปu 2010 และ 2012  แต3ในยุค คสช. ตั้งแต3ปu 2014 โครงการที่เกี ่ยวข8องกับเศรษฐกิจ

สร8างสรรคeถูกระงับและรัฐบาลหันไปสู3การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ก3อนที่สำนักงานเศรษฐกิจสร8างสรรคe  

(องคeกรมหาชน) จะถูกรื้อฟ∞±นขึ้นใหม3ในปu 2018 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร8างสรรคeอีกครั้ง (สำนักงาน

เศรษฐกิจสร8างสรรคe) (กฤษณะ พันธุeเพ็ง,2562) 

  ในปu 2017 15 กลุ3มอุตสาหกรรมสร8างสรรคe (รวมภาคบริการ) สร8างมูลค3าทางเศรษฐกิจถึง 1.4 ล8าน

ล8านบาท  โดยอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่สร8างมูลค3าสูงสุดได8แก3 การท3องเที่ยวมีมูลค3ารวม 0.36 ล8านบาท  

การโฆษณามูลค3า 0.2 ล8านบาท อุตสาหกรรมแฟชั่นมูลค3า 1.8 ล8านล8านบาท และอุตสาหกรรมงานฝuมือและ

หัตถกรรมมีมูลค3า 0.09 ล8านล8านบาท (Creative Economy Agency,2560)  

ทั้งนี้แม8จะดูเปsนตัวเลขที่มากแต3เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑeมวลรวมในประเทศ (GDP) กลับมีสัดส3วนท่ี

ไม3ได8พัฒนาเพิ่มขึ้นมากนักในช3วง 8 ปu โดย ในปu 2010 มีมูลค3าคิดเปsนร8อยละ 8.9 ในปu 2012 มีมูลค3าคิดเปsน 

ร8อยละ 8.5 ซึ่งถูกมองว3าต่ำกว3าที่คาดการณeไว8มาก (Sermcheep, Srisangnam & Anantasirikiat, 2015, p. 

55 อ8างถึงใน กฤษณะ พันธุeเพ็ง, 2562) และข8อมูลล3าสุดจาก CEA ในปu 2017 มีมูลค3าคิดเปsนร8อยละ 9.1    

สถาบันระหว3างประเทศเพ่ือการค8าและการพัฒนา (ITD) ได8ทำการประเมินและพบว3าในภาคเศรษฐกิจ

ไทยการลงทุนในอุตสาหกรรมสร8างสรรคeยังนับว3าต่ำเมื่อเทียบกับต3างประเทศเนื่องจากขาดงบสนับสนุนและ

ขาดแรงงานที่มีทักษะที่ดีพอ (Sermcheep, Srisangnam & Anantasirikiat, 2015, p. 56 อ8างถึงในกฤษณะ 

พันธุeเพ็ง, 2562) 

เหตุนี้แนวคิดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร8างสรรคeของไทยจึงถูกมองว3าไม3ได8ประสิทธิภาพหรือ

ประสิทธิผลมากพอ (Sermcheep, Srisangnam & Anantasirikiat, 2015, p. 45-46 อ8างถึงในกฤษณะ พันธุe

เพ็ง, 2562) ไม3ว3าจะด8วยปèจจัยด8านงบประมาณและการหยุดชะงักของโครงการท่ีผ3านมา  

ทั้งน้ี มีการวิเคราะหeว3ามีการใช8คำว3า “วัฒนธรรม” และ “ความคิดสร8างสรรคe” อย3างสับสนและ

เสมือนทดแทนกันได8ในการอธิบายกลยุทธeการพัฒนา ทั้งที่เปsนทางการและไม3เปsนทางการ (กฤษณะ พันธุeเพ็ง, 

2562) แม8แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร8างสรรคeหรือเศรษฐกิจสร8างสรรคeของไทยจะมีการผนวก”

วัฒนธรรม” เข8ามาต้ังแต3ต8นแล8ว หากแต3ความไม3ชัดเจนในการนิยามและใช8งานอาจทำให8การประเมินหรือ

ออกแบบนโยบายไม3สามารถพัฒนาส3งเสริมในส3วนของ “ความสร8างสรรคe” ได8อย3างแม3นยำนัก 

  ความสับสนนี้ถูกตั้งข8อสังเกตในงานวิจัยของ John Howkins นักเขียนชาวอังกฤษและผู8เชี่ยวชาญ

ด8านเศรษฐกิจสร8างสรรคe ที่ได8รับการว3าจ8างให8วิเคราะหeศักยภาพเศรษฐกิจสร8างสรรคeของไทยและได8ให8ความ

คิดเห็นบางส3วน เช3น การท3องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม3ได8ชัดเจนว3าแตกต3างจากการท3องเที่ยวอื่นๆ อย3างไร และ
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ในแง3ความสร8างสรรคeท่ีถูกชูข้ึนมาเปsนจุดขายไม3ว3าจะเปsน การท3องเท่ียวชมธรรมชาติ สัมผัสกับอาหารไทย การ

นวดแผนไทย เหล3านี้ก็ไม3ชัดเจนว3าเกี่ยวข8องกับความสร8างสรรคeอย3างไร  นอกจากนี้ก็มีแนวโน8มว3าจะเกิดการ

ซ8อนทับระหว3างการประเมินตัวเลขระหว3างการท3องเที่ยว อาหารและงานหัตถกรรม รวมไปถึงสถาบันในไทย

บางส3วนจัดให8 “ความหลากหลายทางชีวภาพ” เปsนส3วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสร8างสรรคeทั้งที่ควรจัดให8เปsนตัว

แปรในเชิงเศรษฐกิจมากกว3า เปsนต8น (Howkins, 2010, p. 21 อ8างถึงใน กฤษณะ พันธุeเพ็ง, 2562) ข8อสังเกต

เหล3านี้ชี้ให8เห็นถึงความไม3ชัดเจนในการจัดคำนิยามและการแบ3งหมวดหมู3ในรายละเอียดของนโยบายและแผน

ดำเนินงาน ซึ่งหากจะต8องมีการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมสร8างสรรคeต3อไปก็จำต8องมีความชัดเจนใน

การนิยามและการกำหนดตัวยุทธศาสตรeและนโยบายมากกว3านี้ รวมถึงส3งเสริมการพัฒนาฝuมือแรงงานให8มาก

ข้ึน 

อุตสาหกรรมสร)างสรรคFที่น.าสนใจ 

การท.องเที่ยวเชิงสร)างสรรคF (Creative Tourism)  

สำหรับประเทศไทย การท3องเที ่ยวแห3งประเทศไทย ได8พัฒนาโครงการย3านการท3องเที ่ยวเชิง

สร8างสรรคe หรือ Creative tourism district จากเว็บไซตeของโครงการได8นิยาม Creative Tourism ไว8ว3ามี

ความแตกต3างจากการท3องเที่ยวทั่วไปโดยนักท3องเที่ยวจะได8สัมผัสและเรียนรู8 ”วิถีชุมชน” ที่มีเอกลักษณeแบบ

ลึกซึ้งและแตกต3างไปจากวิถีคนเมือง ซึ่งหากเปsนไปตามการนิยามนี้ก็จะเปsนอีกครั้งที่มีการยกความสร8างสรรคe

มาแทนความหมายของวิถีวัฒนธรรมและความดั้งเดิม และไม3ได8ชัดเจนในการส3งเสริมความสร8างสรรคeอย3าง

แท8จริง โดยอาจเปsนการตีความไปว3าความสร8างสรรคeหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่นักท3องเที่ยวไม3เคยพบเห็น หาใช3ส่ิง

ใหม3หรือการสรรคeสร8างเพ่ิมเติมจากภูมิเดิมท่ีมีอยู3มานานของคนในท8องถ่ิน 

ขอยกตัวอย3างประเทศอย3างสิงคโปรe ซึ่งค3อนข8างเปsนประเทศที่ประสบความสำเร็จในแง3การท3องเที่ยว

เชิงสร8างสรรคeและถือเปsนเมืองสร8างสรรคeที่ประสบความสำเร็จที่สุดในอาเซียน กล3าวคือ สิงคโปรeมีการส3งเสริม

การสร8างสรรคeศิลปะในระบบการศึกษา และในชีวิตประจำวัน (กฤษณะ พันธุeเพ็ง,2562) มีการจัดเทศกาลท่ี

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหรือการออกแบบในหลายพื้นที่ และมีการสนับสนุนทุนเพื่อส3งเสริมกลุ3มสร8างสรรคe

ศิลปะโดย National Arts Council เนื ่องจากรัฐบาลได8มองว3าเศรษฐกิจสร8างสรรคeจะกลายเปsนหนึ ่งใน

เศรษฐกิจหลักในอนาคตของสิงคโปรe (CAN-SENG OOI,2006) และมองว3าบรรยากาศของกิจกรรมศิลปะเปsน

สิ่งที่ช3วยขยายกลุ3มของคนที่มีความคิดสร8างสรรคe (Chong, 2017, p. 112 อ8างถึงใน กฤษณะ พันธุeเพ็ง, 2562) 

ทำให8การท3องเที่ยวเชิงสร8างสรรคeของสิงคโปรeมีความหลากหลายและเปzดโอกาสให8นักสร8างสรรคeศิลปะร3วม

สมัยมีพื้นที่ในการนำเสนอ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑe และโรงละครมากมายที่ถูกปmอนกิจกรรมด8วยเหล3าศิลปzน

ภายใต8การสนับสนุนของ National Arts Council โดยในเว็บไซตeหลัก ของ National Arts Council ได8อ8างว3า

มีโรงละครของทั้งรัฐบาลและเอกชนถึง 500 โรง มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกว3า 1400 กิจกรรมในแต3ละปu 
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หากมองเพียงปริมาณก็เห็นได8ว3าในเกาะเล็กๆ นั้นอัดแน3นไปด8วยพื้นที่และกิจกรรมเชิงสร8างสรรคeเปsนจำนวน

มาก 

ทั้งบรรยากาศและบริบทแวดล8อมของสิงคโปรeที่เต็มไปด8วยการสร8างสรรคeศิลปะที่ไม3จำเพาะต8องเปsน

วัฒนธรรมดั้งเดิมเท3านั้น ช3วยดึงดูดกลุ3มคนที่สนใจหรือมีความสร8างสรรคeเข8ามาในพื้นท่ี (Florida, 2005, p. 

137-138 อ8างถึงใน กฤษณะ พันธุeเพ็ง, 2561) และไม3เพียงแต3มาเพื่อเที่ยวชมในฐานะนักท3องเที่ยว แต3พื้นท่ี

แห3งความสร8างสรรคeที่เปzดไว8ส3งเสริมการพบปะแลกเปลี่ยนระหว3างนานาชาติอันนำไปสู3การพัฒนาบุคลากร

สร8างสรรคeของสิงคโปรeอีกทอดหนึ ่ง โดยทั ้งหมดนี ้มีการเก็บข8อมูลและรวบรวมเพื ่อประชาสัมพันธeแก3

นักท3องเที่ยวและผู8ที่สนใจ โดยสามารถรับทราบข3าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมสร8างสรรคeต3างๆ ได8ผ3าน เว็บไซตe 

visitsingapore.com ซึ่งรวมการท3องเที่ยวทุกรูปแบบของสิงคโปรeไว8 เปsนการอำนวยความสะดวกและเปzด

โอกาสให8นักท3องเท่ียวท่ีสนใจในตลาดอ่ืน ได8รับรู8ถึงการมีอยู3ของตลาดสร8างสรรคeเหล3าน้ี 

ในขณะที่ประเทศไทยก็มีกิจกรรมและพื้นที่สร8างสรรคeอยู3มากทั้งดั้งเดิมและร3วมสมัย ที่ดำเนินการโดย

รัฐบาลและเอกชน  เช3น เทศกาลภาพยนตรeนานาชาติ – ITFF  เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯและเทศกาล

ออกแบบเชียงใหม3 โดย TCDC ที่ได8รับการตอบรับเปsนอย3างดี  หอศิลปวัฒนธรรมแห3งกรุงเทพมหานคร ที่มีผู8

เข8าชมเกือบ 2 ล8านคนต3อปu (สำนักข3างอิศรา,2562)  พิพิธภัณฑe MOCA BANGKOK เปsนพิพิธภัณฑeศิลปะร3วม

สมัย ซึ่งติด 1 ใน 10 คำที่นักท3องเที่ยวค8นหามากที่สุดในการท3องเที่ยวกรุงเทพ จากการวิจัยของเว็บไซตe 

HOTELS (the Bangkok insight,2561)  รวมไปถึงพื้นที่สร8างสรรคeเล็กๆ ในท8องถิ่น เช3น Melayu Living 

พื้นที่สร8างสรรคe จังหวัด ปèตตานี ที่เปsนที่ตั้งของ  TEDxPattaniPhiromRoad ซึ่งเปsนส3วนหนึ่งของเครือข3าย 

TED และยังไม3นับรวมพื้นที่และกิจกรรมสร8างสรรคeอีกมากที่จัดขึ้นโดยองคeกรเอกชน หรือมูลนิธิต3างๆ ใน

ประเทศไทย ทำให8เห็นว3าประเทศไทยมีศักยภาพ พื้นที่ และกิจกรรมสร8างสรรคe ที่สามารถเปsนแหล3งท3องเที่ยว

ได8อีกมาก ทว3าข8อมูลของสถานที ่ท3องเที ่ยวเหล3านี ้ไม3ได8มีการรวบรวมเพื ่อให8ง 3ายต3อการค8นหาและ

ประชาสัมพันธe โดยในเว็บไซตeการท3องเที่ยวแห3งประเทศไทย และเว็บไซตeการท3องเที่ยวเชิงสร8างสรรคeใน

ประเทศไทย ไม3ได8บรรจุข8อมูลของสถานท่ีท3องเท่ียวและกิจกรรมเหล3าน้ีอยู3 

ด8วยการประชาสัมพันธeที ่กระจัดกระจายจากหน3วยงานต3างๆ ที ่รับผิดชอบ และในหลายกรณี

นักท3องเที่ยวในกลุ3มเฉพาะหรือกลุ3ม (Niche) ที่สนใจในด8านศิลปะและการสร8างสรรคeต8องดิ้นรนสืบค8นกันเอง 

เปsนเหตุให8ข8อมูลเหล3านี้มีความเปsนไปได8ต่ำที่จะผ3านเข8าไปในการรับรู8ของนักท3องเที่ยวทั่วไปที่อาจมีความสนใจ

แต3ไม3สามารถหาข8อมูลได8 ทำให8เกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจและเสียโอกาสในการแลกเปลี่ยนองคeความรู8และ

ทัศนะเชิงสร8างสรรคeในระดับนานาชาติ ขาดโอกาสในการสร8างภาพลักษณeใหม3ให8แก3การท3องเที่ยวไทยซ่ึง

สามารถเปzดตลาดและสร8างความเปsนไปได8เพิ่มขึ้น อีกทั้งการขาดการรวบรวมข8อมูลทำให8ไม3สามารถทราบถึง

จำนวนและผลตอบรับของนักท3องเที ่ยวได8 อันมีผลให8การคำนวณและวางแผนพัฒนาการท3องเที ่ยวเชิง

สร8างสรรคeน้ันเปsนไปได8ยาก 
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อุตสาหกรรมสร)างสรรคFภายใต)สถานการณFโควิด-19 

เนื ่องด8วยสถานการณeโรคระบาดทำให8ผู 8คนทั่วโลกต8องกักตัวอยู 3ในที ่พักอาศัยมากขึ ้น จึงมีการ

คาดการณeกันว3าพฤติกรรมการบริโภคและการทำงานในหลายสาขาจำต8องเปลี่ยนไปสู3ระบบออนไลนe และหลัง

ผ3านพ8นวิกฤตโควิด-19อาจมีแนวโน8มที่หลายธุรกิจและกิจกรรมจะมีสัดส3วนของการใช8ระบบออนไลนeมากข้ึน

กว3าแต3ก3อน (สุรเกียรติ์ เสถียรไทย,2563) อุตสาหกรรมสร8างสรรคeที่ได8ประโยชนeหรืออย3างน8อยสามารถอยู3ได8

ด8วยการดำเนินกิจกรรมออนไลนeที ่น3าสนใจมีอยู 3 2 กลุ 3มใหญ3ๆ ได8 แก3อุตสาหกรรมการออกแบบ และ

อุตสาหกรรมส่ือบันเทิง 

อุตสาหกรรมการออกแบบ  

จากข8อมูลของสำนักงานส3งเสริมเศรษฐกิจสร8างสรรคeหรือ CEA ดังที่ได8กล3าวข8างต8นว3า อุตสาหกรรม

การโฆษณา แฟชั่น และงานฝuมือ เปsน 3 ใน 5 ของกลุ3มอุตสาหกรรมสร8างสรรคeที่สร8างมูลค3ามากที่สุด ฝuมือการ

ออกแบบสร8างสรรคeและงานหัตกรรมของไทยมีชื่อเสียงเปsนที่รู 8จัก โดยกรุงเทพได8รับการตอบรับให8เข8าสู3

เครือข3ายเมืองสร8างสรรคeของยูเนสโก สุโขทัยและเชียงใหม3เปsนเมืองสร8างสรรคeในกลุ3มฝuมือหัตถกรรม (Craft 

and  Folk Arts) ( Unesco, Creative Cities Network) รวมไปจนถึงการได8รับชื่อเสียงและการยอมรับจาก

นานาชาติ เช3น การออกแบบโครงการสนามฟุตบอลคลองเตย ได8รับการยกย3องเปsน 1 ใน 25 สิ่งประดิษฐeท่ี

สร8างสรรคeที่สุดในโลกจาก นิตยสาร Time (กรุงเทพธุรกิจ,2559)  กลุ3มธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ไทยชนะเลิศ 

3 รางวัล ในการประกวด WorldStar Packaging Awards 2019” ท่ีจัดโดย World Packaging Organisation 

(WPO) (สยามรัฐ,2562) นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปsนได8รับการยอมรับทั้งในแง3ความสร8างสรรคeและฝuมือ

หัตถกรรม โดยมีการลงทุนจากต3างประเทศเพื่อให8ไทยเปsนฐานการผลิต เช3น สถาบันสถาบันจีไอเอ ประเทศ

ไทย เปsนสถาบันอัญมณีศาสตรeของสหรัฐอเมริกาที ่มีที ่ตั ้งนอกสหรัฐอเมริกาเพียงแห3งเดียวคือที ่ไทย 

(RYT9,2551) และไทยยังเปsนฐานการผลิตเครื่องประดับให8แก3บริษัทชื่อดัง เช3น Mouawad (ไทยรัฐ,2555) 

รวมถึงเปsนฐานการออกแบบและผลิตเครื่องแต3งกายเช3น  Pamelo แบรนดeแฟชั่นระดับ 1,000 ล8านบาทที่มี

ตลาดออนไลนeอยู3ทั่วโลก เดวิด โจว (David Jou) ผู8ก3อตั้งชาวอเมริกัน-เกาหลี ได8ให8สัมภาษณeเหตุผลในการมา

ลงทุนและเลือกไทยเปsนฐานการผลิตและออกแบบเสื้อผ8าเครื่องแต3งกายของแบรนดepamelo ไว8ว3า “เพราะ

ไทยประเทศมีคนที่เปsน creative designs เปsนจำนวนมาก และเชื ่อว3าคนไทยมีพรสวรรคeด8านความคิด

สร8างสรรคe ท่ีอาจจะถือว3าดีท่ีสุดในโลก” (the standard,2562) 

จากข8อมูลเหล3านี้เปsนที่น3ากังขาว3าอุตสาหกรรมการออกแบบไทยควรมีสัดส3วนต3อ GDP ที่มากกว3าน้ี

หรือไม3และศักยภาพการผลิตและออกแบบของไทยสมควรแก3การได8รับความนิยมและเติบโตในด8านมูลค3าทาง

เศรษฐกิจกว3าน้ีหรือไม3  
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 ผศ.ดร.โชคอนันตe บุษราคัมภากร นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑeอุตสาหกรรมกล3าวถึงจุดอ3อน

ของไทย “พบปèญหาว3า นักออกแบบไทยทำตามโจทยeที่ได8รับ ดังนั้นการที่จะเสริมสร8างศักยภาพของคน แบ

รนดe และนักออกแบบ จะต8องได8รับการสนับสนุนที่ตรงจุด”(TNN16,2562)  สะท8อนว3าการเปsนเพียงฐานการ

ผลิต ไม3สามารถเพิ่มศักยภาพในการสร8างสรรคeได8มากพอ มีเพียงกลุ3มวงการประกวดและนายทุนเจ8าของ

ผลิตภัณฑeต3างชาติ  เท3านั้นที่เข8าใจถึงศักยภาพในจุดนี้  และถึงแม8ในความเปsนจริงประเทศไทยมีแบรนดeของ

ไทยเองที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนไม3น8อย เช3น แบรนดeเสื้อผ8าเครื่องแต3งกาย Vatanika และ เครื่องกระเปüา 

Naraya ก็ตาม (SME Thailand,2561) แต3แบรนดeสินค8าที่ดำเนินการโดยเอกเทศมักถูกมองแยกขาดจาก

ภาพลักษณeโดยรวมและไม3สามารถสร8างการรับรู8ให8ไทยเปsนประเทศแห3งการสร8างสรรคeได8 

ทั้งน้ี การสร8างการรับรู8ให8ไปสู3ตลาดสากล รวมไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่ไม3ได8ข8องเกี่ยวกับวงการการ

ออกแบบและแฟชั่น สามารถเพิ่มมูลค3าโดยรวมให8แก3สินค8าและบริการจากประเทศไทยได8 โดยการสร8าง

อุตสาหกรรมการออกแบบให8กลายเปsน Country Branding ข้ึนมา 

กล3าว คือ การสร8าง Country Branding หรือ แบรนดeระดับประเทศ ถือเปsนการสร8างภาพลักษณeและ

เอกลักษณeให8แก3ชาติ เปsนตัวสะท8อนและสร8างทัศนคติที่ต3างชาติมองเข8ามา  วัตถุประสงคeของการสร8างแบรนดe

ประเทศ (Country Branding) ต3างจากแบรนดeสินค8า (product/corporate brand) เนื่องจากแบรนดeของ

ประเทศมักจะถูกกำหนดเปmาหมายเพื่อเสริมสร8างชื่อเสียงระดับประเทศ (Moisescu, O. I.,2009) การนำเสนอ 

“อุตสาหกรรมการออกแบบ” ให8เปsนที่ประจักษeในวงกว8าง จะช3วยให8เกิดความน3าเชื่อถือและได8รับการ “แปะ

ปmาย (Labeling)” ในแง3ประเทศแห3งความสร8างสรรคeและคุณภาพ อันเปsนจิตภาพที่ช3วยเพิ่มมูลค3าโดยรวมต3อ

สินค8าและบริการท่ีมาจากประเทศไทย  

ทั้งน้ี สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑeอุตสาหกรรมก็ได8มีความพยายามในการพัฒนาส3งเสริมด8านการ

ออกแบบให8กระจายสู3วงกว8างมากข้ึน โดยมีการต้ังโครงการเพ่ือพัฒนาผู8ประกอบการรายย3อย ซ่ึงจะมีการส3งนัก

ออกแบบมืออาชีพ ไปช3วยการพัฒนาผลิตภัณฑe วิเคราะหe การตลาดทั้งในไทยและต3างประเทศในระดับชุมชน

เพ่ือยกระดับผู8ประกอบการรุ3นใหม3 

อย3างไรก็ตาม การด8วยอัตราการใช8สื ่อออนไลนeที่มากขึ้นในสถานการณeโควิด-19 และผลกระทบ

มากมายท่ีทำให8กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย3างต8องหยุดชะงัก สิ่งที่น3าสนใจนอกเหนือไปจากการพัฒนา

ผู8ประกอบการท่ีอาจต8องพักไว8ก3อน คือการประชาสัมพันธeและดำเนินงานออนไลนeเท3าท่ีทำได8   

อุตสาหกรรมการออกแบบสามารถปรับตัวในช3วงเวลานี้โดยการนำเทคโนโลยีและห8วงเวลาวิกฤตมา

เปsนโอกาสในการสร8างการรับรู8ระดับนานาชาติผ3านช3องทางออนไลนeได8 รวมถึงการส3งออกผลิตภัณฑeสร8างสรรคe

ผ3านช3องทางออนไลนe การผลักดันธุรกิจบริการออกแบบไทยไปยังต3างประเทศ โดยข8อมูลจาก สำนักงาน

ส3งเสริมเศรษฐกิจสร8างสรรคe (CEA) นักสร8างสรรคeในสาขา นักออกแบบกราฟฟzกและดิจิตัล เปsนสาขาท่ี
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สามารถให8บริการการผลิตได8จากพื้นที่ปzด (Creative Economy Agency,2562) จึงเปsนภาคบริการที่สามารถ

ยืนหยัดต3อไปได8ในกระแสธารที่ไหลไปยังโลกออนไลนe ซึ่งก็สอดคล8องกับแนวทางของสำนักส3งเสริมนวัตกรรม

และสร8างมูลค3าเพิ่มเพื่อการค8า กรมส3งเสริมการค8าระหว3างประเทศ ได8มีความร3วมมือกับ  สมาคมนักออกแบบ

ผลิตภัณฑeอุตสาหกรรม ในการส3งออกผู8ให8บริการการออกแบบไทยไปยังประเทศ กลุ3ม CLMVT โดยนัก

ออกแบบ นักโฆษณา หรือ ออกแบบกราฟฟzก ยังมีความต8องการเปsนจํานวนมากในตลาด   

กระนั้นก็เปsนสิ่งจำเปsนที่อุตสาหกรรมการออกแบบจะต8องได8รับการสนับสนุนจากต8นน้ำไปยังปลายน้ำ 

ต้ังแต3การพัฒนาฝuมือแรงงาน การส3งออกและการประชาสัมพันธe เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาไปสู3กระบวนการริเร่ิม

สร8าง Country Branding ท่ีแข็งแรงได8ในท่ีสุด  

อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง 

ก3อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ธุรกิจบันเทิงในส่ือหลัก เช3น ภาพยนตรeและโทรทัศนeถูกแย3งส3วนแบ3ง

การตลาดโดยสื่อออนไลนeไปเปsนจำนวนมากอยู3แล8ว (Arne Alsin,2018) แต3การเกิดขึ้นของสถานการณeวิกฤต

เปsนตัวเร3งปฏิกิริยาให8ศาสตรeและการบริการแทบทุกแขนงหาทางเอาตัวรอดโดยการลงไปอยู3ในอินเตอรeเน็ต 

อุตสาหกรรมบันเทิงที่ต8องดำเนินกิจการโดยการรวมตัวของผู8คน ไม3ว3าจะเปsน ภาพยนตรe ละคร ละคร

เวที หรือแม8แต3โฆษณา ล8วนได8รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให8หลายบริษัทนี้ไม3สามารถผลิตเนื้อหาได8อย3าง

สะดวก รวมไปถึงกิจการเกี่ยวเนื่อง เช3น โรงภาพยนตรe โรงละคร หรืองานแสดงดนตรี ก็ไม3สามารถจัดได8 แต3

ในขณะท่ีผู8คนกำลังกักตัวอยู3ในท่ีพักอาศัย การเปzดใช8งานส่ือบันเทิงแบบ Streaming กลับเพ่ิมข้ึนถึงร8อยละ 12  

และการใช8งานอินเตอรeเน็ตเพิ่มขึ้นโดยประมาณร8อยละ 50-70 (Mark Beech,2020) ทำให8ตลาดสื่อบันเทิง

ออนไลนeคึกคักเปsนอย3างมาก และมีแนวโน8มว3าจะเปsนพฤติกรรมสืบเนื่องไปกระทั่งหลังวิกฤตนี้จบลง เนื่องจาก

เศรษฐกิจจะเกิดความซบเซาและกระทบต3อกำลังการซื้อในสิ่งบันเทิงที่อาจถูกมองว3าฟุqมเฟ∞อย (variety,2020) 

ความบันเทิงท่ีถูกกว3าจึงเปsนตัวเลือกท่ีดีกว3า เช3น อินเตอรeเน็ต  

สำหรับประเทศไทยแล8วการส3งออกสื่อบันเทิงหรืออุตสาหกรรมการแพร3ภาพและกระจายเสียงของ

ไทย ค3อนข8างมีศักยภาพสูง โดยในปu 2561 ภาคเอกชนไทยสามารถส3งออกละครไทยได8มากกว3า 100 เรื่อง 

อุตสาหกรรมภาพยนตรeมีมูลค3าส3งออกมากกว3า 2000 ล8านบาทต3อปu(กรุงเทพธุรกิจ,2562) 

ทั้งน้ี ยังมีตลาดที่ไม3อาจประเมินตัวเลขได8 และพบกับค3าเสียโอกาสจำนวนหนึ่งอยู3ในอินเตอรeเน็ต 

กล3าวคือ ภาพยนตรeและซีรี่สeไทยหลายเรื่องมีกลุ3มผู8ชื่นชอบจากต3างชาตินำเนื้อหาไปใส3คำบรรยายและเผยแพร3

รับชมแบบเสียลิขสิทธ์ิ (Jirattikorn, A. ,2018) ทำให8ไม3สามารถคำนวนตัวเลขตลาดได8 รวมทั้งยังพบว3ามีตลาด

สำหรับซีรี่สeชายรักชาย ในบางพื้นที่ของตะวันตก เช3น ตุรกี (Burcu Babal,2019) และแถบอเมริกาใต8 (Alix 

Perez Saavedra,2019) ซึ่งเกิดการรวมตัวของกลุ3มผู8ชื ่นชอบขึ้นมาในออนไลนeโดยไม3สามารถวัดจำนวน
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ประชากรตลาดได8เช3นกัน หากแต3ก็เปsนหลักฐานที่แสดงให8เห็นว3ายังมีตลาดที่กว8างออกไปจากทวีปเอเชียที่เรา

คุ8นชินกับการส3งออกมาก3อนน่ันเอง  

ในขณะท่ีตัวเลขท่ีมีการเก็บสำรวจมาจากข8อมูลของผู8ให8บริการ Netflix ซึ่งมีองคeกรเอกชนของไทยเข8า

ร3วมเปsนพันธมิตรและเผยแพร3เนื้อหาที่ผลิตจากไทยออกฉายได8ทั่วโลก พบว3า  ภาพยนตรeหรือซีรี่สe จากไทยที่มี

เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะปmองกันตัวมีสัดส3วนผู8ชมในสหรัฐอเมริกาในสัดส3วนถึง 32:1 เมื่อเทียบกับผู8ชมคนไทย 

(marketing oops,2562)  

จึงมีความเปsนไปได8ว3าหากสามารถเก็บเกี่ยวเม็ดเงินจากตลาดผิดลิขสิทธิ์ที่เสียโอกาสไป และรวม

ตัวเลขจากตลาด Streaming มูลค3าการส3งออกของส่ือบันเทิงไทยอาจมีมากกว3า 2000ล8านบาท  

ประกอบกับพื ้นที ่ของชาวเอเชียในสื ่อบันเทิงตะวันตกที่เพิ ่มขึ ้น ไม3ว3าจะเปsน การได8รับรางวัล

ภาพยนตรeยอดเยี่ยมในงานประกาศผลรางวัลออสก8า ครั้งที่ 91ของภาพยนตรeเร่ือง parasite (2019)จาก

เกาหลีใต8 หรือ ภาพยนตรeเรื ่อง Crazy Rich Asians กลายเปsนภาพยนตรeโรแมนติกคอมเมดี ้ที ่ประสบ

ความสำเร็จสูงที่สุดในรอบ 10 ปu (Alex Abad-Santos,2018) ไปจนถึงกระแส K-pop (BBC,2019) และการ

เข8ามามีอิทธิพลต3อวงการฮอลลีวู8ดของตลาดประเทศจีน (Rebecca Davis,2019) ทำให8การเห็นวัฒนธรรมและ

นักแสดงชาวเอเชียบนหน8าจอไม3ใช3สิ ่งประดักประเดิดสำหรับสังคมตะวันตกหรือสำหรับโลกนี้อีกต3อไป 

โดยเฉพาะในระบบ Streaming มีผู8วิเคราะหeไว8ว3านโยบายนิยมความหลากหลาย (diversity) ของ Netflix อาจ

ทำให8เกิดกระแสนิยมเอเชียเข8ามาในสหรัฐอเมริกาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับกระแสนิยมอังกฤษในช3วงปu 1960 

(Dustin Kemp,2016) 

ในปèจจุบัน ธุรกิจ Streaming มีผู8เล3นมากมาย ไม3ว3าจะเปsน Netflix, Youtube premium, Disney+ 

หรือ ในฝèµงเอเชียก็มี Streaming ของจีนเปsนเจ8าใหญ3เช3น iQiyi, Youku และ Tensent ซึ่งมาเปzดตลาดใน

เมืองไทย (Patrick Frater,2019) ในแง3การส3งออกที่ไทยมีฐานมาจากการทำกระแสออนไลนeอยู3แล8ว ร3วมกับ

ความนิยมเอเชียที่กำลังมา  หากมีความร3วมมือในการขายเนื้อหา (content) มากขึ้น ช3วยให8เกิดการเข8าถึง

ผู8บริโภคโดยง3ายและราคาสมตัว ก็อาจสามารถเพิ่มจำนวนผู8ชมออนไลนeแบบถูกกฎหมาย (Legal Streaming 

Services) (James Titcomb,2016) และวัดศักยภาพการทำตลาดของไทยได8อย3างมีประสิทธิภาพและลดค3า

เสียโอกาสท้ังทางด8านเศรษฐกิจและการสร8างการรับรู8ลงไปได8มาก 

อย3างไรก็ตาม จุดเร่ิมต8นของตลาดออนไลนeไทยเกิดข้ึนในเอเชียและเปsนกระแสโดยไม3ได8เจตนา เน้ือหา

ที่ส3งออกจึงเปsนรูปแบบที่ออกฉายและผลิตเปsนตามรสนิยมคนไทย ด8วยวัฒนธรรมที่ใกล8เคียงจึงทำให8สามารถ

เปsนที่นิยมในประเทศใกล8เคียงได8ในระยะเวลาหนึ่ง (กนกพร โชคจรัสกุล,2562) หากแต3เมื่อต8องคำนึงถึงตลาด

นานาชาติ ประเทศไทยจำเปsนต8องมีการพัฒนาทั้งคุณภาพการถ3ายทำและเนื้อหาให8เข8ากับสากลและอยู3ใน
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มาตรฐานที่สามารถเบียดสร8างที่พื้นในตลาดโลกได8 ดังนั้นจึงจำเปsนต8องมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย3างจริงจัง

เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย 

 จากข8อมูลและการวิเคราะหeที่ได8ไล3เรียงมาจะพบว3ามีจุดบอดซ้ำซ8อนในแง3ของการเก็บรวบรวมข8อมูล 

การประชาสัมพันธe การนิยามความหมายของความสร8างสรรคe ขาดการสนับสนุนที่ตรงจุด และการขาดการ 

บูรณาการอย3างเปsนจริงเปsนจังระหว3างผู8มีส3วนได8ส3วนเสียทุกฝqาย ทั้งการดำเนินงานของรัฐบาล นโยบาย 

หน3วยงานรัฐ เอกชน รวมไปถึงกลุ3มตลาดทั้งที่เปsนเปmาหมายและที่เปsนโอกาส จึงอาจเปsนข8อสรุปได8ว3าหากต8อง

มีการส3งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร8างสรรคeอย3างเปsนรูปธรรม ควรมีการสร8างความเข8าใจร3วมกัน ทั้งในตัว

เนื ้อหาและความสำคัญของนโยบาย มีความชัดเจนในการลงรายละเอียดกระบวนการและขั ้นตอนการ

ดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินอย3างชัดเจน  เพื่อที่จะทราบได8ถึงผลสัมฤทธิ์ที่มีความถูกต8องและ

เห็นชัดถึงแนวทางท่ีจะพัฒนาต3อไปอีกได8 
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บทที่ 3: กรอบการวิเคราะห2 วิธีการวิจัย แนวทางการดำเนินโครงการวิจัยและ 
สถานะของประเทศไทยกDอนการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหมD 

1. กรอบการวิเคราะห/ วิธีการวิจัย และแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย 

โครงการศึกษาทิศทางการเปล่ียนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) น้ีเปIนโครงการท่ี
จัดทำข้ึนโดยคณาจารยPและนักวิจัยจากหลายหลายสาขาวิชา และหลากหลายสถาบันท้ังในประเทศไทยและ
ต6างประเทศ โดยเปIนเชิงศึกษาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Approach) เนbน เศรษฐศาสตรP 
รัฐศาสตรP นิเทศศาสตรP และ นิติศาสตรP ร6วมกับการสัมภาษณPเชิงลึก และระดมสมองจากผูbเช่ียวชาญจาก
หลากหลายอาชีพและความสันทัด ร6วม 100 ท6าน โดยมีศูนยPอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย และ 
ศูนยPบริการวิชาการแห6งจุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย เปIนผูbประสานงานเพ่ือเสนอต6อ สำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรPการคbา กระทรวงพาณิชยP โดยโครงการน้ีมีวัตถุประสงคPเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวโนbมการเปล่ียนแปลง
ของระเบียบโลกใหม6 (New World Order) ในมิติต6างๆ อาทิ ดbานการคbา การลงทุน การเมือง ความม่ันคง 
ความสัมพันธPระหว6างประเทศ และเทคโนโลยี ท่ีส6งผลกระทบต6อ ระบบการคbาโลก ภายใตbสถานการณPต6างๆ 
(scenarios) ท่ีอาจเปIนไปไดb 2) เพ่ือจัดทำขbอเสนอเชิงนโยบายในการกำหนดจุดยืนและแนวทางของประเทศ
ไทยในการรับมือและ ใชbประโยชนPจากระบบการคbาโลกในอนาคต เพ่ือใหbไทยไดbรับประโยชนPสูงสุดและเกิด
ผลกระทบทางลบนbอยท่ีสุด และ 3) เพ่ือใหbหน6วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทราบแนวโนbมการ
เปล่ียนแปลงดbานต6างๆ อาทิ การคbา การลงทุน การเมือง ความม่ันคง ความสัมพันธPระหว6างประเทศ และ
เทคโนโลยี ของโลกในปsจจุบันและ อนาคตท่ีจะส6งผลกระทบต6อระบบการคbารวมถึงแนวทางการรับมือการ
ปรับตัวและวางกลยุทธPจากโอกาสทางการคbา ของไทยในอนาคต 

โดยแนวทางการศึกษาวิจัยสามารถสรุปเปIนแผนภาพไดbดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 โดยเร่ิมตbนจากการ
แสวงหาสถานะปsจจุบันของประเทศไทยเสียก6อนว6าประเทศไทยมีจุดอ6อนด้ังเดิม (Original Sins) ก6อนท่ีจะเขbาสู6
การเปล่ียนแปลงในระเบียบโลกใหม6อย6างไร ท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสถาบัน จากน้ันจึงทำการ
ระดมสมอง สัมภาษณPเชิงลึก และร6วมสนทนาจากผูbเช่ียวชาญในมิติต6างๆ เพ่ือวินิจฉัยว6า ระเบียบโลกใหม6ท่ี
ประเทศไทยจะตbองเผชิญหนbา จะมีรูปแบบอย6างไร  

คณะผูbวิจัยใหbคำจำกัดความ คำว6า "(ระเบียบโลกใหม6 New World Order)" คือ การกล6าวถึงยุคใหม6ใน
ประวัติศาสตรPท่ีเกิดความเปล่ียนแปลงอย6างใหญ6หลวง ท้ังในดbานความคิดการเมืองโลกและในดbานดุลอำนาจ
แมbว6าคำน้ีจะตีความกันไปต6างๆ นานา แต6โดยหลักแลbวเก่ียวขbองกับความคิดเชิงอุดมการณPว6าดbวยการจัดการ
ปกครองท่ัวโลกเฉพาะในความหมายของความพยายามองคPรวมคร้ังใหม6ท่ีจะวินิจฉัย เขbาใจ หรือจัดการปsญหาท่ี
พbนขีดความสามารถท่ีรัฐชาติใดจะแกbไขไดbโดยลำพังเฉพาะตน 
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แผนภาพท่ี 3.1: แนวทางการศึกษาวิจัย 

 

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

ประเทศไทยกบัทิศทางการเปลี1ยนแปลงสูร่ะเบียบโลกใหม ่โดย ศนูย์อาเซียนศกึษา จฬุาฯ 33

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

บทท่ี 3

บทท่ี 4

บทท่ี 5

บทท่ี 6

บทท่ี 6
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ในการวิจัยโครงการน้ี คณะผู7วิจัยจึงแยกการวินิจฉัยถึงระเบียบโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปออกเปDน 2 มิติ คือ 

มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based Analysis) และ มิติประเด็น (Issue Based Analysis) ซ่ึง การได7มาซ่ึง

ประเด็นอาณาบริเวณท่ีวิเคราะห̂มาจากการศึกษาในด7วยมุมมองสหสาขาวิชาภายใต7กรอบความคิด ภูมิ

รัฐศาสตร̂-เศรษฐกิจ (Geo-Political Economy) โดยกำหนดพ้ืนท่ีหรืออาณาบริเวณท่ีให7ความสนใจและจะ

ผลกระทบตoอประเทศไทยเพ่ือรายงานสถานการณ̂ปpจจุบัน และคาดคะเนฉากทัศน̂ท่ีจะเปqดข้ึนในอาณาบริเวณ

ตoางๆ ได7แกo สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สหภาพยุโรป (และรัสเซีย), เอเชียตะวันออก (ญ่ีปุvน และ

เกาหลีใต7), อินเดีย และเอเชียใต7, ตะวันออกกลางและโลกมุสลิม, โลกมลายู, และ ประชาคมอาเซียน โดยกรอบ

วิธีวิเคราะห̂ท่ีใช7ในการกำหนดพ้ืนท่ีอาณาบริเวณศึกษาคือ แนวคิดแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary)  “ภูมิ

รัฐศาสตร̂เศรษฐกิจ (Geo-Political Economy)” พิจารณาแผนภาพท่ี 2 

สoวนมิติประเด็น (Issue Based Analysis) คณะผู7วิจัยวินิจฉัยประเด็นสำคัญโดยการนำเสนอกรอบการ

วิเคราะห̂ท่ีพัฒนาตoอยอดจาก PEST Analysis โดยการวิเคราะห̂ปpจจัยตoางๆ ท่ีอาจจะเปDนปpจจัยนำซ่ึงทำให7เกิด

การเปล่ียนแปลงระเบียบโลกใหมo อาทิ การเปล่ียนแปลงทางด7านวิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยี (Disruptive 

Technology), การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ̂ใหมo (โควิด-19), สงครามการค7าระหวoางสหรัฐอเมริกา

และจีน, การบูรณาการเศรษฐกิจระหวoางประเทศ, ส่ิงแวดล7อมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ, สังคมสูง

วัยในประเทศไทย และในประเทศเพ่ือนบ7าน, ความเส่ียงในระดับนานาชาติ Global Uncertainty, บทบาทของ

สถาบันและองค̂การระหวoางประเทศ Regulator/International Institutions, การลงทุนระหวoางประเทศ, 

New Normal ความปกติใหมo ฐานวิถีชีวิตใหมo, New Economy (อาทิ Platform Economy และ Sharing 

Economy) รวมท้ังประเด็นด7าน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ กติกา  

จากน้ันจึงวิเคราะห̂ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากปpจจัยต7นท่ีกลoาวถึงในวรรคท่ีแล7วโดยวิเคราะห̂จาก 4 มิติมุมมอง

หลัก อันได7แกo  

1) มิติการเมือง ความม่ันคง ความสัมพันธ̂ระหวoางประเทศ  

2) มิติเศรษฐกิจ การค7าและการลงทุนระหวoางประเทศ  

3) มิติการพัฒนาอยoางย่ังยืน และประเด็นด7านส่ิงแวดล7อม  

4) มิติสังคมและวัฒนธรรม 
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แผนภาพท่ี 3.2: แนวคิดภูมิรัฐศาสตร>เศรษฐกิจ 

 

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
วิทยาศาสตรRประยุกตRของการประเมินในระดับภูมิภาค
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ตารางที่ 3.1 แนวคำถามที่ใช5ในการระดมสมองและสัมภาษณ@เชิงลึกจากผู5เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการ 

วัตถุประสงค,: เพื่อรFวมกันคาดการณ>วFาจะเกิดอะไรขึ้นในระเบียบโลกใหมF สรSางฉากทัศน> (Scenarios) ตFางๆ ของระเบียบโลกใหมFหลังปc 2020 ผลกระทบตFอโลก 

ผลกระทบตFอไทยในมิติตFาง ประเทศไทยตSองวางเปeาหมายอยFางไร ใครคือพันธมิตรที่ไทยควรเสริมสรSางความสัมพันธ> อะไรคืออุปสรรคและไทยควรดำเนินนโยบายอยFางไร

เพ่ือแกSไขจุดอFอน เสริมสรSางจุดแข็ง เพ่ือใชSประโยชน>สูงสุดจากระเบียบโลกใหมF ท้ังในระยะส้ัน (1-2 ปc) และระยะกลาง (3-5 ปc)  

กลุ0มเป3าหมาย: นักวิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคราชการ นักการทูต ตัวแทนผูSบริโภค และภาคประชาสังคม 

 
ประเด็นหลัก มิติการเมือง ความม่ันคง 

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศ 

มิติเศรษฐกิจ การคAาและการ

ลงทุนระหว;างประเทศ 

มิติการพัฒนาอย;างย่ังยืน และ

ประเด็นดAานส่ิงแวดลAอม 

มิติสังคมและวัฒนธรรม 

การเปล่ียนแปลงทางดAาน

วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี 

(Disruptive Technology) 

1) เทคโนโลยีใหม; อาทิ ระบบ

โทรคมนาคม 5G, พลังงาน

ทางเลือก, Internet of Things 

(IOT), Artificial Intelligence (AI) 

ฯลฯ ซ่ึงจีนมีความกAาวหนAาอย;างย่ิง 

จะสนับสนุนใหAจีนมีบทบาทนำใน

ฐานะมหาอำนาจของโลกไดAหรือไม; 

 

2) เอเชียตะวันออก (จีน ญ่ีปุoน

เกาหลี) และอินเดีย จะมีบทบาท

อย;างไรต;อระเบียบโลกในฐานะ

ผูAนำทางดAานเทคโนโลยี  

1) ในช;วงสองปrท่ีผ;านมามีการ

เปล่ียนแปลงทางดAาน

วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี 

(Disruptive Technology) 

หลากหลายดAาน อาทิ พลังงาน

ทดแทน วัสดุศาสตร: การผลิตท่ี

ทันสมัย วิทยาการทางดAาน

คอมพิวเตอร:การคำนวณ 

(ปtญญาประดิษฐ:) และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฯลฯ ท;านคิดว;า

เทคโนโลยีใดท่ีน;าจับตาดูและ

น;าจะมีผลต;อการเปล่ียนแปลง

1) ในช;วงสองปrท่ีผ;านมามีการ

เปล่ียนแปลงทางในโลก

หลากหลายดAาน ท้ังดAานสังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลAอม 

วิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี ท;าน

คิดว;าประเด็นทางดAานความ

ย่ังยืนประเด็นใด เปvนประเด็นท่ี

ประเทศไทยน;าท่ีจะใหAความ

สนใจ ท้ังในระยะเร;งด;วนและ

ระยะยาวเพ่ือเตรียมรับต;อการ

เปล่ียนแปลงทางดAานการลงทุน

1) ความเช่ือมโยงทางดAาน

เทคโนโลยีท่ีผ;านระบบ

โทรคมนาคม ท่ีมี Content มาก

ย่ิงข้ึน มีอัตราความเร็วในการ

เช่ือมต;อขAอมูลสูงข้ึน และมี

ตAนทุนการเช่ือมโยงท่ีลดลง จะ

ส;งผลอย;างไรต;อการขยาย

อิทธิพลของมหาอำนาจเดิม และ

มหาอำนาจใหม;ในรูปแบบ Soft 

Power ท่ีมีปtจจัยทางดAานสังคม 

วัฒนธรรม และ People-to-
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ประเด็นหลัก มิติการเมือง ความม่ันคง 

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศ 

มิติเศรษฐกิจ การคAาและการ

ลงทุนระหว;างประเทศ 

มิติการพัฒนาอย;างย่ังยืน และ

ประเด็นดAานส่ิงแวดลAอม 

มิติสังคมและวัฒนธรรม 

3) มิติทางดAานความม่ันคง และ

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศท่ีจะ

เปล่ียนแปลงไป โดยมีมหาอำนาจ

ทางเทคโนโลยีท่ีไม;ใช;สหรัฐอเมริกา

เพียงผูAเดียวท่ีมีบทบาทนำ 

ทางดAานการลงทุนการคAามาก

ท่ีสุดในระดับโลกและส;งผล

กระทบต;อประเทศไทยอย;างไร 

 

2) จากการพัฒนาการของ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน และ

มีการเปล่ียนแปลงอย;างฉับพลัน 

ท;านคิดว;ามีผลกระทบต;อ

โครงสรAางภาคการผลิตทาง

เกษตรและอุตสาหกรรมของไทย

หรือไม; ความพรAอมของประเทศ 

ณ ปtจจุบัน เปvนอุปสรรค หรือ

แรงผลักดัน 

 

3) ในความเห็นของท;านประมวล

ท้ังผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางดAานเทคโนโลยี

แลAวภาคการผลิตใดของไทยท่ี

สามารถ เปvนหัวรถจักร

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยไดAอยู; 

การคAาในระดับโลกและระดับ

ภูมิภาค 

People Connectivity เปvน

แกนกลาง 
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ประเด็นหลัก มิติการเมือง ความม่ันคง 

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศ 

มิติเศรษฐกิจ การคAาและการ

ลงทุนระหว;างประเทศ 

มิติการพัฒนาอย;างย่ังยืน และ

ประเด็นดAานส่ิงแวดลAอม 

มิติสังคมและวัฒนธรรม 

ภาคเศรษฐกิจไทยท่ีอาจจะตAอง

เลิกทำธุรกิจและส;งเสริมใหAไป

อย;างอ่ืน  

การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ:ใหม; (โควิด-19) 

1) บทบาทของสหรัฐอเมริกา และ

สหภาพยุโรปท่ีค;อนขAางลAมเหลว ใน

การ (1) สกัดก้ันการแพร;ระบาด

ของโรค (2) การบริหารจัดการ

ทรัพยากรภายในประเทศ และ (3) 

การบริหารความร;วมมือและ

ทรัพยากรระหว;างประเทศ จะทำ

ใหAเกิดการเปล่ียนแปลงอย;างไรต;อ 

1) ความเปvนมหาอำนาจ  

2) สถานะการบูรณาการภูมิภาค 

และ  

3) การขยายอิทธิพลของ

มหาอำนาจใหม; อย;างจีน (ในระดับ

โลก) และอินเดีย (ในระดับ

ภูมิภาค) ท่ีมีฐานะเปvนประเทศผูAใหA

ความช;วยเหลือท;ามกลางวิกฤต โค

วิด -19 

1) เม่ือไม;ก่ีเดือนท่ีผ;านมา โรคโค

วิด-19 สรAางผลกระทบอย;างมาก

ต;อกระบวนการผลิตการคAา และ

พฤติกรรมการบริโภค ท;านคิดว;า

ผลกระทบดังกล;าวมีต;อการ

ลงทุนและการคAาระหว;าง

ประเทศอย;างไร อาทิเช;นในเร่ือง

ของห;วงโซ;การผลิตนานาชาติ 

ความเช่ือม่ันในการคAาและการ

ลงทุน  

 

2) ผลกระทบของโควิด-19 ทำใหA

ไทยมีอำนาจการต;อรองมากข้ึน

หรือไม;ในเวทีนานาชาติ อาทิ ใน

ส;วนของอุตสาหกรรมเกษตรแปร

รูป, อุตสาหกรรมการท;องเท่ียว

เพ่ือเสริมสรAางสุขภาพ 

1) เม่ือไม;ก่ีเดือนท่ีผ;านมา โรคโค

วิด-19 สรAางผลกระทบอย;างมาก

ต;อเศรษฐกิจและการใชAชีวิตท้ัง

ในระดับประเทศและระดับโลก 

ท;านคิดว;าสถานการณ:ดังกล;าว

จะส;งผลกระทบดAานใดในระยะ

ยาวมากท่ีสุด และสังคมไทยควร

จะตAองปรับตัวอย;างไรเพ่ือเตรียม

ผลกระทบดังกล;าวอย;างย่ังยืน 

 

2) จากผลกระทบของโควิด-19 

ท;านคิดว;าประเทศไทยควร

จะตAองปรับตัวอย;างไร ท้ัง

ทางดAานเศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยี การเมือง และ

วัฒนธรรม เพ่ือเสริมสรAางความ

ย่ังยืนใหAกับประเทศ 

1) ผลกระทบของการแพร;

ระบาดต;อภาคการผลิตแทAจริง ท่ี

ทำใหAเกิดภาวะการว;างงาน

เพ่ิมข้ึน โอกาสในการหางานและ

ทำงานลดลง การจAางงานต่ำ

ระดับ หรือการหยุดงานโดยไม;ไดA

รับค;าจAางต;อเน่ืองเปvนระยะ

เวลานาน จะกระทบต;อปtญหา

สังคมอย;างไร 
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ประเด็นหลัก มิติการเมือง ความม่ันคง 

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศ 

มิติเศรษฐกิจ การคAาและการ

ลงทุนระหว;างประเทศ 

มิติการพัฒนาอย;างย่ังยืน และ

ประเด็นดAานส่ิงแวดลAอม 

มิติสังคมและวัฒนธรรม 

(Wellness Industry/ 

Wellness Tourism) 

สงครามการคAาระหว;าง

สหรัฐอเมริกาและจีน 

1) กับดักทิวซิดิดีส (Thucydides 

Trap) ท่ีมีสงครามการคAาเปvนตัว

จุดชนวน และมีการระบาดของโค

วิด-19 เปvนตัวเร;ง จะทำใหA

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศ

เปล่ียนไปอย;างไร 

 

2) The End of American 

World Order เกิดข้ึนแลAวจริง

หรือไม; 

 

1) ประเด็นการเปล่ียนแปลงทาง

การเมืองระหว;างประเทศส;งผล

ใหAเกิดสงครามทางการคAา

สหรัฐอเมริกาและจีน ใน

ความเห็นของท;านคิดว;า 

ประเด็นสงครามการคAาจะลงเอย

อย;างไรและบทบาทของภูมิภาค

อ่ืนๆ ในสงครามการคAาจะเปvน

อย;างไร 

1) ประเทศไทยจะมีแนวทางการ

พัฒนาอย;างย่ังยืนภายใตA

สถานการณ:ท่ีชุดความคิด 

ชาตินิยม (Nationalism) เกลียด

กลัวชาวต;างชาติ 

(Xenophobia) นิยมความ

รุนแรง (Radicalism)  และใชA

นโยบายการคAาแบบปกปåองคุAม

กัน (Protectionism) ควรวาง

ตำแหน;งประเทศไทยอย;างไรเพ่ือ

การพัฒนาอย;างย่ังยืน 

1) ภายใตAสถานการณ:ท่ีชุด

ความคิด ชาตินิยม 

(Nationalism) เกลียดกลัว

ชาวต;างชาติ (Xenophobia) 

นิยมความรุนแรง (Radicalism)  

และใชAนโยบายการคAาแบบ

ปกปåองคุAมกัน (Protectionism) 

ผลกระทบต;อสังคม โดยเฉพาะ

ความแตกแยกทางสังคม ช;องว;าง

ทางสังคม จะเปvนอย;างไร 

การบูรณาการเศรษฐกิจระหว;าง

ประเทศ 

1) อยากรับฟtงความคิดเห็นว;า

ประเทศไทยควรจะโอนอ;อนไปยัง

กลุ;มประเทศใดหรือไม; หรือตAอง

รักษาสมดุลในฐานะท่ีเปvนประเทศ

เปéดขนาดเล็กและการรักษาสมดุล

น้ันควรจะทำอย;างไร  

 

1) ในส;วนของการบูรณาการทาง

การคAาระหว;างประเทศท่ีปtจจุบัน

มีอยู;หลายกรอบอาทิ RCEP 

ASEAN-EU CPTPP ท;านคิดว;า

กรอบบูรณาการแบบไหนท่ีจะ

ย่ังยืน และกAาวหนAาในอีก 5 ปr

1) ท;านคิดว;ากรอบความร;วมมือ

เหล;าน้ีจะส;งผลอย;างไรต;อความ

ย่ังยืนของประเทศไทย และ

ประเทศไทยควรจะตAองมีท;าที

อย;างไรเพ่ือใหAเกิดความร;วมมือ

ทางการคAาและการพัฒนาอย;าง

ย่ังยืน 

1) ผลกระทบของกฎ กติกา

การคAาใหม;ๆ ท้ัง CPTPP และ 

RCEP ท่ีจะเปล่ียนแปลง

กฎระเบียบดAานทรัพย:สินทาง

ปtญญา การจัดซ้ือจัดจAางภาครัฐ 

และผลกระทบทางอAอมต;อสังคม

จะเปvนอย;างไร ทิศทางการเจรจา
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ประเด็นหลัก มิติการเมือง ความม่ันคง 

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศ 

มิติเศรษฐกิจ การคAาและการ

ลงทุนระหว;างประเทศ 

มิติการพัฒนาอย;างย่ังยืน และ

ประเด็นดAานส่ิงแวดลAอม 

มิติสังคมและวัฒนธรรม 

2) ประเทศใดคือพันธมิตร

(Partner) ท่ีไทยตAองใหA

ความสำคัญมากเปvนพิเศษ  

ขAางหนAาและบทบาทของ

ประเทศไทยควรจะมีท;าทีอย;างไร  

การคAาและการบังคับใชAขAอตกลง

ทางการคAาเพ่ือลดผลกระทบทาง

สังคมควรเปvนอย;างไร 

ส่ิงแวดลAอมและการเปล่ียนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ 

1) ขอรับฟtงความคิดเห็นประเด็นทางดAานส่ิงแวดลAอม ภาวะโลกรAอนต;อการคAาในอนาคต และบทบาทท่ีประเทศไทยควรเปvนในเวทีโลก ท้ังน้ี 

ตAองรักษาการเจริญเติบโตใหAเหมาะสม 

สังคมสูงวัยในประเทศไทย และ

ในประเทศเพ่ือนบAาน 

1) การพ่ึงพาแรงงานต;างดAาว และ

เทคโนโลยีเพ่ือบรรเทาผลกระทบ

จากภาวะสังคมสูงวัยเต็มข้ันของ

ไทย (Aged Society) จะส;งผล

กระทบต;อมิติความม่ันคงและ

ความสัมพันธ:กับประเทศเพ่ือนบAาน

อย;างไร 

1) ผลของการเกิดสังคมสูงวัยในประเทศไทย และในเพ่ือนบAาน มีผล

ต;ออัตราการออมและการลงทุนในอนาคต เพราะคนหารายไดAมีส;วน

นAอยลงเราเพ่ิงมีความร;วมมือระหว;างประเทศอย;างไร 

1) ปtญหาสังคมแหว;งกลาง 

ปtญหาการไม;มีระบบสวัสดิการ

สังคมท่ีเพียงพอ และการเขAามา

เติมเต็มช;องว;างทางเศรษฐกิจ-

สังคม โดยกลุ;มมาเฟrย จะส;งผล

อย;างไร และเราจะมีทางปåองกัน

อย;างไร 

ความเส่ียงในระดับนานาชาติ 

(Global Uncertainty) 

1) ความเส่ียงท่ีจะมีผลต;อประเด็น

ดAานความม่ันคงแบบ Traditional 

Security (National Security) ท่ี

มีผลต;อความสัมพันธ:ระหว;าง

ประเทศท่ีจะมีผลต;อการดำเนิน

นโยบายของประเทศไทย 

1) เม่ือคำนึงถึงความเส่ียงใน

ระดับนานาชาติ Global Risk 

แลAวท;านคิดว;ามีความเส่ียงใดท่ี

สำคัญและมีผลกระทบต;อ

ประเทศไทยสูง จากการประเมิน

การรองรับผลกระทบดังกล;าว

ท;านคิดว;าเราควรจะตAอง

ปรับปรุงอย;างไรบAาง 

1) อะไรคืออุปสรรคของความ

ย่ังยืนและการพัฒนาอย;างย่ังยืน

ของไทย 

1) ความเส่ียงท่ีจะมีผลต;อ

ประเด็นดAานความม่ันคงแบบ 

Non-Traditional Security 

(Human Security) ท่ีมีผลต;อ

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศท่ี

จะมีผลต;อการดำเนินนโยบาย

ของประเทศไทย 
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ประเด็นหลัก มิติการเมือง ความม่ันคง 

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศ 

มิติเศรษฐกิจ การคAาและการ

ลงทุนระหว;างประเทศ 

มิติการพัฒนาอย;างย่ังยืน และ

ประเด็นดAานส่ิงแวดลAอม 

มิติสังคมและวัฒนธรรม 

บทบาทของสถาบันและองค:การ

ระหว;างประเทศ

(Regulator/International 

Institutions) 

1) UN, NATO, Shanghai 

Cooperation Organization 

1) หลายฝoายกล;าวว;าบทบาท

ขององค:กรการคAาโลก WHO 

IMF World Bank เร่ิมท่ีจะเส่ือม

ถอยลง อีกท้ังแนวโนAมการ 

บูรณาการการคAาเสรีเปvนกลุ;ม

ประเทศมีความสำคัญมากข้ึน 

ท;านคิดว;าไทยควรจะใหA

ความสำคัญแก;องค:กรการคAาโลก

ในมิติไหนบAาง 

1) Sustainable Development Goals 2030 

การลงทุนระหว;างประเทศ  1) ท;านคิดว;าการลงทุนโดยตรง

ระหว;างประเทศ ยังสำคัญต;อ

ประเทศไทยหรือไม; (FDI 

Dependency) พิจารณาจาก

เปvนแรงขับเคล่ือนของเศรษฐกิจ 

หากเปvนแรงผลักดันท่ีสำคัญ

ประเทศไทยควรจะดึงดูดการ

ลงทุนในภาคธุรกิจใดและมาจาก

ประเทศใด 

1) ประเด็นการครอบงำทางเศรษฐกิจจากการเขAามาลงทุนและการทำ

การคAาของบริษัทขAามชาติขนาดใหญ;  

New Normal ความปกติใหม; 

ฐานวิถีชีวิตใหม; 

1) Indo-Pacific: ผลกระทบ และ

บทบาทของไทยและประชาคม

1) ใน new normal มีคนกล;าว

เสมอว;าการผลิตสินคAาน้ันจะเปvน

1) new normal จะยังอยู;ดังท่ีคาดหรือไม; หรือทAายท่ีสุดแลAวเม่ือมียา

รักษาโรคแลAว ทุกอย;างก็กลับมาเปvนเช;นเดิมก;อนการระบาด 
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ประเด็นหลัก มิติการเมือง ความม่ันคง 

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศ 

มิติเศรษฐกิจ การคAาและการ

ลงทุนระหว;างประเทศ 

มิติการพัฒนาอย;างย่ังยืน และ

ประเด็นดAานส่ิงแวดลAอม 

มิติสังคมและวัฒนธรรม 

อาเซียนในฐานะจุดศูนย:กลางของ

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟéก ในมิติทำเล

ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร:  

การผลิตแบบ tailored made 

มากข้ึน และประเทศไทยควรจะ

ปรับเปล่ียนอย;างไร New 

Normal คือเปล่ียนแปลงใหม;

แลAวเปล่ียนตลอดไป หรือจะ

เปล่ียนระยะเวลาหน่ึง แลAว

กลับไปเหมือนเดิม Serving on 

Individual Needs, แลAวไทยจะ

ไปอย;างไร  

 

2) ใน new normal มีคนกล;าวว;าโลกาภิวัตน:จะเส่ือมถอยและโลก

จะกลับไปสู;ระบบการปกปåองตนเองมากข้ึน (Protectionism) อยาก

รับฟtงว;าท;านมีความคิดเห็นต;อประเด็นน้ีอย;างไร และประเทศไทย

ควรจะตAองวางตนอย;างไร 

 

3) ใน new normal มีโอกาสท่ีเกิดการลดการจAางงานและผูAคนจะ

ยากจนลง ท้ังในประเทศไทยและในเพ่ือนบAาน แรงงานต;างดAาว อัน

จะส;งผลต;อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ท;านคิดเราควรพึงมีความ

ร;วมมือระหว;างประเทศอย;างไรในการรับมือต;อวิกฤตท่ีจะตามมาน้ี  

New Economy 

• Platform Economy ชาน

ชาลา กวAางๆ ใหญ;ๆ ใครก็

สามารถมาทำงานร;วมกับ

คนอ่ืนๆ มา Plug-in มา

ทำงานร;วมกันไดA ท้ังผูAซ้ือ 

ผูAขาย ผูAผลิต 

• Sharing Economy ไม;ตAอง

เปvนเจAาของ แต;ใชAสินคAา/

บริการร;วมกัน เช;าสินสอด 

1) ปtญหา และความพรAอมของ

ประเทศไทยในการรับมือกับภัย

ความม่ันคงในโลกไซเบอร: (Cyber-

Securities) 

1) การคAาพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:

มีผลกระทบอย;างมาก ทำใหA

ผูAผลิตในไทยบางส;วนตAองปéดตัว

ลงเพราะไม;สามารถสูAกับสินคAา

นำเขAาท่ีมีราคาถูกไดA ประเทศ

ไทยควรจะปรับตัวอย;างไรเพ่ือใหA

เขAากับการเปล่ียนแปลงทางดAาน

การคAาพาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:

และ platform economy and 

1) ความพรAอมของคนไทย และโครงสรAางพ้ืนฐานของไทย ในการ

เขAาถึง ปรับตัว และปåองกันปtญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชA Platform 

ใหม;ๆ บนโลกไซเบอร: เพ่ือหลีกเล่ียงปtญหาท่ีเก่ียวขAองกับความม่ันคง

ของมนุษย: (Human Security)  
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ประเด็นหลัก มิติการเมือง ความม่ันคง 

ความสัมพันธ:ระหว;างประเทศ 

มิติเศรษฐกิจ การคAาและการ

ลงทุนระหว;างประเทศ 

มิติการพัฒนาอย;างย่ังยืน และ

ประเด็นดAานส่ิงแวดลAอม 

มิติสังคมและวัฒนธรรม 

เช;ารถ เช;าเรือยอร:ช ต;าง

จาก Time-Sharing ท่ีตAองมี

ความเปvนเจAาของ  

sharing economy ตัวอย;างคือ 

mobility services 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ กติกา  1) เพ่ือปรับตัวใหAทันกับ

สถานการณ:เศรษฐกิจโลกท;านคิด

ว;า กฎระเบียบใดในประเทศไทย

ท่ีเปvนอุปสรรคทำใหAภาคธุรกิจไม;

สามารถปรับตัวไดAทันกับการ

เปล่ียนแปลง 
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ท้ังน้ีผู-วิจัยต-องการใช-กรอบวิธีการคิดวิเคราะห@แบบ คำถามแบบโสกราตีส (Socratic  Questioning) 

ซ่ึงหมายถึง ระเบียบวิธีการต้ังคำถามสำหรับใช-ในการค-นหาความคิดในหลายๆ ทิศทางเพ่ือวัตถุประสงค@ต̀างๆ 

ซ่ึงรวมถึงการค-นหาความคิดท่ีซับซ-อน เพ่ือค-นหาความจริงในเร่ืองต̀างๆ เพ่ือเปaดประเด็นความคิดและปcญหา 

เพ่ือเปaดเผยสมมุติฐาน เพ่ือวิเคราะห@แนวคิด เพ่ือแยกความแตกต̀างในส่ิงท่ีเรารู-จากส่ิงท่ีเราไม̀รู- และเพ่ือติดตาม

การประยุกต@ความคิดอย̀างมีตรรกะ กุญแจสำคัญสำหรับบ̀งความแตกต̀างของคำถามแบบโสกราตีส โดยตรงก็

คือ คำถามแบบโสกราตีสเปhนคำถามท่ีเปhนระบบ มีระเบียบวิธีท่ีชัดเจน มีความลึกและปกติจะพุ̀งจุดศูนย@รวมไป

ท่ีแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ ทฤษฎี ประเด็นปcญหา หรือตัวปcญหา โดยแนวคำถามสามารถพิจารณาได-จากตาราง

ท่ี 3.1 

ดังน้ันจากแนวคิด Applied PEST Analysis และ Socratic Questioning ดังน้ีอธิบายข-างต-น เพ่ือ

ร̀วมกันคาดการณ@ว̀าจะเกิดอะไรข้ึนในระเบียบโลกใหม̀ คณะผู-วิจัยได-สร-าง Matrix ในการวิเคราะห@โดยการต้ัง

ประเด็นคำถาม เพ่ือใช-ในการสัมภาษณ@เชิงลึก ระดมสมอง และสนทนาแลกเปล่ียนเพ่ือการสร-างฉากทัศน@ 

(Scenarios) ต̀างๆ ของระเบียบโลกใหม̀หลังป{ 2020 ผลกระทบต̀อโลก ผลกระทบต̀อไทยในมิติต̀าง ประเทศ

ไทยต-องวางเป~าหมายอย̀างไร ใครคือพันธมิตรท่ีไทยควรเสริมสร-างความสัมพันธ@ อะไรคืออุปสรรคและไทยควร

ดำเนินนโยบายอย̀างไรเพ่ือแก-ไขจุดอ̀อน เสริมสร-างจุดแข็ง เพ่ือใช-ประโยชน@สูงสุดจากระเบียบโลกใหม̀ ท้ังใน

ระยะส้ัน (1-2 ป{) และระยะกลาง (3-5 ป{) โดยประเด็นสำคัญๆ ท่ีจะกล̀าวถึงในรายละเอียดในรายงานวิจัยฉบับ

น้ีได-แก̀ 1) การเปล่ียนแปลงในระดับเทคโนโลยีและผลกระทบจากโควิด-19 (Disruptive Technology & 

COVID-19) 2) การค-าระหว̀างประเทศ 3)การพัฒนาอย̀างย่ังยืน และ 4) ส่ิงแวดล-อมและการเปล่ียนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ 

เม่ือสามารถวินิจฉัยรูปแบบการเปล่ียนแปลงในระเบียบโลกท่ีจะเข-ามากระทบประเทศไทยได-ท้ังในมิติ

อาณาบริเวณศึกษา และมิติประเด็นสำคัญ แล-ว คณะผู-วิจัยจะคาดคะเน (Prognosticate) สถานการณ@

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากประเทศไทยดำเนินการไปตามปกติโดยไม̀มีการเปล่ียนแปลง/ปฏิรูป (Business as 

Usual) เพ่ือเปhนการต้ังรับกับระเบียบโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือช้ีให-เห็นว̀าจากจุดอ̀อนด้ังเดิม เม่ือเข-าสู̀ระเบียบ

โลกใหม̀แล-ว ประเทศไทยจะเกิดอะไรข้ึนในลักษณะฉากทัศน@ท่ีเลวร-ายท่ีสุด (Worst Case Scenario) 

จากน้ันจึงเปhนการกำหนดเป~าหมายว̀า หากประเทศไทยต-องการหลีกเล่ียงฉากทัศน@ท่ีเลวร-ายท่ีสุดน้ี 

ประเทศไทยต-องกำหนดเป~าหมายอย̀างไร โดยคณะผู-วิจัยจะเน-นการกำหนดเป~าหมายในลักษณะท่ีสามารถ

ปฏิบัติได-จริง (Pragmatic Target) ภายใต-เง่ือนไขและข-อจำกัดต̀างๆ ของประเทศไทย ภายใต-ระเบียบโลกใหม̀ 

และเง่ือนไขจุดอ̀อนด้ังเดิม  

โดยคณะผู-วิจัยเช่ือว̀าเป~าหมายในระยะส้ัน (1-2 ป{) ของประเทศไทยควรใช-คำว̀า “อยู̀รอด (Survival)”  

โดยเศรษฐกิจไทยคงเดินหน-าในระดับ พออยู̀ พอกิน พอรอดพ-นจากผลกระทบของโควิด-19 และเป~าหมายใน
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ระยะกลาง (3-5 ป{) คือ “ย่ังยืน (Sustainable)” ประเทศไทยยังรักษาระดับการพัฒนาประเทศท่ีระดับบนของ

กลุ̀มรายได-ระดับกลาง (Upper-Middle Income Country) และเดินหน-าต̀อไปอย̀างย่ังยืน    
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2. จุดอ(อนดั้งเดิม (Original Sins) ที่ประเทศไทยมีมาตั้งแต(ก(อนการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก 

2.1 กรอบวิธีวิเคราะหPเพื่อหาจุดอ(อนดั้งเดิมของประเทศไทย 

โครงการวิจัยน้ีจะยึดกรอบการวิเคราะห@ประเด็นจุดอ̀อนด้ังเดิมของประเทศไทยตามแนวคิดของ The 

Global Competitiveness Report ซ่ึงจัดทำโดย World Economic Forum ซ่ึงวิเคราะห@ความสามารถ

ทางการแข̀งขันของประเทศผ̀าน 12 เสาหลัก และจำแนกออกเปhน 4 มิติ ได-แก̀ 

1) มิติส่ิงแวดล-อมในทางเศรษฐกิจ (Enabling Environment) 

o เสาหลักท่ี 1: สถาบัน (Institution) 

o เสาหลักท่ี 2: โครงสร-างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

o เสาหลักท่ี 3: ความสามารถในการปรับตัวเข-าสู̀เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT Adoption) 

o เสาหลักท่ี 4: เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค (Macroeconomic Stability) 

2) มิติทรัพยากรมนุษย@ 

o เสาหลักท่ี 5: สุขภาพของประชากร (Health) 

o เสาหลักท่ี 6: ทักษะของประชากร (Skills) 

3) มิติตลาด 

o เสาหลักท่ี 7: ตลาดสินค-า (Product Market) 

o เสาหลักท่ี 8: ตลาดแรงงาน (Labour Market) 

o เสาหลักท่ี 9: ระบบสถาบันการเงิน (Financial System) 

o เสาหลักท่ี 10: ขนาดของตลาด (Market Size) 

4) มิตินวัตกรรม 

o เสาหลักท่ี 11: ความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจ (Business Dynamism) 

o เสาหลักท่ี 12: ศักยภาพในการสร-างนวัตกรรม (Innovation Capability) 

และจากการทบทวนวรรณกรรม สัมภาษณ@เชิงลึก และการระดมสมอง ทำให-คณะผู-วิจัยสรุป จุดอ̀อน

ด้ังเดิมของประเทศไทย (Original Sins) ออกมาใน 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสถาบัน ซ่ึงจะ

นำเสนอในส̀วนท่ี 3.2 

2.2 จุดอ(อนดั้งเดิม (Original Sins) ของประเทศไทย 

จุดอ̀อนด้ังเดิม (Original Sins) ท่ีประเทศไทยมีมาต้ังแต̀ก̀อนการเปล่ียนแปลงระเบียบโลก และจะ

ส̀งผลให-ประเทศไทยมีศักยภาพในการปรับตัว รวมท้ังยังส̀งผลให-ผลกระทบทางด-านลบท่ีเกิดข้ึนจากการ
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เปล่ียนแปลงระเบียบโลกมีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน โดยคณะผู-วิจัยจะจำแนกจุดอ̀อนด้ังเดิมของประเทศไทย

ออกเปhน 3 ประเภท ได-แก̀ 1) จุดอ̀อนในมิติเศรษฐกิจ 2) จุดอ̀อนในมิติสังคม และ 3) จุดอ̀อนในมิติสถาบัน 

2.2.1 จุดอ%อนดั้งเดิม (Original Sins) ประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ 

• โครงสร-างการผลิตไม̀ได-รับการยกระดับให-ทันต̀อการเปล่ียนแปลงของความต-องการสินค-า และเทคโนโลยี

ใหม̀ของโลก ระบบสาธารณูปโภคไม̀ได-รับการปรับปรุง  

• พ่ึงพารายได-หลักเปhนรายได-สำคัญ เน่ืองจากความสามารถทางการแข̀งขันของสินค-าอุตสาหกรรมต่ำ การ

พ่ึงพารายได-จากภาคบริการเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ การท̀องเท่ียว และพ่ึงพาการท̀องเท่ียวจาก บางชาติเปhน

รายได-หลัก คือจีน การยอมเปaดใจยอมรับวัฒนธรรมนักท̀องเท่ียวจีนยังจำกัด 

• สินค-าเกษตรประสบปcญหา พืชมีผลผลิตต̀อพ้ืนท่ีต่ำเพราะ มีสายพันธุ@ไม̀ได-รับการปรับปรุงเม่ือเทียบกับ

ประเทศคู̀แข̀ง มีข-อจำกัดทางด-านการจัดสรรน้ำ การใช-สารกำจัดแมลง การเก่ียวเก็ยวและการเก็บรักษา 

ผลิตภัณฑ@สัตว@ มีต-นทุนการผลิตท่ีสูงเพราะอาหารสัตว@มีราคาแพงเพราะวัตถุดิบได-รับการสนับสนุนราคา

เพ่ือช̀วยเกษตรกร ทำให-ต-นทุนการผลิตสูง 

• สินค-าเกษตรแปรรูป ผลิตโดยกิจการขนาดใหญ̀ท่ีทำได-ตามมาตรฐานส̀งออกได- แต̀ผู-ผลิตรายย̀อยไม̀มี

โอกาสในการส̀งออก  

• การส̀งออกของไทยประสบปcญหานโยบายท่ีมิใช̀ภาษีจากคู̀ค-า อาทิ กรณีลิงและมะพร-าว ซ่ึงมีผลกระทบต̀อ

อุตสาหกรรมโดยรวม  

• การผลิตสินค-าอุตสาหกรรมท่ีก-าวทันความต-องการของโลก ไม̀มีการพัฒนาวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีของ

ไทยเอง ทำให-ต-องพ่ึงพาการนำเข-าเทคโนโลยี 

• การผลิตในภาคอุตสาหกรรม สินค-าส̀วนใหญ̀ท่ีผลิตเปhนสินค-าข้ันกลางท่ีมีมูลค̀าเพ่ิมต่ำ และพ่ึงพาการ

เช่ือมโยงกับ ห̀วงโซ̀การผลิตโลก  

• การพ่ึงพาการนำเข-าพลังงานท้ังน้ำมันและไฟฟ~า และข-อจำกัดของการพัฒนาพลังงานทดแทน  

• การใช-โอกาสจากข-อตกลงการค-าเสรียังจำกัด โดยเฉพาะจากกรอบข-อตกลงอาเซียน  

• การพัฒนา Digital Economy และ ICT ท่ีไม̀ทันต̀อ disruptive technology  

• ความเสียเปรียบท่ีไม̀มี platform economy  

2.2.2. จุดอ%อนดั้งเดิม (Original Sins) ประเทศไทยในมิตสิังคม 

จุดอ̀อนด้ังเดิมในมิติสังคมท่ีสำคัญและจะส̀งผลกระทบอย̀างรุนแรงต̀อการเดินหน-าประเทศไทยใน

ระเบียบโลกใหม̀ ได-แก̀ 1) โครงสร-างประชากรท่ีประเทศไทยเข-าสู̀สังคมสูงวัยเต็มข้ัน 2) ปcญหาการกระจาย

รายได-ท่ีไม̀เปhนธรรมและความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจ 3) ระบบการศึกษาท่ีไม̀สามารถผลิตคนได-ตรงตามความ
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ต-องการของประเทศ และ 4) หน้ีครัวเรือน ท้ังหน้ีในระบบและหน้ีนอกระบบ โดยสถานการณ@ปcจจุบันของ

จุดอ̀อนด้ังเดิมเปhนดังน้ี 

1) โครงสร+างประชากรท่ีประเทศไทยเข+าสู:สังคมสูงวัยเต็มข้ัน 

องค@การสหประชาชาติ (United Nations: UN)ได-ให-นิยาม ผู-สูงอายุ (Older person) หมายถึง

ประชากรท้ังเพศชายและหญิงท่ีมีอายุมากกว̀า 60ป{ข้ึนไปและได-แบ̀งระดับการเข-าสู̀สังคมผู-สูงอายุ เปhน 3 ระดับ 

ได-แก̀ 

1. ระดับการก-าวเข-าสู̀สังคมผู-สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 

ป{ข้ึนไปมากกว̀าร-อยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากรอายุต้ังแต̀ 65 ป{มากกว̀าร-อยละ7

ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว̀าประเทศน้ันกำลังเข-าสู̀สังคมผู-สูงอายุ 

2. ระดับสังคมผู-สูงอายุโดยสมบูรณ@ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ60ป{

ข้ึนไป มากกว̀าร-อยละ20 ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากรอายุต้ังแต̀ 65 ป{ มากกว̀าร-อยละ14 

ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว̀าประเทศน้ันเข-าสู̀สังคมผู-สูงอายุโดยสมบูรณ@ 

3. ระดับสังคมผู-สูงอายุอย̀างเต็มท่ี (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 

65 ป{ข้ึนไปมากกว̀า ร-อยละ20 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว̀าประเทศน้ันเข-าสู̀สังคมผู-สูงอายุอย̀าง

เต็มท่ี 

โดยในป{ 2020 ประเทศไทยเข-าสู̀ภาวะสังคมผู-สูงอายุโดยสมบูรณ@ (Aged society) ซ่ึงหมายถึงสังคม

หรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ป{ข้ึนไป มากกว̀าร-อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ หรือมีประชากรอายุ

ต้ังแต̀ 65 ป{ มากกว̀าร-อยละ 14 ของประชากรท้ังประเทศ 

และหากไม̀มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ประเทศไทยจะเข-าสู̀ระดับสังคมผู-สูงอายุอย̀างเต็มท่ี (Super-

aged society) โดยในป{ 2040 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 65 ป{ข้ึนไป มากกว̀าร-อยละ 20 ของประชากร

ท้ังประเทศ น่ันหมายความว̀า ประเทศไทยจะมีประชากรวัยทำงานท่ีลดลงอย̀างมาก และในทางตรงกันข-าม

ประเทศไทยจะมีความต-องการการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสร-างระบบสวัสดิการสังคมเพ่ิมข้ึนอย̀างย่ิงยวด 
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ในมุมมองของการค-าการลงทุน สังคมผู-สูงอายุในอนาคตกระตุ-นการลงทุน ไม̀เพียงแต̀ด-าน health 

care แต̀ยังรวมสินค-าและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-องอีกมาก เน่ืองจากผู-สูงอายุในอีก 10-20 ป{ข-างหน-าจะมี

ลักษณะท่ีต̀างจากผู-สูงอายุในอดีต โดยผู-ท่ีกำลังจะเข-าสู̀วัยสูงอายุในอนาคตจะเปhนกลุ̀มคนต้ังแต̀รุ̀นมิลเล

เนียลลงไป กลุ̀มคนเหล̀าน้ีมีอัตลักษณ@ในตนเองสูง เปhนกลุ̀มทางการตลาดท่ีต-องการสินค-าและบริการท่ีบ̀งบอก

ตัวตนได- กลุ̀มผู-สูงอายุในอนาคตจะเปhนกลุ̀มคนแก̀ท่ีมีสุขภาพดี เน่ืองจากเปhนกลุ̀มคนในรุ̀นท่ีมีองค@ความรู-ด-าน

สุขภาพด-วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการรักษาสุขภาพและเรียนรู-ผ̀านอินเตอร@เน็ต กล̀าวได-ว̀าอยู̀ในยุคสมัยท่ีมี

กระแสการรักษาสุขภาพต้ังแต̀อายุน-อย จึงกำลังจะเกิดกลุ̀มท่ีเรียกว̀าเปhน young old (yold) ข้ึนในอนาคต  

ความต-องการท่ีกลุ̀มผู-สูงอายุกลุ̀มน้ีต-องการจึงต-องมีมากกว̀าบริการด-าน Wellness อาทิ กิจกรรมร̀วม

ระหว̀างผู-สูงอายุ ท้ังน้ี กระบวนการผลิตสินค-าและบริการเพ่ือตอบสนองผู-สูงอายุกลุ̀มน้ีในอนาคตควรเปhนวงจร

การผลิตท่ีมีความยืดหยุ̀นสูงและสามารถปรับเปล่ียนการผลิตเพ่ือตอบสนองความต-องการระดับปcจเจกได-มาก

ข้ึน เทคโนโลยี machine learning และ robotic จึงมีบทบาทสำคัญต̀อการผลิตในอนาคต 

2) ปBญหาการกระจายรายได+ท่ีไม:เปGนธรรมและความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจ 

ปcญหาการกระจายรายได- ในป{ 2016 ประเทศไทยถูกจัดอยู̀ในลำดับท่ี 3 ของประเทศท่ีมีการกระจาย

รายได-ท่ีไม̀เปhนธรรมมากท่ีสุดในโลก รองจากรัสเซีย และอินเดีย (Bangkok Post, 2016) และจากข-อมูลล̀าสุด

ของ Forbes และ Credit Suisse ประมาณการณ@ทรัพย@สินรวมของประเทศไทยอยู̀ท่ี 434 พันล-านดอลลาร@

สหรัฐ พบว̀า คนไทยท่ีอยู̀ในวัยผู-ใหญ̀ท่ีร่ำรวยมากท่ีสุดเพียงร-อยละ 1 (เทียบเท̀ากับ 521,850 คน) ครอบครอง
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Source: Compile by Author from United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs, Population 

Division (2017). Probabilistic Population Projections based 

on the World Population Prospects: The 2017 Revision. 

Population Division, DESA. http://esa.un.org/unpd/wpp/

and

Population Development Plan in the 11th National 

Economics and Social Development Plan, Office of the 

National Economics and Social Development Board, 

Thailand 
http://social.nesdb.go.th/social/Portals/0/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B
0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%
E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%
B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%
A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88
%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E
0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%91%E0%B9%91.pdf 

Demographic Structure of Thiland Classified by Age Group 

(unit: thousands)

Year Populations

0-14 year 15-59 year 60+ year

2010 12,642 42,740 8,408 

2020 11,081 42,293 12,622 

2030 9,800 38,795 17,579 

2040 8,170 35,175 20,519 

Year Proportion (%)

0-14 year 15-59 year 60+ year

2010 19.82 67.00 13.18 

2020 16.79 64.08 19.13 

2030 14.81 58.63 26.56 

2040 12.79 55.08 32.13 
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ทรัพย@สินถึงร-อยละ 56.2 ของท้ังประเทศ และเม่ือพิจารณาท่ีร-อยละ 10 ของคนไทยวัยผู-ใหญ̀ท่ีร่ำรวยมากท่ีสุด 

คนกลุ̀มน้ีครอบครองทรัพย@สินร-อยละ 78.7 ของประเทศ หรือมูลค̀ากว̀า 341.55 พันล-านดอลลาร@สหรัฐ ในขณะ

ท่ีประชากรกว̀าร-อยละ 90 หรือ 47 ล-านคน ครอบครองทรัพย@สินเพียงร-อยละ 21.3 หรือเพียง 92.4 พันล-าน

ดอลลาร@สหรัฐเท̀าน้ัน (Credit Suisse, 2017) 

และท่ีน̀าตกใจมากกว̀าน้ันคือ ความม่ังค่ังกว̀าร-อยละ 21.84 หรือประมาณ 94.8 พันล-านดอลลาร@สหรัฐ

กระจุกตัวอยู̀ในกลุ̀มคนเพียง 5 ตระกูลเท̀าน้ัน อันได-แก̀ ตระกูลเจียรวนนท@ กลุ̀มธุรกิจเจริญโภคภัณฑ@ (CP) 

ครอบครองทรัพย@สินประมาณ 30 พันล-านดอลลาร@สหรัฐ ตระกูลจิราธิวัฒน@ กลุ̀มเซ็นทรัล ครอบครองทรัพย@สิน

ประมาณ 21.2 พันล-านดอลลาร@สหรัฐ ตระกูลอยู̀วิทยา กลุ̀มกระทิงแดง ครอบครองทรัพย@สินประมาณ 21 

พันล-านดอลลาร@สหรัฐ ตระกูลสิริวัฒนภักดี ครอบครองทรัพย@สินประมาณ 17.4 พันล-านดอลลาร@สหรัฐ และ

ตระกูลศรีวัฒนประภา กลุ̀ม King Power ครอบครองทรัพย@สินประมาณ 5.2 พันล-านดอลลาร@สหรัฐ ซ่ึงน่ัน

หมายความว̀า คนไทยจำนวนกว̀า 47 ล-านคน มีทรัพย@สินรวมกันไม̀เท̀ากับสมาชิกของ 5 ตระกูลท่ีร่ำรวยท่ีสุด

ในประเทศ (Forbes Thailand, 2018) 

การกระจายรายได-ท่ีไม̀เปhนธรรมและความเหล่ือมล้ำเช̀นน้ีจะทำให-เม่ือมีวิกฤตทางเศรษฐกิจ และ/

หรือ การเปล่ียนแปลงโครงสร-างทางเศรษฐกิจ-การเมือง เกิดข้ึน ผลกระทบท่ีประชาชนแต̀ละกลุ̀มจะได-รับจะมี

ความรุนแรงท่ีแตกต̀างกันท้ังในมิติขนาดของผลกระทบและทิศทางของผลกระทบ ท้ังน้ีเน่ืองจากสำหรับกลุ̀มผู-

มีความม่ังค่ังสูง พวกเขาจะมีความสามารถในการปรับตัว และ/หรือหลีกเล่ียงผลกระทบทางลบ มีภูมิคุ-มกัน

เน่ืองจากมีสภาพคล̀องท่ีสูง มีเงินสดหรือทรัพย@สินท่ีสามารถเปล่ียนเปhนเงินสดติดตัวจำนวนมาก ใน

ขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะสร-างศักยภาพในการเปล่ียนวิกฤตให-เปhนโอกาสได-อย̀างไม̀ยากนัก แต̀ปcญหาการ

กระจายรายได-และความเหล่ือมล้ำทำให-ประชาชนท่ีจะมีศักยภาพและภูมิคุ-มกันเช̀นน้ีมีจำนวนน-อยมาก เม่ือท่ี

เทียบกับประชาชนท่ีจะขาดสภาพคล̀อง รวมท้ังไม̀มีศักยภาพในการท่ีจะปรับเปล่ียนตัวเองเพ่ือแสวงหาโอกาส

ท̀ามกลางวิกฤต และประชาชนเหล̀าน้ีก็จะต-องหวังพ่ึงสวัสดิการจากรัฐบาล ในขณะท่ีความเหล่ือมล้ำเองก็ทำให-

รัฐบาลไม̀สามารถจัดเก็บรายได-จากภาษีมาบริหารจัดการระบบสวัสดิการได-อย̀างเต็มท่ี 

3) ระบบการศึกษาท่ีไม:สามารถผลิตคนได+ตรงตามความต+องการของประเทศ  

 แม-ประเทศไทยจะมีอัตราการว̀างงานท่ีอยู̀ในระดับต่ำมากมาโดยตลอด โดยอัตราการว̀างงานใน

ประเทศไทยระหว̀างป{ 2011-2019 อยู̀ในช̀วงร-อยละ 0.66-1.15 ท้ังน้ีเหตุผลส̀วนหน่ึงเปhนเพราะคำจำกัดความ

ในการสำรวจกำลังแรงงาน (Labour Force Survey) ของไทยท่ีให-คำจำกัดความ ภาวะการมีงานทำ ว̀ามีงาน

ทำเพียง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห@ (สำนักงานสถิติแห̀งชาติ, 2563) ในขณะท่ีในหลายประเทศจะให-คำจำกัดความ

ภาวะการมีงานทำท่ีต-องทำงานเกินกว̀า 35 ช่ัวโมง/สัปดาห@  แต̀กลับพบว̀าอัตราการทำงานต่ำระดับ 

(Underemployment) ของประเทศไทยกลับอยู̀ในสัดส̀วนท่ีสูงถึงในราวร-อยละ 14-15 และยังพบว̀า 

Inadequate Employment Situations (การทำงานต่ำกว̀าระดับด-านสถานการณ@การทำงาน) โดยส̀วนใหญ̀
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แล-วจะหมายถึง (1) ผู-ท่ีทำงานต่ำกว̀าระดับด-านความรู-ความสามารถ คือทำงานท่ีใช-ความรู-ความสามารถต่ำ

กว̀าระดับความรู-ความสามารถท่ีตนเองมี หรือ (2) ผู-ท่ีทำงานต่ำกว̀าระดับด-านรายได- คือ ทำงานท่ีได-รับรายได-

ต่ำกว̀าท่ีควรจะได- โดยผู-ท่ีทำงานต่ำกว̀าระดับด-านสถานการณ@การทำงานน้ีต-องการท่ีจะหางานท่ีดีข้ึนกว̀าท่ีทำ

อยู̀แต̀ไม̀สามารถหาได- โดยการทำงานต่ำกว̀าระดับประเภทน้ี ไม̀ได-มีนิยามท่ีเปhนทางการว̀าจะวัดค̀าได-อย̀างไร 

และอาจวัดไม̀ได-ง̀ายจากข-อมูลโดยตรงเหมือนกับกรณีผู-ทำงานต่ำกว̀าระดับด-านเวลาหากจะมองว̀าการทำงาน

ต่ำกว̀าระดับด-านความรู-ความสามารถคือการท่ีคนรับทำงานท่ีต่ำกว̀าวุฒิการศึกษาท่ีจบมา หรือมีความไม̀

สอดคล-องของการศึกษาในแนวด่ิง (Vertical Education Mismatch) พิริยะ ผลพิรุฬ และคณะ (2557) 

คำนวณไว-ว̀าในป{ 2551 มีจำนวนผู-มีความไม̀สอดคล-องของการศึกษาในแนวด่ิงถึง 35.97% ของจำนวนแรงงาน 

หรือกล̀าวได-ว̀าทุกๆ คนทำงาน 3 คน มี 1 คนท่ีทำงานไม̀ตรงกับสายการเรียนท่ีตนเองศึกษามา (วรประภา นาค

วัชระ, 2559) ในขณะท่ีศาสตราจารย@ ดร.เก้ือ วงศ@บุญสิน ประมาณการณ@ว̀า มีคนไทยท่ีทำงานต่ำกว̀าศักยภาพ

ถึงร-อยละ 46 สำหรับคนงานท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และร-อยละ 26 สำหรับคนงานท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี (เก้ือ วงศ@บุญสิน, 2560a) 

 และในขณะท่ีนานาชาติกำลังเน-นการศึกษาในวิชากลุ̀ม STEM (Science วิทยาศาสตร@, Technology 

เทคโนโลยี, Engineering วิศวกรรม และ Mathematic คณิตศาสตร@) เพ่ือต̀อยอดสร-างองค@ความรู-และ

นวัตกรรมภายในประเทศ กลับพบว̀าในประเทศไทย มีนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต-นราวป{

ละ 800,000 คน เด็กนักเรียนเหล̀าน้ีในเรือน 100,000 คน จะออกจากระบบการศึกษาและเข-าสู̀ตลาดแรงงาน 

จากน้ันจะมีเด็กนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมปลาย และ อาชีวศึกษา ประมาณ 700,000 คน โดย  550,000 

คน จะเข-าสู̀ตลาดแรงงานด-วยวุฒิ ม.6 และ ปวช. โดยสัดส̀วนนักเรียนสายสามัญต̀อนักเรียนอาชีวศึกษาท่ี

ต-องการเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานอยู̀ท่ีระดับ 50:50 แต̀พบว̀านักเรียนท่ีเรียนต̀อ ม.ปลาย เม่ือเทียบกับ 

อาชีวศึกษากลับอยู̀ท่ี 75:25 (เก้ือ วงศ@บุญสิน, 2560b) 

ในขณะท่ี มีนักเรียนเข-าสู̀ระดับอุดมศึกษาในราว 1.5 แสนคน ซ่ึงร-อยละ 70 เรียนต̀อในสาย

สังคมศาสตร@ เหลือเพียงร-อยละ 30 หรือ ประมาณ 45,000 คน เท̀าน้ันท่ีเรียนต̀อในสายวิทยาศาสตร@และ

เทคโนโลยี ซ่ึงสวนทางกับความต-องการของตลาดท่ีต-องการแรงงานท่ีจบอาชีวศึกษาเพ่ือป~อนตลาดแรงงานใน

ภาคการผลิต และต-องการบัณฑิตท่ีจบทางด-านวิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีในราวร-อยละ 70 ของคนท่ีเข-าสู̀

ระดับอุดมศึกษา (เก้ือ วงศ@บุญสิน, 2560a ) 

4) หน้ีครัวเรือน ท้ังหน้ีในระบบและหน้ีนอกระบบ 

จากข-อมูลของธนาคารแห̀งประเทศไทย ณ ไตรมาสท่ี 1 ของป{ 2563 หน้ีครัวเรือนท่ีเปhนหน้ีในระบบ

ของประชาชนไทยอยู̀ท่ี 13.479 ล-านล-านบาท หรือเทียบเท̀ากับร-อยละ 80.1 ของมูลค̀าผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศ โดยธนาคารแห̀งประเทศไทยรวบรวมข-อมูลเงินให-กู-ยืมแก̀ภาคครัวเรือนจาก ธนาคารพาณิชย@ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีรับฝากเงิน สหกรณ@ออมทรัพย@ บริษัทบัตรเครดิต ลิสซ่ิง และสินเช่ือส̀วนบุคคล 
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บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย@ ธุรกิจบริหารสินทรัพย@สถาบันการเงิน โรงรับจำนำ และ

สถาบันการเงินประเภทอ่ืนๆ  (ธนาคารแห̀งประเทศไทย, 2563)  

ถึงแม-ตัวเลขยอดหน้ีครัวเรือนในระบบจะมีการปรับตัวลดลงจากปลายป{ 2562 ท่ีระดับ 13.483 ล-าน

ล-านบาท แต̀จากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยลงอย̀างต̀อเน่ือง อันเปhนผลมาจากการแพร̀ระบาดของโควิด-19 ท่ีทำ

ให-เศรษฐกิจท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลกตกต่ำลงอย̀างมีนัยสำคัญ ศูนย@วิจัยกสิกรไทย คาดการณ@ว̀าสัดส̀วนหน้ี

ต̀อจีดีพีของไทยอาจขยับสูงข้ึนไปอยู̀ในกรอบประมาณ 88-90% ต̀อ GDP ณ ส้ินป{ 2563 ซ่ึงนับเปhนระดับสูง

ท่ีสุดในรอบ 18 ป{ และแน̀นอนว̀าหากมีการนับรวมเอาตัวเลขหน้ีนอกระบบท่ีครัวเรือนไทยกู-ยืม สัดส̀วนหน้ี

ครัวเรือนต̀อ GDP จะสูงข้ึนอย̀างมีนัยสำคัญ (ไทยโพสต@, 2563) 

หากพิจารณาในมิติจำนวนประชากร สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแห̀งประเทศไทย (Thailand 

Development Research Institute: TDRI) พบว̀า ครัวเรือนไทยกว̀า 49% หรือ 10 ล-านครัวเรือน จาก

ท้ังหมด 21 ล-านครัวเรือน เปhนหน้ี โดย 91.4% เปhนหน้ีในระบบ และอีก 4.9% เปhนหน้ีนอกระบบอย̀างเดียว ท่ี

เหลือ 3.7% มีหน้ีท้ังสองแบบ 

ท้ังน้ี แรงงานไทยท่ีมีรายได-เฉล่ียต่ำกว̀า 1.5 หม่ืนบาทต̀อครัวเรือน เปhนหน้ีถึง 97% (มูลค̀าเฉล่ีย 

132,000 บาท) โดยเปhนหน้ีนอกระบบ 53.6% และ 78.6% เคยผิดนัดชำระหน้ี 

สำหรับอาชีพท่ีมีหน้ีมากท่ีสุด (ท้ังในและนอกระบบ) ได-แก̀ เกษตรกรและกลุ̀มคนท่ีทำธุรกิจ โดยส̀วน

ใหญ̀ต-องการกู-หน้ีไปเพ่ือใช-ในการอุปโภคบริโภค (41%) ซ้ือบ-านและท่ีดิน (33%) ทำการเกษตร (14%) ทำ

ธุรกิจ (10%) และการศึกษาบุตรและอ่ืนๆ (2%) นอกจากน้ียังมีการกู-เพ่ือใช-ในกรณีฉุกเฉิน เช̀น ค̀าการศึกษา

บุตร และ ค̀ารักษาพยาบาล อีกด-วย (สำนักข̀าวอิศรา, 2563) 

2.2.3 จุดอ%อนดั้งเดิม (Original Sins) ประเทศไทยในมิตสิถาบัน 

ป"ญหาเรื้อรังของประเทศไทยในมิติสถาบันที่เป=นจุดอAอนดั้งเดิมและจะทำใหEประเทศไทยมี

ความเปราะบางสูงในระเบียบโลกใหมA ไดEแกA 1) ป"ญหาการคอรัปชั้น ฉEอราษฏรRบังหลวง และ 2) 

ป"ญหากฏหมาย กฎระเบียบ กติกา ที่ลEาสมัย และมีการบังคับใชEกฎหมายที่ขึ้นกับดุลพินิจอันทำใหE

การบงัคับใชEกฎหมายมีความไมAเทAาเทียมกันและไมAมีประสิทธิภาพ 

1) ปBญหาการคอรัปช่ัน ฉ+อราษฏรZบังหลวง 

ต้ังแต̀ป{ 2012 เปhนต-นมา องค@กรเพ่ือความโปร̀งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ได-

ว̀าจ-างให-มหาวิทยาลัย the University of Passau เปhนผู-จัดทำ ดัชนีภาพลักษณ@คอรัปชัน (Corruption 

Perceptions Index: CPI) โดย CPI เกิดข้ึนจากการออกแบบสำรวจความคิดเห็น 16 แบบสำรวจ ซ่ึงจะใช-
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ประเมินจากฐานข-อมูลของ 12 สถาบัน ซ่ึงทำการสำรวจและประเมินความคิดเห็นจากผู-เช่ียวชาญในมิติต̀างๆ 

โดยท้ัง 12 สถาบัน ได-แก̀ African Development Bank (Ivory Coast), Bertelsmann Foundation 

(Germany), Economist Intelligence Unit (UK), Freedom House (US), Global Insight (US) , 

International Institute for Management Development (Switzerland), Political and Economic Risk 

Consultancy (Hong Kong), The PRS Group, Inc., (US), World Economic Forum, World Bank และ

World Justice Project (US) ซ่ึงประเทศท่ีจะถูกนำมาคิดคำนวณดัชนีและจัดอันดับต-องมีข-อมูลอย̀างน-อย

ท่ีสุดจาก 3 สถาบันข-างต-น โดยการประเมินจากแบ̀งคะแนนดัชนีเปhน 0-100 โดยประเทศท่ีได-คะแนน 100 ถือ

เปhนประเทศท่ีได-รับการรับรู-ว̀ามีความโปร̀งใสมากท่ีสุด ทุจริตต่ำท่ีสุด ในขณะท่ีหากได-คะแนนต่ำกว̀า 49 น่ัน

หมายถึง เปhนประเทศท่ีประชาชนท่ัวไปมีความรับรู-ว̀ามีความโปร̀งใสต่ำ มีความทุกจริตสูง และประเทศท่ีได- 0 

คะแนน คือประเทศท่ีมีการทุจริตในระดับสูงท่ีสุด (Transparency International, 2020) 

 จากการสำรวจของ TI และ ดัชนี CPI ประเทศไทยได-คะแนนท่ีระดับ 35-38 อย̀างต̀อเน่ืองจากป{ 2012-

2019 โดยคะแนนในป{ 2019 คือ 36 ซ่ึงถือว̀าอยู̀ในระดับท่ีประชาชนรับรู-ว̀ามีความทุจริตในระดับสูง และหาก

เปรียบเทียบในระดับโลก ถือว̀าประเทศไทยมีดัชนีภาพลักษณ@คอรัปชันท่ีอันดับท่ี 101 จากท้ังหมด 179 

ประเทศท่ีมีการจัดอันดับ โดยมีภาพลักษณ@คอรัปช่ันอยู̀ในอันดับเดียวกันกับ Bosnia and Herzegovina, 

Panama, Kosovo และ Peru 

 และเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ-านในประชาคมอาเซียนประเทศไทยอยู̀ในอันดับท่ี 6 โดยมี 

สิงคโปร@ ได- 85 คะแนนอยู̀ในอันดับท่ี 4, มาเลเซีย ได-  53 คะแนนอยู̀ในอันดับท่ี 51, บรูไน ได- 60 คะแนนอยู̀

ในอันดับท่ี 35, อินโดนีเซีย ได- 40 คะแนนอยู̀ในอันดับท่ี 85, เวียดนาม ได- 37 คะแนนอยู̀ในอันดับท่ี 96, 

ฟaลิปปaนส@ ได-  34 คะแนนอยู̀ในอันดับท่ี 113, สปป.ลาว และเมียนมา ได- 29 คะแนนอยู̀ในอันดับท่ี 130 ร̀วมกัน 

และ กัมพูชา ได- 20 คะแนนอยู̀ในอันดับท่ี 162 

 และจากการสำรวจของ ผาสุก พงษ@ไพจิตร ยงยุทธ ไชยพงศ@ และ ธานี ชัยวัฒน@ ในป{ 2557 พบว̀า ใน

ป{ 2557 หน̀วยงานราชการท่ีผู-ไปติดต̀อถูกเรียกสินบนบ̀อยท่ีสุด (ร-อยละ คือ จำนวนผู-ถูกเรียกสินบนจากจำนวน

ผู-ไปติดต̀อราชการ 100 คน) คือ 1) สำนักงานท่ีดิน (ร-อยละ 7) 2) สถานีตำรวจ (ร-อยละ 6.1) 3) กรมศุลกากร 

(ร-อยละ 2.4) และ 4) กรมขนส̀งทางบก (ร-อยละ 1.9) 

 โดยหน̀วยงานท่ีผู-ไปติดต̀อมีค̀าเฉล่ียของเงินสินบนท่ีถูกเรียกต̀อครัวเรือนสูงท่ีสุด คือ 1) โรงเรียน

รัฐบาล 11,796 บาท 2) กรมศุลกากร 10,538 บาท 3) สำนักงานท่ีดิน 5,341 บาท และ สถานีตำรวจ 4,919 

บาท 

 อย̀างไรก็การศึกษาของ ผาสุก พงษ@ไพจิตร และคณะ เปhนเพียงการประเมินมูลค̀าข้ันต่ำเท̀าน้ัน เพราะ 

เกิดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ̀มตัวอย̀าง ซ่ึง ไม̀ใช̀ประชาชนทุกคนท่ีติดต̀อหน̀วยงานราชการ และข-อมูล
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การให-สินบนก็เปhนเพียงรูปแบบหน่ึงของการคอรัปช่ัน ฉ-อราษฏร@บังหลวงเท̀าน้ัน การทุจริตในวงราชการ และ

การทุจริตในภาคเอกชนยังมีอีกหลากหลายรูปแบบ และเช่ือว̀ามีมูลค̀าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงกว̀าตัวเลข

ท่ีมาจากการสำรวจอย̀างแน̀นอน 

2) ปBญหาด+านกฎหมาย กฎเกณฑZ กติกา และการบังคับใช+ 

กฎระเบียบ และกติการการค-ายังคงพ่ึงพาการปกป~องตัวเอง ไม̀พร-อมท่ีจะแข̀งขัน ในขณะท่ีประเทศคู̀

ค-าและคู̀แข̀ง เช̀น เวียดนาม ตามเกือบทัน เพราะมีสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงได-ต̀อเน่ืองและเพ่ิมข้ึนมา

ตลอด เพราะการเปaดเสรีการค-า การลงทุน อีกท้ังการเร่ิมธุรกิจก็ประสบกับข้ันตอนทางราชการ และการ

อนุญาต 

จากการสำรวจเบ้ืองต-นของโครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการจากฐานข-อมูลกระบวนงาน

ของ กระทรวงพาณิชย@, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการท̀องเท่ียวและกีฬา, กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย@ และกระทรวงศึกษาธิการ (ซ่ึงเปhน 6 กระทรวงนำร̀อง) พบว̀ามีท้ังส้ิน 1,030 กระบวนงานท่ี

ต-องมีการปรับปรุงแก-ไขกฎหมาย และระเบียบ เพ่ือให-เปhนกฎหมายท่ีมีความทันสมัยและสอดคล-องกับ

มาตรฐานสากล (Good Regulatory Practice: GRP) โดยต-องใช-หลักการของ Regulatory Guillotine คือ 

การพิจารณากฎหมายจำนวนมากในคร้ังเดียว เพ่ือยกเลิกกฎหมายท่ีไม̀จำเปhน ล-าสมัย หรือปรับแก-กฎหมายให-

สะดวกต̀อการปฏิบัติตาม โดยใช-วิธีท่ีรวดเร็ว โปร̀งใส เปhนวิทยาศาสตร@ ใช-ต-นทุนต่ำ และมีส̀วนร̀วมจากทุกภาค

ส̀วนท่ีเก่ียวข-อง ซ่ึงกฎหมายใดท่ีหมดความจำเปhน หรือไม̀สอดคล-องกับสภาพการณ@ หรือท่ีเปhนอุปสรรคต̀อการ

ประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชนจะถูกยกเลิก ส̀วนกฎหมายท่ีจำเปhนแต̀ไม̀เอ้ือต̀อการ

ดำเนินงานจะถูกปรับทอนความยุ̀งยากซับซ-อนลง (Simplified) ซ่ึงได-ดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล-วใน

หลายประเทศ โดยบริษัทท่ีปรึกษา Jacobs, Cordova & Associates (JCA) เช̀น ประเทศสวีเดน ประเทศ

เกาหลีใต- ประเทศเม็กซิโก และประเทศเวียดนาม เปhนต-น อย̀างไรก็ตามจากการส̀งรายงานฉบับสมบูรณ@ของ

โครงการดังกล̀าวต้ังแต̀ เดือน พฤษภาคม 2561 จนถึงปcจจุบันการขับเคล่ือน เพ่ือเดินหน-าปฏิรูประบบกฎหมาย

ภายในประเทศไทยยังไม̀มีความคืบหน-าแต̀อย̀างใด (Thailand’s Simple and Smart Licensing, 2018) 

และจากดัชนีความสามารถในการแข̀งขัน Global Competitiveness Index ป{ 2019 โดย World 

Economic Forum ปcญหาทางด-านกฎหมาย กฎเกณฑ@ กติกา และการบังคับใช-ก็ถูกสะท-อนอย̀างชัดเจน โดย

อันดับและคะแนนในเสาหลักท่ี 1 ปcจจัยด-านสถาบันของประเทศไทย ก็มีคะแนนในระดับต่ำ ดังแสดงใน

แผนภาพ 
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บทที่ 4: ฉากทัศน. ท/าทีและจุดยืนของประเทศไทยต/อระเบียบโลกใหม/ใน 

มิตอิาณาบริเวณศึกษา (Area Based) 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ร2วมกับการสัมภาษณ7เชิงลึก การระดมสมอง และการท่ีบุคลากร

ของทีมวิจัยไดGเขGาไปมีส2วนร2วมในกิจกรรมต2างๆ ท่ีเก่ียวขGองการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลGอมทางการเมือง 

ความสัมพันธ7ระหว2างประเทศ การคGา การลงทุน และประเด็นทางดGานเศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายเพ่ือนำพา

ประเทศไทยไปสู2การพัฒนาอย2างย่ังยืน และการมีปฏิสัมพันธ7ท้ังภายในประเทศและกับประชาคมโลกในมิติ

สังคม-วัฒนธรรม เม่ือนำมาวิเคราะห7โดยกระบวนการ Applied PEST Analysis หรือการวิเคราะห7อย2างรอบ

ดGานท้ังในมิติ การเมืองความสัมพันธ7ระหว2างประเทศ, เศรษฐกิจ การคGา การลงทุน, การพัฒนาอย2างย่ังยืน และ

สังคม-วัฒนธรรม ทำใหGคณะผูGวิจัยรับรูGสถานะจุดอ2อนด้ังเดิมของประเทศไทย (Original Sins) ก2อนตGองรับการ

กระทบจากระเบียบโลกใหม2 และ ทำใหGสามารถวิเคราะห7ไดGว2า ระเบียบโลกใหม2ท่ีจะเขGามากระทบประเทศไทย

คืออะไร ซ่ึงจะแยกการนำเสนอ ระเบียบโลกใหม2 ท่ีไทยตGองเผชิญหนGาออกเปqน 2 บทคือ บทท่ี 4 และ บทท่ี 5 

โดย การกำหนดฉากทัศน7ท่ีเปqนไปไดG ท2าที และจุดยืนของประเทศไทยไดG โดยในภาพรวมท2าทีและจุดยืนของ

ประเทศไทยต2อระเบียบโลกใหม2 มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based) จะถูกนำเสนอในบทท่ี 4 และ มิติ

ประเด็นสำคัญ (Issue Based) จะถูกเสนอต2อไปในบทท่ี 5 

โดยฉากทัศน7 ท2าที จุดยืน ของประเทศไทย และขGอเสนอแนะต2อภาคส2วนต2างๆ ในมิติอาณาบริเวณ

ศึกษา (Area Based)  ต2อภูมิภาคสำคัญๆ ของโลก ไดGแก2 มหาอำนาจเดิม (สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป) จีน 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ญ่ีปุxน และเกาหลีใตG) ภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกมุสลิม และ ประชาคมอาเซียน  
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ระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติอาณาบริเวณศึกษา 

ในช2วงหลังจากการยุติสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงเปqนตGนมา ระเบียบระหว2างประเทศพัฒนาข้ึนมาอย2าง

ต2อเน่ือง ประเทศผูGชนะในสงครามจัดต้ังองค7การ “สันนิบาตชาติ” (League of Nations) เพ่ือประสานดุลยภาพ

ทางการเมืองของสังคมโลก แต2กลไกของสันนิบาตชาติก็ลGมเหลวอย2างชัดเจนเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองปะทุข้ึน 

และจบลงดGวยชัยชนะของฝxายสัมพันธมิตรท่ีรวมตัวกันจัดต้ัง “องค7การสหประชาชาติ” (United Nations) ใหG

เปqนสถาบันหลักในการรักษาสันติภาพและเสรีภาพโลก ตลอดจนโลกเขGาสู2สงครามเย็น การแข2งขันทาง

อุดมการณ7ของสองข้ัวมหาอำนาจนำไปสู2การพัฒนาประเทศและการสะสมอาวุธนิวเคลียร7จบลงดGวยภาพการ

พังทลายของกำแพงเบอร7ลินในเดือนพฤศจิกายนป�ค.ศ. 1989 และ การล2มสลายของสหภาพโซเวียตในป�ค.ศ. 

1991  

ชัยชนะของสหรัฐฯ ไดGรับการกล2าวอGางว2าเปqนชัยชนะของเสรีประชาธิปไตย โดย Francis Fukuyama 

ไดGนำเสนอแนวคิด “จุดจบแห2งประวัติศาสตร7” กล2าวคือ ประวัติศาสตร7ของโลกไดGมาถึงจุดส้ินสุด จะไม2มี

เหตุการณ7ใหญ2ของโลกใดเกิดข้ึนอีกในเม่ือระบอบเสรีประชาธิปไตยและทุนนิยมเสรีจะกลายเปqนระบอบการ

ปกครองหลักท่ีเอาชนะทุกระบอบการปกครองไดG โดยในยุคน้ันสหรัฐฯ กลายเปqนมหาอำนาจเดียวท่ีมีบทบาท

เด2นในการจัดการกับระเบียบโลกซ่ึงยึดตามแนวทางสำคัญ เช2น การปกครองแบบประชาธิปไตย เศรษฐกิจ

ระบบเสรี การเคารพสิทธิมนุษยชน และการรักษาส่ิงแวดลGอม โดยประเทศอ่ืนๆ จะตGองปฏิบัติตามระเบียบและ

ขGอตกลงตามกฎบัตรสหประชาชาติ หากฝxาฝ�นจะถูกมาตรการลงโทษท่ีนำโดยสหรัฐฯ หลายวิธี เช2น มาตรการ

ทางการคGา การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ หรืออาจรวมไปถึงการใชGกำลังทหาร กล2าวโดยสรุปคือ โครงสรGาง

อำนาจโลกภายหลังสงครามเย็นมีสหรัฐฯ เปqนศูนย7กลาง (Pax Americana) และทิศทางทางของระเบียบมี

ความเปqนเสรีนิยมชัดเจน หรือท่ีเรียกว2า “ระเบียบโลกเสรี” (Liberal International Order)   

อย2างไรก็ดี คำทำนายของ Fukuyama ดูเหมือนจะไม2เปqนจริงดGวยส2วนผสมของสองป�จจัยหลัก 

ประการท่ีหน่ึง ระเบียบเสรีนิยมท่ีสหรัฐฯ สรGางน้ันถูกส่ันคลอนดGวยการกระทำของสหรัฐฯ เอง หGวงเวลาการมี

อำนาจหน่ึงเดียวของสหรัฐฯ ถูกวิพากษ7วิจารณ7เร่ืองการวางอำนาจนำตามอำเภอใจและใชGองค7การระหว2าง

ประเทศเปqนเคร่ืองมือในการทำเพ่ือประโยชน7ส2วนตนของมหาอำนาจหน่ึงเดียวเท2าน้ัน ยกตัวอย2างในเหตุการณ7 

เช2น กรณีสงครามอิรักในป�ค.ศ. 2003 ประการท่ีสอง คือ การทะยานข้ึนมาของมหาอำนาจใหม2 โดยเฉพาะจีน 

ท่ีไดGกGาวข้ึนมามีบทบาทสำคัญในการเขียนระเบียบภูมิภาค จนกล2าวไดGว2ายุคข้ัวอำนาจเดียวของสหรัฐฯ ส้ินสุด

ลง 

การทะยานข้ึนมาของจีนสรGางขGอโตGแยGงและคำถามมากมายเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ระเบียบโลก ดGวย “ยุทธศาสตร7หน่ึงแถบหน่ึงเสGนทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) หรือโครงการระเบียง
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เศรษฐกิจเสGนทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 ถือเปqนการส2งสัญญาณว2าจีนกำลังกGาวขGามระเบียบโลกเดิม โดยการ

สรGางตัวตนเปqนมหาอำนาจแห2งการพัฒนาผ2าน ขGอริเร่ิมริเร่ิมหน่ึงแถบหน่ึงเสGนทาง (Belt and Road Initiative: 

BRI)  ท่ีมีจุดมุ2งหมายในการสรGางโครงสรGางพ้ืนฐานขนาดใหญ2และเช่ือมโยงการคGาการลงทุนระหว2างประเทศ

ระหว2างยุโรปกับเอเชียผ2านการใหGเงินกูGแก2ประเทศกำลังพัฒนา รวมท้ังจัดต้ังสถาบันและกลไกในระดับภูมิภาค 

เช2น ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรGางพ้ืนฐานแห2งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) และ

กองทุนโครงสรGางพ้ืนฐานเสGนทางสายไหม (Silk Road Infrastructure Fund: SRIF) อย2างไรก็ตาม อภิมหา

โครงการของจีนไดGรับเสียงวิพากษ7วิจารณ7อย2างมากในป�จจุบัน เพราะ ในแง2หน่ึงโครงการ BRI ตอบสนองต2อการ

ขยายอิทธิพลของจีนท่ีมีนัยเปqนภัยคุกคามท้ังในทางการเมืองและความม่ันคงแก2ประเทศอ่ืนๆ และอาจมองไดG

ว2าเปqน “การทูตติดกับดักหน้ี” (debt-trap diplomacy) กับประเทศคู2เจรจาท่ีอาจตกอยู2ภายใตGอิทธิพลของจีน

ไดG  

สหรัฐฯ มองการทะยานข้ึนมาของจีนเปqนภัยคุกคามชัดเจน โดยเอกสารยุทธศาสตร7ความม่ันคง

แห2งชาติฉบับใหม2ป�ค.ศ. 2017 ภายใตGรัฐบาลโดนัลด7 ทรัมป�  มีการระบุจีนและรัสเซียในฐานะ “ภัยคุกคามหลัก

ต2ออำนาจและเศรษฐกิจประเทศ” การดำเนินการตอบโตGจีนทางยุทธศาสตร7มีท้ังในทางเศรษฐกิจ คือ นโยบาย

แบบ “ลัทธิกีดกันการคGา” (protectionism) จนก2อตัวเปqน “สงครามการคGา” (Trade War) ระหว2างสอง

มหาอำนาจ และในทางความม่ันคง สหรัฐฯไดGปรับยุทธศาสตร7ใหม2ดGวยการออกแนวคิด “ยุทธศาสตร7อินโด-

แปซิฟ�กท่ีเสรีและเป�ดเผย” (The Free and Open Indo-Pacific Strategy) เพ่ือขยายอาณาบริเวณทางภูมิ

รัฐศาสตร7ใหGมีขอบเขตกวGางขวางมากข้ึนโดยการรวมมหาสมุทรอินเดียเขGามาอยู2ในยุทธศาสตร7และเปล่ียน

กองบัญชาการแปซิฟ�กเดิมเปqน “กองบัญชาการภาคพ้ืนอินโด-แปซิฟ�ก” (The Indo-Pacific Command) อีก

ท้ังยังสรGางพลวัตในระบบ “จตุรมิตร” (The Quadrilateral Relationship) ระหว2างสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญ่ีปุxน

และอินเดียเพ่ือคานบทบาทและอิทธิพลของจีนท่ีกระทำผ2าน BRI และในทGายท่ีสุด การแข2งขันทางยุทธศาสตร7

ระหว2างมหาอำนาจทวีความเขGมขGนข้ึนเร่ือยๆ น้ีจะส2งผลกระทบโดยตรงต2อการกำหนดระเบียบโลก 

ในสถานการณ7ป�จจุบัน โลกกำลังประสบกับการระบาดใหญ2ของ COVID-19 ซ่ึงแพร2กระจายต2อเน่ือง

จนมีอัตราผูGติดเช้ือสูงมากกว2า  23,000,000 คนในระยะเวลาแปดเดือนนับจากท่ีการเร่ิมระบาดในเดือน

ธันวาคมป�ค.ศ. 2019 นานาประเทศต2างตGองออกมาตรการท่ีเขGมงวดในการควบคุมการติดต2อของโรคระบาด 

โดยเฉพาะการเวGนระยะห2างทางกายภาพ ซ่ึงรวมถึงการจำกัดการเดินทาง ป�ดน2านฟ�าและพรมแดน การป�ด

สถานศึกษาหรือท่ีทำงาน เปqนตGน ผลกระทบของ COVID-19 จึงเกิดข้ึนรอบทิศทางท้ังในดGานความม่ันคง 

เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมกับทุกประเทศอย2างไรGพรมแดน ดGวยเหตุน้ีจึงมีการต้ังขGอสมมุติฐานว2า ภูมิ

รัฐศาสตร7โลกจะเปล่ียนแปลง โดยการแข2งขันระหว2างสองมหาอำนาจอาจสงบลงดGวยการมีผลประโยชน7ร2วมท่ี

สำคัญกว2าในการร2วมมือเพ่ือจัดการกับโรคระบาดคร้ังน้ี ทว2าในความเปqนจริงแลGว การระบาดของไวรัสโคโรนา

กลับไม2ไดGพลิกโฉมการเมืองโลกจากท่ีเปqนอยู2 แต2เร2งกระแสการเปล่ียนแปลงของดุลแห2งอำนาจท่ีดำเนินมาใน
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ระยะก2อนหนGาใหGรุนแรงและรวดเร็วข้ึนไปอีก กล2าวคือ การแข2งขันทางภูมิรัฐศาสตร7ระหว2างจีนและสหรัฐฯ 

ยังคงเขGมขGน ท2าทีของความสัมพันธ7ของท้ังสองประเทศกลับย่ิงตึงเครียดไปมากกว2าเดิม  

ย่ิงไปกว2าน้ัน ไวรัสโคโรนายังเปqนกระจกสะทGอนสำคัญว2าอำนาจนำท่ียังมีอยู2ของสหรัฐฯ กำลังถูกบ่ัน

ทอนวิกฤตการณ7ความชอบธรรมและการเปqนผูGนำในเวทีโลกของสหรัฐฯ ท่ีมีมาแต2ก2อนการระบาดของไวรัส

กลับชัดเจนย่ิงข้ึนไปอีก สหรัฐฯ ประสบป�ญหาการจัดการกับโรคระบาดภายในประเทศ อีกท้ังยังสรGางขGอกังขา

จากประชาคมระหว2างประเทศต2อบทบาทและเจตจำนงของการเปqนมหาอำนาจนำ เม่ือประธานาธิบดีโดนัลด7 

ทรัมป�ประกาศระงับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค7การอนามัยโลก และต2อมาก็ไดGส2งเอกสารถอนตัวจาก

องค7กรอนามัยโลกอย2างเปqนทางการ โดยจะมีผลในวันท่ี 6 กรกฎาคม ป�ค.ศ. 2564 

ในทางตรงกันขGาม จีนกลับทะยานข้ึนต2อเน่ืองแมGในสถานการณ7ระบาด แมGว2าในตอนแรกจีนจะประสบ

ป�ญหาการจัดการกับไวรัส เน่ืองจากการปกป�ดข2าวสารและข2มขู2นายแพทย7 Li Wenliang ไม2ใหGเป�ดเผยขGอมูลท่ี

เก่ียวกับโคโรนาไวรัสต2อสาธารณชน จนทำใหGอำนาจและความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต7จีนถูกทGาทาย

เปqนอย2างมาก อย2างไรก็ดีในเวลาต2อมาจีนสามารถพลิกตัวกลับมาควบคุมสถานการณ7โรคระบาดไดG โดยออก

มาตรการป�องกันท่ีเขGมงวด เช2น การกักตัวผูGติดเช้ือ การระงับการเดินทาง หรือ การป�ดเมืองจนไดGรับการยกย2อง

ใหGเปqนตัวแบบของการจัดการการระบาดของไวรัสไดGอย2างดี นอกจากน้ี จีนยังพลิกวิกฤตไวรัสโคโรนาเปqน

โอกาสในการแสดงบทบาทนำในระดับระหว2างประเทศ โดยการเขGาช2วยเหลือท่ัวโลกผ2าน “การทูตหนGากาก

อนามัย” ซ่ึงจีนจะบริจาคอุปกรณ7การแพทย7และทรัพยากรอ่ืนๆ ใหGแก2ประเทศท่ีกำลังมีการแพร2ระบาดของโรค

ติดเช้ือ โดยภาพความสำเร็จของจีนและความลGมเหลวของสหรัฐฯ ในการจัดการกับวิกฤติ COVID-19 น้ีมีนัยยะ

ต2อแนวคิดเศรษฐกิจการเมือง การบริการสาธารณสุข และระบอบการปกครอง อีกท้ังยังสะทGอนแนวโนGมการ

เปล่ียนผ2านทางอำนาจของโลกอย2างสำคัญ 

รายงานวิจัยในส2วนน้ีมีวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษาความเปล่ียนแปลงของระเบียบโลกผ2านการทำความ

เขGาใจในเร่ืองมหาอำนาจ เน่ืองดGวยการศึกษามหาอำนาจและการศึกษาระเบียบโลกเปqนเร่ืองท่ีแยกขาดจากกัน

ไม2ไดG ดGวยประวัติศาสตร7การทูตน้ันก็เปqนประวัติศาสตร7ของมหาอำนาจ ซ่ึงทฤษฎีความสัมพันธ7ระหว2างประเทศ

กระแสหลักต2างสำนักก็ไดGนำเสนอความสำคัญของการศึกษาประเทศมหาอำนาจ หรือ ประเทศท่ีครองอำนาจ

นำน้ีไวGในหลายแง2มุม โดยสัจนิยมชูมิติทางอำนาจท่ีประเทศหน่ึงท่ีมีอิทธิพลเหนือประเทศอ่ืนๆ ในระบบ

ระหว2างประเทศซ่ึงอำนาจท่ีเหนือกว2าน้ันพัฒนาข้ึนจากศักยภาพท่ีเปqนผลรวมของคุณลักษณะแห2งชาติอัน

ประกอบดGวย “ขนาดของประชากร เขตแดน ทรัพยากรทางธรรมชาติ ความสามารถทางเศรษฐกิจ ศักยภาพ

ทางทหารและเสถียรภาพทางการเมือง” ดังน้ัน จึงตีความตามสัจนิยมไดGว2า มหาอำนาจในท่ีน้ีคือ ประเทศท่ีมี

อิทธิพลเหนือประเทศขนาดกลางและขนาดเล็ก ส2วนเสรีนิยมใหGความสำคัญกับบทบาทนำของมหาอำนาจใน

การรักษากฎระเบียบของสังคมระหว2างประเทศ ซ่ึงรวมถึงการบริหารอำนาจและการรักษาบรรทัดฐานสากล
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ผ2านองค7การระหว2างประเทศเพ่ือความสงบเรียบรGอยของโลก และในทGายท่ีสุดสรรคนิยมมองว2ามหาอำนาจคือ 

การประกอบสรGางระหว2าง ศักยภาพในเชิงวัตถุ การยอมรับจากประเทศอ่ืนๆ และองค7การระหว2างประเทศใน

ฐานมหาอำนาจ  แนวคิดท่ีต2างกันน้ีของทฤษฎีความสัมพันธ7ระหว2างประเทศต2อเร่ืองมหาอำนาจไดGสรGางมิติท่ี

หลากหลายในการพิจารณาประเทศท่ีเปqนมหาอำนาจในป�จจุบัน 

ดังน้ัน รายงานวิจัยส2วนน้ีจึงต้ังสมมติฐานประเทศและกลุ2มประเทศท่ีมีอำนาจ อิทธิพลและบทบาทต2อ

การกำหนดระเบียบโลก คือ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย อินเดียและสหภาพยุโรป ซ่ึงแต2ละประเทศและกลุ2ม

ประเทศท่ีเลือกมาน้ีอาจจะมีอำนาจและศักยภาพท่ีไม2เท2ากัน ในขณะเดียวกันงานวิจัยฉบับน้ีไม2ไดGปฏิเสธว2ามี

ประเทศหรือกลุ2มประเทศอ่ืนนอกเหนือจากน้ีท่ีมีอิทธิพลต2อระเบียบโลกเช2นเดียวกัน ยกตัวอย2างเช2น ญ่ีปุxน 

บราซิล ซาอุดีอาระเบียและอาเซียน ทว2าประเทศและกลุ2มประเทศเหล2าน้ีมีผูGวิจัยท2านอ่ืนทำการศึกษาอยู2แลGว 

ดังน้ัน รายงานส2วนน้ีจึงจะทำการศึกษาระเบียบโลกผ2านมหาอำนาจดังท่ีกล2าวมา โดยแบ2งโครงสรGางเน้ือหา

ออกเปqนหกส2วนคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย รัสเซีย สหภาพยุโรป และขGอสรุปว2าดGวยฉากทัศน7

ระเบียบโลกใหม2 ตามลำดับ 
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1. ฉากทัศน+ ท,าที จุดยืน ของประเทศไทย ต,อความสัมพันธ+ไทย-สหรัฐอเมริกา  

1.1 สถานะปGจจุบันของสหรัฐอเมริกา 

ในช2วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งวิกฤตการณ7คลองสุเอซในป�ค.ศ. 1956 บทบาทของ

สหรัฐฯ ในการเปqนมหาอำนาจนำของโลกเปqนที่ประจักษ7ขึ้นมาอย2างชัดเจน จนกล2าวไดGว2า สหรัฐฯไดGกลายเปqน

ประเทศมหาอำนาจสูงสุดเหนือมหาอำนาจยุโรปอย2างชัดเจนดGวยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ2มากกว2าครึ่งหนึ่งของ

โลก ประกอบกับการเปqนผูGนำทางทหารเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันและอาหาร อีกทั้งสหรัฐยังตระหนักดีว2าความ

พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเขGามามีบทบาท ในกิจการระหว2างประเทศหรือการแยกตัวเปqนเอกภาคีดังเช2น

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นไม2ตอบสนองต2อผลประโยชน7และความมั่นคงของสหรัฐไดGอีกต2อไป ผูGนำ

สหรัฐวางบทบาทการเขGามามีส2วนร2วมในระเบียบโลกอย2างจริงจัง ขGอเสนอหลักการของวูดโรว7 วิลสัน 

(Woodrow Wilson) ที่เคยถูกปฏิเสธในช2วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กลับมาเปqนขGอพิจารณาที่สำคัญอีกครั้งเม่ือ

สหรัฐตGองจัดการกับระเบียบโลกในครั้งนี้ โดยภายหลังการประชุมที่เบรดตัน วูดส7 (Bretton Woods) และดัม

บาร7ตัน โอคส7 (Dumbarton Oaks) ในป�ค.ศ. 1944 แนวทางการจัดระเบียบโลกของสหรัฐเปqนรูปธรรมขึ้นใน

การผลักดันแนวคิดความร2วมมือเศรษฐกิจระหว2างประเทศ ทำใหGแนวทางการขยายบทบาทของสหรัฐฯ น้ัน

ไม2ไดGอยู2ในรูปแบบการใชGอำนาจเหนือกว2าเพื่อบังคับหรือครอบงำดังเช2นในอดีต แต2เปqนการแสดงบทบาทผ2าน

กลไกพหุภาคีเชิญสถาบัน เช2น สหประชาชาติ, กองทุนการเงินระหว2างประเทศ (IMF), ธนาคารโลก (World 

Bank) , ความตกลงท ั ่ ว ไปว 2 าด G วยภาษ ีศ ุ ลกากรและการค G า  (General Agreement on Tariff and 

Trade: GATT) และ องค7การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization: NATO) 

ภายหลังการส้ินสุดของสงครามเย็น โครงสรGางทางการเมืองและอำนาจของโลกเปล่ียนแปลงมาสู2

ระบบข้ัวเดียวท่ีมีสหรัฐฯ เปqนอำนาจนำ หลักฐานท่ีเปqนประจักษ7แก2ขGอโตGแยGงน้ีคือตัวเลขการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช2วงทศวรรษ 1990 ซ่ึงอยู2ท่ีรGอยละ 27 โดยมากกว2าสหภาพยุโรปอยู2สองเท2าตัว ใน

ขณะเดียวกันขีดศักยภาพทางทหารของสหรัฐฯ ก็ท้ิงห2างประเทศอ่ืนอย2างมาก แมGว2าจะลดค2าใชGจ2ายดGาน

การทหารลงไปหลังสงครามเย็น ในขณะเดียวกัน ระบบความร2วมมือระหว2างสหรัฐฯ และประเทศต2างๆ ก็ย่ิง

ขยายตัว กลไกเชิงสถาบันทำใหGประเทศท่ีอ2อนแอกว2าเห็นประโยชน7ในความร2วมมือพหุภาคี ส2วนสหรัฐฯ ใน

ฐานะผูGเขียนกฎเกณฑ7เสรีนิยม อย2างเช2น หลักการคGาเสรีและหลักความเปqนประชาธิปไตย ก็ยินยอมท่ีจะอยู2

ภายใตGกลไกดังกล2าวเองดGวยเพ่ือแลกกับความยอมรับและการร2วมมือของประเทศอ่ืน ตลอดจนถึงการกรอบ

พฤติกรรมประเทศอ่ืนใหGสอดคลGองกับระเบียบท่ีสะทGอนเป�าหมายและประโยชน7แห2งชาติของตน 

อย2างไรก็ดี การรักษาระเบียบเสรีนิยมผ2านแนวทางการจำกัดอำนาจภายใตGสถาบันระหว2างประเทศ

ของสหรัฐก็ถูกเคลือบแคลง ดGวยภาพการใชGกลไกพหุภาคีในการตอบสนองแนวทางเอกภาคีของสหรัฐฯ ไดGสรGาง
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ขGอกังขาใหGแก2ประชาคมระหว2างประเทศและบ่ันทอนระเบียบเสรีนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ในวิกฤตการณ7อ2าว

เปอร7เซียป�ค.ศ. 1990 สหรัฐฯ ตีความการบุกคูเวตของอิรักว2าเปqนการกระทำท่ีเปqนภัยคุกคามแก2เสถียรภาพ 

สันติภาพและกฎเกณฑ7ของภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็ทGาทายอำนาจของตนโดยตรง และเม่ือมติคณะมนตรี

ความม่ันคงแห2งสหประชาชาติไม2สามารถควบคุมอิรักไดG สหรัฐฯร2วมกับพันธมิตร 32 ประเทศ จึงทำการขับไล2

อิรักออกจากคูเวตโดยใชGกำลัง วิกฤตการณ7คร้ังน้ีสะทGอนถึงบทบาทของสหประชาชาติในสงครามอ2าวเปอร7เซีย

ว2าอยู2ภายใตGการช้ีนำของสหรัฐฯ อย2างชัดเจน แต2ระเบียบโลกในขณะน้ันก็ยังคงอยู2 อย2างไรก็ดี ระเบียบดังกล2าว

ถูกส่ันคลอนอย2างสำคัญในทศวรรษต2อมา เม่ือสงครามในอิรักปะทุข้ึนอีกคร้ังในป�ค.ศ. 2003 สหรัฐฯ กล2าวอGาง

ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีความม่ันคงแห2งสหประชาชาติ ว2าซัดดัม ฮุสเซน สะสมอาวุธชีวภาพและเคมีไวGใน

ครอบครองจำนวนมาก อีกท้ังยังสนับสนุนขบวนการก2อการรGายสากล  แมGขGอมติการส2งกองกำลังเขGาไปอิรักจะ

ไม2ไดGรับความเห็นชอบจากท้ังฝร่ังเศส รัสเซียและจีน แต2สหรัฐฯ ก็ยังร2วมกับสหราชอาณาจักรส2งกองทัพจำนวน

มหาศาล ท้ังกองเรือแปซิฟ�กและหน2วยนาวิกโยธิน รวมถึงทหารบกเขGาไปในอ2าวเปอร7เซียท2ามกลางเสียงคัดคGาน

ขององค7การสหประชาชาติ การกระทำของสหรัฐในขนาดน้ันถือว2าขาดความชอบธรรมโดยไม2มีกฎหมาย

ระหว2างประเทศใดๆ มารองรับไดGอีกท้ังยังเปqนการฝxาฝ�นกฎบัตรสหประชาชาติ ย่ิงไปกว2าน้ันยังพบว2าขGอ

กล2าวหาดังกล2าวเปqนความเท็จ อิรักมิไดGมีท้ังอาวุธอานุภาพทำลายลGางสูงและขีปนาวุธร2อนอยู2ในครอบครอง 

ภาพเหตุการณ7ในสงครามอิรักน้ีบ่ันทอนบทบาทนำของสหรัฐอย2างสำคัญจากการเปqนประเทศท่ีละเมิดระเบียบ

เสรีท่ีตนไดGสรGางข้ึนมาเอง นอกจากน้ี ยังมีอีกหลายเหตุการณ7ท่ีตอกย้ำขGอโตGแยGงว2าสหรัฐใชGกลไกพหุภาคี 

ยกตัวอย2างเช2นการปฏิเสธการเขGาร2วมเปqนภาคีพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) และการปฏิเสธการลงนามใน

ความตกลงเก่ียวกับการหGามใชGทุ2นระเบิดเพ่ือสังหารบุคคล กล2าวไดGว2าระเบียบโลกใหม2ท่ีบทบาทนำของสหรัฐฯ

ลดลงในเชิงเปรียบเทียบ ประกอบกับการทะยานข้ึนมาของมหาอำนาจใหม2ทำใหGระเบียบโลกป�จจุบันเปqนพหุข้ัว

อย2างชัดเจน 

ป"จจัยท่ีส*งผลต*อบทบาทมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกา 

ด>านเศรษฐกิจ 

สหรัฐอเมริกามีระบบเศรษฐกิจมีขนาดใหญ2ท่ีสุดของโลกเปqนมูลค2าราว 20.49 ลGานลGานดอลลาร7สหรัฐ

หรือคิดเปqนสัดส2วนรGอยละ 22.28 ของขนาดเศรษฐกิจท่ัวโลก ผลิตภัณฑ7มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ 

โดยเฉล่ียต2อบุคคลคิดเปqนจำนวน 65,280 ดอลลาร7สหรัฐในป�ค.ศ. 2019  

โดยพัฒนาการเศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตอย2างรวดเร็วภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จนสหรัฐฯ กลายเปqน

ประเทศท่ีมีบทบาทนำและขGอไดGเปรียบทางธุรกิจในเวทีเศรษฐกิจโลกเสมอมา โดยเฉพาะอย2างย่ิงทางดGาน

เทคโนโลยีท่ีใชGในเวชภัณฑ7 อวกาศ และยุทโธปกรณ7   
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อย2างไรก็ดี ในช2วงหลังจากท่ีสหรัฐฯ ประสบป�ญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยใหญ2 (Great Recession) 

ระหว2างป�ค.ศ. 2007-2009 จากภาวะฟองสบู2แตกของตลาดอสังหาริมทรัพย7 ส2งผลใหGมีการป�ดตัวลงของสถาบัน

การเงิน ธุรกิจและอุตสาหกรรมต2างๆ อัตราว2างงานสูงข้ึนอย2างรวดเร็วท่ัวโลก อำนาจซ้ือของประชาชนลดลง 

การบริโภคลดลงและอุปสงค7รวมลดลง เศรษฐกิจท่ัวโลกถดถอย โดยถึงแมGป�ญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะยุติ

ลง แต2ก็ท้ิงไวGซ่ึงผลกระทบระยะยาวต2อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม2ว2าจะเปqนป�ญหาการว2างงานและป�ญหาหน้ี

สาธารณะท่ีเร้ือรังมาจนถึงทุกวันน้ี 

 ป�จจุบัน ภายใตGการนำของทรัมป�และนโยบาย Make America Great Again สหรัฐดำเนินนโยบาย

การคGาระหว2างประเทศโดยมุ2งปกป�องผลประโยชน7ทางการคGา จำกัดการถ2ายโอนเทคโนโลยีและฟ�¨นฟู

ภาคอุตสาหกรรมและส2งเสริมการจGางงานภายในประเทศผ2านมาตรการภาษีท่ีจัดเก็บกับสินคGานำเขGา เช2น การ

เพ่ิมภาษีการนำเขGาเหล็กเปqนรGอยละ 25 และอลูมิเนียมเปqนรGอยละ 10 การใชGมาตรการกีดกันการคGากับจีนซ่ึง

สหรัฐฯขาดดุลอยู2สูงถึง 3.7 แสนลGานดอลลาร7 นโยบายเหล2าน้ีนำไปสู2ปฏิกิริยาการตอบโตGจากนานาประเทศไม2

ว2าจะเปqนเม็กซิโก แคนาดา ญ่ีปุxน เยอรมนี โดยเฉพาะจีนท่ีเพ่ิมภาษีสินคGานำเขGาจากสหรัฐเปqนการตอบกลับ 

สงครามการคGาจึงปะทุในท่ีสุด  

ในป�ค.ศ. 2019 สงครามการคGาขยายตัวสู2สงครามเทคโนโลยี เม่ือสหรัฐประกาศหGามการใชGเทคโนโลยี

โทรคมนาคมจาก Huawei และ ZTE ซ่ึงเปqนบริษัทผูGนำดGานเทคโนโลยี 5G ขนาดใหญ2ของจีน โดยเทคโนโลยี

ดังกล2าวถือเปqนเคร่ืองมือสำคัญท่ีอาจสรGางพลวัตในการแข2งขันทางอำนาจ ดGวยประเทศท่ีมีบทบาทในการ

กำหนดมาตรฐาน 5G น้ัน นอกจากจะมีอิทธิพลในการช้ีนำแนวทางการสรGางและการใชGเทคโนโลยีแลGว ยังมี

ผลประโยชน7สำคัญคือรายไดGจากสิทธิบัตรมหาศาล ในป�จจุบัน อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส7 5G จึง

เปรียบเสมือนสนามรบระหว2างสหรัฐและจีนท่ีทวีความเขGมขGนและรุนแรง ในแง2น้ี จึงตีความนโยบายการกีดกัน

การคGาของสหรัฐฯ ไดGว2าเปqนแนวทางท่ีมุ2งหมายเพ่ือจำกัดการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนและรักษา

บทบาทนำของสหรัฐฯในระเบียบโลกอีกดGวย 

ด>านการทหาร 

สหรัฐยังคงอันดับหน่ึงของโลกในแสนยานุภาพทางทหารจากการจัดลำดับของ Global Firepower ใน

ป�ค.ศ. 2019 โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ทุ2มงบประมาณดGานกลาโหมราว 7.16 แสนลGานดอลลาร7สหรัฐในการพัฒนา

และรักษาศักยภาพทางทหาร ซ่ึงประกอบดGวย กองทัพจำนวนทหาร 2,141,900 นาย เคร่ืองบินกองทัพ 13,398 

ลำ เฮลิคอปเตอร7 5,760 ลำ เรือพิฆาต 90 ลำ เรือดำน้ำ 68 ลำ และยุทโธปกรณ7กองทัพเรืออ่ืนๆ รวมท้ังหมด 

415 ลำ  
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 ในช2วง 2-3 ป�ท่ีผ2านมา สหรัฐฯ ไดGปรับยุทธศาสตร7ความม่ันคงและยุทธศาสตร7กลาโหมใหม2 โดยมีความ

เปล่ียนแปลงสำคัญอยู2สองประการ ประการท่ีหน่ึง การลำดับความสำคัญประเด็นทางยุทธศาสตร7ใหม2 จากเดิม

ท่ีเนGนการทําสงครามต2อตGาน การก2อการรGายและขบวนการก2อการรGายมุสลิมหัวรุนแรง มาเนGนการแข2งขันกับ

จีนและรัสเซียเปqนหัวใจหลักของยุทธศาสตร7 ในฐานะท่ีท้ังสองประเทศเร่ิมขยายอิทธิพลในระดับโลกและทGา

ทายการจัดระเบียบโลกเสรี นอกจากน้ี สหรัฐฯยังมุ2งพัฒนาขีดความ สามารถทางการทหารอย2างจริงจัง เพ่ือ

เตรียมพรGอมสำหรับสงครามสมัยใหม2ดGวยเทคโนโลยีข้ันสูงในอนาคต  

ประการท่ีสอง การปรับเปล่ียนภูมิยุทธศาสตร7ใหม2 จาก "การปรับสมดุลเอเชีย-แปซิฟ�ก" ( Asia-Pacific 

Rebalancing) ในยุคโอบามาไปสู2 "ยุทธศาสตร7อินโด-แปซิฟ�กท่ีเสรีและเป�ดเผย" ( The Free and Open Indo-

Pacific Strategy) ซ่ึงเปqนการตีความทางภูมิรัฐศาสตร7ในยุคของทรัมป� โดยการเป�ดยุทธศาสตร7ท่ีเช่ือมต2อ

มหาสมุทรแปซิฟ�กและมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงในท่ีน้ีภูมิภาคอินโด-แปซิฟ�กสำหรับสหรัฐฯ หมายถึงพ้ืนท่ีทาง

ภูมิศาสตร7จากชายฝ�®งดGานตะวันตกของอินเดียไปจนชายฝ�®งดGานตะวันตกของสหรัฐ ส2งผลใหGการจัด

กองบัญชาการยุทธบริเวณของสหรัฐ (Theatre Command) มีขนาดกวGางใหญ2มากกว2าพ้ืนท่ียุทธศาสตร7เดิม ใน

แง2หน่ึง อาจกล2าวไดGว2าการขยายพ้ืนท่ีทางยุทธศาสตร7เช2นน้ี สหรัฐใหGความสำคัญกับยุทธศาสตร7ความม่ันคงทาง

ทะเลมากข้ึน รวมถึงการใหGความสนใจอินเดียในฐานะพันธมิตรทางความม่ันคง และอาจรวมไปถึงการถ2วงดุล

อำนาจและสกัดก้ันการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาค  

ด>านอำนาจละมุน 

สหรัฐฯ เปqนประเทศท่ีมีประวัติศาสตร7การใชGอำนาจละมุนเปqนเคร่ืองมือในการดำเนินนโยบาย

ต2างประเทศมาอย2างนGอยต้ังแต2สมัยการส้ินสุดของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการ

ใชGอำนาจละมุนสรGางและรักษาพันธมิตรไดGอย2างยาวนานกว2า 60 ป� ในฐานะผูGนำของโลกเสรีนิยม สหรัฐฯ 

ส2งออกวัฒนธรรม อุดมการณ7และสถาบันประชาธิปไตย ประกอบกับการส2งเสริมเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

โดยในช2วงสงครามเย็น การใชGอำนาจละมุนสะทGอนชัดเจนผ2านนโยบายสกัดก้ันภัยคุกคามคอมมิวนิสต7 เร่ิมจาก

ประธานาธิบดีทรูแมนท่ีแถลงการณ7ต2อสภาครองเกรสในป�ค.ศ. 1947 ว2าดGวยการใหGความช2วยเหลือกรีซและ

ตุรกีในการพัฒนาประชาธิปไตย ต2อมาในป�ค.ศ. 1948 รัฐบาลสหรัฐก็ไดGอนุมัติงบประมาณตามแผนการมาแชล

เพ่ือปฏิรูปและฟ�¨นฟูเศรษฐกิจของประเทศในยุโรป โดยแนวทางการใหGความช2วยเหลือทางเศรษฐกิจ เช2นน้ีถือ

เปqนหัวใจสำคัญในการจำกัดภัยคุกคามคอมมิวนิสต7และการสรGางการยอมรับบทบาทนำของสหรัฐจากประเทศ

ต2างๆ 

ในป�จจุบัน สหรัฐยังคงวางบทบาทในฐานะผูGนำทางสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย การใชGอำนาจ

ละมุนของรัฐบาลสหรัฐฯ บางส2วนก็ยังเปqนท่ียอมรับอย2างวงกวGาง โดยเฉพาะอำนาจละมุนความร2วมมือของ

สถาบันในภาคประชาสังคม (civil society) ซ่ึงเปqนผลผลิตและกิจการทางวัฒนธรรมนอกภาครัฐ เช2น
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ภาพยนตร7ฮอลลีวูGดไปถึงมหาวิทยาลัยช้ันนำระดับโลกอย2างฮาร7วาร7ดและมูลนิธิของบิล เกตส7 เปqนตGน อีกท้ังก็มี

อำนาจละมุนบางส2วนท่ีท้ังประสบความสำเร็จและสรGางความหวาดระแวงแก2บางประเทศต2อการขยายอิทธิพล

ของสหรัฐในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย2าง รายงานการใหGคะแนนต2อการจัดการป�ญหาคGามนุษย7 (TIP Report)  

อย2างไรก็ดี เง่ือนไขสำคัญของความสำเร็จในการใชGอำนาจละมุนของสหรัฐฯ คือ ความน2าเช่ือถือต2อ

ค2านิยมและปทัสถานท่ีสหรัฐฯสนับสนุน ซ่ึงภายใตGการดำรงตำแหน2งของประธานาธิบดีทรัมป�ท่ีใหGความสำคัญ

กับแนวทางชาตินิยมก็ทำใหGภาพลักษณ7ท่ีส่ังสมไวGในฐานะผูGนำระเบียบเสรีบ่ันทอนลงอย2างมาก อีกท้ังใน

สถานการณ7การระบาดของไวรัสโคโรนาซ่ึงเป�ดเผยภาวะความลGมเหลวในการบริหารจัดการแพร2ระบาดเช้ือ

ไวรัสของรัฐบาลสหรัฐฯ จนทำใหGมีจํานวนผูGติดเช้ือสูงท่ีสุดในโลกก็ย่ิงท้ิงคำถามต2อความเช่ือม่ันในบทบาทนำ

ของสหรัฐในช2วงวิกฤตการณ7โรคระบาดมากข้ึนไปอีก 

1.2 ฉากทัศน+ของสหรัฐอเมริกาในระเบียบโลกใหม, 

การวางฉากทัศน7ของสหรัฐฯ ในระเบียบโลกจำเปqนตGองทำศึกษาประกอบป�จจัยดGานการเมืองภายใน 

เน่ืองดGวยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในนโยบายการบริหารประเทศและวิสัยทัศน7ของผูGนำสหรัฐฯ จะส2งผล

กระทบ การกำหนดทิศทางและแนวโนGมของระเบียบโลกอย2างสำคัญ ป�จจุบันระบบพรรคการเมืองของสหรัฐฯ 

เปqนแบบระบบสองพรรค ไดGแก2 

• พรรคเดโมแครต (Democrat) เปqนพรรคการเมืองเสรีนิยม (Liberal) มีนโยบายทางสนับสนุน บทบาท

ของรัฐในสรGางสภาพแวดลGอมท่ีเสรีและเป�ดกวGางท้ังในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดม่ันระบบการ

เก็บภาษีตามระดับรายไดGแบบข้ันบันได และไม2สนับสนุนงบประมาณกองทัพ โดยมีฐานเสียง

ผูGสนับสนุนส2วนใหญ2อยู2ในรัฐทางฝ�®งตะวันออกและตะวันตกของประเทศ เช2น แคลิฟอร7เนีย นิวยอร7ก 

และแมสซาชูเซ็ตส7 เปqนตGน 

• พรรครีพลับลิกัน (Republican) เปqนพรรคการเมืองอนุรักษ7นิยม (Conservative) มีนโยบายสนับสนุน

สิทธิเสรีภาพส2วนบุคคลและการคGาระบบทุนนิยม ยึดม่ันระบบการเก็บภาษีแบบเท2าเทียมกัน และ

สนับสนุนงบประมาณสำหรับกองทัพ โดยมีฐานเสียงผูGสนับสนุนส2วนใหญ2จะอยู2ในรัฐทางตอนกลางของ

ประเทศ เช2น โอกลาโฮมา แคนซัส และเท็กซัส เปqนตGน  

โดยวาระการบริหารประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด7 ทรัมป�จากพรรครีพลับลิกันใกลGจะส้ินสุดลง

ในช2วงปลายป�ค.ศ. 2020 และสหรัฐฯ อยู2ระหว2างการจัดการเลือกต้ังเพ่ือหาประธานาธิบดีคนใหม2ข้ึนในช2วง

เดือนพฤศจิกายน ซ่ึงในฝ�®งของพรรคเดโมแครตก็ไดGส2งนายโจ ไบเดน อายุ 77 ป� อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

สมัย ประธานาธิบดีบารัค โอบามา มาเปqนผูGทGาชิง การเลือกต้ังสหรัฐฯในคร้ังน้ีเปqนท่ีน2าจับตามองโดยเฉพาะใน

สถานการณ7ป�จจุบันท่ีสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับป�ญหารอบทิศทาง ท้ังการแพร2ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน2าท่ียังคงมี
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จำนวนผูGติดเช้ือเปqนจำนวนมาก ดGานเศรษฐกิจและการจGางงานกำลังถดถอย และดGานสิทธิมนุษยชนและความ

เท2าเทียมทางเช้ือชาติท่ีก2อตัวเปqนจลาจลภายในประเทศ ท้ังหมดลGวนเปqนป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต2อผลการเลือกต้ัง

และทิศทางการเมืองของสหรัฐฯ ท่ีจะส2งผลต2อระเบียบโลกในอนาคต หากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกต้ังคร้ัง

น้ีก็จะนำมาซ่ึงความเปล่ียนแปลงในนโยบายต2างประเทศของสหรัฐฯอย2างสำคัญ แต2ก็มิใช2ว2าจะเปqนการพลิก

โฉมยุทธศาสตร7ของสหรัฐไปท้ังหมด ดGวยท้ังสองพรรคมีจุดร2วมเชิงวิสัยทัศน7ท่ีจะนำไปสู2ความต2อเน่ืองในเชิง

นโยบาย 

ความแตกต*างของวิสัยทัศนF 

ความแตกต2างของวิสัยทัศน7ระหว2างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับบลิกันจะส2งผลต2อท2าทีที่อาจเปลี่ยนไป

และฉากทัศน7ของสหรัฐฯ ในระเบียบโลก โดยขึ้นอยู2ว2าพรรคใดจะมีบทบาทนำในการกำหนดทิศทางนโยบายใน

ประเด็นดังต2อไปน้ี 

• การเป�ดเสรีการคGาและความร2วมมือพหุพาคี 

แมGทั้งสองพรรคจะสนับสนุนการเป�ดเสรีการคGาแต2ก็ยังจุดแตกต2างอย2างสำคัญ โดยพรรคเดโม

แครตมีความโนGมเอียงที่จะสนับสนุนการคGาเสรีที่ควบคุมโดยกฎกติกาสากลและระเบียบระหว2าง

ประเทศ  ในขณะท่ีพรรครีพับบลิกันภายใตGการนำของทรัมป�ก็ไม2ไดGปฏิเสธเสรีการคGา หากแต2มี

วิสัยทัศน7ต2อตGานการขาดดุลกับนานาประเทศ โดยเชื่อว2านโยบายการคGาที่เป�ดเสรีเกินไปนั้นจะทำลาย

ภาคอุตสาหกรรมและการจGางงานภายใน ดGวยเหตุนี้จึงมีการใชGนโยบายปกป�องผลประโยชน7ของ

ประเทศโดยใชGมาตรการภาษีและไม2ใช2ภาษีมาบังคับอย2างชัดเจน พรGอมทั้งวิสัยทัศน7 Make America 

Great Again จึงประกอบดGวยนโยบายปกป�องทางการคGาเพื่อแกGป�ญหาการขาดดุลดังกล2าว ซึ่งแมGว2า 

วิสัยทัศน7ต2อตGานการขาดดุลประเทศอื่นนั้นจะไม2สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ แต2กลับทำใหGพรรครีพับบ

ลิกันไดGรับความนิยมมากในทางการเมือง โดยเฉพาะในกลุ2มอนุรักษ7นิยม 

 

ในเวทีระหว2างประเทศ พรรคเดโมแครตมีประวัติการส2งเสริมการทูตเชิงพหุภาคีอย2างต2อเน่ือง 

ยกตัวอย2าง อดีตประธานาธิบดีโอบามาที่ผลักดันขGอตกลงหุGนส2วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟ�ก (Trans-

Pacific Partnership: TPP) โดยหวังใหGเปqนขGอตกลงเขตการคGาเสรีท่ีใหญ2ที ่สุดของโลก ในการ

ประสานประโยชน7กลุ2มประเทศสมาชิกในดGานการคGา การบริการและการลงทุน อีกทั้งสรGางมาตรฐาน

การคGาและกฎระเบียบร2วมกันในเรื่องการป�องกันทรัพย7สินทางป�ญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมาย

ดGานสิ่งแวดลGอม และกลไกแกGไขขGอพิพาทระหว2างรัฐบาลและนักลงทุนต2างชาติ ส2วนไบเดนเองก็กล2าว

ย้ำถึงความสำคัญขององค7การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือว2าเปqนหัวใจสำคัญของความมั่นคงของ

สหรัฐฯ อีกทั้งยังเสนอแนวทางสนับสนุน NATO ใหGเปqนพันธมิตรทางทหารที่มีประสิทธิภาพในเพ่ือ
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จัดการประเด็นป�ญหาความมั่นคงรูปแบบใหม2และการถ2วงดุลการขยายอำนาจของประเทศที่เปqนภัย

คุกคามระเบียบโลกเสรี ในทางตรงกันขGาม พรรครีพับลิกันใหGความสำคัญกับอำนาจอธิปไตยของรัฐ

มากกว2าความร2วมมือพหุภาคี โดยในสุนทรพจน7ของประธานาธิบดีโดนัลด7 ทรัมป� ณ ที่ประชุมสมัชชา

ใหญ2แห2งองค7การสหประชาชาติ สมัยท่ี 73 ก็ไดGประณามอุดมการณ7ของโลกานิยม ช้ีขGอเสียของโลกาภิ

วัตน7 และโจมตีสถาบันพหุภาคีว2าละเมิดอธิปไตยของสหรัฐฯ อีกทั้งยังเรียกรGองใหGประชาคมระหว2าง

ประเทศกลับสู2 แนวทางชาตินิยมและคำนึงถึงผลประโยชน7แห2งชาติเปqนหลัก 

• ประเด็นป�ญหาระหว2างประเทศ 

o ประชาธิปไตย: พรรคเดโมแครตใหGความสำคัญอย2างมากต2อการส2งเสริมประชาธิปไตยทั่วโลก 

ไบเดนมีวิสัยทัศน7ที่จะจัดประชุมสุดยอดประชาธิปไตย (Global Summit for Democracy) 

และโจมตีว2าท่ีผ2านมาทรัมป�ทำใหGจิตวิญญาณประชาธิปไตยท่ัวโลกบกพร2อง 

o ภาวะโลกรGอน : การถอนตัวจากขGอตกลงปารีสและการปฏิเสธว2าป�ญหาภาวะโลกรGอนไม2มีอยู2

จริงของทรัมป�ไดGรับการวิพากษ7วิจารณ7อย2างรุนแรงจากไบเดน ซึ่งมองว2าป�ญหาภาวะโลกรGอน

เปqนภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ2ที่สุดต2อความมั่นคงของสหรัฐฯ โดยไบเดนตGองการผลักดันขGอตกลง

ปารีสอย2างจริงจังหากเขาไดGรับเลือกต้ังเปqนประธานาธิบดี  

o นิวเคลียร7 : นโยบายความมั ่นคงนิวเคลียร7ของทรัมป�ถูกวิพากษ7วิจารณ7ว2าทำใหGการ

แพร2กระจายของอาวุธนิวเคลียร7เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเกิดการแข2งขันกันสะสมอาวุธนิวเคลียร7

ครั้งใหม2 และสรGางโอกาสของการเกิดสงครามอาวุธนิวเคลียร7 ไบเดนจึงนำเสนอนโยบายที่เขา

กลับมาใหGความสำคัญกับการจำกัดอาวุธนิวเคลียร7ใหม2 โดยจะรื้อฟ�¨นการเจรจาสนธิสัญญา

จำกัดอาวุธนิวเคลียร7กับรัสเซีย (START Treaty) 

จุดร*วมของวิสัยทัศนF 

 จุดร2วมของวิสัยทัศน7ระหว2างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับบลิกันจะเปqนจุดยืนที่นำไปสู2ความ

ต2อเน่ืองเชิงนโยบายสหรัฐฯ ในระเบียบโลก 

• ยุทธศาสตร7กลาโหม 

ทั้งสองพรรคมีจุดยืนต2อความมั่นคงแห2งชาติที่ไปในทางเดียวกัน แมGว2าจะมีการเห็นต2าง

บางส2วน เช2น การลำดับความสำคัญในนโยบายความมั่นคง แต2ทั้งสองพรรคเห็นร2วมกันถึงโครงสรGาง

ความมั่นคงสหรัฐฯ ที่จำเปqนตGองรักษาบทบาทนำทางทหารไวG เนื ่องดGวยสหรัฐฯ ยังมีโจทย7ทาง

ยุทธศาสตร7เดิมท้ังในระบบพันธมิตรและวิสัยทัศน7ต2อประเทศภัยคุกคาม 
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• วิสัยทัศน7ต2อจีนและรัสเซีย  

จุดร2วมของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับบลิกันสะทGอนทัศนะของอเมริกันที่มีต2อจีนและ

รัสเซียในฐานะภัยคุกคามอย2างชัดเจนทั้งในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ยิ่งไปกว2านั้น การระบาด

ของไวรัสโคโรนายิ่งตอกย้ำกระแสการต2อตGานจีน โดยทั้งสองพรรคเห็นว2าจีนในฐานะตGนเหตุของโรค

ระบาดจำเปqนตGองรับผิดชอบผลกระทบของ COVID-19 ท่ีนานาประเทศประสบ  

 

1.3 ท,าที (จุดยืน) ของประเทศไทย ต,อสหรัฐอเมริกา 

• จุดยืนของประเทศไทยนั้นไม2เคยปฏิเสธความสัมพันธ7อันดีกับสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นมาอย2างยาวนานและ

ต2อเนื่องกว2าสองศตวรรษ ทั้งสองประเทศมีความร2วมมือที่สรGางประโยชน7แก2ทั้งสองฝxายในหลายดGาน 

ทั้งในดGานการทหาร มีโครงการฝ¯กร2วมทางทหาร Cobra Gold ที่จัดมาต2อเนื่องตั้งแต2ป�ค.ศ. 1982 

และถือเปqนการฝ¯กร2วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ2ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก ในดGานเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ เปqนคู2คGาอันดับที่สองของไทย โดยมูลค2าการคGาระหว2างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563 คิด

เปqนกว2า 21.8 พันลGานดอลลาร7สหรัฐ และยังเปqนตลาดนำเขGาและส2งออกสำคัญ นอกจากนี้ยังมีความ

ร2วมมืออ่ืนๆ ท้ังดGานการศึกษาวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีและดGานสารณสุข  

• ในสถานการณ7การแพร2ระบาดของโคโรนาไวรัส โอกาสจากความร2วมมือระหว2างไทย-สหรัฐยังคงมีอยู2 

โดยไมเคิล จอร7จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำยังช่ืนชมถึงการจัดการโรคระบาดของไทย 

พรGอมทั้งกล2าวสนับสนุนใหGมีการยGายฐานผลิตมาตั้งที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น และยินดีที่จะใหGความ

ร2วมมือกับการดำเนินการดGานทรัพย7สินทางป�ญญา เพื่อใหGไทยหลุดพGนจากบัญชีประเทศที่ตGองจับตา

มอง (Watch List : WL) 

• อย2างไรก็ดี การแข2งขันทางภูมิรัฐศาสตร7และภูมิเศรษฐกิจที่เขGมขGนขึ้นเรื่อยๆ จะทำใหGไทยตGองคำนึงถึง

มิติการรักษาดุลแห2งอำนาจในความสัมพันธ7กับสหรัฐฯ มากขึ้น กล2าวคือ ในสภาพแวดลGอมระหว2าง

ประเทศที่มีความตึงเครียดจากการแข2งขันทางยุทธศาสตร7ของมหาอำนาจอย2าง FOIP และ BRI 

ประเทศไทยควรระมัดระวังมากขึ้นในการดำเนินนโยบายที่จะส2งผลต2อความสัมพันธ7กับทั้งสหรัฐฯ 

และจีน โดยรักษาสมดุลแห2งความสัมพันธ7กับทั้งสองมหาอำนาจไวGไม2ใหGเกิดความลำบากใจและความ

หวาดระแวง  

 

1.4 ขQอเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติความสัมพันธ+ไทย-สหรัฐอเมริกา 

• มิติการรักษาดุลแห2งอำนาจในความสัมพันธ7กับสหรัฐฯ มีความสำคัญอย2างมากในดGานกฎระเบียบ

ระหว2างประเทศและกรอบความร2วมมือพหุภาคี นโยบายความร2วมมือระหว2างสหรัฐฯ และไทยจึงควร

ดำเนินไปอย2างต2อเนื่องในการส2งเสริมปทัสถานสากล เช2น การเคารพในเสรีภาพ อธิปไตย ความเสมอ
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ภาค ประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และการยึดมั่นในกฎหมายระหว2างประเทศ ซึ่งในแง2หนึ่ง ถือ

เปqนการแสดงออกว2า สหรัฐฯ ยังเปqนตัวแสดงสำคัญในการรักษาระเบียบและเสถียรภาพในภูมิภาค

ท2ามกลางการทะยานข้ึนมาของจีน 
• ประเทศไทยควรระมัดระวังการระวังเกี่ยวกับท2าทีต2อความร2วมมืออนุภูมิภาคลุ2มแม2น้ำโขงซึ่งกำลังเปqน

ที่จับตามองของมหาอำนาจ ความพยายามขยายบทบาทการคGาและการลงทุนของจีนผ2านการจัดต้ัง

ระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจแม2โขง-ลGาน ชGาง (Lancang-Mekong Economic Development Belt) 

อันเปqนจุดเชื่อมโยงรับกับนโยบาย BRI ไดGสรGางความกังวลอย2างมากแก2สหรัฐฯ โดยเฉพาะการสรGาง

เขื่อนช2วงแม2น้ำโขงตอนบน ซึ่งสหรัฐโจมตีว2า จีนควบคุมการปล2อยน้ำ จนเกิดผลกระทบภัยน้ำแลGงกับ

แม2น้ำโขงตอนล2างที่ไหลผ2านไทย ลาว เขมรและเวียดนาม ดGวยเหตุนี้ สหรัฐฯ จึงสนับสนุนทางเลือก

จากความร2วมมือจีนดGวยกรอบขGอริเริ่มลุ2มน้ำโขงตอนล2าง (Lower Mekong Initiative – LMI) ที่มี

ญี่ปุxนเขGามาร2วมดGวย ดังนั้น จากภาพรวมทั้งหมด ประเทศไทยจำเปqนตGองมีจุดยืนความร2วมมือลุ2ม

แม2น้ำโขง โดยป�องกันไม2ใหGพื ้นที ่นี ้กลายเปqนสนามการแข2งขันที่เขGมขGนของมหาอำนาจ แต2เนGน

วัตถุประสงค7การพัฒนาที่ยั ่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และส2งเสริมกระบวนการพัฒนาอาเซียน โดย

ดำเนินการคู2ขนานกับคณะกรรมาธิการแม2น้ำโขง ยุทธศาสตร7ความร2วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-

เจGาพระยา-แม2โขง (ACMECS) อันเปqนไปตามเจตนารมณ7ของประเทศไทย ในฐานะผูGริเริ่มกรอบความ

ร2วมมือแม2โขง-ลGานชGาง ในการผลักดันการพัฒนาอย2างย่ังยืนอย2างเปqนรูปธรรม 
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2. ฉากทศัน+ ท,าที จุดยืน ของประเทศไทย ต,อความสัมพันธ+ไทย-จีน  

2.1 สถานะปGจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

นับตั้งแต2ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต7ในสงครามกลางเมืองอันนำไปสู2การสถาปนาสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในป� ค.ศ. 1949 จีนเติบโตขึ้นมาอย2างต2อเนื่อง จากประเทศที่เผชิญกับป�ญหาความยากจนอันเปqน

ผลจากความลGมเหลวของนโยบายกGาวกระโดดใหญ2 (The Great Leap Forward) ซ้ำรอยดGวยการปฏิวัติ

วัฒนธรรมที่สรGางผลกระทบต2อสังคมจีนอย2างรุนแรงในช2วงยุคของเหมาเจ±อตุง มาสู2การปฏิรูปและเป�ดประเทศ

ครั้งสำคัญภายใตGการนำของเติ้ง เสี ่ยวผิง นโยบายสี่ทันสมัยเนGนการพัฒนาดGานการเกษตรอุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร7และการทหาร โดยการกระจายอำนาจออกจากส2วนกลางและสามเสรีภาพแก2ตลาดควบคู2ไปกับ

การเป�ดรับการลงทุนจากต2างประเทศ ในช2วงปลายทศวรรษ 1970 เศรษฐกิจจีนพัฒนามาอย2างต2อเนื ่อง 

มาตรฐานชีวิตความเปqนอยู2ของผูGคนดีขึ้นอย2างเห็นไดGชัด การลงทุนต2างประเทศเกิดขึ้นอย2างลGนหลามภายหลัง

การปรับสัมพันธ7กับสหรัฐฯ ผ2าน “การทูตป�งปอง” ตลอดจนถึงการเยือนประเทศจีนของ Richard Nixon 

หลังจากนั้นเปqนตGนมา เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย2างรวดเร็ว และถึงแมGว2าจีนจะเผชิญกับความทGาทายจากป�ญหา

การเมืองภายในประเทศ และสภาวการณ7โลกอย2างต2อเนื่อง ยกตัวอย2างเหตุการณ7เทียนอันเหมินในป�ค.ศ. 

1989  วิกฤตเศรษฐกิจ ป�ค.ศ. 1997 และวิกฤตการเงินโลกป�ค.ศ. 2008 แต2จีนก็สามารถฟ�¨นตัวและขยายตัว

ทางเศรษฐกิจไดGอย2างต2อเน่ือง โดยในช2วงค.ศ. 1980-2000 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนเฉล่ียสูงกว2า

รGอยละ 9 ต2อป� ย่ิงไปกว2าน้ันการเขGาร2วมองค7การการคGาโลกในป�ค.ศ. 2001 ยังเป�ดโอกาสใหGจีนผลิตและส2งออก

สินคGาไปทั่วโลกไดGอย2างมหาศาล จีนมีอัตราการขยายตัวในช2วงค.ศ. 2001-2010 เฉลี่ยสูงกว2ารGอยละ 10 ซ่ึง

นับว2าเติบโตสูงมาก เมื ่อเทียบกับอัตราการขยายตัวเฉลี ่ยรGอยละ 5.3 ในช2วงค.ศ. 1960-1978 จนนัก

เศรษฐศาสตร7ขนานนามการเติบโตที่กGาวกระโดดนี้ใหGเปqน “ปาฏิหาริย7ทางเศรษฐกิจ”  จนกระทั่งในป�ค.ศ. 

2015 จีนไดG กลายเปqนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ2ที่สุดในโลกแทนที่สหรัฐอเมริกา หากพิจารณามูลค2า

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแบบปรับภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ (GDP PPP, หากพิจารณา Nominal 

GDP จีนจะเปqนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจเปqนอันดับท่ี 2 ของโลก) และป�จจุบันจีนกลายเปqนชาติท่ีมีทุนสํารอง

ระหว2างประเทศสูงท่ีสุด 

การทะยานขึ้นมาของจีนในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจกำลังเปqนที ่จับตามองของประชาคม

ระหว2างประเทศในขณะเดียวกันก็ไดGสรGางความกังวลใหGแก2มหาอำนาจอ่ืนในภูมิภาค เม่ือรัฐบาลป�กก่ิงใชGอำนาจ

ต2อรองท่ีมีมากข้ึนน้ันดัดแปลงระเบียบและสถาบันระหว2างประเทศท่ีเคยอยู2ใตGการนำของตะวันตกใหGสอดคลGอง

กับผลประโยชน7แห2งชาติ ตัวอย2างท่ีชัดเจนท่ีสุดในการสนับสนุนขGอโตGแยGงดังกล2าว คือการประกาศนโยบายหน่ึง

แถบหนึ่งเสGนทาง (One Belt One Road) ภายใตGขGอริเริ่ม ที่นำแนวคิดเรื่องเสGนทางการคGาสายไหมซึ่งประสบ

ความสำเร็จในอดีตกาลมาปรับปรุงใหม2ในการสรGางความเชื่อมโยงทางโครงสรGางพื้นฐานการขนส2งและการ
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ติดต2อเพื่อขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน โดยอภิมหาโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบโลกทั้งเอเชียกลาง 

เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลางและยุโรปที่เปqนเสGนทางสายไหมเดิม รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใตGและเอเชีย

ใตGที่เปqนเสGนทางสายไหมใหม2 ยิ่งไปกว2านั้นจีนยังจัดตั้งกองทุนเพื่ออภิมหาโครงการดังกล2าวซึ่งต2อมาพัฒนาเปqน

การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรGางพื้นฐานเอเชีย (The Asian Infrastructure Investment Bank: 

AIIB) ซ่ึงมีประเทศสมาชิก ร2วมก2อต้ังท้ังหมด 57 ประเทศ  

การทะยานขึ้นมาของจีนนี้สรGางคำถามมากมายในสังคมระหว2างประเทศต2อลักษณะบทบาทนำของ

มหาอำนาจที่จีนตGองการเปqน ซึ่งเกี่ยวโยงถึงความรับผิดชอบของจีนต2อประเด็นป�ญหาโลกซึ่งยังเปqนที่กังขาแก2

นานาประเทศ ภายใตGวาทกรรมของการทะยานขึ้นมาอย2างสันติ (Peaceful Rise) ก็ยังมีพฤติกรรมที่ขัดแยGง

สวนทาง เช2น การอGางสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่ขGอพิพาททะเลจีนใตGและปฏิเสธคำตัดสินศาลอนุญาโตตุลาการ

ระหว2างประเทศที่มีมติว2าจีนละเมิดต2ออนุสัญญาสหประชาชาติว2าดGวยกฎหมายทะเล (United Nations 

Convention on the Law Of the Sea: UNCLOS) และการทูตนักรบหมาปxา (Wolf Warrior Diplomacy) 

ท่ีแสดงถึงความดุดันและการรักชาติของจีนในการปกป�องผลประโยชน7ของตน 

วิสัยทัศนFของจีน 

โครงสร>างทางการเมือง 

จีนปกครองในรูปแบบสังคมนิยมภายใตG การนําของพรรคคอมมิวนิสต7จีน (Communist Party of 

China : CPC) โดยเปqนสถาบันทางการเมืองหลักที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายดGานต2าง ๆ ของประเทศ 

โดยมีรัฐสภามีหนGาที่ปฏิบัติตามขGอมติและนโยบายที่ถูกกำหนดโดยพรรค ยึดหลักประชาธิปไตยรวมศูนย7 

(Democratic Centralism) ตามธรรมนูญพรรค กำหนดใหGมีการประชุมสมัชชาพรรคแห2งชาติ (Party 

Congress) ทุก 5 ป� นับตั้งแต2ไดGมีการจัดตั้งพรรคขึ้นในป�ค.ศ. 1921 จนถึงป�จจุบัน พรรคคอมมิวนิสต7จีนไดGจัด

ใหGมีการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต7แลGวรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง โดยไดGจัดประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่ 19 ไป

เมื ่อเดือน ตุลาคม 2560 ซึ ่งนายสี จิ ้นผิง ไดGรับเลือกใหGเปqนเลขาธิการใหญ2พรรคคอมมิวนิสต7จีนและ

ประธานาธิบดีจีนต2ออีก 1 สมัย และสมัชชาผูGแทนประชาชนแห2งชาติจีน มาจากการเลือกตั้ง โดยสมัชชา

ประชาชนประจำมณฑล เขตปกครอง และเทศบาลนครที่อยู2ภายใตGการปกครองของรัฐบาลโดยตรง สำหรับ

กองทัพเปqนผูGเลือกต้ังผูGแทนของตัวเอง มีวาระตำแหน2ง 5 ป� 

ในระบอบการเมืองการปกครองที่มีความซับซGอนและลักษณะพิเศษเฉพาะ พรรคคอมมิวนิวนิสต7จีน

เปqนผูGวางรากฐานในการบริหารประเทศ ไม2ว2าจะเปqนการกำกับดูแลนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งยัง

ดูแลดGานอธิปไตยและความมั่นคง ระบอบดังกล2าว เลขาธิการพรรคดำรงตำแหน2งประธานาธิบดีและประธาน

กรรมาธิการกลางทหารของประเทศ ซึ่งในป�จจุบัน คือ ประธานธิบดี สี จิ้นผิง โดยการดำเนินงานพรรคแบ2ง



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

 

204 

ออกเปqนโครงสรGาง 3 ระดับ ที่มีกลไกการทำงานโดยสัมพันธ7กันเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของแต2ละองค7กร

ใหGเปqนไปตามครรลองที่พรรคตGองการ ไดGแก2 ระดับส2วนกลางหรือส2วนบริหารมีหนGาที่กำกับดูแลนโยบาย ส2วน

ทGองถิ่นซึ่ง ทำหนGาที่เปqนผูGนำของแต2ละพื้นที่ปกครอง (คณะเลขาธิการมีตำแหน2งสูงกว2าผูGบริหารฝxายปกครอง

ทGองถิ่นทั้งในทุกระดับ) และระดับชุมชนซึ่งมีบทบาทในทุกองค7กรเครือข2ายทGองถิ่น ไม2ว2าจะเปqน รัฐวิสาหกิจ 

หน2วยงานภาครัฐ กระทั่งสถาบันการศึกษานอกจากโครงสรGางขGางตGน ขณะเดียวกันการดำเนินงานของสมาชิก

พรรคจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบวินัย เพื่อธำรงไวGซึ่งธรรมนูญและกฏระเบียบของพรรคใหG

สอดคลGองกับแนวทาง นโยบายพรรคและการตัดสินใจของพรรค 

 ถึงแมGว2ารูปแบบการปกครองดังกล2าว จะมีสมัชชาผูGแทนประชาชนแห2งชาติ แต2อย2างไรก็ตามในทาง

ปฏิบัติ พรรคคอมมิวนิสต7กลับมีอำนาจอย2าลGนหลามและดำเนินการร2วมกับ คณะรัฐมนตรี รัฐบาล และองค7กร

อื่นอย2างกลมกลืนเปqนเนื้อเดียวกัน จนทำใหGเกิดเสียงวิพากษ7วิจารณ7สมัชชาประชาชนว2าเปqนเพียง “สภาตรา

ยาง” ท่ีไม2ไดGสามารถทัดทานบทบาทและอำนาจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต7แต2อย2างใด 

ความฝ"นแห*งชาติจีน (Chinese Dream) 

“ความฝ�นแห2งชาติจีน” เปqนวาทกรรมซึ่งสะทGอนยุทธศาสตร7ของผูGนำจีนรุ2นที่หGา นับตั้งแต2 สี จิ้นผิง 

ดำรงตำแหน2งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต7จีนอย2างเปqนทางการ เมื่อปลายป�ค.ศ.2012 ภายหลังเขGารับตำแหน2ง

ประธานาธิบดีในป�ถัดมา ยุทธศาสตร7ดังกล2าวเปqนการฟ�¨นฟูครั้งใหญ2แห2งประชาชาติจีนเพื่อมุ2งหวังใหGประเทศ

จีนกGาวไปสู2การเปqนประเทศที่ยิ่งใหญ2ดังเช2นในอดีต มีวัตถุประสงค7หลัก ไดGแก2 การสรGางชาติที่มีความมั่งค่ัง

เจริญรุ2งเรืองและเขGมแข็ง พรGอมทั้งยกระดับชีวิตความเปqนอยู2ของพลเมืองจีนใหGดีขึ้น ผ2านการใชGเสGนแบ2งเวลาท่ี

สำคัญทางประวัติศาสตร7ของจีนเปqนตัวกำหนดยุทธศาสตร7ดังกล2าว 

 ประการที่หนึ่ง วาระครอบรอบรGอยป�แห2งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต7จีนในป� ค.ศ.2021 ซึ่งจีน

จะตGองเขGาสู2การเปqนสังคมที่มั่งคั่งโดยสัดส2วนของพลเมืองจีนทั้งในชุมชนเมืองและในชนบทมีความเปqนอยู2ที่ดี

ภายในป�ค.ศ.2021 อย2างไรก็ตามในหGวงเวลาดังกล2าว ถือไดGว2าบรรลุผลตามที่ตั้งไวG โดยระยะเวลาที่ผ2านมา 

GDP ของจีนเพิ่มขึ้นกว2าสี่เท2าตัว จากป�ค.ศ.2012 หรือ ประมาณสี่ลGานลGานดอลลาร7สหรัฐ มีระดับรายไดGเฉล่ีย

ต2อหัว (Per Capita) ประมาณ สามพันดอลลาร7สหรัฐ รวมถึงอัตราส2วนของความยากจนของพลเมืองจีนมีการ

ลดลงอย2างมีนัยยะสำคัญ  

ประการที่สอง วาระครบรอบรGอยป�แห2งการก2อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในป� ค.ศ.2049 ภายใน

ช2วงเวลาดังกล2าวจีนจะเปqนประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย พัฒนาแลGว เปqนผูGนำของโลกในดGานเศรษฐกิจการคGา 

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร7 รวมถึงดGานการทหาร ในช2วงเวลาดังกล2าว นอกจากการบรรลุสู2ประเทศที่พัฒนาแลGว 

เป�าหมายหลักอีกประการที่สำคัญของจีนคือ การมีอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ7 กล2าวคือ พื้นที่ซึ่งกรณีพิพาท
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ของจีนและประเทศเพื่อนบGานในป�จจุบันไม2ว2าจะเปqน เกาะเตียวอี๋ว7 (เกาะเซนกากุในภาษาญี่ปุxน) หรือในทะเล

จีนใตG เช2น หมู2เกาะแสปรตลีย7 และหมู2เกาะพาราเซล รวมถึงไตGหวันและฮ2องกง พึงตGองดำรงอยู2ภายใตGอธิปไตย

ของจีนอย2างสมบูรณ7ภายในป�ค.ศ.2049 ซึ่งกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร7ดังกล2าว ประกอบไปดGวย 

เคร่ืองมือทางเศรษฐกิจและเคร่ืองมือทางทหารเปqนสำคัญ 

ป"จจัยท่ีส*งผลต*อบทบาทมหาอำนาจของจีน 

ด>านเศรษฐกิจ 

ระบบเศรษฐกิจของจีนมีพัฒนาการจากช2วงสมัยเหมาเจ±อตุงที่ใชGระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจาก

ส2วนกลางและมีการควบคุมจากรัฐบาลอย2างเขGมงวด มาสู2ระบบเศรษฐกิจแบบที่ใชGกลไกตลาดนำ ภาคเอกชน

เติบโตอย2างต2อเน่ืองอีกท้ังยังมีอัตราผลผลิตและการจGางงานสูง แต2ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยังสามารถควบคุม

เศรษฐกิจผ2านกลไกรัฐวิสาหกิจที่เปqนบริษัทขนาดใหญ2หรือกลุ2มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร7 ยกตัวอย2างเช2น

อุตสาหกรรมการคมนาคม อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมโครงสรGางพื ้นฐาน 

อุตสาหกรรมรถยนต7 และอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ7 ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนจึงมีเอกลักษณ7

เฉพาะตัว เปqนรูปแบบที่จีนเรียกว2าสังคมนิยมลักษณะจีน (Socialist Market Economy with Chinese 

Characteristic) หรือในแง2หนึ่งก็คือทุนนิยมแบบอำนาจนิยม (Authoritarian Capitalism) ที่รัฐบาลจีนมี

บทบาทอย2างมากในการควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจ การคGา การลงทุนและอุตสาหกรรม  

ป�จจุบัน จีนดำเนินนโยบายเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร7 Made in China 2025 ซึ่งเปqนโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจของจีนที่ประกาศในป�ค.ศ. 2015 โดยมุ2งเนGนการยกระดับสินคGาจีนใหGมีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง

การเขGาสู2การถดถอยของภาคอุตสาหกรรมก2อนวัยอันควร (premature deindustrialization) และดึงดูดการ

ลงทุนจากต2างชาติ รัฐบาลจีนทุ2มงบประมาณสำหรับงานวิจัยและการพัฒนาเพื่อยุทธศาสตร7ดังกล2าวเฉลี่ยป�ละ 

2.79 แสนลGานดอลลาร7สหรัฐในป�ค.ศ. 2016-2017 แต2จุดเด2นสำคัญของ Made in China 2025ที่สรGางความ

วิตกกังวลอย2างมากแก2ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐ คือ นโยบายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จีนกำหนดใหG

การผลิตสินคGาเทคโนโลยีชั้นสูงมากกว2าสิบชนิด เช2น หุ2นยนต7 รถยนต7ไฟฟ�า รถยนต7ไรGคนขับ เทคโนโลยีชีวภาพ 

อากาศยาน อุปกรณ7รางรถไฟ ไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย7และลม เครื ่องจักรเพื ่อการเกษตร และ

ป�ญญาประดิษฐ7 (Artificial Intelligent: AI) มีส2วนประกอบการผลิตจากเทคโนโลยีของจีนมากกว2ารGอยละ 70 

โดยไม2ตGองพ่ึงพาเทคโนโลยีจากสหรัฐหรือยุโรป  

เมื่อพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนประกอบกันแลGว จะเห็นความพยายามจากทั้งสอง

มหาอำนาจในการแยกห2วงโซ2การผลิตออกจากกัน โดยในฝ�®งของจีน Made in China 2025 ก็เปqนไปในทิศทาง

ดังกล2าว คือลดการพ่ึงพาต2างประเทศ ประกอบกับการขยายความตGองการการบริโภคจากตลาดภายในประเทศ
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แทน ยิ่งไปกว2านั้น ผลกระทบของ COVID-19 ก็มีทีท2าว2าจะเร2งกระแสการแยกตัวนั้นใหGรวดเร็วยิ่งขึ้น แมGว2า

ในทางปฏิบัติจะเปqนไปไดGยากมากในการแยกเศรษฐกิจสหรัฐและจีนออกจากกันอย2างส้ินเชิง แต2ความตึงเครียด

จากกระแสการกีดกันทางการคGากลับมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ 

ด>านการทหาร 

ตลอดระยะเวลามากกว2าสองทศวรรษที่ผ2านมา ศักยภาพทางทหารของจีนพัฒนาอย2างต2อเนื่อง โดย

รัฐบาลป�กกิ่งไดGทุ2มงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป�องกันตนเองและลดช2องว2างเทคโนโลยีทางทหาร

กับสหรัฐฯ จนถึงขณะนี้ จีนเปqนชาติที่ลงทุนดGานกลาโหมมากที่สุดในเอเชีย โดยในป� 2018 รายงานสถาบัน

ระหว2างประเทศเพื่อการศึกษาดGานยุทธศาสตร7 (IISS) ระบุงบในการจัดซื้ออาวุธ วิจัยและพัฒนาดGานกลาโหม

ของจีนอยู2ที่ 168.2 พันลGานดอลลาร7สหรัฐฯ ซึ่งคิดเปqนกว2า 33% ของงบประมาณดGานกลาโหมทั้งหมดของจีน 

นอกจากนี้ จีนภายใตGการนำของสีจิ้นผิงยังมีความพยายามปรับเปลี่ยนโครงสรGางสรGางทางทหารใหGทันสมัย 

พรGอมทั้งจัดตั้งหน2วยทหารเพิ่มเติม เพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ รวมถึง

กองกำลังพลกว2า 2.3 ลGานคน ภายในป� ค.ศ. 2020 ซึ่งเปqนการปฏิรูปกองทัพที่ใหญ2ที่สุดนับตั้งแต2การสถาปนา

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

อย2างไรก็ตาม นักวิเคราะห7ของ IISS มองว2า กองทัพปลดแอกประชาชน (People’s Liberation 

Army: PLA) จีนยังมีความอ2อนแอในส2วนของกองทัพบกดGวยอาวุธยุทโธปกรณ7ที่มีอยู2ใชGงานในการรบจริงไดG

เพียงครึ่งเดียวเท2านั้น ซึ่งจีนเองก็เร2งรัดการพัฒนาเครื่องยนต7กลไก และการใชGเทคโนโลยีขGอมูลข2าวสารในการ

ทำสงครามยุคใหม2เพื่ออุดช2องโหว2ดังกล2าว โดยป�จจุบันมีการคาดการณ7จากผูGเชี่ยวชาญ IISS ว2าศักยภาพทาง

เทคโนโลยีทางทหารของจีน ไดGพัฒนาเกินหนGารัสเซียและกลายเปqนกองทัพหลักท่ีสหรัฐใชGในการเทียบเคียงการ

พัฒนาอำนาจทางทหารของตน 

ด>านอำนาจละมุน 

การขึ้นมามีอำนาจในทุกมิติของจีนตามความฝ�นของคนจีนทั้งประเทศ หรือที่เรียกว2า จงกั๋วม2ง น้ัน 

หลีกเลี่ยงไม2ไดGที่จะสรGางความหวาดระแวงใหGกับหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบGานที่มีป�ญหาขGอ

พิพาททางดินแดนกับจีนเปqนทุนเดิม การผลักดันนโยบายของจีนเหนือบริเวณดังกล2าว จึงมักถูกกังขาถึง

เจตนารมณ7อันแทGจริงของจีนอยู2บ2อยครั้ง โดยหวั่นเกรงว2า จะเปqนการแผ2ขยายอิทธิพลเพื่อสรGางอำนาจต2อรอง

ในประเด็นป�ญหาท่ีกำลังเกิดข้ึนระหว2างประเทศตนกับประเทศจีน  

 ดังนั้น เพื่อตอบสนองต2อความหวาดระแวงที่นานาประเทศมีต2อจีน สี จิ้นผิงจึงใหGความสำคัญกับ

อำนาจละมุนเปqนพิเศษ ใชGเปqนเครื่องมือในการปรับภาพลักษณ7ของจีนใหGเปqนประเทศที่ผงาดขึ้นมาอย2างสันติ
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และพรGอมจะเปqนผูGนำโลกที่มีบทบาทสรGางสรรค7 ซึ่งนโยบายที่จีนพยายามผลักดันในช2วงหลังมานี้ ก็สะทGอนใหG

เห็นอย2างชัดเจนถึงค2านิยมใหม2ของจีน เช2น การเปqนผูGนำรณรงค7การแกGป�ญหาโลกรGอน การสนับสนุนการใชG

พลังงานสะอาด และการส2งเสริมโครงการแลกเปล่ียนทางสังคมและวัฒนธรรมระหว2างประเทศ โดยสีจ้ินผิงมอง

ว2า  การมุ2งส2งเสริมค2านิยมจีนแบบใหม2และการเผยแพร2วัฒนธรรม จะช2วยใหGการขยายอิทธิผลของจีนเปqนท่ี

ยอมรับอย2างย่ังยืนมากกว2าการใชGอำนาจดิบ (Hard Power)  

 สำหรับสี จิ้นผิงแลGว ความตั้งใจที่จะเพิ่มอำนาจละมุนของจีน เพื่อเปqนช2องทางสื่อสารและส2งเสริม

ค2านิยมทางการเมืองแบบสังคมนิยมตามรูปแบบจีนสมัยใหม2นั้น ไดGประกาศออกมาเปqนปณิธานอย2างแน2วแน2

ตั้งแต2ป�ค.ศ. 2014 ในระหว2างพิธีป�ดการประชุมสมัชชาใหญ2พรรคคอมมิวนิสต7จีน หรืออาจกล2าวไดGว2า อำนาจ

ละมุนไดGถือเปqนแนวทางในการพัฒนาประเทศของจีน รวมถึงการขยายอิทธิพลของประเทศนับแต2น้ันมา 

อย2างไรก็ดี จีนไม2ไดGใหGความสำคัญกับการส2งออกอุดมการณ7ดังเช2นสหรัฐฯ อGางอิงจาก Bates Gill 

อดีตผูGเชี่ยวชาญประจำสำนัก Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) การใชGอำนาจ

ละมุนของจีนมีทั ้งในรูปแบบของการเขGาไปลงทุนและใหGความช2วยเหลือทางเศรษฐกิจระหว2างประเทศ 

โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG แอฟริกา และละตินอเมริกา อันส2งผล

ใหGประเทศเหล2านี้ มีความสนใจที่จะเป�ดรับและสรGางความร2วมมือกับจีนมากขึ้น นอกจากดGานเศรษฐกิจแลGว 

จีนยังใหGความช2วยเหลือดGานมนุษยธรรมและการรักษาสันติภาพ โดยร2วมมือกับสหประชาชาติในการสนับสนุน

หน2วยแพทย7และการส2งกองกำลังเพื ่อรักษาสันติภาพในหลายพื้นที ่ ควบคู 2กับการผลักดันโครงการการ

แลกเปลี่ยนดGานภาษาและวัฒนธรรม เช2น การจัดตั้งสถาบันขงจื่อกว2า 480 แห2งทั่วโลก หรือการเป�ดรับ

นักศึกษาจากหลากหลายประเทศใหGเขGามาเรียนในมหาวิทยาลัยของจีน พรGอมท้ังเสริมสรGางภาพลักษณ7ทางการ

ทูต ผ2านการแลกเปล่ียนการเยือนผูGนำระหว2างประเทศในระดับต2างๆ และส2งเสริมความร2วมมือระดับพหุภาคี  

แมGในยามวิกฤตการณ7การระบาดของไวรัส จีนก็พลิกโอกาสในการสรGางภาพลักษณ7ใหม2ใหGหลุดพGนจาก

การเปqนประเทศตGนกำเนิดของไวรัสโคโรนาเปqนการขยายบทบาทระหว2างประเทศผ2านการทูตหนGากาก

อนามัย โดยส2งความช2วยเหลือทุกรูปแบบไปยังประเทศต2างๆ ทั่วโลกจำนวน 83 ประเทศ เช2น พม2า ฟ�ลิปป�นส7 

ปากีสถาน อิรัก อิหร2าน ศรีลังกาและอิตาลี ยิ่งไปกว2านั้น จีนยังพยายามสรGางความยอมรับและความร2วมมือ

โครงการ BRI โดยการเนGนย้ำถึงความสำคัญของ ‘เสGนทางสายไหมของบริการสาธารณสุข’ ในขณะท่ี Global 

Times สื่อรัฐบาลจีนก็ยังส2งสัญญาณเปqนนัยอีกว2า จีนอาจจะหยุดส2งออกหนGากากและอุปกรณ7ทางการแพทย7

หากรัฐบาลสหรัฐฯ ยังเดินหนGากดดันบริษัทหัวเหว2ย ในภาพรวม  

อย2างไรก็ดี การใชGอำนาจละมุนของจีนยังมีขGอจำกัด ป�จจัยสำคัญหน่ึงคือภาคประชาสังคมยังไม2มีพ้ืนท่ีเสรีใน

การพัฒนาอำนาจละมุนข้ึนมาอย2างเต็มท่ี ย่ิงไปกว2าน้ัน จีนยังตGองประสบความหวาดระแวงจากนานาประเทศ 

ยกตัวอย2าง ในช2วงสิบป�ท่ีผ2านมา มีการเรียกรGองเก่ียวกับสถาบันขงจ่ือว2าเปqนสถาบันท่ีมีความเคล่ือนไหวท่ี
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เช่ือมโยงดGานการจารกรรมของสายลับจีน สถาบันขงจ่ือหลายแห2งในหลายมหาวิทยาลัยท่ัวโลกจึงถูกส่ังป�ด ทาง

ฝ�®งยุโรป สถาบันขงจ่ือในมหาวิทยาลัยไลเดนของเนเธอร7แลนด7 มหาวิทยาลัยสตอกโฮล7มของสวีเดน และ

มหาวิทยาลัยลียงในฝร่ังเศสไดGขGอหาเก่ียวขGองกับพฤติกรรมสอดแนมดGานข2าวกรองของรัฐบาลป�กก่ิงส2วนในฝ�®ง

สหรัฐฯ นักวิชาการและนักวิจัยจีนในสถาบันขงจ่ือบางส2วนถูกสอบสวน บางส2วนถูกบังคับใหGออกจากประเทศ 

หรือถูกดำเนินคดีจากขGอกล2าวหาพยายามขโมยทรัพย7สินทางป�ญญา 

2.2 ฉากทัศน+จีนในระเบียบโหม, 

2.2.1 ผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 ต*อยุทธศาสตรF Belt and Road Initiatives ของประเทศจีน 

 จากวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ท่ีส2งผลกระทบอย2างรุนแรงต2อโลกในป� 2020 น้ัน ประเทศจีนในฐานะ

ท่ีเปqนประเทศท่ีเปqนจุดเร่ิมตGนของโรคระบาดและเปqนประเทศแรกท่ีมีการวางนโยบายเพ่ือต2อสูGและป�องกันการ

แพร2ระบาดของโรคระบาดอย2างรอบดGานและครอบคลุมทุกมิติ ดังน้ันในช2วงแรกของการต2อสูGกับโรคระบาด 

ประเทศจีนไดGระดมทรัพยากรเปqนจำนวนมากเพ่ือจัดการกับป�ญหา และยังตGองใชGเม็ดเงินจำนวนมากเพ่ือช2วย

พยุงสภาพคล2องของเศรษฐกิจจีนท่ีในป�น้ีท่ีตGองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

 จากสถานการณ7ดังกล2าวไดGส2งผลกระทบต2อยุทธศาสตร7 Belt and Road Initiatives (BRI) หรือ 

โครงการเสGนทางสายไหมแห2งศตวรรษท่ี 21 อย2างหลีกเล่ียงไม2ไดG ยุทธศาสตร7น้ีไดGเร่ิมต้ังแต2ป� 2013 ภายใตGการ

นำของประธานาธิบดี สี จ้ิน ผิง และเปqนยุทธศาสตร7หลักของจีนในการขยายอิทธิพลไปแต2ละภูมิภาคท้ังเอเชีย 

ยุโรป และแอฟริกา โดยหลักแลGว จะเปqนการลงทุนในโครงสรGางพ้ืนฐานและเสGนทางคมนาคม ท้ัง ถนน รถไฟ 

ท2าเรือ โดยใชGเทคโนโลยีของจีน และยังมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามเสGนทาง Silk Road Economic 

Belt และ Maritime Silk Road การแผ2ขยายอิทธิพลของจีนน้ัน ผ2านการสนับสนุนเงินทุนและการลงทุนของ

บริษัทของจีนในโครงการพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐานใหGแก2ประเทศกำลังพัฒนา โดยมูลค2าการลงทุนของจีนใน

ประเทศ BRI ไดGขยายตัวอย2างต2อเน่ือง ในช2วงป� 2014-2018 มีมูลค2าถึง 4.1 แสนลGานดอลลาร7สหรัฐ แต2ในช2วง

ป� 2016 เปqนตGนมา ภายใตGนโยบายการทำสงครามการคGาของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป� ของสหรัฐอเมริกากับ

จีนน้ัน ไดGส2งผลใหGจุดสนใจของยุทธศาสตร7ในการแผ2ขยายอิทธิพลของจีนตGองหันเหไปสนใจในประเด็นสงคราม

การคGากับสหรัฐอเมริกา แต2อย2างไรก็ตาม BRI ยังคงเปqนยุทธศาสตร7หลักท่ีรัฐบาลสี จ้ินผิง ยึดม่ันไม2เปล่ียนแปลง  

ในป� 2020 ท่ีท่ัวโลกตGองเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดน้ัน ก็ส2งผลต2อกระทบต2อยุทธศาสตร7 BRI ท้ังในแง2

ของป�ญหา และโอกาสใหม2ๆ ซ่ึงแบ2งออกเปqนประเด็นต2าง ๆ ดังน้ี  

ส*งผลให>เกิดความล*าช>าของโครงการในยุทธศาสตรF BRI  
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กรณีแรกความล2าชGาเน่ืองมาจากป�ญหาการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากมาตรการการควบคุมการ

แพร2ระบาดของโรค Covid-19 ในหลาย ๆ ประเทศ มีการควบคุมการเดินทางเขGาออกประเทศ ส2งผลใหG

แรงงานจีนในโครงการการลงทุนของจีนในประเทศ BRI ไม2สามารถกลับไปทำงานไดG ตัวอย2างเช2นโครงการ 

Jakarta-Bandung High-speed railway โดยบริษัทร2วมทุนระหว2าง China Railway Group Limited 

(CREC) และบริษัทถือหุGนโดยรัฐของอินโดนีเซีย และโครงการ รถไฟฟ�าใตGดินของปากีสถาน ท่ีเปqนโครงการ

ลงทุนโดย China Railway และ China North Industries Group Corporation ท่ีคาดการณ7ว2าจะเป�ด

ใชGไดGในตGนป� 2020 ก็ตGองเล่ือนกำหนดเวลาออกไป แต2ป�ญหาการขาดแคลนแรงงานน้ัน คาดการณ7ว2าเปqน

ป�ญหาในระยะส้ันเท2าน้ัน ถึงแมGว2าสถานการณ7การระบาดของโรค Covid-19 จะยังมีความไม2แน2นอน แต2

บุคลากรโครงการต2าง ๆ มีการปรับใชGเทคโนโลยี ICT มาช2วยในการทำงาน และมีการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในประเทศใหGสามารถทำงานไดG เพ่ือไม2ใหGการดำเนินงานของโครงการพัฒนามีความชะงักงัน 

บริษัทผูGประกอบการต2างมีความเช่ือม่ันว2า COVID-19 จะไม2ทำใหGโครงการตGองหยุดหรือยกเลิกไป  

กรณีท่ีสอง เกิดจากความกังวลดGานการลงทุนในโครงการพัฒนาต2าง ๆ ใน BRI ทำใหGในป�น้ียากท่ี

จะมีการริเร่ิมโครงการใหม2 ๆ หรือการอนุมัติการลงทุนเพ่ิมในโครงการต2าง ๆ แต2รัฐบาลจีนก็ไดGใหGความ

เช่ือม่ันว2าจะไม2มีการยกเลิกโครงการใด ๆ เพียงแต2จะเปqนการชะลอไวGเท2าน้ัน  

COVID-19 เพ่ิมความภาระการจ*ายหน้ีคืนแก*รัฐบาลจีนของประเทศกำลังพัฒนาใน BRI 

วิกฤติโรคระบาดทำใหGหลายประเทศขาดสภาพคล2องทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศกำลัง

พัฒนาและประเทศท่ีมีรายไดGนGอยใน BRI ซ่ึงเปqนประเทศในเอเชียกลางและแอฟริกา ท่ีมีการกูGยืมเงินจาก

จีนมาใชGในการโครงการพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐานต2าง ๆ ประเทศเหล2าน้ีมีความกังวลในเร่ืองการชำระหน้ี

คืนแก2จีน โดยประเทศเหล2าน้ีเร่ิมมีการเรียกรGองใหGจีนผ2อนคลายมาตรการการชำระหน้ี ท้ังการลดอัตรา

ดอกเบ้ีย การยืดระยะเวลาชำระหน้ี ซ่ึงผลกระทบในจุดน้ีคาดการณ7ว2าจะส2งเปqนการส2งผลในระยะยาว ซ่ึง

คาดการณ7ว2ารัฐบาลจีนจะมีมาตรการช2วยเหลือ หรือแมGกระท่ังยกหน้ีใหGกับประเทศท่ีมีความสำคัญต2อจีน 

ซ่ึงจากสถานการณ7น้ี ถึงแมGว2าศักยภาพการชำระหน้ีของประเทศลูกหน้ีอาจส2งผลกระทบต2อสภาพคล2อง

ทางการเงินของโครงการพัฒนาในกรอบ BRI แต2ในขณะเดียวกัน การผ2อนคลายมาตรการชำระหน้ีของจีน

จะเปqนการขยายอิทธิพลของจีนต2อประเทศใน BRI ไดGเช2นกัน  

COVID-19 เปqนตัวเร*งให>เกิดโอกาสของความร*วมมือด>านใหม* เช*น สาธารณสุข และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

พัฒนาภายใต>ยุทธศาสตรF BRI 

สำหรับดGานสาธารณสุข จากบทบาทการเปqนประเทศแรก ๆ ท่ีตGองรับมือกับวิกฤติโรคระบาด 

COVID-19 ทำใหGประเทศจีนสามารถแสดงบทบาทนำในการจัดการดGานสาธารณสุขบนเวทีโลก ซ่ึงในกรณี
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น้ีองค7การระหว2างประเทศในดGานสาธารณสุขอย2างองค7การอนามัยโลก (WHO) ท่ีในอดีตไดGรับการ

สนับสนุนหลักจากสหรัฐอเมริกาดำเนินงานไดGไม2ดีเท2าท่ีควร ในช2วงสภาวะของโรคระบาดน้ัน จีนไดGขยาย

อิทธิพลแบบอำนาจละมุน (Soft Power) ผ2านการช2วยเหลือดGานบุคลากร และอุปกรณ7ทางการแพทย7แก2

ประเทศต2าง ๆ ในระดับทวิภาคี กว2า 89 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงเรียกว2า การทูตหนGาการอนามัย ภายใตGกรอบ

ยุทธศาสตร7 BRI น้ัน เร่ืองสาธารณสุขไม2ใช2เร่ืองใหม2 ในป� 2017 ประเทศจีนไดGมีการลงนาม MOU กับ 

WHO ภายใตGกรอบความร2วมมือท่ีเรียกว2า เสGนทางสายไหมสาธารณสุข (Health Silk Road) กิจกรรม

ความช2วยเหลือของจีนต2อประเทศต2าง ๆ ในกรณีวิกฤติโรค COVID-19 น้ัน ก็เปqนการมอบความช2วยเหลือ

ผ2านกรอบเสGนทางสายไหมสาธารณสุข ซ่ึงการขยายขอบข2ายของเสGนทางสายไหมสาธารณสุขจะเปqนการ

ช2วยยกระดับยุทธศาสตร7 BRI ในมิติอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากดGานการพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐานและการ

เช่ือมโยง เปqนการเนGนย้ำในจุดมุ2งหมายของจีนท่ีจะสรGาง “ชุมชนร2วมกันแห2งมนุษยชาติ” กิจกรรมความ

ช2วยเหลือของจีนในดGานสาธารณสุขจะเปqนเคร่ืองช2วยยืนยันความสามารถของจีนในการจัดการป�ญหา

ระดับโลก และเปqนการแผ2ขยายอิทธิพลของจีนผ2านการช2วยเหลือดGานสาธารณสุขอีกดGวย  

แผนภาพท่ี 4.1: ฉากทัศน7ท่ีเปqนไปไดGในมิติผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 ต2อยุทธศาสตร7 Belt and 

Road Initiatives ของประเทศจีน 

 

สำหรับดGานเทคโนโลยีดิจิทัล ถึงแมGว2าวิกฤติ COVID-19 จะทำใหGห2วงโซ2อุปทานการผลิตของ

จีนเกิดความชะงักงัน แต2ในทางกลับกันกลับเปqนโอกาสในการสรGางกิจกรรมดGานเทคโนโลยีดิจิทัลใน

หลากหลายรูปแบบ จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทำงานของคนส2วนมาก ท่ีมีการทำงานท่ีบGาน

0 โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น

ความรุนแรงของผลจาก
การเปล่ียนแปลง

COVID-19 เป,นตัวเร2งความร2วมมือ

ในด;านอื่น ๆ ในกรอบ BRI เช2น 

Health Silk Road และ Digital 
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ST

COVID-19 ส2งผลต2อความล2าช;าของ

โครงการพัฒนาBRI (ระยะสั้น: ขาด

แคลนแรงงาน ระยะยาว: ความ

กังวลด;านการลงทุน และการชำระ
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มากข้ึน ทำใหGเปqนประโยชน7ต2อบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีนอย2าง Huawei Alibaba และ Tencent ซ่ึง

มีโปรแกรมเช2น DingTalk Wechat และ WeLink ท่ีจะสามารถขยายตลาดออกนอกประเทศจีนไดG

มากข้ึน และในดGานเทคโนโลยีสาธารณสุขก็เพ่ิมโอกาสการขยายไปในต2างประเทศเช2นกัน ซ่ึงในไม2ก่ี

เดือนท่ีผ2านมา โปรแกรมพบแพทย7ออนไลน7 หรือโปรแกรมปรึกษาป�ญหาสุขภาพผ2านโปรแกรม AI 

อย2าง Alibaba Health และ Ping An Good Doctor มีการใชGอย2างแพร2หลายในจีน และยังสามารถ

พัฒนาไดGใชGไดGในประเทศยุทธศาสตร7 BRI ภายใตGกรอบ BRI เองน้ัน Digital Silk Road ท่ีริเร่ิมในป� 

2015 เปqนอีกเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจีนใชGผลักดันความร2วมมือดGานเทคโนโลยีในกรอบ BRI ใน2-3 ป�ท่ีผ2านมา 

การแข2งขันดGานเทคโนโลยีกลายเปqนมิติหน่ึงของการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในเวทีโลก 

ซ่ึงการพัฒนาทางดGานเทคโนโลยีของจีนไดGรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนมาโดยตลอด จีนไดGใชGกรอบ 

Digital Silk Road ในการเพ่ิมความเช่ือมโยงดGานดิจิทัลกับต2างประเทศ และเพ่ือขยายอิทธิพลของจีน

ในการดGานการเปqนผูGนำดGานเทคโนโลยีของโลก  

วิกฤติ COVID-19 ถึงแมGจะเปqนอุปสรรคต2อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในภาพรวม แต2

สำหรับยุทธศาสตร7 BRI น้ัน มองว2าไม2ไดGส2งผลกระทบอย2างถาวรต2อโครงการพัฒนาต2าง ๆ แต2จะส2งผลกระทบ

มากในระยะส้ัน และเม่ือประเทศต2าง ๆ  มีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับสถานการณ7ความไม2แน2นอนท่ีเกิดข้ึนไดGแลGว

ในระยะยาว คาดว2าจะส2งผลท่ีไม2รุนแรง แต2COVID-19 กลับเปqนตัวเร2งท่ีสำคัญท่ีทำใหGเกิดโอกาสใหม2 ๆ ท่ีไม2ใช2

ประเด็นโครงการพัฒนาหลักในอดีตเพ่ิมข้ึนมาในกรอบ BRI ซ่ึงในระยะส้ันอาจจะเปqนช2วงการริเร่ิม และในระยะ

ยาวคาดการณ7ว2าจะมีการพัฒนาอย2างกGาวกระโดดต2อไป ซ่ึงจะส2งผลบวกต2อบทบาทและอิทธิพลของประเทศจีน

บนเวทีโลกในอนาคต 

2.2.2 ฉากทัศน+การขยายอิทธิพลของจีนด8านภูมิรัฐศาสตร+ 

หากจะกล2าวว2าวิกฤตโรคระบาดคร้ังน้ีมีความรุนแรงเสมือนวิกฤตสงครามโลกก็คงไม2ผิดนัก ในช2วง

หลายศตวรรษท่ีผ2านมา สงครามมักจะนำมาซ่ึงระเบียบโลกใหม2ท่ีมักถูกกำหนดโดยผูGชนะสงคราม อาทิ  the 

Westphalian System ซ่ึงเปqนผลมาจากสงคราม 30 ป�ของยุโรป the Versailles-Washington system ซ่ึง

เกิดข้ึนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ the Yalta system อันเปqนผลพวงจากการส้ินสุดของสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

กล2าวคือ ระเบียบโลกในป�จจุบันก็เปqนผลสืบเน่ืองมาจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

เน่ืองจากวิกฤตโรคระบาดมีความรุนแรงประหน่ึงสงครามโลก จึงมีนักวิเคราะห7มองว2าโลกหลังการ

แพร2ระบาดของไวรัสจะส2งต2อระเบียบโลกอย2างแน2นอน เพราะระเบียบโลกยุคป�จจุบันเร่ิมส่ันคลอนมาต้ังแต2

การเร่ิมตGนของสงครามเย็นในป� 1991 เร่ือยมาจนถึง เหตุการณ7 911 ในป� 2011 พิษเศรษฐกิจในป� 2008 

รวมถึงการเขGารับตำแหน2งของประธานาธิบดี Trump ในป� 2016 
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โดยภาพรวม แมGว2านานาชาติจะยังคงใหGความเคารพและยำเกรงกับระเบียบโลกในป�จจุบัน แต2เราก็ไม2

อาจปฏิเสธว2าบทบาทของสหประชาชาติเร่ิมมีขGอจำกัดมากข้ึนเร่ือยๆ ประสิทธิภาพขององค7กรการคGาโลกลดลง

อย2างเห็นไดGชัด แมGกระท่ัง IMF และธนาคารโลกก็ยังประสบป�ญหาขาดแคลนทรัพยากรทางการเงิน องค7กร

อนามัยโลกย่ิงเปqนท่ีประจักษ7ว2าขาดอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการ ย่ิงไปกว2าน้ัน นานาชาติต2างเร่ิม

เพิกเฉยในประเด็นการควบคุมอาวุธสงครามและท่ีสำคัญท่ีสุด ระเบียบโลกท่ีมีอเมริกาเปqนผูGนำก็เร่ิมส่ันคลอน

หรือถGาจะกล2าวในมุมหน่ึงว2าระเบียบโลกป�จจุบันมีความเปราะบางจนเหมือนแขวนอยู2บนเสGนดGายก็ไม2ผิดนัก 

การแพร2กระจายของ coronavirus ส2งผลกระทบท่ีรุนแรงไปท่ัวโลก รัฐบาลแต2ละประเทศตGอง

ดำเนินการป�ดเมือง ป�ดประเทศ ส2งผลใหGเศรษฐกิจตGองหยุดชะงัก ตลาดหุGนร2วงกราว ราคาน้ำมันด่ิงลงและ

ป�ญหาดGานเศรษฐกิจต2างๆอีกมากมาย ปรากฏการณ7เหล2าน้ีเปqนเหมือนเงาสะทGอนของเหตุการณ7ในช2วงสมัย

สงครามโลก อีกนัยยะหน่ึงก็เปรียบเสมือนการทGาทายระเบียบโลกดังเช2นในอดีตท่ีผ2านมา  

ในมุมมองของนักประวัติศาสตร7 สถานการณ7โลกภายใตGวิกฤตโรคระบาดคร้ังน้ีมีความคลGายคลึงกับ

สถานการณ7ในช2วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ในขณะน้ันจักรวรรดิอังกฤษ ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยไดGช่ือว2าเปqนจักรวรรดิท่ีพระ

อาทิตย7ไม2เคยตกดิน กำลังค2อยๆสูญเสียความเปqนมหาอำนาจอันดับหน่ึง ในขณะท่ีสหรัฐฯ ซ่ึงอยู2อีกฟากหน่ึง

ของซีกโลกก็ค2อยๆเติบโต ถึงแมGอเมริกาจะยังไม2อาจกGาวข้ึนมาแทนท่ีประเทศอังกฤษเปqนมหาอำนาจเบอร7หน่ึง

เน่ืองจากขGอจำกัดทางดGานการทหารและขGอไดGเปรียบของอังกฤษในฐานะจักรวรรดิเก2าท่ียังคงมีอิทธิพลในทุก

มุมโลก จักรวรรดิอังกฤษก็มิวายสัมผัสไดGถึงอำนาจและอิทธิพลของสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมแผ2ขยายไปอย2างชGาๆและเปqน

วงกวGาง 

ยGอนกลับมาท่ีวิกฤตโรคระบาดคร้ังน้ี  รัฐบาลอเมริกาภายใตGการนำของ Trump แทนท่ีจะแบกรับ

ความรับผิดชอบในการเปqนผูGนำโลก กลับไม2แยแสต2อเหตุการณ7ท่ีเกิดข้ึน ซ้ำรGายกว2าน้ัน ดGวยนโยบายการ

ควบคุมโรคท่ีลGมเหลว ทำใหGประเทศสหรัฐอเมริกากลับกลายเปqนหน่ึงในแหล2งการแพร2ระบาดของเช้ือไวรัสท่ี

ใหญ2ท่ีสุดของเสียเองดGวยตัวเลขผูGติดเช้ือกว2า 2 ลGานคนและมีจำนวนผูGเสียชีวิตสูงถึง 1 แสนคน  หายนะคร้ังน้ี

เปqนหายนะท่ีแมGแต2เหตุการณ7 9-11 ก็ไม2อาจเทียบเคียงหรือหากนับรวมพลเมืองอเมริกันท่ีเสียชีวิตในสงคราม

เวียดนาม อิรักและอัฟกานิสถานรวมกันท้ังหมดก็ไม2อาจเทียบไดG กล2าวคือวิกฤตโรคระบาดคร้ังน้ีเปqนการ

ลดทอน soft และ hard power ของอเมริกาและส่ันคลอนถึงบารมีของอเมริกาในฐานะชาติมหาอำนาจอย2าง

รุนแรง   

การเลือกต้ัง ประธานาธิบดีในป� 2020 เปqนการต2อสูGระหว2างแคมเปญ  “keeping America great” 

ของ Trump และแคมเปญ “let America lead again” ของ Biden แต2ถึงแมG Biden จะชนะการเลือกต้ัง 

ไดGรับเลือกเปqนประธานาธิบดีคนต2อไป Biden ก็คงตGองเผชิญอุปสรรคทางการเมืองภายในประเทศและอุปสรรค

อ่ืนๆภายนอกประเทศ กล2าวคือ คงเปqนเร่ืองยากท2าหรัฐฯ จะกลับมาเปqนผูGนำโลกอีกคร้ังเหมือนจักรวรรดิ
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อังกฤษเม่ือคร้ังสมัยส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 มีการคาดการณ7กันว2า ต2อจากน้ีไปนโยบายการต2างประเทศของ

สหรัฐฯ ท่ีมีต2อจีนน2าจะมีความแข็งกรGาวมากข้ึน เช2นเดียวกับการแข2งขันระหว2างจีนและสหรัฐท่ีคงจะมีความ

เขGมขGนมากข้ึนเช2นเดียวกัน  

หลังส้ินสุดการระบาดของไวรัส Covid-19 ระเบียบโลกเดิม  “one superpower and many great 

powers” คงจะเปล่ียนไป โดยสหรัฐฯ แมGจะยังคงเปqนชาติมหาอำนาจเช2นเดิม แต2ก็คงไม2สามารถผูกขาดความ

เปqนมหาอำนาจเพียงชาติเดียวไดGอีกต2อไป  

ประเด็นหน่ึงท่ีน2าสนใจคือท2าทีของแต2ละประเทศหลังการส้ินสุดการระบาดของเช้ือไวรัส เช่ือกันว2าทุก

ประเทศนอกจากตGองฟ�¨นฟูความเสียหายดGานต2างๆแลGว คงตGองร้ือแผนนโยบายการต2างประเทศคร้ังใหญ2 คาดว2า 

ประเทศต2างๆ คงจะเพ่ิมความระมัดระวังหากจะร2วมมือกับชาติมหาอำนาจชาติใดชาติหน่ึง เพราะถึงแมGจะหมด

ยุคท่ีอเมริกาเปqนชาติมหาอำนาจข้ัวเดียว ประเทศจีนก็ยังคงขาดศักยภาพท่ีจะเปqนผูGนำโลกแทนท่ีอเมริกาไดG 

โดยรัสเซียก็ยังคงเปqนหมากสำคัญในเกมส7จัดระเบียบโลกและความสัมพันธ7ระหว2างจีน สหรัฐฯและรัสเซียน2าจะ

มีอิทธิพลอย2างย่ิงบนเวทีการเมืองโลกและอาจส2งผลกระทบโดยตรงต2อการจัดระเบียบโลกยุคใหม2 ท้ังน้ี เราก็ไม2

ควรละเลยท่ีจะกล2าวถึง สหภาพยุโรป ญ่ีปุxนและอินเดีย เพราะทGายท่ีสุดประเทศเหล2าน้ีก็อาจกลายเปqนประเทศ

สำคัญท่ีอาจมีผลกับโมเมนตัมของโลกยุคใหม2ก็เปqนไดG 

เพ่ือใหGประเทศอเมริกากลับมาย่ิงใหญ2อีกคร้ัง รัฐบาล Trump ละท้ิงนโยบายความสัมพันธ7แบบพหุ

ภาคี นโยบายความร2วมมือในระดับนานาชาติและนโยบายปลอดภาษี แลGวหันไปสนับสนุนนโยบายประชานิยม 

เอกภาพนิยมและ protectionism รัฐบาล Trump เร่ิมตGนทำสงครามการคGากับจีนและต้ังกำแพงภาษีสินคGา

นำเขGาจากจีน อันเปqนวิถีท่ีขัดกับหลักโลกาภิวัตน7อย2างส้ินเชิง  

การแพร2ระบาดของ coronavirus ทำใหGเศรษฐกิจจีนซ่ึงก2อนหนGาน้ีอยู2ในช2วงชะลอตัวถึงกับหยุดชะงัก 

ประเทศจีนเคยไดGช่ือว2า เปqนตลาดโรงงานของเอเชียตะวันออก เปqน ประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

มากท่ีสุด ท้ังยังเปqนศูนย7กลางทางการเงิน เทคโนโลยี การเดินอากาศของโลก รวมท้ังยังเปqนตลาดส2งออก

อุตสาหกรรมบันเทิงของอเมริกาและยุโรป ไดGรับผลกระทบอย2างรุนแรง  

ต้ังแต2ก2อนการเกิดโรคระบาด ความสัมพันธ7ระหว2างจีนและสหรัฐฯ ก็เร่ิมเปล่ียนแปลงจากความ

ร2วมมือเปqนการแข2งขัน ความสัมพันธ7แบบใหม2ส2งผลใหGเกิดความขัดแยGงทางดGานเศรษฐกิจและการคGา รวมท้ังยัง

เปqนป�จจัยสำคัญท่ีก2อใหGเกิดการแข2งขันในเชิงภูมิศาสตร7 อาทิ ป�ญหาเร่ืองไตGหวัน ฮ2องกงและทิเบต ท่ีบัดน้ี

กลายเปqนขGอขัดแยGงเชิงอุดมการณ7และเปqนป�ญหา New Normal ไปเสียแลGว ในขณะเดียวกัน ประเด็นสงคราม

เย็นคร้ังใหม2ระหว2างจีนกับสหรัฐฯ จะเกิดข้ึนหรือไม2ก็เปqนเร่ืองท่ีถูกจับตามอง เช2นเดียวกันกับแผน 

Decoupling ก็ดูเหมือนจะไดGรับการสนับสนุนอยู2ไม2นGอย 



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

 

214 

คงเปqนเร่ืองดีหากท้ังสองประเทศอาศัยการระบาดของไวรัสโคโรน2าละลายพฤติกรรมเดิมและหันมา

เช่ือมความสัมพันธ7ท่ีดีระหว2างกัน แต2ดGวยความผิดพลาดบางประการของท้ังคู2 การระบาดของไวรัสโคโรน2ากลับ

ย่ิงทำใหGการแข2งขันของท้ังสองชาติทวีความรGอนแรงมากข้ึน  

นโยบายการต2างประเทศของสหรัฐฯ ต2อจีนในช2วงหลายป�หลังมาน้ีค2อนขGางเปqนปฏิป�กษ7กับจีนอย2าง

ชัดเจน อาทิ การพูดถึงจีนว2าเปqนคู2แข2งทางยุทธศาสตร7ท่ีสำคัญและความพยายามท่ีควบคุมจีนดGวยทรัพยากร

ท้ังหมดท่ีรัฐบาลสหรัฐมีอยู2 นอกจากน้ี ป�จจัยดGานการเมืองภายในของสหรัฐก็มีส2วนสำคัญท่ีทำใหGสหรัฐต้ังใจ

เปqนศัตรูกับประเทศจีน เพราะประธานาธิบดี Trump จำเปqนตGองใหGจีนเปqนแพะรับบาปเพ่ือใหGตัวเองไดGรับ

เลือกต้ังเปqนประธานาธิบดีในสมัยท่ี 2  เพราะหากไม2ใช2ความผิดของจีนก็คงเปqนความผิดของ Trump เองท่ีไม2

สามารถควบคุมโรคระบาดไดGอยู2หมัด 

แมGแต2 Biden และสมาชิกจากฝ�®ง Democrats ก็ยังใชGนโนบาย “let’s get tough on China” ในการ

หาเสียง ผูGเขียนคาดว2า ภายใตGสถานการณ7โรคระบาดและการเลือกต้ังท่ีใกลGเขGามา ทิศทางความสัมพันธ7ระหว2าง

จีนและสหรัฐคงเปqนไปในทางท่ีเลวรGายลงอย2างแน2นอน  

แต2ความเปqนปรป�กษ7กันของจีนและสหรัฐฯ คงไม2พัฒนาไปถึงข้ันสงครามเย็นระหว2างสองข้ัวอำนาจอย2างชัดเจน 

ดGวยเหตุผลดังต2อไปน้ี  

ข8อหน่ึง ผลประโยชน7ของจีนและสหรัฐฯ เปqนผลประโยชน7ท่ีมีความซับซGอนจนแยกจากกันไม2ไดG ถึงข้ันท่ีว2าหาก

ฝxายหน่ึงเสียประโยชน7อีกฝxายหน่ึงก็จะเสียประโยชน7ไปดGวย  

ข8อสอง พันธมิตรของอเมริกาและความสัมพันธ7ของอเมริกากับประเทศในโลกตะวันตกเปล่ียนไปไม2เหมือนเดิม 

นโยบายดGานการทูตของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต2อจีนก็มีความแตกต2างกัน อีกท้ังอเมริกาก็ยังสรGางความ

ขัดแยGงกับโลกตะวันตกเก่ียวกับการรับมือกับโรคระบาด ในทางตรงกันขGาม ความสัมพันธ7ระหว2างจีนกับสหภาพ

ยุโรปกลับอยู2ในจุดท่ีดีท่ีสุดนับแต2เร่ิมตGนสานสัมพันธ7กันมา  

ข8อท่ีสาม คือ จีนมีความสัมพันธ7ท่ีดีกับรัสเซียเสมอมาจนอเมริกาไม2สามารถเขGามาแทรกแซงหรือยุแยงไดG ขGอ

สุดทGาย ญ่ีปุxนและอินเดียยึดถือนโยบายเปqนกลางและเนGนผลประโยชน7ของประเทศท่ีอยู2ตรงหนGาเปqนสำคัญ 

ฉะน้ันแลGว คงเปqนไปไม2ไดGท่ีจะเกิดสงครามเย็นคร้ังใหม2ระหว2างจีนและสหรัฐฯ และก็คงเปqนเร่ืองยากท่ี

โลกถูกแบ2งออกเปqนสองข้ัวอำนาจอย2างชัดเจน  ในอนาคตอเมริกาอาจจะตGองการสรGาง “สมาคม” และโดด

เด่ียวจีนออกจากสมาคมดังกล2าว โดยเฉพาะดGานการเงิน การคGา เทคโนโลยีช้ันสูง ห2วงโซ2อุปทานและองค7กร

ระหว2างประเทศ ในขณะท่ีประเทศจีนก็คงจะลงทุนกับนโยบาย One Belt One Road ของตนและเลือกคบคGา

สมาคมกับประเทศท่ีมีจุดยืนเดียวกัน หากความพยายามของอเมริกาและจีนเปqนผลสำเร็จ โลกก็คงมีระบบ
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เศรษฐกิจท่ีแยกจากกันเปqน 2 ระบบ โดยระบบหน่ึงมีอเมริกาเปqนศูนย7กลาง ส2วนอีกระบบหน่ึงก็มีจีนเปqน

ศูนย7กลาง แต2ลักษณะพิเศษของระบบเศรษฐกิจแบบน้ีก็คือหลักการ Decoupling ไม2สามารถนำมาประยุกต7ใชG

ไดG เพราะภายใตGการแข2งขันก็ยังคงตGองมีความร2วมมือในบางภาคส2วนและไม2มีประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีจะ

พ่ึงพาสหรัฐฯ หรือพ่ึงพาจีนแต2เพียงประเทศเดียวไดGในทุกมิติ  

เหตุการณ7ขGางตGนคงเปqนสถานการณ7ท่ีเกิดข้ึนไม2ว2าผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคร้ังน้ีจะ

เปqนอย2างไร  ตGองยอมรับว2าท้ังสหรัฐฯยุโรปและญ่ีปุxน ต2างมีความประสงค7ตGองการควบคุมจีน แต2ใน

ขณะเดียวกัน ประเทศจีน ยุโรป และญ่ีปุxน ต2างก็มองเห็นศักยภาพจากความร2วมมือระหว2างจีน ยุโรปและญ่ีปุxน 

ทางดGานสหรัฐอเมริกา ความสัมพันธ7ระหว2างจีนและรัสเซียก็คงเปqนไปอย2างน้ันแน2นแฟ�นเหมือนกับ

ความสัมพันธ7ระหว2างสหรัฐฯ และพันธมิตรยุโรป และนับเปqนความโชคดีของจีนท่ีความสัมพันธ7กับญ่ีปุxนเปqนไป

ในทางท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีความสัมพันธ7ของจีนกับอินเดีย แมGจะมีการกระทบกระท่ังกันบGางแต2ก็นับว2ายังคงไวGซ่ึง

เสถียรภาพ ผูGเขียนมองว2า อเมริกาไดGทำลายภาพพจน7การเปqนผูGนำโลกดGวยมือของตนอย2างน2าเสียดาย 

ทางดGานจีนน้ัน แมGว2าจีนจะเติบโตจนมีเศรษฐกิจท่ีใหญ2เปqนอันดับ 2 ของโลกแต2ลำพังอำนาจและ

อิทธิพลท่ีจีนมีอยู2 ณ ตอนน้ียังคงไม2สามารถไดGรับการยอมรับจากทุกชาติจนกGาวข้ึนมาแทนท่ีอเมริกาในฐานะ

ผูGนำโลกไดG เราคงไม2ตGองพูดถึงประเทศมหาอำนาจอ่ืนๆ เช2นรัสเซีย ยุโรปและอินเดีย ซ่ึงหมดอำนาจหรือไรGซ่ึง

ความตGองการในการเปqนผูGนำโลก  

โดยภาพรวมแลGว ประเทศจีนมีขGอไดGเปรียบในความสัมพันธ7เชิงยุทธศาสตร7มากกว2าชาติมหาอำนาจอ่ืน 

สาเหตุส2วนหน่ึงอาจจะเปqนเพราะความพยายามของจีนในช2วงหลายป�ท่ีผ2านมาท่ีไดGพยายามสนับสนุนนโยบาย

ดGานการทูตท่ีมีคุณลักษณะแบบจีน นอกจากน้ีแลGว จีนยังมีขGอไดGเปรียบจากการจัดการระบาดของไวรัสโคโรน2า 

ท้ังยังออกมาประกาศใหGความช2วยเหลืออุปกรณ7สาธารณูปโภคการสาธารณูปโภคประเทศท่ีไดGรับผลกระทบ 

2.2.3 ฉากทัศน+การขยายอิทธิพลของจีนด8านเทคโนโลยี 

จีนวันน้ีเปqนเผด็จการท่ีไฮเทค ดังท่ี จอร7จ โซรอส พ2อมดการเงินโลกไดGกล2าวในงานเล้ียงอาหารค่ำใน

การประชุม World Economic Forum ท่ีดาวอส เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 2019 ว2า น่ีเปqนคร้ังแรกใน

ประวัติศาสตร7โลกท่ีเราเจอเผด็จการท่ีมีเทคโนโลยีสมัยใหม2ในการควบคุมจัดการสังคมไดGในระดับน้ี 

เผด็จการท่ีไฮเทค เปqนปรากฎการณ7ท่ีทGาทายทฤษฎีรัฐศาสตร7 เพราะตามทฤษฎีแลGว เผด็จการจะไม2มี

ทางอยู2ไดGยาวนาน เพราะขาดกลไกในการรับฟ�งความเห็นจากคนขGางล2าง แต2ดGวยเทคโนโลยีสมัยใหม2หลาย

อย2าง ไม2ว2าจะเปqนป�ญญาประดิษฐ7 (AI) หรือ Big Data ทำใหGพรรคคอมมิวนิสต7จีนมีเคร่ืองมือมหาศาลในการ
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ควบคุมจัดการสังคม จนนักวิเคราะห7หลายคนมองว2า พรรคคอมมิวนิสต7จีนกลายเปqนสถาบันการเมืองท่ีม่ันคง

แข็งแรงท่ีสุดแห2งหน่ึงของโลก 

เม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018 วารสาร MIT Technology Review มีบทความช่ือ “Who needs 

democracy when you have data” ซ่ึงแจกแจงว2าจีนใชGขGอมูลในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมใหGมี

ประสิทธิภาพอย2างไร ในขณะเดียวกันก็ใชGเทคโนโลยีเหล2าน้ีในการควบคุมสังคมดGวย ไม2ว2าจะเปqนการใชGกลGอง

และเทคโนโลยีแยกแยะใบหนGาในการตรวจจับผูGรGาย (และศัตรูทางการเมือง) ไปจนถึงแผนการสรGางระบบ

คะแนนจิตพิสัยสังคม (Social Credit Score) ซ่ึงรัฐบาลกำลังดำเนินการวางแผนอยู2 

เทคโนโลยียุค 5.0 ไม2ว2าจะเปqน ป�ญญาประดิษฐ7 (AI), Big Data, หรือสัญญาณ 5G ซ่ึงในป�จจุบันจีนไดG

พัฒนาเทคโนโลยีเหล2าน้ีข้ึนมาอย2างรวดเร็ว ชนิดหายใจรดตGนคอสหรัฐฯ การแข2งขันระหว2างสหรัฐฯ กับจีนใน

เทคโนโลยีเหล2าน้ี แตกต2างจากการแข2งขันระหว2างสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียตในเร่ืองเทคโนโลยีอวกาศและ

เทคโนโลยีการทหารในอดีต เพราะเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีการทหารน้ันไม2เก่ียวกับชีวิตประจำวันของ

คนหมู2มาก แต2เทคโนโลยีสมัยใหม2ในยุค Internet of Things น้ี ทุกคนใชGกันในชีวิตประจำวัน ดังท่ีวันน้ีเรามี

สมาร7ทโฟนกันคนละเคร่ือง และอีกไม2นานก็จะถึงยุคท่ีขGาวของเคร่ืองใชGทุกอย2าง ไม2ว2าจะเปqนตูGเย็น โทรทัศน7 

ลำโพง สามารถพูดคุยกับเราและเช่ือมต2อกับอินเทอร7เน็ตไดG 

การท่ีจีนกำลังกGาวข้ึนมาเทียบช้ันสหรัฐฯ ในเทคโนโลยีเหล2าน้ี จึงมีมิติดGานความม่ันคงและเปqนภัย

คุกคาม เพราะเก่ียวขGองกับความปลอดภัยของขGอมูล และดGวยความเช่ือท่ีว2า ใครท่ีเปqนเจGาของแพลตฟอร7ม

ต2างๆ ในอนาคต ย2อมเปqนมหาอำนาจท้ังในทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

แพลตฟอร7มสำคัญหน่ึง คือ อินเทอร7เน็ต สหรัฐฯ กลายเปqนผูGนำแพลตฟอร7มสัญญาณ 4G และ

แพลตฟอร7มอินเทอร7เน็ตไม2ว2าจะเปqน Google, Facebook, Amazon รวมท้ังแพลตฟอร7มท่ีเปqนฮาร7ดแวร7 

ซอฟต7แวร7และอุปกรณ7เคร่ืองใชGต2างๆ เช2น Apple, Microsoft 

ในป�จจุบัน จีนเปqนชาติเดียวท่ีข้ึนมาแข2งขันในแพลตฟอร7มอินเทอร7เน็ตเต็มตัว ไม2ว2าจะเปqนสัญญาณ 

5G ของหัวเว2ย ท่ีท้ังถูกและดีกว2าเทคโนโลยีสหรัฐฯ จนสหรัฐฯ ออกมาต้ังคำถามเก่ียวกับความปลอดภัยของ

ขGอมูลท่ีส2งผ2านระบบของหัวเว2ย รวมถึงแพลตฟอร7มอ่ืนๆ ในโลกอินเทอร7เน็ตของจีนท่ีเร่ิมออกไปบุกโลก ไม2ว2า

จะเปqน Baidu (เหมือน Google), Tencent (คลGาย Facebook), Alibaba (คลGาย Amazon) กับบริษัท

ฮาร7ดแวร7 ซอฟต7แวร7 และอุปกรณ7เคร่ืองใชGต2างๆ ของจีนเช2น Huawei และ Xiaomi 

สหรัฐฯ มองว2า เบ้ืองหลังแพลตฟอร7มเหล2าน้ีก็คือ รัฐบาลจีน ซ่ึงสะทGอนอารยธรรม ระบบ ความคิด

ความเช่ือท่ีแตกต2างจากตะวันตก ถึงแมGว2าหลายบริษัทขGางตGนจะเปqนบริษัทเอกชนจีน แต2จีนมีกฎหมายความ
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ม่ันคงท่ีเขียนไวGชัดเจนว2าบริษัทเอกชนจีนตGองใหGความร2วมมือกับรัฐในเร่ืองความม่ันคง รวมท้ังป�ญหาท่ีว2า 

บริษัทเทคโนโลยีจีนเหล2าน้ีกGาวข้ึนมาไดGขนาดน้ีย2อมเปqนเพราะการช2วยเหลือ อุดหนุน และส2งเสริมจากรัฐบาล

จีนท้ังในเร่ืองแหล2งเงินทุนและการป�ดก้ันต2างชาติ 

แผนภาพท่ี 4.2: ฉากทัศน7ท่ีเปqนไปไดGในมิติภูมิรัฐศาสตร7 และเทคโนโลยี 

2.3 ท,าที (จุดยืน) ของประเทศไทย ต,อจีน 

• ระยะส้ัน (1-2 ป�) สหรัฐอเมริกาไดGสูญเสียความสามารถในการเปqนมหาอำนาจแต2เพียงผูGเดียว หากแต2

จีนก็ยังไม2พรGอมท่ีจะข้ึนมาเปqนมหาอำนาจแทนท่ีสหรัฐอเมริกา ดังน้ันความขัดแยGงระหว2างมหาอำนาจ

เดิม (สหรัฐอเมริกา) ท่ีถดถอย และมหาอำนาจใหม2 (จีน) ท่ียังไม2พรGอมคงจะเกิดข้ึนในลักษณะของกับ

ดักทิวซิดิดิส (Thucydides) ดังน้ันเราจะเห็นความพยายามของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรโดยเฉพาะ 

สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญ่ีปุxน และ อินเดีย ทำนโยบายในลักษณะป�ดลGอมจำกัด

เขตการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน อย2างเขGมขGนและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

• ไทยในฐานะท่ีมีทำเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร7ใกลGชิดกับจีน (อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีระยะทาง

เพียง 247 กิโลเมตร จากชายแดนจีน เท2าน้ัน) จึงตGองระมัดระวังอย2างย่ิงในการดำเนินนโยบาย

ความสัมพันธ7ในมิติต2างๆ กับจีน เพราะการใกลGชิดจีนจนเกินไปก็จะสรGางความไม2พอใจใหGกับฝxาย

มหาอำนาจเก2า ในขณะท่ีการทำนโยบายท่ีห2างไกลห2างเหินจากจีนเกินไปก็เท2ากับการสรGางความไม2

พอใจใหGกับมหาอำนาจใกลGบGาน 

• ไทยตGองแบ2งแยกอย2างชัดเจนว2า ความขัดแยGงในบางกรณี อาทิ กรณีพิพาทในทะเลจีนใตG กรณีสงคราม

เทคโนโลยี กรณีฮ2องกงและไตGหวัน  เปqนความขัดแยGงระหว2างประเทศคู2กรณีประเทศหน่ึงๆ กับ

0 โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น

ความรุนแรงของผลจาก
การเปล่ียนแปลง การขยายอิทธิพลของ

จีนด1านภูมิรัฐศาสตร: 

ST

MT = Medium Term 3-5 years
ST = Short Term 1-2 years 

MT

ST

การขยายอิทธิพลของจีนด1าน
เทคโนโลยี 

Low
Probability

High
Probability

Low
Impact

High
Impact

MT
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ประเทศจีน ประเทศไทยมิใช2คู2ขัดแยGง และตGองไม2หลงไปตามคำยุยงของบางประเทศมหาอำนาจท่ี

พยายามยกระดับความขัดแยGงเหล2าน้ีใหGกลายเปqนประเด็นในระดับภูมิภาค เช2น เปqนความขัดแย2ง

ระหว2างจีนกับประชาคมอาเซียน (ซ่ึงไทยเปqนส2วนหน่ึงของความร2วมมือน้ี) 

• ต2อประเด็นท่ีมีความสุ2มเส่ียงท่ีไทยอาจจะตGองเขGาไปมีส2วนร2วม อาทิ กรณีการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ำในแม2น้ำโขง กรณีสิทธิมนุษยชนกับชนกลุ2มนGอย ประเทศไทยตGองพึงระลึกไวGเสมอว2า ความสัมพันธ7

ระหว2างประเทศมีหลากหลายมิติ ท้ังในมิติการเมือง มิติความม่ันคง มิติเศรษฐกิจ การคGา การลงทุน มิติ

สังคม มิติวัฒนธรรม มิติการเช่ือมโยงภาคประชาชน ฯลฯ ดังน้ันตGองแยกแยะใหGถูกว2า ประเด็นท่ี

อาจจะมีความขัดแยGง ตGองไม2เปqนอุปสรรคใหGความสัมพันธ7ไทย-จีนในมิติอ่ืนๆ ตGองชะงักงันไปดGวย  

• จุดยืนและท2าทีท่ีสำคัญท่ีสุดในมิติความสัมพันธ7ไทย-จีน คือ แนวคิดของประธาน เหมา เจ±อ ตง On 

the Ten Major Relationships (论⼗⼤关系) ซ่ึงเปqนแนวคิดของเหมาเจ±อตงในการกำหนด

ความสัมพันธ7 10 มิติ ท่ีใชGน้ิวมือ 10 น้ิว และมือ 2 ขGางเปqนเสมือนสัญลักษณ7 ระหว2างความสัมพันธ7ใน

มิติต2างๆ ดังน้ี 1) ภาคเกษตร-อุตสาหกรรม 2) อุตสาหกรรมชายฝ�®ง-อุตสาหกรรมในภาคพ้ืนทวีป 3) 

เศรษฐกิจ-ความม่ันคง 4) รัฐ-ภาคการผลิต 5) รัฐบาลกลาง-รัฐบาลทGองถ่ิน 6) ชาวฮ่ัน-กลุ2มชาติพันธุ7อ่ืน 

7) พรรคคอมมิวนิสต7-ภาคส2วนต2างๆ 8) การปฏิวัติ-การต2อตGานการปฏิวัติ 9) ผิด-ถูก และ 10) 

ความสัมพันธ7ระหว2างจีนกับนานาประเทศ โดยในมิติท่ี 10 ความสัมพันธ7ระหว2างประเทศ ประธาน

เหมา กล2าวไวGว2า คนเรามี 10 น้ิวมือ ถGาจะมีแผลเสีย 1 น้ิว อีก 9 น้ิวก็ยังสามารถใชGประสานมือกันไดG 

น่ันหมายถึงตGองแยกแยะระหว2างความร2วมมือท่ีสามารถร2วมมือกันไดG โดยไม2ใหGประเด็นความขัดแยGง

มาทำลายความสัมพันธ7อันดี  

2.4 ขQอเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติความสัมพันธ+ไทย-จีน 

2.4.1 ประเด็นสภาพเศรษฐกิจจีนและการค>าการลงทุน  

• ถึงแมGสภาพเศรษฐกิจจีนจะประสบกับสภาวะชะลอตัว และผลกระทบจากโควิด – 19 ท่ีส2งผลกระทบ

ต2อการคGา การลงทุน การท2องเท่ียวของระหว2างไทยและจีนเปqนอย2างมาก แต2ในขณะเดียวกันก็ทำใหG

เกิดโอกาสใหม2 ๆ ต2อประเทศไทย   

• ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จะส2งผลต2อภาคการท2องเท่ียวในระยะยาว จึงเสนอใหGมีการผลักดัน

การท2องเท่ียวเชิงประสบการณ7 และริเร่ิมเขตท2องเท่ียวเชิงประสบการณ7ของไทยในจีน ตัวอย2างเช2น

จัดต้ัง Thai Center ในป�กก่ิงเพ่ือรวบรวมกิจกรรมบริการของไทย เช2น อาหาร การนวดแผนไทย สินคGา

ไทย เพ่ือเปqนการทดแทนการท2องเท่ียวของคนจีนท่ีตGองการเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย ในช2วงท่ีมี



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

 

219 

ขGอจำกัดหลายประการจากการควบคุมโรคระบาด หรือ เปqนทางเลือกใหGกับคนจีนท่ีอยากจะเรียนรูG

เก่ียวกับประเทศไทย   

• ภายหลังวิกฤติโรคระบาดโควิด – 19 ทำใหGกระแสการใส2ใจสุขภาพของคนจีนจะเพ่ิมมากข้ึน 

โดยเฉพาะในกลุ2มชนช้ันกลาง ไปจนถึงคนระดับบนท่ีมีกำลังซ้ือสูง และยินดีท่ีจะจ2ายเพ่ือสินคGาท่ีมี

คุณภาพ กระทรวงพาณิชย7ควรมีนโยบายส2งเสริมผลิตภัณฑ7ของไทยในกลุ2มของสินคGาสุขภาพอย2าง

ชัดเจน เพ่ือผลักดันสินคGาไทยเขGาสู2ตลาดจีน และสินคGาประเภทน้ียังตอบโจทย7กับสังคมผูGสูงอายุของ

จีนอีกดGวย ภาครัฐควรส2งเสริมในรูปแบบแคมเปญส2งเสริมสินคGาไทย และมุ2งเนGนผลักดันในระดับแต2ละ

มณฑล เพ่ือตอบสนองความตGองการของลูกคGาท่ีแตกต2างกันไดG  

• ควรส2งเสริมแผนการเช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลกับประเทศจีนอย2างเปqนระบบ เพ่ือเปqนช2องทางในการ

ทำการตลาดของสินคGาไทย  

• ควรมียุทธศาสตร7สรGางแบรนด7ใหGกับสินคGาไทย (Branding) สรGางอัตลักษณ7ใหGกับสินคGาไทย ผ2าน

ช2องทางต2าง ๆ ทางออนไลน7 หรือ ผ2านส่ือของไทยท่ีไปฉายท่ีจีน เช2น ละคร โดยใหGความสำคัญกับการ

ผลักดันยุทธศาสตร7แก2กลุ2มลูกคGาเฉพาะกลุ2มใหGชัดเจน เช2น ส2งเสริมสินคGาระดับบนแก2กลุ2มลูกคGา

ระดับบนของจีนท่ีกำลังเติบโต โดยเฉพาะอย2างย่ิงในช2วงท่ีมีการจำกัดการเดินทางไปต2างประเทศ ย่ิง

เพ่ิมกำลังซ้ือสินคGาภายในประเทศ อาจทำการผลักดันสินคGาประเภทใหม2 ๆ ท่ีตอบสนองต2อความสนใจ

ของผูGบริโภคระดับบน เช2น สินคGาประเภทท่ีเปqนมิตรกับส่ิงแวดลGอม และส2งเสริมความย่ังยืน เนGน

รูปแบบ Green economy หรือกลุ2มคนรุ2นใหม2 ท่ีช่ืนชอบสินคGาท่ีเนGนการออกแบบและงานฝ�มือ  

• ควรศึกษานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน Made in China 2025 ว2าเม่ือมีการยกระดับ

อุตสาหกรรมข้ึนไป ว2าประเทศไทยจะยังเปqนส2วนหน่ึงของห2วงโซ2อุปทานของจีนอย2างไร เช2น 

อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส2วนรถยนต7 อาจมีการพัฒนาไปเปqนรูปแบบพลังงานสะอาด ประเทศไทย

จะตGองเตรียมพรGอมในการพัฒนาทักษะและปรับตัวต2อการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมใหGทันท2วงที  

2.4.2 ประเด็นสงครามการค>าจีน- สหรัฐ  

 สงครามการคGาระหว2างจีนและสหรัฐอเมริกาน้ันยังตGองเผชิญกับความผันผวนอย2างหลีกเล่ียงไม2ไดG ใน

สถานการณ7ดังกล2าว จึงขอเสนอแนวทางดังน้ี 

• ผลักดันสินคGาส2งออกของไทยไปจีนท่ีไม2ใช2เพียงสินคGาวัตถุดิบหรือสินคGาเกษตร ซ่ึงการพ่ึงพิงการส2งออก

ของประเภทสินคGาอย2างจำกัดน้ัน ก2อใหGเกิดความเส่ียงในอนาคต ท้ังในดGานของตลาด หรือดGานคู2แข2ง

การผลิต 

• กระทรวงพาณิชย7ควรจัดต้ังหน2วยงานเพ่ือศึกษาและเฝ�าระวังต2อสถานการณ7สงครามการคGา เพ่ือ

กระจายความเส่ียงของตลาดการส2งออกและการคGากับจีน อาจศึกษาโอกาสในตลาดใหม2 ๆ มากข้ึน 
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เช2นเอเชียใตG หรืออเมริกาใตG เพ่ือลดการพ่ึงพาจีนในดGานการส2งออกเม่ือเกิดการผันผวนของ

สถานการณ7 รวมไปถึง ควรมีหน2วยงานท่ีทำงานแบบพุ2งเป�า เพ่ือช2วยเหลือผูGประกอบการในการเขGาไป

แทนท่ีสินคGาท่ีไดGรับผลกระทบจากสงครามการคGา เช2น ถGาประเทศจีนแบนสินคGาจากประเทศใด 

ประเทศไทยสามารถเขGาไปแทนท่ีไดGทันที 

2.4.3 ประเด็นความริเร่ิมแถบและเส>นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) 

ความริเร่ิมแถบและเสGนทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ถือเปqนยุทธศาสตร7หลักของจีนในยุค

ผูGนำรุ2นท่ี 5 ประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ซ่ึงจะเปqนยุทธศาสตร7ความสัมพันธ7ระหว2างประเทศของจีนท่ีมากไปกว2าแค2

การเช่ือมโยงระบบโครงสรGางพ้ืนฐานระเบียงเศรษฐกิจ หากแต2เปqนยุทธศาสตร7หลักของจีนในทุกมิติ

ความสัมพันธ7 ท้ังการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ การคGา การลงทุน สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร7 เทคโนโลยี 

และการพัฒนาอย2างย่ังยืน แต2ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็พิจารณาว2า BRI คือแกนหลักของ

การขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน ซ่ึงถือเปqนภัยคุกคาม ดังน้ันประเทศไทยควรตGองใหGความสำคัญเปqน

พิเศษกับยุทธศาสตร7 BRI โดยมีขGอเสนอแนะดังน้ี 

• ประชาชนคนไทยยังมีการรับรูGถึงการมีส2วนร2วมและผลดีผลเสียของยุทธศาสตร7 BRI ไดGนGอย เน่ืองจาก

โครงการภายใตGยุทธศาสตร7 BRI ขาดความชัดเจนของขGอมูลรายละเอียด และกรอบเวลาของการ

ดำเนินการ ผลประโยชน7และผลกระทบต2อประเทศไทย ซ่ึงขGอมูลเหล2าน้ีจะเปqนการใหGขGอมูลแก2

ประชาชนอย2างโปร2งใส ทำใหGประชาชนเกิดความเห็นร2วมกับโครงการ ตัวอย2างเช2นโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง กรุงเทพ หนองคาย อาจจะมีการจัดทำเว็บไซต7เพ่ือเผยแพร2ขGอมูลอย2างเปqนทางการ และ

เป�ดช2องทางใหGประชาชนสามารถออกความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขGองกับประชาชนโดยตรง 

• จาก Digital Silk Road ท่ีเปqนเคร่ืองมือการผลักดันความร2วมมือดGานเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศกรอบ

ยุทธศาสตร7 BRI กระทรวงพาณิชย7ควรส2งเสริมการแลกเปล่ียนขGอมูล Big Data ระหว2างไทยจีนในดGาน

การคGาการลงทุน ไม2ว2าจะเปqนภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือเปqนประโยชน7ต2อการวางยุทธศาสตร7การคGาท่ีเอ้ือ

ประโยชน7ซ่ึงกันและกัน 

• ประเทศไทยควรมีการวางแผนอย2างเปqนรูปธรรมในการพัฒนาบุคลากรในสาขาท่ีสอดคลGองกับการ

สรGางความร2วมมือและเช่ือมโยงภายใตGกรอบยุทธศาสตร7 BRI ซ่ึงไม2ใช2เพียงแต2การเช่ือมโยงดGาน

โครงสรGางพ้ืนฐานหรือการคมนาคม แต2ยังรวมไปถึงการเช่ือมโยงในดGานเทคโนโลยีดิจิทัล หรือความ

ร2วมมือดGานสาธารณสุข 

• นอกจากกรอบยุทธศาสตร7 BRI ซ่ึงเปqนความร2วมมือระดับมหภาค ประเทศไทยสามารถสรGางโอกาส

ดGานการคGาการลงทุนจาก ความร2วมมือกับระดับมณฑลของจีนไดGมีการเช่ือมโยงทางทะเลผ2านเขตการ
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พัฒนาเศรษฐกิจ Greater Bay Area (GBA) ท่ีเปqนคลัสเตอร7เมืองของจีนท่ีมีความสำคัญและมีความ

ใกลGชิดกับประเทศไทย 

• ประเด็นคลองไทยเปqนโจทย7สำคัญของประเทศไทยท่ีจะส2งผลต2อสถานะทางภูมิรัฐศาสตร7ของประเทศ

ไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตGท่ีมหาอำนาจจับตามองมาโดยตลอด โดยโครงการคลอง

ไทยถูกนำเสนอจากจีนในป�ค.ศ. 2004 แต2ไม2ค2อยมีความคืบหนGา แต2ถูกหยิบยกข้ึนมาถกเถียงกันอีก

คร้ังจากกระแสโครงการหน่ึงแถบหน่ึงเสGนทางซ่ึงทำใหGความคาดหวังจากจีนในโครงการดังกล2าวมี

เพ่ิมข้ึน ขGอพิจารณาท่ีสำคัญหน่ึงคือป�ญหาการจัดการพ้ืนท่ียุทธศาสตร7 แน2นอนว2าการขุดคลองจะทำ

ใหGประเทศไทยมีความสำคัญทางยุทธศาสตร7มากข้ึนจากสถานะเดิมอย2างแน2นอน โดยเฉพาะใน

สภาพแวดลGอมท่ีการแข2งขันระหว2างสองมหาอำนาจใหญ2เปqนองค7ประกอบสำคัญน้ัน การเมือง

ภายนอกจะเขGามามีบทบาทต2อการเมืองภายในของไทยอย2างหลีกเล่ียงไม2ไดG ศักยภาพของไทยในการ

จัดการพ้ืนท่ียุทธศาสตร7และป�องกันป�ญหาการปะทะกันของมหาอำนาจมีอยู2นGอยมาก มีความเปqนไป

ไดGท่ีประวัติศาสตร7จะซ้ำรGอยในวิกฤตการณ7คลองสุเอซป�ค.ศ. 1956 ดังน้ัน ประเทศไทยอาจใชGจุดแข็ง

ทางภูมิศาสตร7น้ีเปqนอำนาจต2อรองกับจีนและมหาอำนาจ และยังไม2ควรตัดสินใจอย2างแน2นอนในเร่ืองน้ี 

ณ ขณะน้ี เพราะตGองตระหนักไวGอย2างดีว2าศักยภาพรับผิดชอบพ้ืนท่ียุทธศาสตร7และผลกระทบของ

คลองไทยน้ันมีอยู2อย2างจำกัด 

-  
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3. ฉากทัศน+ ท,าที จุดยืน ของประเทศไทย ต,อความสัมพันธ+ไทย-ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ญี่ปุYน 

และเกาหลีใตQ 

3.1 สถานะปGจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ญี่ปุYน และเกาหลีใตQ) 

มิติความสัมพันธFด>านเศรษฐกิจ 

 ในกรณีของญ่ีปุxน โรคโควิด-19 ถือเปqนความโชครGายทางเศรษฐกิจระลอกท่ีสามท่ีญ่ีปุxนตGองเผชิญ ถัด

จากสงครามการคGาระหว2างสหรัฐอเมริกากับจีนในช2วงตGนค.ศ. 2019 ท่ีส2งผลกระทบต2อภาคการผลิต และการ

ข้ึนภาษีการบริโภคหรือภาษีมูลค2าเพ่ิมจากรGอยละ 8 เปqนรGอยละ 10 ในวันท่ี 1 ตุลาคมป�เดียวกัน ท่ีสำคัญ การ

ระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหG GDP ลดลงรGอยละ 3.4 การจัดการแข2งขันกีฬาโอลิมป�กและพาราลิมป�กซ่ึงควร

จะเปqนกิจกรรมระดับชาติท่ีฟ�¨นฟูเศรษฐกิจจากการดึงดูดนักท2องเท่ียวตามท่ีคาดการณ7ไวGจำนวน 40 ลGานคน

ตGองเล่ือนออกไปอีก และยังมีภาคก2อสรGางและภาคอสังหาริมทรัพย7ท่ีไดGรับผลกระทบอย2างมาก กูGเงินธนาคาร

มาแลGว สรGางอาคารเสร็จแลGวแต2ไม2มีผูGซ้ือ จึงไม2มีเงินใชGหน้ี (Shirai 2020) 

 ในดGานมุมมองและสถานะทางเศรษฐกิจของผูGบริโภคชาวญ่ีปุxน McKinSey & Company (Das, 

Lerkriangkraisorn, Wu & Yamakawa 2020) ไดGสำรวจขGอมูลระหว2างวันท่ี 19 ถึงวันท่ี 22 มิถุนายน ค.ศ. 

2020 พบว2า ผูGบริโภคชาวญ่ีปุxนค2อนขGางมองสถานการณ7และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเชิงบวกมากข้ึน 

ขGอมูลเบ้ืองตGนจากการสำรวจดังกล2าว มีดังน้ี 

1. ผูGตอบแบบสอบถามรGอยละ 50-60 ยังไม2ม่ันใจว2า สถานการณ7เศรษฐกิจของประเทศจะฟ�¨นตัวมากนักหลัง

โรคโควิด-19 ความเห็นส2วนใหญ2ท่ีสำรวจมาอย2างต2อเน่ืองเปqนระยะระบุว2า ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก

โรคโควิด-19 จะมีต2อเน่ืองเปqนเวลา 6-12 เดือน และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีไม2มากนัก 

2. แนวโนGมรายไดG ค2าใชGจ2ายระดับครัวเรือน และเงินออมของผูGตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2คงท่ี แต2แนวโนGม

ของผูGตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2ระบุว2า มีค2าใชGจ2ายเพ่ิมมากข้ึนอย2างต2อเน่ืองในช2วงท่ีเกิดโรคโควิด-19 

3. ผูGตอบแบบสอบถามประมาณรGอยละ 79 เช่ือว2า การปรับตัวจากโรคโควิด-19 ใหGเขGาสู2ภาวะปกติตGองใชGเวลา

ยาวนานกว2า 6 เดือน รGอยละ 70 เห็นว2า ใชGเวลายาวนานกว2าหน่ึงป� ขณะท่ีมุมมองผลกระทบต2อ

สถานการณ7ทางการเงินระดับครัวเรือนค2อนขGางหลากหลาย ประมาณรGอยละ 39 เห็นว2า สถานการณ7โรคโค

วิด-19 มีผลต2อสถานะทางการเงินระดับครัวเรือนอย2างต2อเน่ืองไม2นGอยกว2า 6 เดือน รGอยละ 35 เห็นว2า 

น2าจะยาวนานกว2า 1 ป� 

 นอกจากมุมมองและสถานะทางเศรษฐกิจของผูGบริโภคแลGว รายงานดังกล2าวยังไดGรวบรวมขGอมูล

พฤติกรรมผูGบริโภคชาวญ่ีปุxนในระยะส้ัน ซ่ึงมีผลต2อการตัดสินใจเลือกและบริโภคสินคGาดGวย รายงานระบุว2า 

ผูGบริโภคชาวญ่ีปุxนหันไปซ้ือสินคGาจากรGานชำแบบออนไลน7มากข้ึน ขณะท่ีความตGองการใชGจ2ายเพ่ือเดินทาง
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ท2องเท่ียวท้ังต2างประเทศและในประเทศลดลงอย2างมาก โดยผูGตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2ประมาณรGอยละ 33 

ทดลองแนวทางซ้ือของใหม2 ๆ เช2น เปล่ียนผูGจัดจำหน2ายหรือเว็บไซต7 เปล่ียนย่ีหGอสินคGา เปqนตGน เหตุผลท่ี

ตัดสินใจเปล่ียนแนวทาง เช2น ราคาถูกลงหรือมีบริการหลังการขายตามท่ีตGองการ ตGองการผลิตภัณฑ7ท่ีมีคุณค2า/

มูลค2ามากข้ึน ตGองการซ้ือสินคGาท่ีมีอยู2แลGวในคลัง ราคาการบริการส2งถึงบGานไม2สูงนัก เปqนตGน วิธีการเขGาถึง

สินคGาและผลิตภัณฑ7ต2าง ๆ มาจากการศึกษาและคGนหาอย2างจริงจัง (รGอยละ 31) รองลงมาเปqนการรับโฆษณา

ออนไลน7 (รGอยละ 26) แมGรายงานดังกล2าวไม2ไดGช้ีใหGเห็นว2า ผูGบริโภคญ่ีปุxนนิยมการซ้ือของออนไลน7มากนัก แต2ก็

คาดการณ7ดGวยว2า กิจกรรมออนไลน7ท่ีมีแนวโนGมไดGรับความนิยมอย2างต2อเน่ืองในหมู2ผูGบริโภคชาวญ่ีปุxน ไดGแก2 

การใชGบริการฟ�ตเนสออนไลน7 (รGอยละ 78) การประชุมทางไกลออนไลน7 (รGอยละ 67) และการใชGโปรแกรมแชท

เพ่ือส่ือสารระหว2างบุคคล (รGอยละ 53) ดูเพ่ิมเติมในแผนภาพท่ี 4.3 (Das, Lerkriangkraisorn, Wu & 

Yamakawa 2020) 

แผนภาพท่ี 4.3:   กิจกรรมออนไลน7ท่ีมีแนวโนGมไดGรับความนิยมอย2างต2อเน่ืองในหมู2ผูGบริโภคชาวญ่ีปุxน

 

ท่ีมา: (Das, Lerkriangkraisorn, Wu & Yamakawa 2020) 

 ในการสัมมนาออนไลน7เร่ืองผลกระทบของโรคโควิด-19 ต2อเศรษฐกิจของญ่ีปุxน และการตอบสนองของ

ธนาคารกลางญ่ีปุxน จัดโดย Harvard Law School และ Program on International Financial Systems 

เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน ค.ศ. 2020 คุโระดะ ฮะรุฮิโกะ ผูGว2าการธนาคารกลางของญ่ีปุxนเนGน 2 ประเด็น ไดGแก2 การ

ใหGสินเช่ือกลุ2มธุรกิจ เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและลดแรงกระทบจากภาคการเงินไปสู2ภาค

เศรษฐกิจจริง และบริหารความคาดหวังของธุรกิจและครัวเรือนในการใชGจ2าย เพ่ือไม2ใหGเกิดภาวะ “ช็อก” ดังท่ี

เคยเกิดข้ึนในช2วงวิกฤตเศรษฐกิจค.ศ. 1997 สำหรับมาตรการระยะส้ัน คุโระดะเสนอ 3 มาตรการ ไดGแก2 การใหG
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สินเช่ือกลุ2มธุรกิจดGวยการสนับสนุนเงินทุนและการซ้ือพันธบัตรซ่ึงมีมูลค2าหน่ึงในส่ีของตลาดญ่ีปุxน การกำกับ

เงินสกุลเยนและเงินสกุลต2างชาติเพ่ือรักษาเสถียรภาพของตลาดพันธบัตรและตัวช2วยการลงทุนตราสารหน้ี 

และสุดทGายคือ การซ้ือกองทุนรวมดัชนี (ETFs) และทรัสต7เพ่ือการลงทุนอสังหาริมทรัพย7ในญ่ีปุxน (J-REITs) 

(Kuroda 2020) นอกจากน้ี รัฐบาลญ่ีปุxนยังใหGเงินเยียวยาแก2ชาวต2างชาติท่ีอาศัยอยู2 3 เดือนข้ึนไปและชาวญ่ีปุxน

ครัวเรือนละ 1 แสนเยน และใหGเงินเยียวยาธุรกิจท่ีรัฐบาลขอใหGป�ดกิจการในช2วงโควิด-19 ระบาดจำนวน 5 แสน

เยนดGวย (กานต7ธีรา 2563) 

 นอกจากน้ี รัฐบาลอาเบะกำลังร2างแผนฟ�¨นฟูความเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงเนGนการขับเคล่ือนสู2สังคมไม2

ใชGเงินสด (Cashless Society) และสนับสนุนวิธีการทำงานท่ีหลากหลาย มาตรการหน่ึงคือ การยกเลิก

ค2าธรรมเนียมโอนเงินท่ีใชGมาอย2างยาวนานเกือบ 40 ป� เพ่ือช2วยลดตGนทุนใหGภาคธุรกิจ สำหรับผูGบริโภค รัฐบาล

ส2งเสริมการสะสมแตGมแลกคืนเปqนเงิน เพ่ือช2วยลดภาระค2าใชGจ2าย สำหรับการทำงานรายวันน้ัน รัฐบาล

สนับสนุนใหGใชGการประชุมทางไกลและเป�ดโอกาสใหGพนักงานบริษัทสามารถทำงานหลาย ๆ ประเภทไดGในเวลา

เดียวกัน โดยปลดล็อกดGวยการสรGางระบบใหGพนักงานรายงานตัวเอง ขณะเดียวกันก็ไม2ลงโทษบริษัทหาก

พนักงานรายงานไม2ครบถGวน และส2งเสริมการบริการท่ีเวGนระยะห2างในวงการการศึกษา การรักษาพยาบาล 

และการส2งอาหารถึงท่ีพักอาศัยดGวย (Kyodo News, July 3, 2020) 

 สถานการณ7การแพร2ระบาดของโรคโควิด-19 เปqนโอกาสใหGญ่ีปุxนขับเคล่ือนสู2 “สังคม 5.0 (Society 

5.0)” ซ่ึงเปqนการปรับสู2ดิจิทัลท่ีญ่ีปุxนวางแผนไวGต้ังแต2ค.ศ. 2016 แผนดังกล2าวเนGนการสรGางสังคมและเศรษฐกิจ

ใหม2ดGวยการปฏิรูปป�จเจกบุคคลใหGมีพลังสามารถกำหนดวิถีชีวิตท่ีเป�®ยมสุขภาวะ ปฏิรูปองค7กรธุรกิจใหGสรGาง

คุณค2าใหม2 เพ่ิมผลิตภาพและนวัตกรรมจากกระบวนการดิจิทัล และแกGไขป�ญหาสังคม โดยเฉพาะอย2างย่ิง 

ป�ญหาจำนวนประชากรท่ีคนเกิดนGอยลงและอายุยืนมากข้ึน ป�ญหาภัยพิบัติและการก2อการรGาย และป�ญหา

ส่ิงแวดลGอมและการขาดแคลนทรัพยากร นอกจากน้ี แผนดังกล2าวยังเสนอใหG “ทะลวงกำแพงท้ังหGา” 

ประกอบดGวย กำแพงของระบบราชการกระทรวงดGวยการกำหนดยุทธศาสตร7แห2งชาติและบูรณาการหน2วยงาน 

กำแพงของบทบัญญัติตามกฎหมายดGวยการปรับปรุงขGอบทท่ีเปqนอุปสรรค กำแพงของเทคโนโลยีดGวยการสรGาง

ฐานความรูG กำแพงทรัพยากรมนุษย7ดGวยการสรGางการมีส2วนร2วมของพลเมืองทุกคน และกำแพงของการยอมรับ

ทางสังคมดGวยการบูรณาการเทคโนโลยีข้ันสูงใหGเขGามาตอบโจทย7สังคม ตัวอย2างโครงการ เช2น การประกาศพ้ืนท่ี 

“ไม2แข2งขัน” ท่ีเปqนการพัฒนาและเติบโตร2วมกันระหว2างบริษัทญ่ีปุxนกับบริษัทต2างชาติ การสรGางงานศึกษาท่ี

เปqนการมีส2วนร2วมของทุกภาคส2วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ กิจกรรมขยายตลาดสรGางความ

เขGาใจเก่ียวกับสังคม 5.0 กิจกรรมปฏิรูปโครงสรGางองค7กรใหGเปqนมิตรต2อพนักงานมากข้ึน เปqนตGน (Keidanren 

2016) 
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 กิจกรรมหลักตามโครงการ “สังคม 5.0” ประกอบดGวย การพัฒนาเมืองและภูมิภาค (การยกระดับ

คุณภาพขGอมูลดGานพลังงาน ขนส2งสาธารณะ การจัดการน้ำและของเสีย การกระจายอำนาจในพ้ืนท่ีชุมชนและ

ทGองถ่ิน การเคารพความแตกต2างหลากหลาย) พลังงาน (การเขGาถึงพลังงานอย2างย่ังยืน การพัฒนาระบบส2ง

ไฟฟ�าขนาดเล็กเพ่ือตอบสนองเง่ือนไขทGองถ่ิน) การป�องกันภัยพิบัติ (การแบ2งป�นขGอมูลระหว2างหน2วยงาน การใชG

เทคโนโลยีดิจิทัล การสนับสนุนบริการทางการแพทย7และความช2วยเหลือระหว2างภัยพิบัติ) บริการสุขภาพ (การ

ป�องกันและบริการสุขภาพเฉพาะบุคคล การจัดการขGอมูลสุขภาพส2วนบุคคลในแต2ละช2วงชีวิต การแพทย7

ทางไกล) การเกษตรและอาหาร (การสนับสนุนเทคโนโลยีเพาะปลูกและขยายห2วงโซ2มูลค2า การสรGางการมีส2วน

ร2วมของตัวแสดงท่ีเก่ียวขGอง) โลจิสติกส7 (การใชGเทคโนโลยีแบบไม2ตGองใชGคน การแบ2งป�นขGอมูลตลอดห2วงโซ2

อุปทาน การผลิตท่ีตอบสนองความตGองการเฉพาะบุคคล) การผลิตและบริการ (การออกแบบบริการท่ี

ตอบสนองความตGองการเฉพาะบุคคล การสนับสนุนการสรGางผลิตภัณฑ7คุณภาพสูงสำหรับ SMEs) การเงิน (การ

พัฒนาบริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบ การกระจายกองทุน การเขGาถึงบริการทางการเงินดGวยเงินสกุล

ดิจิทัล) และการบริการสาธารณะ (การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐดGวยการพัฒนาระบบแบ2งป�นขGอมูล

และการสรGางโครงข2ายรองรับทางสังคม) (Mavrodieva & Shaw 2020: 4) 

 แมGรัฐบาลญ่ีปุxนประกาศต้ังคณะกรรมการส2งเสริมการยกระดับมาตรฐานสู2สังคม 5.0 (Society 5.0 

Standardization Promotion Committee) ในค.ศ. 2018 แต2ยังมีความทGาทายในระดับปฏิบัติการอยู2หลาย

ประการ เช2น การจัดการขGอมูลส2วนบุคคลตามมาตรฐานระหว2างประเทศในช2วงท่ีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินซ่ึง

แต2ละประเทศใหGคุณค2าแก2ความเปqนส2วนตัวและมีมาตรการจัดการขGอมูลไม2เหมือนกัน การจัดการขGอมูลต2าง ๆ 

ในกรณีท่ีภาคธุรกิจออนไลน7น้ันลGมละลายหรือบริหารกิจการลGมเหลวซ่ึงควรมีมาตรการเฉพาะท่ีทุกฝxายมีส2วน

ร2วมกำหนดและบังคับใชG การกำหนดมาตรการและบทลงโทษกรณีท่ีอุปกรณ7ดิจิทัลของเอกชนไปขัดขวางการ

ปฏิบัติหนGาท่ีของเจGาหนGาท่ีรัฐซ่ึงควรกำหนดลงไปท่ีผูGดูแลหรือควบคุมระบบมากกว2าผูGผลิตอุปกรณ7 อีกกรณีหน่ึง

ท่ีเก่ียวขGองกับญ่ีปุxนโดยตรงคือ ขยะอิเล็กทรอนิกส7 ซ่ึงญ่ีปุxนเปqนหน่ึงในสามประเทศรองจากสหรัฐอเมริกาและ

จีนท่ีผลิตขยะอิเล็กทรอนิกส7มากท่ีสุดในโลก ในค.ศ. 2016 ญ่ีปุxนส2งขยะอิเล็กทรอกนิกส7ออกนอกประเทศ

จำนวน 44.7 ลGานตัน แต2มีบันทึกเปqนทางการและรีไซเคิลเพียงรGอยละ 20 เท2าน้ัน นอกน้ันเปqนการจัดการท่ีไม2

ถูกวิธีนัก ท้ังท่ีแนวโนGมของประเทศต2าง ๆ ท่ีตระหนักถึงการควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส7มีมากข้ึน (Mavrodieva 

& Shaw 2020: 12-13) 

 ในกรณีของเกาหลีใตG ธนาคารกลางแห2งประเทศเกาหลีรายงานว2า เศรษฐกิจเกาหลีใตGมีแนวโนGมซบเซา

ดGวยอัตราเติบโตต่ำท่ีสุดต้ังแต2เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในค.ศ. 1997 ในช2วงไตรมาสสองของค.ศ. 2020 ซ่ึงเปqน

ช2วงท่ีโรคโควิด-19 ระบาดอย2างหนัก GDP ของเกาหลีใตGลดลงรGอยละ 2.9 เทียบกับไตรมาสสองของค.ศ. 2019 

อัตราดังกล2าวใกลGเคียงกับไตรมาสสุดทGายของค.ศ. 1998 หน่ึงป�หลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย ป�ก ยัง-ซู  

ผูGอำนวยการสำนักงานสถิติของธนาคารกลางเกาหลีกล2าวว2า ความถดถอยดังกล2าวมีสาเหตุมาจาก “มูลค2าการ
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ส2งออกท่ีลดลง เน่ืองจากประเทศคู2คGาสำคัญงดเวGนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการนำเขGาต2าง ๆ ” อี ชู-ย็อล 

ผูGว2าการธนาคารกลางของเกาหลีใตGยังกล2าวเพ่ิมเติมดGวยว2า โรคโควิด-19 สามารถฉุดเศรษฐกิจเกาหลีใตGใหGดำด่ิง

ลงไดGมากกว2าน้ีอีก นอกจากอัตราการเจริญเติบโตถดถอยแลGว มูลค2าการส2งออกในช2วงไตรมาสสองน้ียังตกลงไป

อยู2ท่ีรGอยละ 13.6 ใกลGเคียงจุดท่ีอัตราการส2งออกเคยต่ำท่ีสุดในค.ศ. 1974 เช2นเดียวกับเศรษฐกิจในภาคต2าง ๆ 

ท้ังภาคการผลิตท่ีมูลค2าตกลงไปรGอยละ 3.5 ภาคก2อสรGางตกลงไปรGอยละ 0.2 และภาคบริการตกลงไปรGอยละ 

1.7 (The Korea Times, 2020, July 23) 

 ในดGานมุมมองและสถานะทางเศรษฐกิจของผูGบริโภคชาวเกาหลีใตG McKinSey & Company (Kang, 

Kim, Lee & Lee 2020) ไดGสำรวจขGอมูลระหว2างวันท่ี 19 ถึงวันท่ี 21 มิถุนายน ค.ศ. 2020 พบว2า ผูGบริโภคชาว

เกาหลีใตGมองว2า สถานการณ7โรคโควิด-19 ส2งผลกระทบต2อเศรษฐกิจมหภาคของเกาหลีใตGและสถานการณ7

ทางการเงินระดับครัวเรือนอย2างต2อเน่ืองและรุนแรง ขGอมูลเบ้ืองตGนจากการสำรวจดังกล2าว มีดังน้ี 

1. ผูGตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2 (รGอยละ 60-70) ไม2ม่ันใจว2า สถานการณ7เศรษฐกิจของประเทศจะฟ�¨นตัว

มากนักหลังโรคโควิด-19 ความเห็นส2วนใหญ2ท่ีสำรวจมาอย2างต2อเน่ืองเปqนระยะระบุว2า ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 จะมีต2อเน่ืองเปqนเวลา 6-12 เดือน และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมี

ไม2มากนัก 

2. แนวโนGมค2าใชGจ2ายระดับครัวเรือนของผูGตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2เพ่ิมข้ึน ผูGบริโภคจึงระมัดระวังการ

ใชGจ2ายมากข้ึน ขณะท่ีรายไดGลดลง ผูGตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2ระบุว2า มีค2าใชGจ2ายเพ่ิมมากข้ึนในช2วงท่ี

เกิดโรคโควิด-19 ขณะท่ีรายไดGไม2เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเปqนส2วนมาก อัตราการออมในระดับครัวเครือน

ในช2วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนก็คงท่ีหรือลดลงตามไปดGวย 

3. ผูGตอบแบบสอบถามประมาณรGอยละ 99 เช่ือว2า การปรับตัวจากโรคโควิด-19 ใหGเขGาสู2ภาวะปกติตGองใชG

เวลายาวนานกว2า 2 เดือน รGอยละ 35 เห็นว2า ใชGเวลายาวนานกว2าหน่ึงป� เช2นเดียวกับผลกระทบต2อ

สถานการณ7ทางการเงินระดับครัวเรือน ประมาณรGอยละ 83 เห็นว2า สถานการณ7โรคโควิด-19 มีผลต2อ

สถานะทางการเงินระดับครัวเรือนอย2างต2อเน่ืองไม2นGอยกว2า 2 เดือน รGอยละ 37 เห็นว2า น2าจะยาวนาน

กว2า 1 ป� 

 นอกจากมุมมองและสถานะทางเศรษฐกิจของผูGบริโภคแลGว รายงานดังกล2าวยังไดGรวบรวมขGอมูล

พฤติกรรมผูGบริโภคชาวเกาหลีใตGในระยะส้ัน ซ่ึงมีผลต2อการตัดสินใจเลือกและบริโภคสินคGาดGวย รายงานระบุว2า 

ผลิตภัณฑ7 5 อันดับแรกท่ีเปqนท่ีนิยมเพ่ิมข้ึนในหมู2ผูGบริโภคชาวเกาหลีใตGในช2วงสถานการณ7โควิด-19 ไดGแก2 ส่ือ

บันเทิงท่ีสามารถรับชมไดGท่ีบGาน อาหารท่ีสามารถส่ังรับประทานท่ีบGานไดG อาหารแหGงและผลิตภัณฑ7ท่ีวางขาย

ในรGานชำ หนังสือ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ7 และผลิตภัณฑ7เสริมความงามท่ีใชGเฉพาะบุคคล เน่ืองจากตGองการ

หลีกเล่ียงการเดินทางและออกนอกบGาน โดยผูGตอบแบบสอบถามส2วนใหญ2ประมาณรGอยละ 64 ทดลองแนวทาง

ซ้ือของใหม2 ๆ เช2น หันไปซ้ือจากช2องทางออนไลน7มากข้ึน เปล่ียนผูGจัดจำหน2ายหรือเว็บไซต7 เปล่ียนย่ีหGอสินคGา 
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เปqนตGน เหตุผลท่ีตัดสินใจเปล่ียนแนวทาง เช2น ตGองการผลิตภัณฑ7ท่ีมีคุณค2า/มูลค2ามากข้ึน ราคาถูกลงหรือมี

บริการหลังการขายตามท่ีตGองการ เดินทางไปซ้ือจากบGานไดGง2ายหรือมีบริการส2งถึงบGาน สามารถซ้ือสินคGาไดG

หลายประเภทจากแหล2งเดียวกัน เปqนตGน วิธีการเขGาถึงสินคGาและผลิตภัณฑ7ต2าง ๆ ยังคงอาศัยการ “บอกต2อ” 

จากเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวเปqนสำคัญ (รGอยละ 35) รองลงมาเปqนการรับโฆษณาออนไลน7 (รGอยละ 28) 

ท้ังน้ี รายงานดังกล2าวคาดการณ7ดGวยว2า กิจกรรมออนไลน7ท่ีมีแนวโนGมไดGรับความนิยมอย2างต2อเน่ืองในหมู2

ผูGบริโภคชาวเกาหลีใตG ไดGแก2 การใชGแอพพลิเคชันเก่ียวกับสุขภาพ (รGอยละ 62) การใชGบริการฟ�ตเนสออนไลน7 

(รGอยละ 58) เคร่ืองออกกำลังกายดิจิทัล (รGอยละ 57) และการบริหารอาหารส2งถึงบGาน (รGอยละ 55) ดูเพ่ิมเติม

ในแผนภาพท่ี 4.4 (Kang, Kim, Lee & Lee 2020) 

แผนภาพท่ี 4.4: กิจกรรมออนไลน7ท่ีมีแนวโนGมไดGรับความนิยมอย2างต2อเน่ืองในหมู2ผูGบริโภคชาวเกาหลีใตG

 

ท่ีมา: (Kang, Kim, Lee & Lee 2020) 

 ประธานาธิบดีมุนประกาศโครงการกระตุGนเศรษฐกิจในอนาคตหรือ “K-New Deal” โดยมีเจตนารมณ7

เพ่ือเปล่ียนโครงสรGางพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเกาหลีจากเศรษฐกิจคาร7บอนสูงเปqนมลพิษไปสู2เศรษฐกิจคาร7บอน

ต่ำ จากสังคมท่ีเหล่ือมล้ำไม2เท2าเทียมไปสู2สังคมท่ีไม2ท้ิงใครไวGขGางหลัง โครงการดังกล2าวเนGนการสรGางงานจำนวน 

1.9 ลGานตำแหน2ง ใชGงบประมาณราว 1.33 แสนลGานดอลลาร7สหรัฐ ซ่ึงรGอยละ 71 รัฐบาลเปqนผูGลงทุน นอกน้ัน

เปqนเงินอุดหนุนจากภาคเอกชนลงทุนในโครงการต2าง ๆ ไดGแก2 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเศรษฐกิจ

สีเขียว และการพัฒนาโครงข2ายรองรับทางสังคม (Safety Net) ภายในค.ศ. 2025  รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว2าการ

กระทรวงการคลัง ฮง นัม-กี ประกาศโครงการนำร2องของ K-New Deal จำนวน 10 โครงการ ประกอบดGวย 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 3 โครงการ (Data Dam, Intelligent Government, Smart Medical 
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Infrastructure) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวจำนวน 3 โครงการ (Green Remodelling, Green Energy, 

Environmentally-Friendly Future Mobility) และโครงการพัฒนาโครงข2ายรองรับทางสังคมจำนวน 4 

โครงการ (Green Smart Schools ท่ีเนGนการติดต้ังระบบอินเทอร7เน็ตไรGสายความเร็วสูงในทุกโรงเรียนและแจก

คอมพิวเตอร7แท็บเล็ตจำนวน 240,000 เคร่ือง, Digital Twin ท่ีเนGนการยกระดับโครงสรGางพ้ืนฐานจาก 2-D เปqน 

3-D, Digitization of Infrastructure, Smart Green Industrial Complexes) (Korea JoongAng Daily, 

2020, July 14) 

 การปรับสู2ดิจิทัลเปqนประเด็นท่ีเกาหลีใตGใหGความสำคัญอย2างต2อเน่ืองต้ังแต2ค.ศ. 1987 โดยเร่ิมจากการ

ปรับปรุงระบบบริการประชาชนของรัฐบาล Marcus Noland เสนอว2า ในทศวรรษ 2000 เกาหลีใตGเปqนประเทศ

ท่ีปรับตัวดGานเทคโนโลยีไดGเร็วกว2าประเทศและดินแดนอ่ืน ๆ ในเอเชียท้ังฮ2องกง สิงคโปร7 ไตGหวัน และญ่ีปุxน 

ปริมาณผูGใชGอินเทอร7เน็ตของเกาหลีมีจำนวนมากต้ังแต2ช2วงเวลาน้ันแลGว ท้ังน้ี รัฐบาลมุนใหGความสำคัญแก2การ

ปรับสู2ดิจิทัลอย2างมาก มีการจัดทำแผนการขับเคล่ือนสู2การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 เนGนย้ำการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ี “ตระหนักถึงความเปqนศูนย7กลางของประชาชน และการมีส2วนร2วมท่ีเป�ดโอกาสใหGทุกคน” อย2างไร

ก็ดี แผนงานดังกล2าวยังระบุดGวยว2า เกาหลีขาดความพรGอมในระดับชาติท่ีจะขับเคล่ือนสู2สังคม 4.0 โดยไดG

วิเคราะห7จุดแข็ง-จุดอ2อนในประเด็นต2าง ๆ ท่ีเก่ียวขGองดังน้ี 

ตามแผนดังกล2าว รัฐบาลกำหนดมาตรการท่ีชัดเจนเพ่ือขับเคล่ือนเกาหลีใหGไปสู2สังคม 4.0 อย2างแทGจริง 

โดยนำป�ญญาประดิษฐ7 (AI) การวิเคราะห7ขGอมูลขนาดใหญ2 (Big Data) และเทคโนโลยีดิจิทัลอ่ืน ๆ เขGามา

ประยุกต7ใชGใน 11 ประเด็น ไดGแก2 การดูแลสุขภาพ การผลิต การพัฒนายานยนต7 การพัฒนาระบบการเงิน

และโลจิสติกส7 การยกระดับเกษตรกรรมและประมง การสรGางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การขนส2ง การ

พัฒนาฐานขGอมูลสวัสดิการ การรักษาส่ิงแวดลGอม ระบบความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และการป�องกัน

ประเทศ พรGอมกับป�กหมุดการประเมินความสำเร็จของนโยบายท่ีค.ศ. 2022 นอกจากน้ี รัฐบาลยังต้ัง

คณะกรรมการระดับประธานาธิบดีว2าดGวยการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 (Presidential Committee on the 

Fourth Industrial Revolution: PCFIR) เพ่ือใหGการขับเคล่ือนการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 น้ีเปqนไปโดยมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน คณะกรรมการน้ีประกอบดGวยรัฐมนตรี 5 กระทรวงหลักดGานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

นักวิชาการและผูGแทนองค7กรธุรกิจช้ันนำดGานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแสดงความจริงจังในการขับเคล่ือนอีก

ดGวย (เสกสรร 2562ก) 
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ตารางท่ี 4.1: การวิเคราะห7จุดแข็งและจุดอ2อนในมิติต2างๆ ของเกาหลีใตG 

ประเด็น จุดแข็ง จุดอKอน 

เทคโนโลยี เกาหลีมีขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร7 

เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (ICT) ในระดับโลก 

ม ีข ีดความสามารถการแข 2 งข ันด G าน

เทคโนโลยีหลักท่ีจำกัด 

อุตสาหกรรม ม ี พ ื ้ น ฐ านท ี ่ ด ี ส ำ ห ร ั บ ก า รปฏ ิ ว ั ติ

อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (อันดับ 5 ในแง2ของ

ขีดความสามารถการแข2งขันดGานการผลิต) 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย2อม (SMEs) 

ก ับบริษ ัทร 2วมทุนพัฒนานวัตกรรมไม2

สามารถพัฒนาเทคโนโลยีท่ีชาญฉลาดเพ่ือ

แกGป�ญหาทางสังคมและอุตสาหกรรมไดG 

และไม2มีระบบจัดเก็บขGอมูลที่มีคุณภาพ

เพียงพอ 

สังคม มีทรัพยากรมนุษย7ท่ีมีคุณภาพเปqนเลิศ ไม2พรGอมรับการเปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิด

ข ึ ้ นก ั บตลาดแรง งาน  และ ไม 2 ม ี ขี ด

ความสามารถที่จะจัดการภัยคุกคามใหม2 

ๆ อย2างภัยคุกคามไซเบอร7 

ท่ีมา: เสกสรร (2562ก) 

 นอกจากการขับเคล่ือนโดยภาครัฐแลGว LG Electronics บริษัทช้ันนำของเกาหลีใตGยังไดGต้ังคณะ

ผูGเช่ียวชาญพิเศษระดับโลกเพ่ือช2วยพัฒนาการวิเคราะห7เทคโนโลยีเชิงลึกและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม2 ๆ 

ดGวย คณะผูGเช่ียวชาญดังกล2าวเรียกว2า Innovation Council มีป�ก อิล-พย็อง ประธานเจGาหนGาท่ีฝxายเทคโนโลยี 

(Chief Technology Officer: CTO) ของ LG เปqนประธาน รายช่ือผูGเช่ียวชาญในคณะดังกล2าว อาทิ Rodney 

Brooks (CTO, Robust AI) Jeff Poggi (CEO, McIntosh Group) Sri Shivananda (CTO, Paypal) Andrew 

Ng (CTO, Baidu) ชา ซัง-กยูน (คณบดีคณะวิทยาศาสตร7ขGอมูล มหาวิทยาลัยแห2งชาติโซล) คณะผูGเช่ียวชาญ

ดังกล2าวจัดประชุมออนไลน7คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 โดยมีหัวขGออภิปรายหลัก ไดGแก2 การใชG 

AI และขGอมูลขนาดใหญ2 การพัฒนาหุ2นยนต7และการเคล่ือนยGาย และกรณีศึกษาท่ีประสบความสำเร็จในการ

ปรับสู2ดิจิทัล (Song 2020) 

 แมGการปรับสู2ดิจิทัลจะเปqนโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจท่ีสำคัญของเกาหลีใตG แต2เกาหลีใตGก็เผชิญภัย

คุกคามทางความม่ันคงไซเบอร7 ซ่ึงเปqนผลมาจากการพ่ึงพาจีนดGวยเช2นกัน รายงานของ J. James Kim กับ 

Hong Sanghwa อGางถึงรายงานล2าสุดของบริษัทความม่ันคงไซเบอร7อย2าง Carbon Black ว2า จีนและรัสเซียมี
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ส2วนเก่ียวขGองในหลายเหตุการณ7ท่ีเปqนการบ2อนทำลายความม่ันคงไซเบอร7ในช2วงระหว2างเดือนกรกฎาคมถึง

พฤศจิกายน ป� 2018 โดยมีประเด็นทางการเมืองแอบแฝง มีหลายกรณีท่ีมีบริษัทจีนอย2าง Huawei และ ZTE 

เขGาไปเก่ียวขGอง เช2น ขGอกล2าวหา 10 กระทงในการละเมิดสิทธิในทรัพย7สินทางป�ญญาของบริษัท T-Mobile 

และการหลบเล่ียงมาตรการคว่ำบาตรอิหร2านโดยผ2านบริษัทลูกช่ือ Skycom Tech และนำเสนอเพ่ิมเติมอีกว2า 

รัฐบาลเกาหลีใตGกลายเปqนเป�าหมายสำคัญของการโจมตีไซเบอร7 เม่ือตรวจสอบแลGว อาชญากรรมน้ีมาจากจีน

มากท่ีสุดคือ 10,000 กว2าคร้ังในค.ศ. 2015 14,000 กว2าคร้ังในค.ศ. 2016 และประมาณ 19,000 คร้ังในค.ศ. 

2017 รัฐบาลเกาหลีใตGสงสัยจีนแบบไม2เป�ดเผย และเรียกรGองใหG LG U Plus ในฐานะผูGใหGบริการเครือข2ายดGวย

อุปกรณ7และเทคโนโลยีของ Huawei ท่ีมีสถานีบริการ 5G มากท่ีสุดเปqนจำนวนถึง 4,133 จาก 5,804 สถานีท่ัว

ประเทศ เปqนผูGรับผิดชอบแกGไขป�ญหาโดยใหGบุคคลท่ีสามเปqนผูGดำเนินการตรวจสอบ (เสกสรร 2562ก) 

มิติความสัมพันธFด>านการเมือง 

 สำหรับจุดยืนและท2าทีของญ่ีปุxนและเกาหลีใตGต2อการแข2งขันทางยุทธศาสตร7ระหว2างสหรัฐอเมริกากับ

จีนท่ีหมายรวมถึงเร่ืองสงครามการคGาและภูมิทัศน7การคGาการลงทุนในระเบียบโลกท่ีกำลังเปล่ียนแปลงน้ัน

ค2อนขGางแตกต2างกัน ญ่ีปุxนเปqนพันธมิตรทางความม่ันคงกับสหรัฐอเมริกาต้ังแต2สงครามโลกคร้ังท่ีสอง แมGจะเคย

มึกรณีพิพาททางการคGาระหว2างกัน แต2ก็ไม2ไดGทำใหGญ่ีปุxนพิจารณาสหรัฐอเมริกาเปqนภัยคุกคามเท2ากับจีน ธีวินท7 

สุพุทธิกุล ผูGเช่ียวชาญดGานการเมืองและนโยบายต2างประเทศของญ่ีปุxนเห็นว2า ญ่ีปุxนเองก็เห็นประโยชน7ทาง

เศรษฐกิจและพยายามผูกมิตรกับจีน แต2ไม2ประสบความสำเร็จมากนัก แมGญ่ีปุxนจะสนับสนุนเงินช2วยเหลือ

ทางการ (ODA) ไปมากเท2าไหร2ก็ไม2ไดGทำใหGจีนเปล่ียนท2าทีมาเปqนมิตรต2อญ่ีปุxนมากข้ึน ในทางตรงกันขGาม จีน

กลับปลุกกระแสต2อตGานญ่ีปุxนเพ่ือรักษาความชอบธรรมและอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต7 เช2นเดียวกับการ

ผลักดันการยึดคืนพ้ืนท่ีหมู2เกาะท่ีเปqนกรณีพิพาท ย่ิงในช2วงเวลาท่ีจีนมีอำนาจทางเศรษฐกิจเขGมแข็งมากข้ึน จีน

กลับขยายอำนาจทางทหารของตนเองใหGเขGมแข็งข้ึนไปอีก ญ่ีปุxนจึงเห็นว2า “การผงาดอย2างสันติ (China’s 

Peaceful Rise)” ของจีนไม2เปqนความจริง จีนเปqนภัยคุกคามมากกว2า (ยุวดี 2563: 26-27) 

 เม่ือจีนเปqนภัยคุกคามสำหรับญ่ีปุxน ญ่ีปุxนก็ตGองสกัดก้ันจีนไม2ใหGมีอำนาจมากข้ึนในภูมิภาค วิธีการท่ี

ญ่ีปุxนใชGก็คือ การส2งเสริมการสรGางระเบียบระหว2างประเทศเสรีนิยม (Liberal International Order) ท่ีเนGนการ

ยึดหลักกฎหมายระหว2างประเทศและค2านิยมสากลเปqนบรรทัดฐานดGวยการเขGาร2วมเปqนพันธมิตรก2อต้ัง

ยุทธศาสตร7อินโด-แปซิฟ�กของสหรัฐอเมริกากับอินเดียและออสเตรเลีย การเขGาร2วม TPP นับต้ังแต2แรกเร่ิม หรือ

การเปqนผูGนำหลักในการขับเคล่ือน CPTPP โดยเปqนผูGโนGมนGาวไทยใหGเขGาร2วมอย2างแข็งขันในหลายช2องทาง การ

ปรับตัวจากสงครามการคGาของญ่ีปุxนในระยะส้ันคือ การท่ีรัฐบาลญ่ีปุxนใหGเงินสนับสนุนบริษัทญ่ีปุxนยGายฐานการ

ผลิตออกจากจีนไปลงทุนในประเทศอ่ืนแทน รายงานข2าวระบุว2า มีบริษัท 87 แห2งไดGรับเงินมูลค2ารวม 653 ลGาน

ดอลลาร7สหรัฐ 30 บริษัทในจำนวนเหล2าน้ันเตรียมยGายฐานการผลิตมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG เช2น 
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บริษัทผลิตช้ินส2วนรถยนต7 Hoya ยGายมาลาวและเวียดนาม อุตสาหกรรมยาง Sumitomo ยGายมาผลิตถุงมือใน

มาเลเซีย Shin-Etsu Chemical ยGายมาเวียดนาม นอกน้ันจะยGายกลับไปญ่ีปุxน รายงานข2าวยังระบุอีกว2า รัฐบาล

เตรียมงบประมาณจำนวน 2 พันกว2าลGานดอลลาร7สหรัฐเพ่ือเตรียมใหGบริษัทญ่ีปุxนยGายฐานออกจากจีนใหGมากข้ึน

ดGวย ในงบประมาณจำนวนน้ี มีประมาณ 220 ลGานดอลลาร7สหรัฐใหGบริษัทญ่ีปุxนยGายฐานมายังเอเชียตะวันออก

เฉียงใตG (Nikkei Asian Review, 2020, July 18) 

 สำหรับเกาหลีใตGน้ัน แมGจะเปqนพันธมิตรทางความม่ันคงกับสหรัฐอเมริกาเช2นเดียวกับญ่ีปุxน แต2ก็มี

จุดยืนและท2าทีท่ีไม2ตGองการเลือกขGางอย2างชัดเจน และพยายามบริหารความสัมพันธ7กับท้ังสหรัฐอเมริกาและจีน 

เกาหลีใตGสถาปนาความสัมพันธ7ทางการทูตกับจีนในค.ศ. 1992 ความสัมพันธ7ระหว2างเกาหลีใตGกับจีนเร่ิมเขGมขGน

ข้ึนหลังค.ศ. 2004 ท่ีมูลค2าการคGากับจีนสูงกว2ามูลค2าการคGากับสหรัฐอเมริกา ในหมู2ผูGปฏิบัตินโยบายเร่ิมถกเถียง

กันว2า จีนเขGามา “ล็อบบ้ี” นักธุรกิจเกาหลีใตG ในป�เดียวกัน จีนยังเป�ดประเด็นกรณีพิพาททางประวัติศาสตร7โดย

อGางว2าตนครอบครองถ่ินกำเนิดของราชสำนักโคกูรยอ รัฐบาลเกาหลีใตGต้ังแต2ทศวรรษ 2000 เลือกวิธีการเขGาหา

ท้ังสองฝxายท้ังสหรัฐอเมริกาและจีนดGวยการเจรจาขGอตกลงการคGาเสรีกับสหรัฐอเมริกา (KORUS FTA) และการ

ขยายความร2วมมือทางทหารตามกรอบพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจีนค2อนขGางไม2พอใจและแถลงว2า พันธมิตร

สหรัฐอเมริกากับเกาหลีใตGน้ันคือ “เศษซากปรักหักพัง...ท่ีหลงเหลือ...จากสงครามเย็น” อย2างไรก็ดี ในสมัย

รัฐบาลนางสาวป�ก ประธานาธิบดีท่ีถูกขับไล2 ใชGทักษะภาษาจีนท่ีนางสาวป�กมีในการสานสัมพันธ7กับจีน ยุน พย็

อง-เซ อดีตรัฐมนตรีว2าการกระทรวงการต2างประเทศสมัยนางสาวป�กเคยกล2าวว2า เกาหลีใตGควรใชGโอกาสจาก

การมีความสัมพันธ7ท่ีดีกับท้ังสองประเทศมาสรGางประโยชน7 แต2ขGอเสนอดังกล2าวก็เงียบหายไป เน่ืองจากไม2

ตGองการเปqนท่ีวิพากษ7วิจารณ7ของสังคม (Snyder 2018: 214-218) 

 อย2างไรก็ดี สถานการณ7ทางการเมืองระหว2างประเทศและภายในประเทศก2อนรัฐบาลมุน แช-อินมี

ความตึงเครียดอย2างมาก รัฐบาลของนางสาวป�กท่ีถูกขับไล2ยินยอมใหGสหรัฐอเมริกาติดต้ังระบบป�องกันขีปนาวุธ

ในบริเวณพิกัดตำแหน2งสูง (THAAD) เพ่ือป�องกันขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ซ่ึงจีนตอบโตGดGวยการคว่ำบาตร

สินคGาและบริการต2าง ๆ เน่ืองจากเห็นว2า เปqนภัยคุกคาม การตอบโตGดังกล2าวส2งผลกระทบต2อเศรษฐกิจของ

เกาหลีใตGอย2างมหาศาล ถึงกระน้ัน เกาหลีใตGเองก็ยังลังเลท่ีจะเขGาร2วมลงนามท้ัง TPP และ CPTPP เพ่ือจะใชG

สหรัฐอเมริกามาถ2วงดุลจีน เสกสรร อานันทศิริเกียรติ นักวิจัยประเด็นเกาหลีใตG สถาบันคลังป�ญญาดGาน

ยุทธศาสตร7ชาติเห็นว2า รัฐบาลต2อมาของมุนน้ันค2อนขGางประนีประนอมและพยายามประสานประโยชน7ระหว2าง

สองฝxายอย2างย่ิง แมGตัวท2านเองจะมีอุดมการณ7ทางการเมืองฝxายกGาวหนGา ซ่ึงวิพากษ7วิจารณ7สหรัฐอเมริกา และ

มีแนวโนGมจะนิยมจีน แต2ในช2วงตGนของรัฐบาล ท2านก็ยินดีทำงานกับทรัมป�เพ่ือใหGการฟ�¨นสัมพันธ7กับเกาหลีเหนือ

เปqนไปดGวยความสำเร็จ 
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 อย2างไรก็ดี รัฐบาลมุนมีจุดยืนอีกเร่ืองท่ีชัดเจนคือ การแสดงความไม2เห็นดGวยต2อพฤติกรรมของญ่ีปุxน

ในช2วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงส2วนหน่ึงกลายมาเปqนกรณีพิพาททางการคGาท่ีเกิดข้ึนต้ังแต2เดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. 2019 ท้ังน้ี ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 เกาหลีใตGเสนอช่ือยู มย็อง-ฮี รัฐมนตรีว2าการกระทรวงการคGาเปqน

ผูGอำนวยการ WTO คนใหม2 ในการแถลงนโยบายในฐานะผูGสมัครชิงตำแหน2ง ผูGส่ือข2าวชาวญ่ีปุxนสอบถามยูว2า จะ

รักษาความเปqนกลางท2ามกลางสงครามการคGาระหว2างเกาหลีใตGกับญ่ีปุxนไดGหรือไม2 ซ่ึงยูเสนอใหGญ่ีปุxนพิจารณา

ผูGสมัครจากคุณสมบัติ พรGอมเชิญชวนญ่ีปุxนใหGเขGาร2วมวาระปฏิรูป WTO เช2นเดียวกับท่ีญ่ีปุxนกับเกาหลีใตGเคย

ร2วมมือกันในองค7การระหว2างประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงการเลือกต้ังผูGอำนวยการ WTO น้ีทราบผลในตGนเดือน

พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ระหว2างน้ีเปqนการรณรงค7หาเสียงของผูGสมัคร ผูGสมัครจากอีก 7 ประเทศ ประกอบดGวย 

อังกฤษ ไนจีเรีย อียิปต7 เคนยา เม็กซิโก มอลโดวา ซาอุดิอาระเบีย (Kim 2020) 

 รัฐบาลมุนจะหมดวาระในค.ศ. 2022 เท2ากับเหลือเวลาอีกประมาณป�กว2า ๆ ในการขับเคล่ือนนโยบาย

ตามท่ีวางแผนไวG เสกสรรเสนอว2า มาตรการปรับตัวของเกาหลีใตGในระยะส้ันน้ีคือ การเร2งส2งเสริมการคGาการ

ลงทุนกับประเทศตามนโยบายมุ2งเหนือใหม2 (New Northern Policy) ซ่ึงเนGนกลุ2มประเทศเอเชียกลางเปqน

สำคัญ และนโยบายมุ2งใตGใหม2 ท่ีเนGนกลุ2มประเทศอาเซียนและอินเดีย เน่ืองจากอาเซียนและอินเดียมีศักยภาพ 

และเปqนท่ีคาดการณ7ของหลายฝxายว2า ประเทศท่ีคิดยGายฐานการผลิตจากจีนส2วนมากจะสนับสนุนใหGมาใชG

บริการอาเซียน อย2างไรก็ดี เกาหลีใตGพยายามเป�ดตลาดอาเซียน โดยเนGนเวียดนามและอินโดนีเซีย เน่ืองจาก

เห็นว2า มีศักยภาพมาก มีบริษัทเกาหลีอยู2มาก และผูGปฏิบัติงานมีความคุGนเคย แตกต2างจากไทย ซ่ึงเกาหลีใตGเห็น

ว2า เปqนตลาดของญ่ีปุxน 

 นอกจากการใชGเคร่ืองมือทางการทูตแลGว ท้ังญ่ีปุxนและเกาหลีใตGยังมุ2งเสริมสรGางความม่ันคงดGวย

เคร่ืองมือทางการทหารดGวย โดยเฉพาะอย2างย่ิง เพ่ือรองรับการแข2งขันทางยุทธศาสตร7ระหว2างสหรัฐอเมริกากับ

จีน กรณีของญ่ีปุxน รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอาเบะตGองการแกGไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 9 เพ่ือเสริมสรGางกองทัพท่ี

เขGมแข็งมากข้ึนในการรับมือกับภัยคุกคามสำคัญน่ันคือ จีนท่ีกำลังรุ2งเรือง แมGนายกรัฐมนตรีอาเบะจะลาออก

เน่ืองจากป�ญหาสุขภาพ แต2บุคคลท่ีจะมาดำรงตำแหน2งนายกรัฐมนตรีต2อไปน้ัน จะยังรักษาแนวทางน้ีเปqน

สำคัญ แต2อาจจะมีระดับมากนGอยแตกต2างกันตามแนวทางทางการเมืองของบุคคลผูGน้ัน ญ่ีปุxนจะเนGนพัฒนา

อาวุธยุทโธปกรณ7ของตนเองมากข้ึน โดยเนGนคุณภาพเปqนหลัก ส2วนแนวทางของเกาหลีใตGน้ันค2อนขGางแตกต2าง

คือ เนGนการซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ7จากพันธมิตรมากกว2าผลิตข้ึนมาเองเพ่ือแสดงความเขGมแข็งของประเทศ 

รัฐบาลมุนเพ่ิมงบประมาณกองทัพมากกว2ารัฐบาลก2อนหนGาถึงรGอยละ 3.4 นอกจากการซ้ืออาวุธแลGว 

งบประมาณส2วนน้ียังจัดสรรไวGสำหรับการจัดการภายในฐานทัพสหรัฐอเมริกาท่ีต้ังอยู2ในเกาหลีใตG ซ่ึงมีแผนยGาย

ออกภายในรัฐบาลมุน แต2ดGวยสถานการณ7การแข2งขันทางยุทธศาสตร7 สหรัฐอเมริกาจึงเห็นว2า การธำรงฐานทัพ

ไวGในเกาหลีใตG น2าจะมีประโยชน7ทางยุทธศาสตร7มากกว2า แมGทรัมป�กับมุนจะเห็นไม2ตรงกันเร่ืองการแบก

รับภาระค2าใชGจ2ายจากการมีฐานทัพก็ตาม 
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มิติความสัมพันธFด>านสังคมวัฒนธรรม 

 ในดGานสังคมวัฒนธรรม ท้ังญ่ีปุxนและเกาหลีใตGจะใชGการทูตสาธารณะ ซ่ึงประกอบดGวยการเผยแพร2และ

ส่ือสารขGอมูลระหว2างประเทศ การทูตวัฒนธรรมท่ีรวมการใชGกีฬา การศึกษา และการท2องเท่ียวเปqนเคร่ืองมือ

สำคัญในการสรGางภาพลักษณ7ท่ีดีของประเทศและขยายตลาดสินคGาและบริการของตนเองต2อไป แต2มีขGอ

แตกต2างตรงท่ีการทูตสาธารณะเพ่ือสรGางอำนาจโนGมนำของญ่ีปุxนจะเปqนไปเพ่ือฟ�¨นฟูและรักษาสถานะเดิม 

(Status Quo) โดยเนGนการสรGางความเช่ือม่ันระหว2างประเทศว2า ญ่ีปุxนยังคงมีบทบาทสำคัญอยู2 แต2บทบาทของ

ญ่ีปุxนก็ไม2ไดGเป�ดเผยชัดแจGงเท2ากับเกาหลีใตGซ่ึงใชGอำนาจโนGมนำเพ่ือมุ2งสู2สถานะใหม2คือ การเปqนอำนาจขนาด

กลาง (Middle Power) ของโลกท่ีสามารถมีบทบาทในการช้ีนำกำหนดวาระและประเด็นทางการเมืองระหว2าง

ประเทศอย2างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ในระยะส้ัน เกาหลีใตGยังคงเป�ดโอกาสใหGบริษัทเอกชนเปqนผูGนำการส2งวัฒนธรรมออกนอกประเทศผ2าน

ซีรีส7และภาพยนตร7ต2าง ๆ ดGวยช2องทางออนไลน7 และใหGประเทศต2าง ๆ ใชGโอกาสจากความนิยมเกาหลีไปสรGาง

โอกาสทางธุรกิจดังท่ีจะเห็นไดGจากรGานอาหารเกาหลีและการส2งอาหารเกาหลีถึงบGานในช2วงท่ีโรคโควิด-19 

ระบาดอย2างหนักในประเทศไทย ส2วนญ่ีปุxนน้ัน ความพยายามสรGางอำนาจโนGมนำในระยะส้ันน้ีอยู2ท่ีการจัดกีฬา

โอลิมป�กใหGสำเร็จ เพ่ือดึงดูดนักท2องเท่ียวในจำนวนมากพอท่ีจะกระตุGนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

ฟ�¨นฟูความเช่ือม่ันระหว2างประเทศผ2านการแสดงบทบาทและศักยภาพในการเปqนเจGาภาพกีฬาของมวล

มนุษยชาติ ซ่ึงจะช2วยเผยแพร2เร่ืองราวและภาพลักษณ7ท่ีดีของญ่ีปุxนใหGกลับคืนมาอีกคร้ังหน่ึง 

 ยุทธศาสตร7การทูตสาธารณะจะเปqนเคร่ืองมือทางการทูตสำคัญท่ีท้ังญ่ีปุxนและเกาหลีใตGใชGต2อเน่ือง 

โดยเฉพาะอย2างย่ิง ท2ามกลางการเปล่ียนแปลงของระเบียบโลกใหม2ในระยะกลาง (3-5 ป�) ซ่ึงในเวลาน้ัน มุนจะ

หมดวาระการเปqนประธานาธิบดีของเกาหลีใตG อาจมีการปรับประเด็นท่ีจะเปqนวาระทางนโยบายหลักของ

ประเทศ แต2การดำเนินการทูตสาธารณะจะยังคงดำเนินไปอย2างต2อเน่ือง ส2วนกรณีญ่ีปุxน นายกรัฐมนตรีอาเบะ

ตัดสินใจลาออกดGวยเหตุผลสุขภาพส2วนตัวและเหตุผลทางการบริหารราชการแผ2นดิน เน่ืองจากรัฐบาลบริหาร

สถานการณ7โรคโควิด-19 ไดGไม2น2าพอใจนักในสายตาชาวญ่ีปุxน ขณะเดียวกัน ผูGประกอบการชาวญ่ีปุxนเร่ิมหมด

หวังกับการมีโอกาสเปqนเจGาภาพจัดการแข2งขันกีฬาโอลิมป�กแลGว ซ่ึงภาวะผูGนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม2จะเปqน

ป�จจัยสำคัญท่ีกำหนดความเปล่ียนแปลงของญ่ีปุxนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว แต2บริบทและเง่ือนไขเบ้ืองตGน

น้ันไม2แตกต2างจากรัฐบาลอาเบะมากนักน่ันคือ การแข2งขันทางยุทธศาสตร7ระหว2างมหาอำนาจ การจัดวาง

ความสัมพันธ7ระหว2างญ่ีปุxนกับจีน สถานการณ7เศรษฐกิจถดถอย และการฟ�¨นฟูความเช่ือม่ันของผูGบริโภค

ภายในประเทศ 

 ในทรรศนะของเสกสรรในฐานะท่ีทำงานวิจัยดGานอำนาจโนGมนำและการทูตสาธารณะเห็นว2า ประเทศ

ไทยควรใชGประโยชน7จากความนิยมญ่ีปุxนและเกาหลีใตGท่ีมีอยู2ท่ัวโลกในการสรGางความร2วมมือเชิงหุGนส2วนหรือ
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พันธมิตรทางธุรกิจ ดังตัวอย2างของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยท่ีดำเนินการเจรจาความร2วมมือกับ

องค7กรส2งเสริมการคGาแห2งประเทศญ่ีปุxน (JETRO) และองค7กรส2งเสริมการคGาแห2งประเทศเกาหลีใตG (KOTRA) 

เสกสรรเห็นว2า แนวทางดังกล2าวมีขGอดีในหลายระดับ ในระดับประเทศ เปqนการประสานประโยชน7ทาง

ยุทธศาสตร7 ไทยเก2งเร่ืองบริการท่ีตGองใชGฝ�มือ การเกษตร และสุขภาพ ญ่ีปุxนเกาหลีใตGเก2งเร่ืองเทคโนโลยีและมี

เงินทุนก็มาร2วมมือกัน ในระดับธุรกิจ เปqนการขยายโอกาสทางธุรกิจและแบ2งป�นเทคนิคและขGอมูล ในภาพรวม 

ประเทศไดGหาพันธมิตรท่ีมีศักยภาพและกระจายความเส่ียงออกจากความขัดแยGงระหว2างสหรัฐอเมริกากับจีน

ดGวย อย2างไรก็ดี ขGอมูลจากการสัมภาษณ7นักการทูต นักธุรกิจ และนักวิชาการระบุตรงกันว2า แนวทางการเจรจา

ของนักธุรกิจเกาหลีใตGไม2ค2อยสอดคลGองกับนักธุรกิจไทยหรือหุGนส2วนในระดับทGองถ่ินมากนักคือ ตGองการคำตอบ

ในเวลาท่ีรวดเร็วและชัดเจน ขณะท่ีนักธุรกิจญ่ีปุxนสามารถ “อดทนรอ” ไดGนานกว2านักธุรกิจเกาหลีใตG 

3.2 ฉากทัศน+เอเชียตะวันออก (ญี่ปุYนและเกาหลีใตQ) ในระเบียบโลกใหม, 

ระยะส้ัน (1-2 ป�) 

 ในดGานการเมืองระหว2างประเทศ ท2าทีและจุดยืนของญ่ีปุxนชัดเจนกว2าเกาหลีใตGคือ เห็นการผงาดของ

จีนเปqนภัยคุกคาม จึงใชGเคร่ืองมือต2าง ๆ เช2น ยุทธศาสตร7อินโด-แปซิฟ�ก เวทีความตกลงทางการคGาแบบพหุภาคี 

เพ่ือสกัดก้ันจีน แตกต2างจากเกาหลีใตGท่ีพยายามประสานประโยชน7ระหว2างสหรัฐอเมริกากับจีน และไม2เลือก

ขGางอย2างชัดเจน ขณะท่ีเกาหลีใตGมีเพียงนโยบายมุ2งเหนือใหม2กับนโยบายมุ2งใตGใหม2ท่ีเนGนการสรGางสัมพันธ7กับ

อาเซียน อินเดีย และเอเชียกลางเพ่ือกระจายความเส่ียงออกจากจีน ญ่ีปุxน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาเท2าน้ัน อีก

ท้ังนโยบายท้ังสองก็ยังไม2ปรากฏรูปธรรมอย2างชัดเจนดGวย นอกจากน้ี ท้ังสองประเทศยังมีความขัดแยGงทาง

การคGาระหว2างกัน ซ่ึงส2งผลกระทบต2อเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศ ความขัดแยGงท้ังหมดน้ีจะยังดำเนินต2อเน่ือง

ในระยะส้ัน เน่ืองจากรัฐบาลมุนจะหมดวาระในค.ศ. 2022 ส2วนญ่ีปุxนน้ันรอเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม2 ซ่ึงมี

แนวโนGมว2า นโยบายอาจไม2ไดGแตกต2างไปจากนายกรัฐมนตรีอาเบะมากนัก นอกจากน้ี การเลือกต้ัง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังเปqนอีกป�จจัยสำคัญท่ีส2งผลกระทบต2อฉากทัศน7ของประเทศในเอเชียตะวันออก

ท้ังสองประเทศน้ีดGวย 

 ในดGานเศรษฐกิจ จุดยืนและท2าทีทางการเมืองเช2นน้ีส2งผลกระทบต2อการปรับตัวของท้ังสองประเทศใน

ระเบียบโลกใหม2ดGวย เห็นไดGจากการท่ีรัฐบาลใหGเงินสนับสนุนการยGายฐานการผลิตของบริษัทญ่ีปุxนกลับ

ประเทศหรือออกมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG โดยมีเวียดนามเปqนเป�าหมายหลัก ไทยเปqนเป�าหมาย

รอง ท้ังญ่ีปุxนและเกาหลีใตGต2างไดGรับผลกระทบจากสถานการณ7การแพร2ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีทำใหG

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช2น การส2งออก การผลิต การก2อสรGางหยุดชะงัก อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ถดถอย ผูGบริโภคหันมาซ้ือของและทำกิจกรรมผ2านช2องทางออนไลน7มากข้ึน และจะเปqนภาวะปกติในช2วง 1-2 ป� 
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จนกว2าท้ังสองประเทศจะไดGใชGวัคซีนอย2างเปqนทางการ นอกจากน้ี ยังมีแนวโนGมว2า แรงงานไทยจะเดินทางกลับ

ประเทศไทยมากข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากสถานการณ7โรคโควิด-19 ในท้ังสองประเทศ 

ระยะยาว (3-5 ป�) 

 ในระยะกลาง รัฐบาลของท้ังสองประเทศมีแผนการปรับสู2ดิจิทัล และมีแนวโนGมขับเคล่ือนอย2าง

ต2อเน่ือง ซ่ึงมีขGอสังเกตว2า โครงการลงทุนส2วนใหญ2เปqนการพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐานและระบบนิเวศ 

(Hardware) โดยเนGนความร2วมมือระหว2างภาครัฐกับภาคเอกชนมากกว2าท่ีจะเปqนการพัฒนาระบบหรือ

โปรแกรม (Software) และบุคลากร (Peopleware) ซ่ึงดGานหน่ึงก็เปqนท้ังขGอจำกัดและจุดท่ีตGองพัฒนาต2อไปใน

อนาคต ท้ังญ่ีปุxนและเกาหลีใตGคือสองประเทศท่ีไดGรับการจัดอันดับใหGมีอำนาจโนGมนำสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย 

รัฐบาลท้ังสองจะดำเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพ่ือส2งเสริมอำนาจโนGมนำและสถานะของประเทศ และขยาย

ตลาดสินคGาและบริการของตนเองต2อไปอย2างแน2นอน อย2างไรก็ดี มีแนวโนGมว2า ความนิยมเกาหลีจะมีสูงกว2า

ญ่ีปุxน เน่ืองจากซีรีส7 ภาพยนตร7 และอาหารต2าง ๆ ของเกาหลีใตGตอบโจทย7การใชGชีวิตในช2วงล็อกดาวน7ดังท่ี

ปรากฏในประเทศไทย แตกต2างจากญ่ีปุxนซ่ึงภาพความรับรูGและเขGาใจไม2ไดGเพ่ิมข้ึนอย2างมีนัยสำคัญ ท่ีสำคัญกว2า

น้ัน กีฬาโอลิมป�กและพาราลิมป�กท่ีญ่ีปุxนควรไดGจัดในค.ศ. 2020 ก็เล่ือนออกไป ท้ังท่ีกิจกรรมดังกล2าวจะช2วย

ฟ�¨นฟูความนิยมและสถานะของญ่ีปุxนดังท่ีเคยมีมา การทูตสาธารณะเพ่ือสรGางอำนาจโนGมนำจึงเปqนเคร่ืองมือ

ทางการทูตและการเมืองท่ีสำคัญท่ีท้ังสองประเทศจะใชGอย2างต2อเน่ืองท้ังในระยะส้ันและระยะกลาง 

แผนภาพท่ี 4.5: ฉากทัศน7ท่ีเปqนไปไดGในมิติความสัมพันธ7กับญ่ีปุxน 
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แผนภาพท่ี 4.6: ฉากทัศน7ท่ีเปqนไปไดGในมิติความสัมพันธ7กับเกาหลีใตG 

 

3.3 ท,าที (จุดยืน) ของประเทศไทย ต,อเอเชียตะวันออก (ญี่ปุYนและเกาหลีใตQ) 

 - ญ่ีปุxนและเกาหลีใตGเปqนประเทศมหาอำนาจและอำนาจขนาดกลางท่ีไดGรับผลกระทบท้ังดGานการเมือง

และเศรษฐกิจจากการแข2งขันทางยุทธศาสตร7ระหว2างสหรัฐอเมริกากับจีนเช2นเดียวกับไทย อยู2ในช2วงปรับตัว

และแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการตอบสนองบริบทดังกล2าว ไทยจึงควรพิจารณาท้ังสองประเทศเปqน “ผูG

ร2วมชะตากรรม” เปqน “หุGนส2วน” หรือ “พันธมิตร” ท่ีสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศไปสู2ระเบียบโลกใหม2 

 -  ในดGานการเมือง ญ่ีปุxนและเกาหลีใตGเห็นพGองและสนับสนุนไทยในการใชGเวทีพหุภาคี เช2น อาเซียน 

เพ่ือประสานประโยชน7 และลดความตึงเครียดของการแข2งขันทางยุทธศาสตร7 

 - ในดGานเศรษฐกิจ ผูGบริโภคในสองประเทศสนใจสินคGาและบริการของไทยท่ีโดดเด2น เช2น การแพทย7 

อาหาร การท2องเท่ียว อยู2แลGว และมีกำลังซ้ือสูง ดังน้ัน ไม2ว2าจะเกิดอะไรข้ึน ญ่ีปุxนและเกาหลีใตGคือ หุGนส2วนทาง

เศรษฐกิจท่ีสำคัญท่ีไทยตGองสนใจ ติดตาม และรับฟ�งมุมมองอย2างใกลGชิด 

 - สำหรับสงครามการคGาของท้ังสองประเทศน้ัน ท2าทีของไทยและอาเซียนต2างชัดเจนมาตลอดว2า ไม2

เลือกขGาง ไม2ทำกรณีพิพาทใหGเปqนประเด็น ไทยควรยืนยันท2าทีเช2นน้ีต2อไป พรGอมกับใหGกำลังใจใหGท้ังสอง

ประเทศสามารถคล่ีคลายความขัดแยGงน้ีไดG (หากจำเปqน) 
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3.4 ขQอเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติความสัมพันธ+ไทย-เอเชียตะวันออก (ญี่ปุYนและเกาหลีใตQ) 

• ในดGานการเมือง-ความม่ันคง ไทยควรใชGนโยบาย “Thailand-ASEAN Plus One (TAPO)” เชิญชวน

ญ่ีปุxนและเกาหลีใตGมาร2วมเปqน “หุGนส2วนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” ซ่ึงเปqนแนวทางท่ีไทยผลักดันในช2วง

การเปqนประธานอาเซียนเม่ือค.ศ. 2018 เน่ืองจากท้ังสองประเทศมีวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยู2แลGว 

วาระน้ีเองท่ีจะช2วยปรับความขัดแยGงใหGกลายเปqนความร2วมมือทางยุทธศาสตร7ดังท่ีไทยเคยเสนอใน 

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific 

• ในดGานเศรษฐกิจ ไทยควรผลักดัน TAPO ใหGเปqนตัวแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคหลัง

สถานการณ7โรคโควิด-19 ผ2านกรอบความร2วมมืออาเซียนบวกสาม กรอบความร2วมมือแม2โขงบวก

ญ่ีปุxน/เกาหลีใตG และขGอตกลงการคGาเสรีต2าง ๆ เพ่ือดึงจุดเด2นของแต2ละประเทศออกมาใชG เช2น ใชG

เทคโนโลยีของญ่ีปุxน ใชGทรัพยากรมนุษย7ของเกาหลี โดยเนGนประเด็นท่ีมีความสำคัญเร2งด2วนก2อน เช2น 

การพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐาน การเปล่ียนผ2านสู2ดิจิทัล 

• ทีมประเทศไทยควรจัดกิจกรรมโต½ะกลมประเทศไทย (Thai Roundtable) เพ่ือเป�ดโอกาสใหGชาวญ่ีปุxน

และเกาหลีใตGสามารถเรียนรูG สัมผัส และมีประสบการณ7เก่ียวกับความเปqนไทย เช2น ชมภาพยนตร7ไทย 

ชิมอาหารไทย เรียนรูGศิลปะไทย นวดไทย ฯลฯ ท่ีสถานเอกอัครราชทูตสัปดาห7ละ 1 คร้ัง เพ่ือใหGชาว

ญ่ีปุxนและเกาหลีใตGรูGจักประเทศไทยมากข้ึน โดยอาศัยความร2วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชน 

ไม2ว2าจะเปqนนักธุรกิจไทย นักศึกษาไทยท่ีอาศัยอยู2ในญ่ีปุxนและเกาหลีใตGใหGเขGามามีส2วนร2วมกับทีม

เผยแพร2ความเปqนไทยและสรGางความภูมิใจในชาติไปดGวยกัน 

• ในดGานสินคGาและบริการ ไทยควรส2งเสริมการเป�ดกิจการรGานอาหารไทยไม2ว2าจะโดยคนไทยหรือคน

ทGองถ่ิน และสรGางเครือข2ายผูGประกอบการรGานอาหารไทย ส2งออกวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ7อาหารสำเร็จรูป 

และเคร่ืองด่ืมไทยท่ีมีรสชาติถูกปากคนทGองถ่ิน เช2น ชาไทย น้ำจ้ิมอาหารทะเลท่ีปรับรสไม2ใหGจัดมาก สู2

ญ่ีปุxนและเกาหลีใตGใหGมากข้ึน และส2งเสริมแพ็คเกจการท2องเท่ียวเชิงประสบการณ7ท่ีตอบโจทย7

นักท2องเท่ียวเฉพาะกลุ2มจากสองประเทศน้ีใหGมากข้ึน 

• ในดGานการแลกเปล่ียนทรัพยากรมนุษย7 ไทยควรเป�ดโอกาสใหGบุคลากรชาวญ่ีปุxนและเกาหลีใตGท่ีมี

ความรูGความสามารถดGานท่ีประเทศไทยยังขาด เช2น เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือบุคลากรท่ีสามารถช2วย

ประเทศไทยสรGางช่ือเสียงไดGใหGไดGรับอนุญาตตรวจลงตรา (วีซ2า) ท่ีใหGพำนักอยู2ในประเทศไทยไดGอย2าง

ต2อเน่ืองยาวนานข้ึน และเป�ดโอกาสใหGบุคลากรเหล2าน้ีสามารถเปล่ียนสถานะไปสู2ผูGพำนักถาวรหรือ

เปล่ียนสัญชาติไดGง2ายข้ึน หากผ2านการทดสอบ 

 



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

 

238 

4. ฉากทัศน+ ท,าที จุดยืน ของประเทศไทย ต,อความสัมพันธ+ไทย-ภูมิภาคตะวันออกกลางและ

โลกมุสลิม และโลกมลาย ู

4.1 สถานะปGจจุบันของภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกมุสลิม และโลกมลาย ู

นัยสำคัญของโลกมุสลิมมีความเก่ียวขGองโดยตรงกับมิติของความสัมพันธ7ระหว2างประเทศเน่ืองจาก

ป�จจุบันมีการนำประเด็นความแตกต2างทางเช้ือชาติ (Sectarianism) ความเช่ือและชาติพันธ7มาสู2การปลุก

กระแสชาตินิยมในภูมิภาคอย2างท่ีไม2ปรากฎมาก2อนจนนำมาสู2การสรGางความขัดแยGงระหว2างประเทศในโลก

มุสลิมอย2างต2อเน่ือง การแข2งขันในเวทีระหว2างประเทศของโลกมุสลิมจะตGองเขGาใจ 3 ประเทศหลักท่ีเปqนคู2แข2ง

กันในภูมิภาค คือ ซาอุดีอาระเบีย อิหร2าน และตุรกี ดGวยเหตุน้ี บทบาทขององค7การความร2วมมือระหว2าง

ประเทศ (Organization of Islamic Cooperation) แมGจะมีประเทศมุสลิมถึง 57 ประเทศแต2ก็ยังไม2แสดงใหG

เห็นถึงความเปqนไปไดGต2อเอกภาพของประเทศโลกมุสลิมโลกมุสลิม หรือกล2าวอีกนัยหน่ึงว2า OIC ไม2ใช2องค7การมี

บทบาททางการเมือง นอกจากน้ี ความอ2อนแอของรัฐในตะวันออกกลาง ก็เปqนอีกหน่ึงป�จจัยท่ีนำมาสู2

ผลกระทบในดGานความม่ันคงท่ีทำใหGตัวแสดงอ่ืน ๆ อาทิ กลุ2มก2อการรGายหรือกลุ2มท่ีเห็นต2างจากรัฐเขGามามี

บทบาทมากกว2ารัฐ  

การปรับตัวของโลกมุสลิมในระเบียบโลกใหม2 จึงเปqนเร่ืองทGาทายท้ังในมิติดGานความสัมพันธ7ระหว2าง

ประเทศ ความม่ันคง และเศรษฐกิจจนนำมาสู2แผนการปรับตัวท้ังในช2วงระยะส้ันและระยะยาว อันเน่ืองมาจาก

สภาพทางการเมืองและความสัมพันธ7ระหว2างประเทศท่ียังไม2น่ิง ตลอดจนสภาวะการเส่ือมถอยของราคาน้ำมัน

ท่ีเปqนตัวเร2งสำคัญในการปรับตัวของกลุ2มประเทศโลกมุสลิม ส2งผลต2อแนวโนGมในการพ่ึงพารายไดGจากตนเอง

และป�จจัยอ่ืน ๆ มากข้ึน ท้ังในแง2ของการส2งเสริมการท2องเท่ียว และการเปqนศูนย7กลางทางการเงินและการ

ลงทุน 

การปรับเปล่ียนในแต2ละมิติจำเปqนตGองเขGาใจถึงสภาวะของการเปล่ียนแปลงดุลอำนาจในตะวันออก

กลางซ่ึงถือเปqนตัวแปรสำคัญ โดยท่ีประเทศในตะวันออกกลางท่ีเคยพ่ึงพาสหรัฐอเมริกากำลังปรับเปล่ียน

ทิศทางสู2การพ่ึงพามหาอำนาจใหม2อย2างมีนัยสำคัญ ไม2ว2าจะเปqนในดGานความม่ันคงและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

บทบาทของรัสเซียและจีนในตะวันออกกลาง ดGวยเหตุน้ีสหรัฐอเมริกาจึงไม2ใช2มหาอำนาจเด่ียวในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง (ศราวุฒิ อารีย7, โลกมุสลิมในระเบียบโลกใหม2 : นัยต2อประเทศไทย, 2563) ในขณะท่ีบทบาท

ของรัสเซียในตะวันออกกลางก็เห็นไดGชัดจากกรณีการแกGไขป�ญหาความขัดแยGงในซีเรีย และการสนับสนุน

รัฐบาลซีเรียต2อสูGกับกลุ2มกบฏ จนทำใหGฝxายรัฐบาลซีเรียกลับมาอยู2ในสถานะท่ีไดGเปรียบทำใหGการดำเนิน

ประเทศของประธานาธิบดีบาชาร7 อัลอัสซาด ต2อการแกGไขป�ญหาในซีเรียยังคงอยู2ในอำนาจในฐานะผูGนำสูงสุด

ของประเทศไดG ในขณะท่ีจีนก็เปqนอีกหน่ึงประเทศท่ีผลักดันโครงการต2าง ๆ ในภูมิภาคแห2งน้ี ทำใหGหลาย
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ประเทศใหGความสำคัญต2อการทำขGอตกลงทางเศรษฐกิจ ปฐมพงษ7 โพธ์ิประสิทธินันท7 (ปฐมพงษ7 โพธ์ิประสิทธิ

นันท7, จีน-อิหร2านตกลงร2วมมือกันทางเศรษฐกิจ, 2563) ไดGวิเคราะห7ว2า ในขณะท่ีอเมริกากำลังหาเร่ืองทำ

สงครามกับจีน จีนและอิหร2านไดGร2วมลงนามขGอตกลงความร2วมมือทางเศรษฐกิจบนเสGนทางสายไหมใหม2มีมูลค2า 

4,000 ลGานดอลล2าร7สหรัฐ โดยจีนจะเนGนไปลงทุนดGานพลังงานและพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐานในอิหร2านใหGมี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ียังมีกลุ2มกGอนของประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางท่ีหันมาสู2การพ่ึงพาจีน ไม2ว2าจะ

เปqนซีเรีย ลิเบีย อิรัก เลบานอน ก็จะทำใหGจีนมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากย่ิงข้ึนตามมาดGวย ดGวยเหตุน้ีการ

เปล่ียนดุลอำนาจในตะวันออกกลางจึงมีอิสระในการการดำเนินนโยบายต2างประเทศไดGอย2างเสรีมากย่ิงข้ึน  

ประเทศในตะวันออกกลางถึงแมGว2าจะเปqนประเทศมุสลิมดGวยกัน แต2ประเด็นต2อการดำเนินนโยบายกับ

อิสราเอลกลับเร่ิมเห็นทิศทางท่ีไม2สอดคลGองกัน ความขัดแยGงท่ียืดเย้ือระหว2างปาเลสไตน7และอิสราเอล และการ

เลือกข้ัวอำนาจอาจเปqนตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีทำใหGเอกภาพของประเทศในตะวันออกกกลางลGมเหลว มีแบ2งฝ�กแบ2งฝxาย

กันอย2างชัดเจน ดGวยเหตุน้ีหากพิจารณาการเปล่ียนผ2านของกลุ2มประเทศในตะวันออกกกลางในระยะส้ันใน

บริบททางการเมืองจึงสามารถแบ2งออกไดGเปqน 2 กลุ2ม คือ กลุ2มปฏิวัติใหม2 revisionist (ประเทศท่ีใชGระบอบ

ประชาธิปไตย) และกลุ2มอนุรักษ7นิยม (ประเทศท่ีใชGระบอบกษัตริย7) แต2ตัวแปรสำคัญของการเปล่ียนแปลงของ

ท้ังสองกลุ2มน้ี คือ กลุ2มภารดรภาพมุสลิม (Muslim brotherhood) ท่ียังคงเปqนตัวขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองในตะวันออกกลางอยู2อย2างต2อเน่ือง ท้ังสองกลุ2มน้ีจึงกลายเปqนกลุ2มท่ีขัดแยGงกันเองในภูมิภาค โดย

กลุ2มอนุรักษ7นิยมมองว2า การขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของกลุ2มภารดรภาพมุสลิมจะส2งผลต2อ

ความม่ันคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง และนำมาสู2การกล2าวอGางท่ีไม2ชอบธรรมว2า เปqนกลุ2มขบวนการก2อการ

รGาย 

อย2างไรก็ตาม มาโนชย7 อารีย7 กลับวิเคราะห7ว2า ตัวช้ีวัดของภูมิภาคตะวันออกกลางน้ันอาจตGอง

พิจารณาถึงการดำเนินนโยบายของประเทศซาอุดีอาระเบียเปqนหลัก นอกจากจะเปqนประเทศท่ีมีสถานท่ีสำคัญ

ของศาสนาอิสลามแลGว ยังเปqนประเทศท่ีคุมอำนาจประเทศอ่ืน ๆ ดGวย โดยเฉพาะประเทศท่ีมีฐานะร่ำรวย อาทิ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรต การ7ตGา บาห7เรน โอมาน คูเวต ซ่ึงลGวนแลGวแต2เปqนกลุ2มประเทศความร2วมมืออ2าวอาหรับ 

(Gulf Cooperation Council) และกลุ2มประเทศสมาชิกส2วนใหญ2ของ OIC ดังน้ันป�จจัยท่ีมีผลต2อการ

เปล่ียนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางจึงข้ึนอยู2กับประเทศซาอุดีอาระเบีย (มาโนชญ7 อารีย7, โลกมุสลิมใน

ระเบียบโลกใหม2 : นัยต2อประเทศไทย, 2563) 

ถึงแมGกระน้ันปฏิเสธไม2ไดGว2าซาอุดีอาระเบียคือประเทศพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาต้ังแต2อดีต

จนถึงป�จจุบัน แต2การเปล่ียนผ2านของระเบียบโลกใหม2 ทำใหGเห็นถึงทิศทางและแนวโนGมของการเปล่ียนแปลง

ของซาอุดีอาระเบียท่ีตGองพ่ึงพามหาอำนาจอ่ืน ๆ เขGามาทดแทนความเส่ือมถอยของสหรัฐอเมริกาในป�จจุบัน 

ในขณะท่ีซาอุดีอาระเบียก็ยังตGองเผชิญกับอิทธิพลของอิหร2านในภูมิภาคท่ีมากข้ึนอย2างต2อเน่ือง โดยเฉพาะ
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ขGอตกลงนิวเคลียร7ระหว2างสหรัฐอเมริกากับอิหร2านในช2วงปลายป� 2013 และกฎหมายการเอาผิดต2อผูGท่ี

สนับสนุนการก2อการรGาย ซ่ึงทำซาอุดีอาระเบียเร่ิมมีความกังวลว2า ความสัมพันธ7กับสหรัฐอเมริกาอาจไม2ใช2

ทางเลือกสุดทGายของซาอุดีอาระเบียอีกต2อไป การแสวงหามหาอำนาจอ่ืน ๆจึงเปqนเร่ืองท่ีจำเปqนในยุคป�จจุบัน 

ดGวยเหตุน้ี การเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ7ระหว2างซาอุดีอาระเบียกับสหรัฐอเมริกาจึงส2งผลต2อการ

เปล่ียนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางดGวย 

อิหร2านเปqนอีกหน่ึงประเทศท่ีมีความสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง แมGว2าจะไม2ใช2ประเด็นท่ีแสดง

บทนำของโลกมุสลิมดGวยเง่ือนไขของความแตกต2างระว2างนิกาย กล2าวคือ ประเทศอิหร2านเปqนผูGนำของนิกาย

ชีอะห7 ซ่ึงกลุ2มประเทศมุสลิมส2วนใหญ2ยึดถือตามหลักนิกายสุหน่ี ในท่ีน่ีอิหร2านจึงมักถูกมองในแง2ลบจากการ

สรGางมายาคติจากฝxายตรงขGาม และไปพรGอมกับกลุ2มประเทศตะวันตกอย2างสหรัฐอเมริกา อิหร2านจึงตกเปqน

จำเลยของโลกมุสลิมท่ีถูกมองขGามความสำคัญ ท้ังท่ีจริงแลGวอิหร2านเคยเปqนประเทศหน่ึงท่ีมีความสัมพันธ7ท่ี

ใกลGชิดกับสหรัฐอเมริกาในช2วงก2อนการปฏิวัติในป� 1979 ดGวยมิติทางการเมืองอิหร2านจึงกลายเปqนประเทศท่ี

ตGองพ่ึงพาความม่ันคงของตนเอง และสรGางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะจีนและรัสเซีย 

 เม่ือมองถึงการแข2งขันระหว2างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแลGว ตุรกีถือเปqนประเทศท่ีตGองใหG

ความสำคัญในสถานะป�จจุบัน เน่ืองจากประเทศตุรกีถือเปqนประเทศมุสลิมท่ีกGาวหนGาท้ังในดGานความม่ันคง 

การคGา และยังเปqนประเทศท่ีมีจุดยุทธศาสตร7สำคัญท่ีเช่ือมระหว2างเอเชียและยุโรป ความโดดเด2นของตุรกีคือ

การผลักดันเร่ืองความเปqนมนุษยธรรมโดยเฉพาะชาวมุสลิมท่ีไดGรับผลกระทบท่ัวโลก ยาสมิน ซัตตาร7 ไดG

วิเคราะห7ว2า เม่ือตุรกีมีจุดเด2นในเร่ืองของท่ีต้ังทางภูมิศาสตร7ท่ีเช่ือมระหว2างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ตลอดจน

การแสดงบทนำต2อประเทศโลกมุสลิม การกระชับความสัมพันธ7ระหว2างไทยกับตุรกีจึงเปqนเร่ืองท่ีควรตระหนัก

และใหGความสำคัญย่ิง โดยเฉพาะความร2วมมือในดGานการสนับสนุนความเปqนมนุษยธรรมท่ีตุรกีกำลังดำเนินอยู2 

(ยาสมิน ซัตตาร7, โลกมุสลิมในระเบียบโลกใหม2 : นัยต2อประเทศไทย, 2563)  ท้ังน้ีจึงเปqนโอกาสสำคัญท่ีจะทำ

ใหGประเทศเจาะตลาดและต2อยอดทางเศรษฐกิจกับโลกมุสลิมไดGมากย่ิงข้ึน อย2างไรก็ตามถึงแมGว2าอุตสาหกรรม

ฮาลาลของไทยท่ีมีอยู2น้ัน ยังคงตGองพัฒนาและสรGางความเช่ือม่ันใหGเทียบเท2ากับประเทศมุสลิมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ

อย2างย่ิงมาเลเซียและอินโดนีเซีย ดังน้ันตุรกีจึงเปqนทางเลือกสำคัญและกุญแจสู2ของภูมิภาคตะวันออกกลางใน

ระยะส้ันท่ีประเทศไทยควรเนGนการกระชับความสัมพันธ7ในมิติต2าง ๆ ท้ังในดGานเศรษฐกิจ การคGา การลงทุน 

และการปฏิสัมพันธ7ระหว2างประชาชนกับประชาชนใหGมากข้ึนอีกดGวย ท้ังน้ีหากการดำเนินนโยบายของไทยต2อ

การกระชับความสัมพันธ7กับตุรกีเปqนความเส่ียงนGอยท่ีสุด และน2าจะเปqนประเทศท่ีไม2ส2งผลกระทบต2อ

ความสัมพันธ7กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 

 ดGวยเหตุน้ีประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร2าน และตุรกีท่ีแสดงบทบาทนำในโลกมุสลิมจึงเกิดขGอกังวลใน

สภาวะของการไม2ไวGวางใจสหรัฐอเมริกา การขับเคล่ือนนโยบายต2างประเทศจึงตGองปรับเปล่ียนไปตาม
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สถานการณ7ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยจะตGองพ่ึงพาตนเองในดGานความม่ันคง และสรGางความสัมพันธ7ทางเศรษฐกิจ

กับประเทศมหาอำนาจอ่ืน ๆ มากข้ึนโดยเฉพาะจีนและรัสเซีย 

มิติสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศโลกมุสลิมมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เฉพาะในพ้ืนท่ีตะวันออกกลางกลุ2ม

ประเทศมุสลิมสามารถแบ2งออกความแตกต2างทางสังคมและวัฒนธรรมอย2างนGอย 3 กลุ2มใหญ2 คือ ชาวอาหรับ 

ชาวเติร7ก และชาวเปอร7เซีย แมGว2าท้ัง 3 กลุ2มน้ีจะนับถือศาสนาเดียวกัน แต2ก็ยังแสดงใหGเห็นถึงความแตกต2าง

ทางเช้ือชาติท่ียังคงรักษาอัตลักษณ7ท่ีโดดเด2นของตนเองบนพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีและประวัติศาสตร7 ดGวยเหตุน้ี การ

ทำความเขGาใจเก่ียวกับโลกมุสลิมในเชิงวัฒนธรรม จึงไม2ใช2เฉพาะเร่ืองของศาสนาเท2าน้ัน แต2ตGองทำความเขGาใจ

กับความแตกต2างทางชาติพันธ7และความแตกต2างท่ีหลากหลาย 

สังคมและวัฒนธรรมของอาหรับ  

 คำว2า “อาหรับ” บ2งบอกถึงชาติพันธุ7ท่ีส2วนใหญ2นับถือศาสนาอิสลาม และถึงแมGว2าจะพูดภาษาเดียวกัน 

แต2ก็ไม2ไดGหมายความว2าจะเปqนผูGท่ีนับถือศาสนาอิสลามท้ังหมด หากจะทำความเขGาใจกับสถานะทางสังคมและ

วัฒนธรรมของชาวอาหรับ คงตGองเขGาใจพ้ืนฐานของศาสนาอิสลามมาเปqนตัวประกอบท้ังในเร่ืองวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีปฏิบัติ และความเช่ือดGวย แน2นอนว2าสังคมและวัฒนธรรมของอาหรับมีความแตกต2างไปจากกลุ2ม

ชาวตะวันตก และชาวตะวันออก และเปqนกลุ2มท่ีมักถูกเรียกว2าว2าเปqนสังคมอนุรักษ7นิยม แต2ในความเปqนจริงแลGว

วิถีการปฏิบัติในทุก ๆ อย2างจะตGองเปqนไปตามกรอบของศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมและประเพณีจึงสอดคลGอง

กับหลักการของศาสนา แมGกระน้ันการทำความเขGาใจเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมของอาหรับยังถือเปqนเร่ืองท่ี

สลับซับซGอน และเขGาใจยากท้ังในเร่ืองของภาษา แมGว2าจะใชGภาษาอาหรับในการส่ือสาร แต2ความแตกต2างของ

สำเนียงและวิถีการพูดก็แสดงใหGเห็นถึงความแตกต2างของผูGคนในแต2ละพ้ืนท่ี 

 โดยท่ัวไปแลGว ชาวอาหรับถือเปqนกลุ2มชนท่ีเคร2งครัดต2อหลักการของศาสนาอิสลามอย2างมาก ดGวยเหตุ

น้ีขGอหGามต2าง ๆ ท่ีศาสนาไม2อนุมัติจึงกลายเปqนระเบียบปฏิบัติของชาวอาหรับดGวย โดยเฉพาะในเร่ืองอาหารการ

กินท่ีจะตGองไดGรับการรับรองดGวยกรรมาวิถีท่ีศาสนารับรอง (ฮาลาล) การแต2งกายท่ีตGองแต2งตัวมิดชิดต้ังแต2

ศีรษะจรดสGนเทGา ศาสนาอิสลามจึงมีอิทธิพลต2อชีวิตประจำวัน ย่ิงไปกว2าน้ันการปฏิบัติตนตามขGอจำกัดของ

ศาสนามักจะถูกมองว2าถูกมองว2าเปqนกลุ2มเคร2งจารีต และอาจถูกเช่ือมโยงกับกลุ2มก2อการรGายท่ีมักมีอุดมการณ7

สุดโต2งทางศาสนา 

 อย2างไรก็ตาม การปรับเปล่ียนทางสังคมของชาวอาหรับในป�จจุบันกลับมีทิศทางท่ีเป�ดกวGางมากข้ึน ท้ัง

ในแง2ของการเพ่ิมสิทธิใหGกับสตรี และการปรับตัวใหGเขGาสู2ยุคการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เห็นไดGชัดจาก
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ประเทศท่ีร่ำรวยในตะวันออกกลางท่ีกำลังถูกกลืนความเปqนด้ังเดิมของตนเองดGวยอิทธิพลของตะวันตกมากข้ึน 

ชาวอาหรับกำลังอยู2ในช2วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือเขGาสู2ความทันสมัยในแง2เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

แต2ก็ไม2ไดGส2งผลกระทบต2อประเพณี ความเปqนอยู2 วัฒนธรรมของชาวอาหรับ ท้ังในดGานทัศนคติทางสังคมยังคง

ดำรงอยู2ในระดับท่ีเสมอตGนเสมอปลาย อย2างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวอาหรับ

ยังจำเปqนตGองใหGความสำคัญการตระหนักรูGเร่ืองมารยาทสังคม อาทิ การน่ังย่ืนเทGาไปทิศทางของคู2สนทนา การ

ไม2จับมือทักทาย ถ2ายรูปท่ีจำเปqนตGองไดGรับอนุญาตก2อน หGามใชGมือซGายเด็ดขาดระหว2างการรับประทานอาหาร 

การสัมผัสจากสัตว7เล้ียง (สุนัข) ดGวยเหตุน้ีมารยาททางวัฒนธรรมของชาวอาหรับในการดำรงชีวิต จึงเปqนเร่ือง

จำเปqนท่ีควรรูG เพ่ือแสดงใหGเห็นถึงการเคารพและใส2ใจ ตระหนักรู2ก2อนท่ีจะดำเนินธุรกิจใด ๆ กับชาวอาหรับ 

(เรียนรูGวัฒนธรรมของชาวอาหรับ, ออนไลน7 https://www.aohronline.com, 2560) 

การสร>างความเข>าใจของไทยต*อมิติด>านสังคมและวัฒนธรรมของตุรกี 

ประเทศไทยและประเทศตุรกีมีความสัมพันธ7ระหว2างกันมาอย2างยาวนานนับต้ังแต2ช2วงยุคสมัยออตโต

มันท่ีเคยมีเช้ือพระวงศ7ของสยามในขณะน้ันเสด็จไปยังออตโตมัน ต2อมาเม่ือตุรกีไดGสถาปนาเปqนสาธารณรัฐ

ต้ังแต2ป� 1923 ก็เร่ิมขยายพ้ืนท่ีความสัมพันธ7กับประเทศอ่ืน ๆ สำหรับการสถาปนาความสัมพันธ7ทางการทูตกับ

ประเทศไทยน้ันเกิดข้ึนต้ังแต2ป� 1958 เปqนตGนมา หากพิจารณาในหGวงเวลาท่ีผ2านมา แมGความสัมพันธ7ระหว2าง

ตุรกีและประเทศไทยเขGาสู2ป�ท่ี 62 แลGว อย2างไรก็ตามความเขGาใจระหว2างกันยังนับไดGว2ามีไม2มากนัก ซ่ึงเห็นไดG

จากหลายมิติ นับต้ังแต2การมีงานศึกษาระหว2างกันไม2มากนัก รวมถึงการเยือนระหว2างผูGนำระหว2างกันก็มีไม2มาก

นักเช2นเดียวกัน ในแง2มุมของคนไทยอาจยังไม2เห็นถึงความสำคัญของประเทศตุรกีท่ีเร่ิมมีบทบาทเปqนผูGนำท่ี

ชัดเจนข้ึนในกลุ2มประเทศมุสลิมและแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง แต2ในอีกแง2มุมหน่ึงก็อาจจะมาจากการมอง

ของตุรกีท่ียังไม2เห็นถึงท2าทีท่ีชัดเจนในแง2ความสัมพันธ7ต2อประเทศไทยอย2างเห็นเด2นชัดเท2าประเทศมาเลเซีย

หรืออินโดนีเซียในภูมิภาคน้ี  

ในช2วงไม2ก่ีป�ท่ีผ2านมาน้ี ตุรกีเร่ิมเห็นถึงความสัมพันธ7ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตGท่ีชัดเจนมาก

ข้ึน เน่ืองจากศักยภาพของภูมิภาคแห2งน้ีเปqนอีกทางเลือกสำคัญของตุรกีท่ีตGองการแสวงหาพันธมิตรอ่ืน ๆ

นอกเหนือจากประเทศยุโรปและประเทศเพ่ือนบGาน ทำใหGส2งผลต2อความสัมพันธ7ระหว2างไทยและตุรกีเร่ิม

ปรากฏเห็นชัดในทิศทางท่ีดีมากข้ึน โดยเฉพาะในป� 2018 ซ่ึงเปqนป�ท่ีครบรอบความสัมพันธ7 60 ป�ระหว2างไทย

ตุรกี ไดGมีการจัดกิจกรรมส2งเสริมความสัมพันธ7ระหว2างกันในหลายมิติ ในป� 2019 ก็ไดGมีการสานต2อ

ความสัมพันธ7ท่ีเห็นชัดมากข้ึนไม2ว2าจะเปqนการเดินทางเยือนไทยของคณะนักธุรกิจและส่ือมวลชนตุรกี และไดG

รับทราบนโยบายดGานเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย ตลอดจนยุทธศาสตร7ของรัฐบาลในโครงการเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และโครงการการลงทุนขนาดใหญ2ของ

ไทย ต2อมายังไดGมีการลงนามความร2วมมือในกลุ2มสินคGายางพารา และผลิตภัณฑ7 สินคGาอาหาร ระหว2าง
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ภาคเอกชนไทยและตุรกี ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี กับ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว2าการกระทรวง

พาณิชย7 นอกจากน้ันแลGวประเทศไทยและตุรกีกำลังมีการเจรจาขGอตกลงการคGาเสรีระหว2างกัน ซ่ึงต้ังเป�าหมาย

ว2าจะแลGวเสร็จในป� 2021  

อย2างไรก็ตามในมิติความเขGาใจต2อมิติสังคมและวัฒนธรรมของตุรกีน้ัน จากการสังเกตการณ7ท่ีผ2านมา

อาจพบว2า คนไทยยังมีความเขGาใจไม2มากนัก บางส2วนยังเขGาใจว2าตุรกีเปqนหน่ึงในประเทศกลุ2มอาหรับและ

บางส2วนอาจมองภาพตุรกีเปqนหน่ึงในประเทศท่ีมีเหตุการณ7การก2อการรGายปรากฏ นอกจากน้ันความเขGาใจของ

คนไทยต2อตุรกียังมักมุ2งเนGนไปท่ีประเด็นเร่ืองการท2องเท่ียวและมองเห็นถึงสถานท่ีสวยงาม แต2อาจยังไม2เห็นถึง

ความเช่ือมโยงของประวัติศาสตร7ท่ีมีต2ออิทธิพลทางการเมืองของตุรกีในทุกวันน้ี ขณะเดียวกันการมองสังคม

ตุรกีเปqนสังคมท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงแต2ไม2ไดGมีการมองในมิติเร่ืองการทำงานเร่ืองมนุษยธรรมและ

เขGาใจองค7ประกอบเร่ืองราวทางการเมืองก็เปqนอีกหน่ึงแง2มุมท่ีน2าสนใจไม2นGอย ในไทยเองอิทธิพลของอำนาจ

ละมุนของตุรกีท่ีสะทGอนผ2านส่ือต2าง ๆ ในการนำเสนอเร่ืองราวของตุรกีก็ยังปรากฏไม2ชัดนักเท2ากับในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง แอฟริกา รวมถึงในแทบเอเชียกลางและบอลข2าน อย2างไรก็ตาม สำหรับกลุ2มมุสลิมไทยน้ันจะ

ต2างออกไป ภาพลักษณ7ของตุรกีสำหรับมุสลิมไทยนับไดGว2าปรากฏใหGเห็นเชิงบวกอย2างชัดข้ึน โดยเฉพาะ

ภายหลังจากการข้ึนมาสู2ตำแหน2งของพรรครัฐบาลป�จจุบัน (พรรคอัค) นับต้ังแต2ป� 2002 เปqนตGนมา   

ท้ังน้ี ทัศนคติของตุรกีท่ีมองมายังไทยเองก็ยังไม2เปqนเชิงบวกนัก ภาพลักษณ7ของประเทศไทยยังคง

มองเห็นในเร่ืองสถานท2องเท่ียวซ่ึงบางกลุ2มคนในตุรกีอาจจะช่ืนชอบ แต2บางกลุ2มก็อาจมองว2าสถานท่ีท2องเท่ียว

เหล2าน้ีอาจขัดกับแง2มุมทางศาสนา นอกเหนือจากน้ัน ประเด็นเร่ืองความขัดแยGงในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตG

ของไทย ก็ไดGถูกนำไปถ2ายทอดในแง2มุมท่ีมุสลิมเปqนผูGถูกกระทำ ทำใหGหลายคร้ังก็เกิดการต้ังคำถามเร่ืองการ

ดูแลชาวมุสลิมในไทยเองไม2นGอย แต2ในประเด็นน้ีเองไดGมีความพยายามจากหลายฝxายในการทำงานส2วนน้ีเพ่ือ

ลดท2าทีในการมองเร่ืองน้ีอย2างต2อเน่ือง (ยาสมิน ซัตตาร7, โลกมุสลิมในระเบียบโลกใหม2 : นัยต2อประเทศไทย, 

2563) 

ในมิติทางดGานสังคมและวัฒนธรรมตุรกีจัดว2าเปqนอีกหน่ึงประเทศหน่ึงท่ีมีวัฒนธรรม ประเพณี ความ

เช่ือทางศาสนาอันเปqนอัตลักษณ7ท่ีโดดเด2นของตนเอง แมGว2าจะเปqนประเทศมุสลิมแต2ตุรกีก็ยังดำรงไวGซ่ึงภาษา

เติร7กท่ีมีคู2กับประเทศตนเองอย2างยาวนาน ดGวยเหตุน้ีตุรกีจึงเปรียบเสมือนประเทศท่ีแยกตัวมาจากกลุ2ม

ประเทศอาหรับ และถูกยอมรับว2าเปqนผูGนำของโลกมุสลิมในยุคใหม2 พรGอมกับถูกขนานนามว2าเปqนประเทศ

มุสลิมสมัยใหม2 (Modern Islamic State) ป�จจุบันประเทศตุรกีใหGสิทธิกับสตรีมากข้ึนท้ังในเร่ืองของการทำงาน 

การปรับเปล่ียนวิถีของสตรีใหGมีสิทธิเท2าเทียมกับผูGชายมากข้ึน (ศาสนาและวัฒนธรรมประเทศตุรกี ออนไลน7, 

indexturkiye, 2562) 

การสร>างความเข>าใจของไทยต*อสังคมและวัฒนธรรมของอิหร*าน 
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ความสัมพันธ7ไทย-อิหร2านดำเนินมาอย2างยาวนานโดยเฉพาะทางประวัติศาสตร7 ต้ังแต2ศตวรรษท่ี 17 ใน

สมัยของสมเด็จพระนารายณ7 มหาราช แขกเปอร7เซียจึงเปqนท่ีรูGจักของคนไทยนับต้ังแต2น้ันมา เฉกอะหมัด ทำ

การคGาในสังคมอยุธยาจนรุ2งเรืองตลอดจนมีโอกาสช2วยปรึกษาราชการงานบGานเมืองท่ีเก่ียวกับการคGาขายและ

การเดินเรือกับราชสำนักสยามตลอดจนใหGคำปรึกษาดGานการอยู2ร2วมกันอย2างสันติในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 

ส2งผลใหGประชาชนชาวสยามมีวัฒนธรรมท่ีดีต2อกันและเรียนรูGการอยู2ร2วมกันในท2ามกลางความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและประเพณีและยังส2งผลใหGการคGาของราชสำนักอยุธยาเจริญข้ึนตามลำดับ 

การทำความเขGาใจต2อประเทศอิหร2านในมิติสังคม อาจจะเปqนการตระหนักรูGในวงท่ียังไม2กวGางนัก 

กล2าวคือ คนส2วนใหญ2จะรูGจักอิหร2านผ2านบริบทของการเปqนสังคมมุสลิมนิกายชีอะฮ7 ไม2เหมือนกับนิกายซุนน่ี ซ่ึง

เปqนกลุ2มมุสลิมหมู2มากในประเทศไทย และดGวยกระแสทางการเมืองจากป� 1979 จนถึงป� 2001 สังคมอิหร2านท่ี

คนไทยรูGจักโดยภาพรวมเปqนสังคมท่ีเคร2งครัด อนุรักษ7นิยม เปqนสังคมแห2งการปฏิวัติกลับกลายเปqนภาพลบท่ีทำ

ใหGเกิดความเขGาใจต2ออิหร2านในทิศทางท่ีสวนกับความเปqนจริง หรือแมGกระท่ังสังคมมุสลิมซุนน่ีในประเทศไทย

เองก็มีทัศนะคติท่ีเปqนลบกับอิหร2านดGวยเช2นกัน มายาคติต2าง ๆ กลายเปqนกำแพงกันความเขGาใจท่ีถูกตGอง 

สังคมและวัฒนธรรมของอิหร2านก็มีความคลGายคลึงกับประเทศมุสลิมอ่ืน ๆ แต2มีความพิเศษเฉพาะวัน

สำคัญทางศาสนา และความเช่ือของนิกายชีอะห7 อาทิ เทศกาลวันอาชูรออ7 (ในพิธีรำลึกถึงความตายของ

หลานชายท2านศาสดามูฮัมหมัด) ในขณะเดียวกัน อิหร2านเร่ิมแสดงบทบาทในการใชGอิทธิพลอ2อน (soft power) 

ผ2านการสานเสวนาอารยธรรมในรูปแบบต2าง ๆ ท้ังในแง2ของพหุวัฒนธรรมและศาสนา  

อิหร2านไดGมุ2งเนGนในการสรGางนวัตกรรมและเทคโนโลยีในดGานต2าง ๆ จนมีสถาบันวิจัยทางดGาน

วิทยาศาสตร7มากข้ึนตามมา อิหร2านเปqนท่ีรูGจักในดGานผูGนำทางดGานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกมุสลิม 

ดังน้ันการกระชับความสัมพันธ7กับอิหร2าน จึงเปqนเร่ืองท่ีไม2ควรมองขGาม แมGว2าจะมีประเด็นทางดGาน

ความสัมพันธ7ท่ีไม2ดีกับสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต2หากพิจารณาถึงมุมมองของคนไทย ประเทศอิหร2านถูกมองในมิติ

เชิงสรGางสรรค7มากข้ึน โดยเฉพาะเปqนประเทศร่ำรวยทางอารยธรรม มีความน2าสนใจในมิติทางวัฒนธรรม และมี

สถานท่ีท2องเท่ียวท่ีสวยงาม มุมมองทางดGานวัฒนธรรมอิหร2านต2อคนไทยในยุคป�จจุบันจึงถือว2าไดGรับความสนใจ

ค2อนขGางมาก มีสถาบันสอนภาษาเปอร7เซียอยู2หลายแห2ง ซ่ึงแสดงใหGเห็นถึงตัวช้ีวัดท่ีผูGประกอบการไทยมีความ

ตGองการท่ีจะไปลงทุนในอิหร2านมากข้ึน โดยเฉพาะการท2องเท่ียว ดGวยเหตุน้ีตัวช้ีวัดหน่ึงของการสรGางความ

เขGาใจของไทยต2ออิหร2าน คือ การเรียนภาษาเปอร7เซีย ในป� 2001-2008 ถือว2าเปqนโอกาสของอิหร2านท่ีสรGาง

ภาพลักษณ7ใหGคนไทยไดGเห็นสังคมอิหร2านเปqนสังคมแห2งการเรียนรูG เปqนสังคมมุ2งการพัฒนาทางดGานเทคโนโลยี 

เปqนสังคมแห2งการสมานฉันท7ระหว2างศาสนาและนิกาย จึงจะเห็นไดGว2าจุดเปล่ียนมุมมองของคนไทยต2อประเทศ

อิหร2านมีทัศนคติท่ีดีข้ึน (ประเสริฐ สุขศาสน7กวิน, โลกมุสลิมในระเบียบโลกใหม2 : นัยต2อประเทศไทย 2563) 
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4.2 ฉากทัศน+ของภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกมุสลิม และโลกมลายใูนระเบียบโลกใหม, 

4.2.1 ฉากทัศนFของภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกมุสลิม ในระเบียบโลกใหม* 

การเปล่ียนแปลงของโลกมุสลิมในป�จจุบันมีป�จจัยความทGาทายหลากหลายรูปแบบท้ังในเร่ืองของ

เอกภาพ การแข2งขันทางการเมืองระหว2างประเทศสู2หนทางของการเปqนมหาอำนาจในภูมิภาค ป�จจัยแทรกซGอน

ท้ังภายในและระหว2างประเทศ ภัยคุกขGามของกลุ2มนิยมความรุนแรง การก2อการรGาย และการเรียกรGองสู2การ

ปกครองในระบอบอิสลามอย2างเบ็ดเสร็จ ก2อใหGเกิดผลกระทบต2อเสถียรภาพในแง2ของความม่ันคง การเมือง 

และเศรษฐกิจของโลกมุสลิม 

 อย2างไรก็ตาม การจัดหมวดหมู2ของกลุ2มประเทศในโลกมุสลิม (ตะวันออกกลาง) ไดGฉายภาพท่ีชัดเจน

มากข้ึน จากการศึกษา พบว2า ประเทศมุสลิมแบ2งออกเปqนหลายข้ัวอำนาจ โดยมีป�จจัยภายนอกจากประเทศ

มหาอำนาจกำกับอยู2ท้ังในประเด็นความม่ันคง การเมืองและเศรษฐกิจ บทบาทของสหรัฐอเมริกาในโลกมุสลิม

ถือเปqนป�จจัยสำคัญต2อการแข2งขันความไดGเปรียบของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพ่ือเปqนมหาอำนาจใน

ภูมิภาค ในขณะท่ีรัสเซียและจีนกลายเปqนประเทศมหาอำนาจท่ีเขGามามีบทบาทในเชิงของความม่ันคงและ

เศรษฐกิจมากข้ึน ระเบียบโลกใหม2ของประเทศโลกมุสลิม จึงไม2ใช2แค2สหรัฐอเมริกาเพียงอย2างเดียว  

 ในขณะท่ีการแพร2ระบาดของโควิด-19 ส2งผลต2อการปรับตัวในแง2ของการพัฒนาดGานสาธารณสุข 

การแพทย7 และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร7 แสดงใหGเห็นถึงความร2วมมือในกรอบของภูมิภาคภายใตGบริบทของ

องค7การความร2วมมืออิสลาม (Organization of the Islamic Cooperation) แมGกระท้ังกลุ2มนิยมรุนแรงใน

ตะวันออกกลางก็ไดGรับผลกระทบอย2างมากดGวยเช2นกัน และสังเกตไดGว2าความรุนแรงท่ีมีมาอย2างต2อเน่ืองกลับมี

นGอยลงภายใตGสภาวะของสถานการณ7การแพร2ระบาดของโควิด-19 

 ฉากทัศน7ต2อไปของโลกมุสลิม จึงไม2ใช2เฉพาะการวิเคราะห7ประเด็นป�ญหาความขัดแยGงด้ังเดิม 

(Traditional Conflict) ท่ีรวมถึงความลGมเหลวของรัฐ การแบ2งแยก ความแตกต2างระหว2างสำนักคิดท้ังใน

รูปแบบแนวคิดโลกวิสัย (secularism) และแบบอิสลามนิยม (Islamism) รวมท้ังการแข2งขันทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลต2อความแตกแยกของชาติมุสลิมในตะวันออกกลางเท2าน้ัน โควิด-19 กับกลายเปqนตัวเร2งสู2การเปล่ียนแปลง

ในระเบียบโลกใหม2ท่ีส2งผลใหGกับประเทศมุสลิมท่ีตGองทบทวน และกลับมาต้ังหลัก คิดใหม2 ทำใหม2 และแสวงหา

โอกาสใหม2 ๆ เพ่ือความอยู2รอดของประชาชนในภูมิภาคแห2งน้ี  

 Yuval Noah นักประวัติศาสตร7ช่ือดังไดGอGางถึงการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ีว2า “พายุของความเลวรGายจะ

พัดผ2านไป มนุษยชาติจะยังดำรงชีวิตต2อไป พวกเราส2วนใหญ2จะมีชีวิตรอด แต2เราจำเปqนตGองอาศัยอยู2ในโลกท่ี

แตกต2างกัน” (www.reliefweb.int) คำกล2าวของ Noah สะทGอนใหGเห็นว2า แต2ละประเทศ แต2ละภูมิภาค 
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จำเปqนตGองมีวิถีชีวิตท่ีแตกต2างกันตามวิธีและความเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยู2กับสถานภาพและบทบาทของรัฐต2อการ

กำหนดทิศทางประเทศ ซ่ึงไม2สามารถจะยGอนกลับไปอยู2ในสถานะเดิมไดGอีกต2อไป การปรับตัวของแต2ละ

ประเทศในโลกมุสลิมจึงมีความสำคัญย่ิง 

 บทเรียนจากโควิด-19 ในโลกมุสลิมจึงสะทGอนใหGเห็นถึงบริบทของการจัดการระบบสาธารณสุขของ

ภาครัฐ การปรับตัวและการตัดสินใจของผูGนำประเทศท่ีชGาเกินไป ส2งผลใหGการต้ังรับไม2ทันท2วงที ขาดการเตรียม

ความพรGอม และนำมาสู2ความสูญเสียในมิติต2าง ๆ อย2างมหาศาล อิหร2าน ตุรกี และซาอุดีอาระเบีย แมGว2าจะเปqน

มหาอำนาจในภูมิภาค แต2กลับสะทGอนใหGเห็นความไม2พรGอมท้ังในดGานกายภาพและบุคลากรทางการแพทย7

ส2งผลใหGประเทศต้ังรับไม2ทัน ในขณะท่ีประเทศฐานะร่ำรวยอย2างสหรัฐอาหรับเอมิเรต กาตาร7 บาห7เรน และ

คูเวต ก็ไดGรับกระทบจากการแพร2ระบาดของโควิด-19 ไม2แพGกัน เน่ืองจากมีชาวต2างชาติและนักลงทุนท่ีอาศัยอยู2

เปqนจำนวนมาก การเคล่ือนยGายโดยไม2มีมาตรการณ7รองรับและระบบการคัดกรองท่ีดี จึงทำใหGสถานการณ7

ภายในประเทศเหล2าน้ียังอยู2ในภาวะเส่ียงมาโดยตลอด 

 ประเทศในโลกมุสลิม 57 ประเทศกับประชากรกว2า 900 ลGานคน และอีกกว2า 400 ลGานคนท่ีอาศัยอยู2

ในประเทศอ่ืน ๆ การกระจายตัวของมุสลิมอ่ืน ๆ ของโลก สะทGอนใหGเห็นถึงความเช่ือมโยงท้ังในระดับภูมิภาค 

ทวีปและโลก แต2การดำรงอยู2อย2างม่ันค่ังของมุสลิมในตะวันออกกลางโดยการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติท้ัง

น้ำมันดิบและแกสธรรมชาติ ทำลังจะถูกทดแทนดGวยกับพลังงานไฟฟ�า และนวัตกรรมอ่ืน ๆ การวางแผนเพ่ือ

ปรับตัวเองใหGทันต2อการเปล่ียนแปลงของโลก จึงทำใหGหลายประเทศต้ังเป�าหมายและวางโครงสรGางยุทธศาสตร7

ประเทศใหม2  

 โลกมุสลิมกับแนวโน>มการปรับเปล่ียนในระยะส้ัน 1-2 ป{ 

1. ประเทศในโลกมุสลิมยังไม2สามารถพ่ึงพาตนเองไดG อันเน่ืองมาจากการยึดติดกับอำนาจและการ

ช2วยเหลือจากมหาอำนาจ สหรัฐอเมริกาคือมหาอำนาจหลักท่ีกลุ2มประเทศร่ำรวยตGองยอมจำนนเพ่ือ

รักษาเสถียรภาพความม่ันคง เม่ือแนวโนGมของสหรัฐอเมริกามีความสำคัญนGอยลง กลุ2มประเทศใน

ตะวันออกกลางจึงตGองหันไปสรGางพันธมิตรกับประเทศอ่ืน ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะหาพ่ึงพาความร2วมมือ

ทางเศรษฐกิจกับจีนและรัสเซียเปqนตGน 

2. ประเทศในโลกมุสลิมจะปรับเปล่ียนวิธีคิดจากอิสลามนิยมมาเปqนอิสลามสมัยใหม2 ดGวยการเป�ด

ประเทศและเป�ดรับนักลงทุนมากข้ึน  

3. ตะวันออกกลางถือเปqนประเทศท่ีแหGงแลGง ความอุดมบูรณ7ของอาหารตGองพ่ึงพาจากการนำเขGามาโดย

ตลอด การปรับตัวดGวยการสรGางนวัตกรรม เพ่ือปรับเปล่ียนใหGพ้ืนท่ีแหGงแลGงเปqนพ้ืนท่ีการเกษตรมี

แนวโนGมมากข้ึน พรGอมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทำใหGเห็นถึงปรากฏการณ7ฝนตก 
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น้ำท2วม หิมะตก ทำใหGโอกาสสำหรับการเพาะปลูกมีความเปqนไปไดGมากข้ึน ถึงแมGกระน้ันการ

เตรียมพรGอม องค7ความรูGดGานการเกษตรยังมีไม2มากพอ 

4. อุปสรรคและความทGาทายของประเทศมุสลิม คือ ตGองลดระดับความเหล่ือมล้ำระหว2างประชาชนกับ

ประชาชน ระหว2างประเทศกับประเทศ เน่ืองจากป�จจุบัน โลกมุสลิมถูกครอบงำจากประเทศ

มหาอำนาจในภูมิภาคท้ังซาอุดีอาระเบีย อิหร2าน และตุรกี ซ่ึงมีทิศทางของการดำเนินนโยบาย

ต2างประเทศท่ีแตกต2างกันอย2างส้ินเชิง ความไม2สมดุลทางอำนาจ การพัฒนาเทคโนโลยี และความ

แตกต2างทางเศรษฐกิจ จะทำใหGช2องว2างระหว2างประเทศมีมากข้ึน เม่ือความเหล่ือมล้ำสูงป�ญหาสู2การ

เรียกรGองความเปqนประชาชาติมุสลิม (อุมมะห7) ในบริบทของอิสลามก็จะนำมาสู2ขับเคล่ือนในวิถีของ

การใชGความรุนแรงตอบโตGกัน 

ดังน้ัน ในมิติของการเปล่ียนผ2านของโลกมุสลิม จึงตGองยอมรับต2อสถานการณ7ป�จจุบัน และตGอง

เตรียมการสำหรับความทGายทายในรูปแบบอ่ืน ๆ องค7ความรูG พฤติกรรม การยึดม่ันในศีลธรรม ความเขGมแข็ง

ทางเศรษฐกิจ อำนาจทางการเมือง ความสามารถทางทหาร ประสบการณ7ทางเทคโนโลยี วิทยาการทาง

การแพทย7 ความกGาวหนGาทางวิทยาศาสตร7 และการทำงานร2วมกันกับสังคมอ่ืน ๆ จึงเปqนองค7ประกอบสำคัญ

สำหรับการเตรียมความพรGอมของการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี แน2นอนว2าหากการเตรียมความพรGอมไม2บรรลุ

เป�าหมาย โลกมุสลิมก็จะอยู2ภายใตGวังวนของการพ่ึงพาประเทศอ่ืน ๆ และไม2ประสบความสำเร็จในแง2ของการ

ปรับตัวของโลกในระเบียบโลกใหม2ไดG 

ในทGายท่ีสุดน้ี ผลของการศึกษาเก่ียวกับระเบียบโลกใหม2ของโลกมุสลิม จึงมีขGอสรุปว2า ในช2วงการ

เปล่ียนผ2านในระยะส้ัน ประเทศโลกมุสลิมโดยเฉพาะประเทศท่ีร่ำรวยจำเปqนตGองพ่ึงพาประเทศอ่ืน ๆ มากข้ึน 

โดยเฉพาะในประเด็นดGานสุขภาพ อาหาร การคGา การลงทุน เน่ืองความร2วมมือในระดับภูมิภาคทำใหGเห็นถึง

ความลGมเหลว และเอกภาพระหว2างประเทศมุสลิมดGวยกันเอง 

โลกมุสลิมกับแนวโน>มการปรับเปล่ียนในระยะยาว 3-5 ป{ 

1. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางยังถือว2าเปqนจุดยุทธศาสตร7ท่ีสำคัญทางการคGา และการลงทุน ดGวยกับ

ท่ีต้ังของภูมิภาคท่ีเช่ือมต2อท้ังทางบกและทางทะเล การลงทุนดGานพลังงานทางเลือกจึงมีความสำคัญ

ย่ิงในระยะยาว ไม2ว2าจะผลิตจากแสงอาทิตย7 ลม หรือทะเล ซ่ึงสอดคลGองกับลักษณะภูมิประเทศ  

2. หากพิจารณาเปqนกลุ2มประเทศ ศักยภาพของประเทศร่ำรวยมีเป�าหมายสำคัญสู2ความย่ังยืนในมิติของ

การพัฒนาการศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหGมีคุณภาพท้ังในดGานวิทยาศาสตร7 คณิตศาสตร7

การแพทย7 ซ่ึงสะทGอนใหGเห็นว2า ท่ีผ2านมาประเทศเหล2าน้ีพ่ึงพาจากบุคลากรภายนอกประเทศท้ังส้ิน 

(Market Development Plan Middle East) 
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3. เม่ือศึกษาประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอย2างตุรกี แผนการพัฒนาประเทศ (2019-2023) แสดงใหGเห็น

ถึงเป�าหมายของประเทศสู2การเปล่ียนแปลงโครงสรGางทางเศรษฐกิจเพ่ือรักษาเสถียรภาพและความ

ย่ังยืนระยะยาว ส2งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย7ผ2านการพัฒนาดGานการศึกษาดGานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (The Eleventh Development Plan,2019-2023) 

4. แผนพัฒนาประเทศฉบับท่ี 6 ระยะ 5 ป�ของอิหร2าน (2016-2021) อิหร2านใหGความสำคัญกับภาค

การเงินและการลงทุน เน่ืองจากตGองการสรGางความเช่ือม่ันใหGกับกลุ2มนักลงทุนจากต2างประเทศ ภายใตG

การคุGมครอง (รับประกัน) จากรัฐบาลอิหร2าน ในขณะท่ีอิหร2านมีเป�าหมายเพ่ิมศักยภาพดGานพลังงาน

ไฟฟ�าใหGมากข้ึน พรGอมกับพัฒนาระบบน้ำด่ืมท่ีตGองใชGการกล่ันจากน้ำทะเลทางตอนใตGของประเทศอีก

ดGวย (online, www.lexology.com) 

5. ซาอุดีอาระเบียเปqนอีกหน่ึงประเทศท่ีมีแนวโนGมการปรับเปล่ียนประเทศคร้ังใหญ2 ภายใตGการนำของ

กษัตริย7มูฮาหมัดบินซัลมาล ซ่ึงเปqนคนหนุ2มท่ีมีวิสัยทัศน7และเป�ดกวGางมากข้ึน แมGจะถูกวิพากษ7วิจารณ7

จากกลุ2มมุสลิมอนุรักษ7นิยม มุฮัมมัด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห2งซาอุดีอาระเบีย ไดGกล2าวถึง

วิสัยทัศน7 2030 ของซาอุดีอาระเบียท่ีสะทGอนใหGเห็นถึงความสำคัญในดGานการพัฒนาประเทศอย2าง

ย่ังยืนในมิติของเป�าหมายของการลงทุนดGานพลังงานไฟฟ�าของโลก นอกจากน้ีซาอุดีอาระเบีย ไม2ใช2

ประเทศท่ีมีเฉพาะน้ำมันในการขับเคล่ือนพลังงานของโลก แต2ยังมีทัพยากรท่ีสำคัญอ่ืน ๆไม2ว2าจะเปqน

แร2ทองคำ ฟอสเฟต ยูเรเนียม และแร2ธาตุอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท้ังน้ีความม่ังค่ังท่ีแทGจริงข้ึนอยู2กับ

ศักยภาพของคนรุ2นใหม2ท่ีจะตGองพัฒนาความเช่ียวชาญ ประสบการณ7 และทักษะต2าง ๆ เพ่ือความ

ย่ังยืนของประเทศ (Prince Mohammad Bin Salman Al Saud, https://vision2030.gov.sa)  

ป�จจัยเหล2าน้ีบ2งบอกถึงทิศทางของโลกมุสลิมในตะวันออกกลางผ2านมุมมองของมหาอำนาจในภูมิภาค 

ดGวยความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร7 ตะวันออกกลางยังคงเปqนเป�าหมายสำคัญของกลุ2มประเทศมหาอำนาจท่ีแย2ง

ชิงความไดGเปรียบท้ังในแง2ของเศรษฐกิจ และความม่ันคง 

4.2.2 ฉากทัศนFของโลกมลายูในระเบียบโลกใหม* 

ความสัมพันธ7ของประเทศไทยและโลกมลายูในป�จจุบันส2วนใหญ2เปqนไปในลักษณะถGอยทีถGอยอาศัย 

โดยประเทศท่ีมีการปฏิสัมพันธ7กับประเทศไทยมากท่ีสุดต้ังแต2สมัยโบราณจนกระท่ังทุกวันน้ี คือ ประเทศ

มาเลเซีย เน่ืองดGวยป�จจัยเก้ือหนุนท่ีมาจากท่ีต้ังทางภูมิศาสตร7ซ่ึงมีอาณาเขตติดกับจังหวัดชายแดนทางภาคใตG

ของประเทศ จำนวน 4 จังหวัด ไดGแก2 จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระยะทาง

รวมประมาณ 647 กิโลเมตร ท้ังน้ี แมGว2าจะมีกระแสความขัดแยGงบางประการอันเน่ืองมาจากเหตุความไม2สงบ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตG และขGอพิพาทเก่ียวกับเขตแดน แต2ก็ไม2ปรากฏความขัดแยGงรุนแรงอย2างเปqน

ทางการระหว2างประเทศไทยและกลุ2มประเทศในโลกมลายู  
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ดGานเศรษฐกิจ การคGา การลงทุน 

• ในมิติดGานเศรษฐกิจ เปqนไปในลักษณะเพ่ือนรักเพ่ือนชัง คือเดินเคียงกันไปแต2ก็แข2งขันกันอยู2ในที ท้ังใน

แง2ของผลผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมยางพารา การทำประมง อุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป 

อาหารสำเร็จรูป และอุตสาหกรรมฮาลาล เน่ืองจากต้ังอยู2ในภูมิประเทศแบบเดียวกัน จึงมีทรัพยากร

และผลผลิตท่ีใกลGเคียงกัน 

• กลุ2มโลกมลายูจะมีขGอไดGเปรียบเร่ืองอุตสาหกรรมฮาลาล เน่ืองจากมาตรฐานฮาลาลเปqนท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย2างย่ิงในกลุ2มประเทศโลกอาหรับ ท้ังน้ี ความน2าเช่ือถือของตราฮาลาล

ไทยเปqนรองตราฮาลาลของประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากประเทศไทยถูกมองว2าไม2ใช2ประเทศมุสลิม 

ดGานการท2องเท่ียว 

• ประเทศไทยยังคงเปqนสถานท่ีพักผ2อนหย2อนใจสำหรับนักท2องเท่ียวในกลุ2มโลกมลายู เน่ืองจากสถานท่ี

ท2องเท่ียวสำคัญๆ ในประเทศไทยมีทำเลท่ีต้ังไม2ไกลมากนักจากเมืองใหญ2ของแต2ละประเทศมากนัก 

รวมท้ังการคมนาคมสะดวก เช่ือมต2อกันไดGท้ังทางรถยนต7 รถไฟ เรือเฟอร7ร่ี และเคร่ืองบิน ซ่ึงใชGเวลา

เดินทางประมาณ 1-4 ช่ัวโมง กลุ2มนักท2องเท่ียวประเทศโลกมลายูท่ีเดินทางมาท2องเท่ียวในประเทศ

ไทยมีสถิติเพ่ิมข้ึนทุกป� ขGอมูลล2าสุดเม่ือป� พ.ศ. 2561 มีนักท2องเท่ียวจากกลุ2มประเทศโลกมลายูจำนวน

กว2า 5,756,000 คน โดยมีรายจ2ายในประเทศไทยต2อวันต2อคนเฉล่ียประมาณ 5,800 บาท (ท่ีมา: 

สำนักงานปลัดกระทรวงการท2องเท่ียวและกีฬา)  

• นักท2องเท่ียวท่ีไม2ใช2มุสลิมนิยมเดินทางมาท2องเท่ียววัด และร2วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

เช2น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดเจดีย7 จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดชGางไหG จังหวัดป�ตตานี  

• นักท2องเท่ียววัยรุ2นนิยมเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยดGวยตัวเองมากข้ึน ในขณะท่ีนักท2องเท่ียวสูงวัย

มักจะนิยมเดินทางแบบคณะทัวร7  

ดGานแรงงาน 

• แรงงานไทยยังเปqนท่ีตGองการของนายจGางในกลุ2มประเทศโลกมลายู ท้ังแรงงานทักษะและแรงงานฝ�มือ 

โดยขGอมูลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ระบุว2า ประเทศสิงคโปร7มีจำนวนนายจGางมากท่ีสุด 

จำนวน 37,181 คน ซ่ึงเปqนอันดับ 4 เม่ือเทียบกับจำนวนนายจGางต2างประเทศจากท่ัวโลก รองลงมาคือ

ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 13,618 คน ประเทศมาเลเซีย จำนวน 13,561 คน และประเทศบรูไนดา

รุสลาม จำนวน 9,566 คน 
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• แรงงานนอกกฎหมายท่ีทำงานภาคบริการ (รGานตGมยำกุGง) ภาคเกษตร และอ่ืนๆ ซ่ึงเดินทางกลับ

ประเทศในช2วงโควิด-19 จำนวนประมาณ 40,000 คน 

4.3 ท,าที (จุดยืน) ของประเทศไทย ต,อภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกมุสลิม และโลกมลาย ู

4.3.1 ท*าที (จุดยืน) ของประเทศไทย ต*อภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกมุสลิม 

ในทุก ๆ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มักจะมีบทเรียนและโอกาสใหม2 ๆ อยู2เสมอ James Dorsey ไดGย้ำเตือนว2า 

“หากรัฐบาลและกลุ2มชนช้ันสูงมีวิสัยทัศน7ท่ีกวGางไกล การเมืองระหว2างประเทศจะสรGางฉากทัศน7ใหGกับโลก

มุสลิมไดG การเปล่ียนแปลงในระเบียบโลกใหม2ไม2ใช2เฉพาะประเด็นของการสรGางความเท2าเทียมระหว2างประเทศ

เท2าน้ัน แต2จะตGองสรGางเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และการพ่ึงพาสถานภาพทางสังคม เพ่ือบริหาร

จัดการการแพร2ระบาดท่ีอาจจะมีข้ึนไดGในอนาคต  ในทGายท่ีสุด โลกมุสลิมจึงตGองมีผูGนำท่ีเต็มไปดGวย

ความสามารถและการยอมรับจากทุก ๆ ประเทศ เพ่ือนำมาสู2บริบทของระเบียบโลกใหม2ในโลกมุสลิมท่ีจำเปqน

จะตGองพ่ึงพาชาติตนเองไดGมากข้ึน 

ท2าทีของไทยต2อโลกมุสลิม จึงตGองใหGความสำคัญดังน้ี 

1. ประเทศในโลกมุสลิมมีความเช่ือมโยงกับกลุ2มประเทศมหาอำนาจ ฝxายหน่ึงพ่ึงพาสหรัฐอเมริกา นำโดย

ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต บาห7เรน อียิปต7 จอร7แดน อีกฝxายหน่ึงพ่ึงพาจีนและรัสเซีย 

นำโดยอรัก อิหร2าน กาตาร7 การดำเนินนโยบายและการกำหนดท2าทีของไทยจึงตGองดำเนินไปดGวยความ

สมดุลอย2างรอบคอบ ปรากฎการณ7ในคร้ังน้ีแสดงใหGเห็นว2า ประเทศท่ีสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกา

ตGองการรักษาเสถียรภาพดGานการปกครองประเทศ ดGวยเหตุการปฏิสัมพันธ7กับคู2ขัดแยGงของชาว

อาหรับมาโดยตลอดอย2างอิสราเอล ทำใหGเห็นภาพชัดเจนมาข้ึนว2า สหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญต2อ

การเปล่ียนแปลงประเทศโลกมุสลิม 

2. ท2าทีต2อประเทศตุรกี ควรเนGนเร่ืองการกระชับความสัมพันธ7ใหGแน2นแฟ�นมากข้ึน โดยเฉพาะดGานความ

ร2วมมือทางเศรษฐกิจผ2านการผลักดัน FTA ไทย-ตุรกี การส2งเสริมการส2งออกสินคGา ไปจนถึงการ

ยอมรับมาตรฐานของฮาลาลไทย 

3. ซาอุดีอาระเบียและอิหร2านคือเปqนคู2แข2งท่ีแย2งชิงสภาวะผูGนำของโลกมุสลิมในบริบทของความแตกต2าง

ทางนิกาย การเขGาไปปฏิสัมพันธ7ประเทศใดประเทศหน่ึง อาจถูกมองว2าไทยเลือกขGาง ดังน้ันการ

เช่ือมโยงกับสองประเทศน้ี จึงตGองดึงเอาจุดแข็งของประเทศไปสรGางความร2วมมือ อาทิ ความร2วมมือ

ทางการแพทย7 การท2องเท่ียว และความเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร7และวัฒนธรรม ตลอดจนการ

ส2งเสริมปฏิสัมพันธ7ระหว2างประชาชนกับประชาชนกับท้ังสองประเทศ 
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4.3.2 ท*าที (จุดยืน) ของประเทศไทย ต*อโลกมลายู 

ผลกระทบจากโควิด-19 ส2งผลกระทบต2อมิติความสัมพันธ7ระหว2างประเทศไทยและโลกมลายู 2 เร่ือง

หลักๆ ไดGแก2 

1) ดGานเศรษฐกิจ การคGา การลงทุน และภาคบริการ 

เศรษฐกิจในจังหวัดภาคใตGท่ีพ่ึงพาการท2องเท่ียวจากกลุ2มประเทศโลกมลายูเปqนหลัก โดยเฉพาะพ้ืนท่ี

ชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เช2น รGานคGาบริเวณรอยต2อชายแดน หรือหGางสรรพสินคGาทGองถ่ินใน อ.

หาดใหญ2 จ.สงขลา ซ่ึงพ่ึงกำลังซ้ือจากกลุ2มนักท2องเท่ียวโลกมลายูเปqนหลักไดGรับผลกระทบหนัก ทำใหGตGองหา

ทางออกดGวยการปรับกลยุทธ7ระบายสินคGาขายคนในทGองถ่ินใหGมากย่ิงข้ึนเกือบ 100%  

2) ดGานแรงงาน 

โควิด-19 ทำใหGแรงงานไทยในโลกมลายูกลับสู2มาตุภูมิ 

แรงงานไทยท่ีทำงานในกลุ2มประเทศโลกมลายู ท้ังแรงงานถูกกฎหมายและแรงงานผิดกฎหมาย 

เดินทางกลับสู2ภูมิลำเนาจำนวนร2วม 100,000 คน แสดงใหGเห็นว2าภาคการผลิตและภาคบริการของโลกมลายู

พ่ึงพาแรงงานไทยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจจำนวนมาก ในขณะเดียวกันการท่ีแรงงานไทยไปทำงานในกลุ2ม

โลกมลายูจำนวนก็ไดGส2งเงินกลับประเทศจำนวนมากดGวยเช2นกัน อย2างไรก็ตาม การท่ีแรงงานไทยกลับสู2มาตุภูมิ

พรGอมกันจำนวนมหาศาล ทำใหGเกิดภาวะแรงงานลGนตลาด และคนว2างงานกระจุกตัวอยู2ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใตGจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดป�ตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 

แรงงานเดิมในพ้ืนท่ีประสบป�ญหาว2างงาน 

ภาคบริการมีการปรับลดพนักงาน ท่ีพักและโรงแรมหลายแห2งป�ดตัวลง ธุรกิจบางแห2งป�ดกิจการ ส2งผล

ใหGจำนวนผูGว2างงานเพ่ิมข้ึน เกิดภาวะการแข2งขันในตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใตGเพ่ิมมากข้ึนเปqน

หลายเท2าตัว 
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4.4 ขQอเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติความสัมพันธ+ไทย-ภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกมุสลิม 

และโลกมลาย ู

4.4.1 ข>อเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติความสัมพันธFไทย-ภูมิภาคตะวันออกกลางและโลกมุสลิม  

 

• โอกาสของอุตสาหกรรมฮาลาลมีแนวโนGมเติบโตGข้ึนอย2างต2อเน่ืองในโลกมุสลิม ผลิตภัณฑ7เก่ียวอาหาร 

เวชภัณฑ7 เคร่ืองสำอาง เปqนเป�าหมายสำคัญสู2ตลาดของโลกมุสลิม อย2างไรก็ตาม การผลักดันดGานความ

เช่ือม่ันของฮาลาลไทยจึงตGองชัดเจน สามารถสรGางความเช่ือม่ัน และทัดเทียมกับกลุ2มประเทศใน

อาเซียนอย2างอินโดนีเซีย และมาเลเซีย  

• วางยุทธศาสตร7ทางการตลาดจากกลุ2มประเทศมุสลิมท่ีมีกำลังซ้ือสูง (กลุ2มประเทศอ2าวอาหรับ) และ

ประเทศมุสลิมท่ีมีศักยภาพ (อิหร2าน ตุรกี คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน) และประเทศท่ีมีชนกลุ2มนGอย

มุสลิมอาศัยอยู2เปqนจำนวนมาก อาทิ อินเดีย  

• ส2งเสริมผูGประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือช2วยใหGอุตสาหกรรมฮาลาลไม2กระจุกอยู2กับ

ผูGประกอบการรายใหญ2 กลยุทธ7ท่ีสำคัญ คือ ใชGทรัพยากรมนุษย7ท่ีสำเร็จการศึกษาจากกลุ2มประเทศ

เป�าหมาย ใหGมีส2วนร2วมในการสรGางความเขGาใจต2อวัฒนธรรมทGองถ่ินและความสัมพันธ7 เพ่ือใหGเกิด

ประโยชน7สูงสุด 

4.4.2 ข>อเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติความสัมพันธFไทย-โลกมลายู 

แนวโน>มการปรับตัวระยะส้ัน (1-2 ป{) 

• ส2งออกสินคGาประเภทอาหารฮาลาล ท้ังแบบอาหารสำเร็จรูปและอาหารปรุงสุกพรGอมรับประทาน  

• ส2งเสริมนโยบายใหGสินคGา SME หรือวิสาหกิจชุมชน ขอรับรองมาตรฐานฮาลาลมากย่ิงข้ึน เพ่ือเพ่ิม

จำนวนสินคGาฮาลาลประเภทของฝากและอาหารทGองถ่ินใหGหลากหลายข้ึน  

• ประชากรโลกมลายูช่ืนชอบโฆษณา ละคร และภาพยนตร7ไทย จึงอาจใชGอุตสาหกรรมสรGางสรรค7เจาะ

ตลาดโลกมลายูเพ่ิมข้ึน 

แนวโน>มการปรับตัวระยะกลาง (3-5 ป{)  

• สรGางความน2าเช่ือถือใหGมาตรฐานฮาลาลของไทยเปqนท่ียอมรับ โดยใชGความร2วมมือกับกลุ2มประเทศใน

โลกมลายูใหGรับรองมาตรฐานฮาลาลไทย 
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• พัฒนาสินคGาฮาลาลของไทยใหGหลากหลายมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขGองกับความสวย

ความงาม อาทิ เคร่ืองสำอางฮาลาล สปาฮาลาล รGานเสริมสวยฮาลาล เส้ือผGาสตรีมุสลิม เปqนตGน 

• ส2งเสริมนโยบายดGานการศึกษา หรือธุรกิจการศึกษา เปqนความร2วมมือระหว2างประเทศไทยและโลก

มลายู โดยจัดโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน หรือหลักสูตรการเรียนร2วม ใหGหลากหลายมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในเร่ืองอุตสาหกรรมบันเทิง การแพทย7 สาธารณสุข วิทยาศาสตร7สุขภาพ 

อุตสาหกรรมยางพารา ส2วนโลกมลายูมีจุดแข็งดGานภาษาท่ีหลากหลาย ความรูGเร่ืองศาสนาประยุกต7 

โดยเฉพาะอิสลามศึกษา ศิลปะ เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลทฟอร7ม เปqนตGน 

• ส2งเสริมนโยบายร2วมทุนในอุตสาหกรรมฮาลาลระหว2างประเทศ เช2น สินคGาไทยแต2อาจจGางดำเนินการ

ผลิตท่ีประเทศมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย เพ่ือใหGไดGรับรองมาตรฐานฮาลาลจากประเทศน้ันๆ แลGว

ส2งออกไปขายยังประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก 

• พัฒนาทักษะแรงงานไทย ยกระดับใหGมีแรงงานฝ�มือมากย่ิงข้ึน เพ่ือตอบสนองความตGองการของ

ตลาดแรงงานในโลกมลายู ขณะเดียวกันก็จำเปqนตGองพัฒนาทักษะดGานการส่ือสารของผูGประกอบการ 

หรือแรงงานไทยภายในประเทศใหGสามารถส่ือสารกับคู2คGา หรือลูกคGา ไดGอย2างราบร่ืน 

• ปรับเปล่ียนทัศนคติของคนไทยใหGมีทัศนคติท่ีดีต2อกลุ2มโลกมลายู เน่ืองจากเปqนตลาดท่ีค2อนขGางใหญ2ใน

ภูมิภาคอาเซียน การมีทัศนคติท่ีดีจะทำใหGเกิดการคGา การลงทุน และการเรียนรูGแลกเปล่ียนวัฒนธรรม

ระหว2างกันไดGง2ายข้ึน โดยเฉพาะภาษามาเลเซีย และภาษาอินโดนีเซีย ซ่ึงสามารถใชGส่ือสารกับ

ประชากรอาเซียนไดGมากถึง 4 ประเทศ 
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5. ฉากทัศน+ ท,าที จุดยืน ของประเทศไทย ต,อความสัมพันธ+ไทย-อินเดียและเอเชียใตQ 

5.1 สถานะปGจจุบันของอินเดียและเอเชียใตQ 

ภายหลังไดGรับเอกราชจากอังกฤษในป�ค.ศ.1947 อินเดียกลายเปqนประเทศประชาธิปไตยขนาด

ใหญ2ภายใตGการนำของนาย เยาวหราล เนรูห7 ต2อมาในหGวงของสงครามเย็น อินเดียดำเนินนโยบาย

ต2างประเทศแบบไม2เขGากับขั้วอำนาจใด อีกทั้งยังเปqนประเทศผูGนำในการก2อตั้งกลุ2มความร2วมมือของกลุ2ม

ประเทศที่ไม2ฝ�กใฝxฝxายใด (Non-Alignment Movement) อย2างไรก็ดี โครงสรGางของสงครามเย็นส2งผลใหG

อินเดียเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปสานสัมพันธ7ที่ใกลGชิดกับสหภาพโซเวียตทั้งในดGานการทหาร การเมือง ความ

มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยในป�ค.ศ. 1971 อินเดียและโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความ

ร2วมมือ (Treaty of Friendship and Cooperation) ทำใหGศักยภาพทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ7

ของอินเดียในขณะนั้นจึงพัฒนายิ่งขึ้นดGวยความช2วยเหลือของสหภาพโซเวียต ในขณะเดียวกันอินเดียก็เร2ง

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีรวมถึงภาคเศรษฐกิจผ2านการประกาศใชGแผนพัฒนา

เศรษฐกิจหGาป� (Five-Year Plan) ตามแนวทางสังคมนิยม ซึ่งจะเนGนในโยบายการผลิตทดแทนการส2งออก

เพื่อป�องกันการแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจ จนกระทั่งในสมัยของอินทิรา คานธี บทบาทการเปqนรัฐ

มหาอำนาจของอินเดียเด2นชัดขึ้น โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงท2าทีนโยบายนิวเคลียร7 ซึ่งในป�ค.ศ. 1968 

อินเดียปฏิเสธการลงนามในสนธิสัญญา ป�องกันการเผยแพร2อาวุธนิวเคลียร7 (Non-proliferation Treaty: 

NPT) ที ่สหรัฐรวมกับสหภาพโซเวียตผลักดัน ยิ ่งไปกว2านั ้นยังประกาศความสำเร็จในการทดลองระเบิด

นิวเคลียร7เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม ป�ค.ศ. 1974  

ตั้งแต2ช2วงทศวรรษ 1980 เปqนตGนมา อินเดียเห็นถึงความจำเปqนในปฏิรูปเศรษฐกิจใหGเสรียิ่งขึ้น 

และเมื่อขั้วอำนาจโลกเปลี่ยนไปจากชัยชนะของฝ�®งทุนนิยม ประกอบกับในป�ค.ศ. 1991 เกิดวิกฤตการณ7

การเงินอย2างรุนแรงในอินเดีย รัฐบาลจึงดำเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเปqนระบบเศรษฐกิจการตลาด

อย2างจริงจัง รวมถึงเป�ดเสรีการคGา การลงทุนกับต2างประเทศมากขึ้น โดยยกเลิกการออกใบอนุญาต

ควบคุมการลงทุน การนำเขGาและการประกอบอุตสาหกรรม รวมถึงยกเลิกการผูกขาดธุรกิจของรัฐบาล 

นับแต2นั้นเปqนตGนมา เศรษฐกิจของอินเดียเติบโตขึ้นอย2างต2อเนื่อง ภายหลังป�ค.ศ. 2004 เศรษฐกิจอินเดีย

เติบโตสูงเฉลี่ยอยู2ในระดับรGอยละ 8-9 ต2อป� ถึงแมGว2าในป�จจุบัน เศรษฐกิจอินเดียจะชะลอตัวลงนับตั้งแต2ป�

ค.ศ. 2018 แต2ดGวยศักยภาพในการทะยานขึ้นมาเปqนมหาอำนาจใหม2จากป�จจัยที่เกื้อหนุนทั้งจำนวนประชากร 
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ขนาดพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและภูมิศาสตร7ยุทธศาสตร7 ทำใหGประชาคมระหว2างประเทศเริ่มจับ

ตามองอินเดียในฐานะ มหาอำนาจนำในภูมิภาคเอเชียใตG 

วิสัยทัศนFของอินเดีย 

วิสัยทัศนFของพรรคภารติยะ ชนตะ (Bhartiya Janata Party: BJP) และพรรคคองเกรส (Indian National 

Congress) 

อินเดียมีพรรคการเมืองมากมายทั้งในระดับชาติ ระดับรัฐ และระดับทGองถิ่น แต2ในส2วนนี้จะยกพรรค

คองเกรสและพรรคภารติยะ ชนตะอันเปqนสองพรรคใหญ2ระดับชาติที่มีการแข2งขันกันอย2างเขGมขGน และส2งผล

ต2อการเมืองของอินเดียอย2างมีนัยยะสำคัญ  

• พรรคภารติยะชนตะ เปqนพรรคการเมืองขวานิยมสุดโต2ง  มีอุดมการณ7สำคัญในประเด็นรัฐฮินดูนิยม

แนวคิดอนุรักษ7นิยมและความเปqนชาตินิยมอินเดีย ยึดมั่นแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม2 ส2งเสริมการ

ลงทุนจากต2างชาติยกเวGนภาคคGาปลีก เพ่ือเนGนการสรGางงานควบคู2กับการกระตุGนเศรษฐกิจ  

• พรรคคองเกรส หรือ พรรคคองเกรสแห2งชาติอินเดีย เปqนพรรคการเมืองฝxายกGาวหนGา ที ่ มี

ประวัติศาสตร7ยาวนานตั้งแต2ป�ค.ศ. 1885 ซึ่งเปqนกลุ2มการเคลื่อนไหวการเรียกรGองเอกราชที่สำคัญ

จนกระทั่งก2อตั้งเปqนพรรคการเมืองที่มีจุดเด2นในแนวทางแบบรัฐฆราวาสนิยม การดำเนินนโยบาย

เศรษฐกิจแบบผสมและส2งเสริมความเท2าเทียมของประชาชน 

ในการเลือกต้ังป�ค.ศ. 2019 พรรคภารติยะ ชนตะไดGรับชัยชนะอย2างทGวมทGน โดยพรรคภารติยะ ชนตะ

สามารถครองเสียงในสภาไดGถึง 272 ที่นั่งจาก 545 ที่นั่ง ซึ่งถือเปqนชัยชนะครั้งประวัติศาสตร7ที่พรรคภารติยะ 

ชนตะเสียงเกินครึ่งในรัฐสภาโดยไม2จำเปqนตGองตั้งรัฐบาลผสม ส2วนพรรคคองเกรสก็ถือว2าเขGาสู2ยุคตกต่ำตั้งแต2

ก2อตั้งพรรคมา ภายในพรรคขาดเอกภาพและบารมีของผูGนำพรรคไม2ยิ่งใหญ2เช2นเดิม แมGว2าจะมีสายเลือดของ

ตระกูลเนห7รู-คานธี แต2นายราหุล คานธี ก็ยังดGอยประสบการณ7การเมืองอยู2มาก จนสุดทGายพ2ายแพGใหGกับนาย

นเรนทรา โมดีในท่ีสุด 
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ความแตกต*างของวิสัยทัศนF 

• ฮินดูนิยมและฆราวาสนิยม 

ลักษณะความเปqนชาตินิยมฮินดูของพรรคภารติยะ ชนตะ ภายใตGรัฐบาลโมดี ยังสะทGอนผ2านนโยบาย

ความมั่นคงและนโยบายต2างประเทศ โดยเฉพาะการต2อตGานการก2อการรGาย ที่สรGางความนิยมใหGแก2พรรคอย2าง

มากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางจนส2งใหGพรรคภารติยะ ชนตะชนะการเลือกตั้งในระดับชาติ อีกทั้งรัฐบาล

โมดีส2งเสริมวัฒนธรรมฮินดูผ2านโครงการต2างๆ ของรัฐบาลต2อประชาคมโลก อาทิ การจัดงานวันโยคะสากล 

การส2งเสริมแนวคิดของนักคิดชาวฮินดูคนสำคัญต2างๆ เปqนตGน นโยบายชาตินิยมฮินดูเหล2านี้สรGางปรากฏการณ7

ใหGพรรคไดGรับความไวGวางใจอย2างลGนหลามและเหนียวแน2น โดยเฉพาะจากชาวฮินดูเคร2งศาสนา ซ่ึงพรรคคองเก

รสยังไม2เคยไปถึงความนิยมเช2นน้ันผ2านแนวทางแบบรัฐฆราวาสนิยมไดG 

จุดร*วมของวิสัยทัศนF 

• วิสัยทัศน7ต2อการเปqนมหาอำนาจของอินเดีย 

ความปรารถนาในการผลักดันอินเดียใหGกGาวสู2ตำแหน2งมหาอำนาจสะทGอนอย2างชัดเจนผ2าน

วิสัยทัศน7ของผูGนำอินเดียทั้งสองพรรคตั้งแต2ในอดีตจนถึงป�จจุบัน ตั้งแต2สมัยหลังการประกาศเอกราช 

วิสัยทัศน7ของการเปqนมหาอำนาจของอินเดียก็เริ่มแสดงออกมา เยาวหราล เนห7รูไดGประกาศต2อสภา

ร2าง รัฐธรรมนูญในป�ค.ศ. 1948 “แน2นอนว2าตอนนี้เรายังไม2ใช2มหาอำนาจทางทหารเรายังไม2ใช2

มหาอำนาจทางอุตสาหกรรมที่กGาวหนGาแต2ทุกวันนี้เรามีบทบาทอย2างสำคัญในเวทีโลกและเราจะมี

บทบาทมากขึ้นเรื ่อยๆ และเปqนเพราะเรามีศักยภาพในการเปqนมหาอำนาจที่ยิ ่งใหญ2” ในทำนอง

เดียวกัน วิสัยทัศน7การทะยานขึ้นมาของอินเดียในฐานะมหาอำนาจก็สืบทอดมาถึงผูGนำยุคป�จจุบันไม2

ว2าสังกัดพรรคใด  

• นโยบายเศรษฐกิจ  

แมGในอดีต พรรคคองเกรสยึดมั่นในนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาโดยตลอด แต2พรรคก็มี

การวางแผนปูทางการเป�ดเสรีเศรษฐกิจ จนกระทั่งในป�ค.ศ. 1991 ก็ไดGทำการปฏิรูปเศรษฐกิจเปqน

ระบบเสรีอย2างจริงจัง และภายหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจนั้น นโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคภารติยะ

ชนะตะและพรรคคองเกรสคลGายคลึงและสอดคลGองกันในหลายส2วน กล2าวคือ อินเดียหันไปเนGน
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นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีอย2างกวGางขวางซึ่งใหGความสำคัญอันดับตGนแก2โลกาภิวัตน7และความเติบโต

ทางเศรษฐกิจ แมGจะดูเหมือนว2าพรรคภารติยะ ชนตะจะใหGความสำคัญกับภาคเอกชนและการลงทุน

จากต2างชาติมากกว2า แต2ก็ยังมีนโยบายปกป�องภาคธุรกิจคGาปลีกและมีการส2งเสริมการใชGสินคGาใน

ประเทศมากกว2าการนำเขGาสินคGาจากภายนอก 

ด>านเศรษฐกิจ 

ภายหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจสู2ระบบเสรีในป�ค.ศ. 1991 อินเดียปรับระบบโครงสรGางต2างๆ เพื่อรองรับ

การคGาการลงทุนและเพื่อก2อใหGเกิดเสถียรภาพที่ยั่งยืน โดยใหGความสำคัญกับการลงทุนในดGานสาธารณูปโภค 

การศึกษา ความมั่นคงทางสังคม การปรับโครงสรGางของภาครัฐ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การขยายฐานภาษี 

และการพัฒนาในส2วนภูมิภาคและภาคการเกษตร นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในอุตสาหกรรม การคGา และบริการ 

เพ่ิมข้ึนอย2างต2อเน่ือง   

ป�จจุบัน เศรษฐกิจอินเดียมีขนาดใหญ2มีเปqนอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและจีนเม่ือวัดจาก

ผลิตภัณฑ7มวลรวมในประเทศ (Power Purchasing Parity: PPP) โดยอินเดียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงรGอย

ละ 7.34  ในระหว2างป�ค.ศ. 2014 – 2018 อินเดียยังมีจำนวนประชากรกว2า 1,353 ลGานคน เปqนตลาดท่ีมีกำลัง

ซื้อขนาดใหญ2และตลาดแรงงานขนาดมหาศาล อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรอย2างต2อเนื่องจะส2งผล

ใหGอินเดียจะไดGรับประโยชน7จากการป�นผลทางประชากร(Demographic Dividend) อย2างเต็มที่ ซึ่งจะใหGผลดี

ต2อเศรษฐกิจอย2างมากในอนาคต  อย2างไรก็ดี เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโนGมที่จะชะลอตัวลงจากป�ญหาการหดตัว

ของการลงทุนจากภาคธุรกิจและการบริโภคมาตั้งแต2ปลายป�ค.ศ. 2018 ซึ่ง Shilan Shah นักเศรษฐศาสตร7

อาวุโสของอินเดียคาดว2าผลกระทบของ โควิด-19 จะย่ิงทำใหGเศรษฐกิจหดตัวในไตรมากท่ีสามของป�ค.ศ. 2020  

ภายใตGการนำของรัฐบาลโมดี อินเดียใหGความสำคัญกับการฟ�¨นคืนชีพใหGกับเศรษฐกิจอินเดียผ2านการ

ดึงดูดการลงทุนจากต2างชาติเพื่อกระตุGนเศรษฐกิจและขยายการจGางงานในประเทศ ผ2านนโยบายเศรษฐกิจใหม2 

เช2น Make in India, India Smart City และ Incredible India โดยยุทธศาสตร7สำคัญในภาคเศรษฐกิจคือ 

การสรGางภาพลักษณ7ใหม2ของความเปqนประเทศที่ตGอนรับนักลงทุนโดยการปูพรมแดง (red carpet) ใหGนัก

ลงทุนไปตั้งโรงงานผลิตสินคGาในอินเดีย แทนภาพลักษณ7เดิมของระบบราชการที่เปqนอุปสรรคของนักลงทุน 

(red tape) นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังใหGความสำคัญกับการจัดระเบียบภายในเพื่อสรGางบรรยากาศที่เปqน

มิตรต2อนักลงทุนต2างชาติ ไม2ว2าจะเปqนการเร2งรัดนำระบบภาษีเดียว (GST) มาใชG การปรับระบบราชการใหGมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดระเบียบการคลังภาครัฐ เช2น ลดการอุดหนุนสินคGาและตั้งเป�าลดการขาดดุลบัญชี

งบประมาณ รวมถึงการปรับปรุงกรอบความร2วมมือดGานเศรษฐกิจกับต2างประเทศใหGเอื ้อต2อการลงทุน

ขณะเดียวกันมีความรัดกุมเพื่อปกป�องผลประโยชน7ของอินเดียมากขึ้น ดGวยเหตุนี้ ดัชนีความสามารถในการ

แข2งขัน (Global Competitiveness Index) ของอินเดียจึงเพ่ิมข้ึนเปqนลำดับท่ี 40 ในป�ค.ศ. 2018 อีกท้ังลำดับ

ความยากง2ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ก็เพ่ิมสูงข้ึนเปqนลำดับท่ี 100 อีกดGวย 

 อินเดียยังมีบทบาทมากขึ ้นในระดับเวทีพหุภาคี เช2น SAARC BIMSTEC ASEAN WTO ซึ ่งความ

ร2วมมือระหว2างประเทศเหล2านี้เป�ดโอกาสใหGอินเดียแสวงหาการสนับสนุนทางการเมืองและผลประโยชน7ทาง

เศรษฐกิจ อีกทั้งยังเปqนการรักษาดุลอำนาจผ2านการเจรจาพหุภาคีท2ามกลางการทะยานขึ้นมาของจีน โดยใน

มุมมองของประเทศที่อ2อนแอกว2าในภูมิภาค อินเดียถือเปqนพันธมิตรทางเลือกดGานเศรษฐกิจ โครงสรGางพื้นฐาน

และความม่ันคงท่ีสำคัญในการคานอิทธิพลจากโครงการ BRI ของจีน 

ด>านการทหาร 

ในทางความมั่นคง อินเดียเผชิญภัยคุกคามจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ การขยายอิทธิพลของ

มหาอำนาจอย2างสหรัฐและจีน การก2อการรGาย อีกทั้งยังมีโจทย7สำคัญเปqนความขัดแยGงกับปากีสถาน และ

ป�ญหาทางพรมแดนกับจีน ดGวยเหตุนี้การทะยานขึ้นมาของจีนจึงเต็มไปดGวยความทGาทาย ทั้งจากการรักษา

ความสงบภายในและการสรGางดุลภาพแห2งอำนาจของภูมิภาค ป�จจุบัน อินเดียถือเปqนประเทศมหาอำนาจ

ทางทหารที่สำคัญประเทศหนึ่งในโลก ดGวยงบประมาณกลาโหมป�ค.ศ. 2018 สูงราว 57 พันลGานดอลลาร7

สหรัฐฯ อินเดียมีศักยภาพกองทัพเรือที่ใหญ2เปqนอันดับสี่ของโลก มีความสามารถในการผลิตเรือดำน้ำ 

พลังงานนิวเคลียร7 เรือบรรทุกเครื ่องบิน เรือพิฆาต เรือสงครามทุ 2นระเบิด ฯลฯ อีกทั ้งยังมีอาวุธ

ยุทโธปกรณ7ของกองทัพบกที่มีอำนาจการทำลายลGางสูง อาทิ อาวุธที่ใชGกับหน2วยกองพลยานเกราะต2างๆ 

อาวุธนำวิถีและขีปนาวุธ ซ่ึงส2วนใหญ2เปqนอาวุธท่ีอินเดียพัฒนาและผลิตเอง เช2น อาวุธปล2อยนำวิถี พ้ืนสู2พ้ืน 

BrahMos อาวุธปล2อยนำวิถีพื้นสู2อากาศ Akash ขีปนาวุธต2อตGานขีปนาวุธในชั้นบรรยากาศโลก ศักยภาพ

ดGานการทหารของอินเดียพัฒนาไปสู2ขั้นการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีดGวยตัวเอง โดยเฉพาะอาวุธทาง

ยุทธศาสตร7อย2างนิวเคลียร7 ดาวเทียมและขีปนาวุธ 

ภายใตGการนำของพรรคภารติยะชนตะ อินเดียใหGความสำคัญกับนโยบายเชิงรุกเพื่อต2อตGานการก2อการ

รGาย โดยมองว2ากลุ 2มติดอาวุธในแคชเมียร7ที ่มีฐานทัพอยู 2ในปากีสถานคือภัยคุกคามสำคัญของประเทศ 

ความสัมพันธ7ของทั้งสองประเทศตึงเครียด พื้นที่แคชเมียร+กลายเปUนแนวปะทะของการเผชิญหน8าทาง
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การทหาร  ความขัดแย8งปะทุจนเกือบเปUนสงคราม เมื่อในวันที่ 14 ก.พ. ป]ค.ศ. 2019 ผู8กKอการร8ายใช8

ระเบิดฆKาตัวตายโจมตีขบวนกองกำลังหนKวยพิเศษอินเดียที่รักษาการณ+อยูKทางตอนใต8ของแคชเมียร+ เปUน

เหตุให8มีทหารเสียชีวิตมากถึง 46 นาย อินเดียจึงดำเนินการตอบโต8ด8วยการโจมตีทางอากาศไปในเขตแดน

ของปากีสถาน สKวนปากีสถานก็ตอบกลับด8วยการยิงเครื่องบินรบของอินเดียตก พร8อมกับควบคุมตัวนักบิน

เอาไว8ได8 โดยเหตุการณ+นี้ถือเปUนความขัดแย8งรุนแรงที่สุดในแคชเมียร+ในรอบ 30 ป] ตKอมาเดือนสิงหาคมใน

ป]เดียวกัน รัฐบาลอินเดียยังยกเลิกกฎหมายมาตรา 370 ว2าดGวยสถานะพิเศษเขตปกครองตนเองชัมมู-แคช

เมียร7 และรวบอำนาจสู2ส2วนกลาง ปากีสถานและฝxายต2อตGานรัฐบาลไม2พอใจอย2างมาก มีการประทGวงและขู2ท่ีจะ

ตอบโตGอย2างถึงท่ีสุด 

นอกเหนือจากปากีสถานแลGว ความขัดแยGงจีน-อินเดียก็ทวีความรุนแรงขึ ้นเช2นเดียวกัน โดย

ความสัมพันธ7ของทั้งสองประเทศถูกบั่นทอนจากป�ญหาพรมแดน ป�ญหาความไม2พอใจจากจีนต2อท2าทีของ

อินเดียที่สนับสนุนองค7ดาไลลามะของทิเบต ความกังวลของอินเดียต2อความร2วมมือดGานความมั่นคงระหว2างจีน

กับปากีสถาน รวมทั้งความพยายามในการขยายอิทธิพลของจีนเขGามาในมหาสมุทรอินเดีย ทั้งสองประเทศมี

การปะทะเผชิญหนGากันหลายครั้ง ไม2ว2าจะเปqนสงครามพรมแดนป�ค.ศ. 1962 การปะทะกันท่ีสิกขิม ป�ค.ศ. 

1967 ที่หุบเขาซัมโดรอง ชู ป�ค.ศ. 1987 การเผชิญหนGากันในเขตพื้นที่ราบสูงโดคลัมในป�ค.ศ. 2017  และ

ล2าสุดเหตุปะทะที่หุบเขากาลวาน (Galwan valley) ในภูมิภาคลาดักห7 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ป�ค.ศ. 2020 ซ่ึง

ส2งผลใหGทหารอินดียเสียชีวิตจำนวน 20 นาย ความขัดแยGงในครั้งนี้ทำใหGเกิดกระแสชาตินิยมต2อตGานจีนใน

อินเดีย เช2น การสรGาง #BoycottMadeinChina ในสังคมออนไลน7ของอินเดีย และรัฐบาลอินเดียยังสั่งแบน

แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยจีนจำนวน 59 รายการ เช2น TikTok CamScanner และ WeChat เปqนการตอบโตG

อีกดGวย 

ด>านอำนาจละมุน 

อินเดียมีแหล2งอำนาจละมุนที่หยั่งรากอยู2ในป�จจัยทางศาสนา ประวัติศาสตร7 ภาษา วัฒนธรรมและ

ความเปqนประชาธิปไตย ซึ่งการแผ2ขยายอำนาจละมุนของอินเดียก็ไดGกลายเปqนยุทธศาสตร7สำคัญในการสรGาง

บทบาทระหว2างประเทศ โดยจะยกตัวอย2างรูปแบบการใชGอำนาจละมุนของอินเดียอย2างพอสังเขปดังต2อไปน้ี 

ประการที่หนึ่ง การใชGนโยบายอำนาจละมุนผ2านศาสนา ดGวยประเทศอินเดียมีร2องรอยของการเปqนจุด

กำเนิดความเชื่อของหลากหลายศาสนาไม2ว2าจะเปqน ศาสนาพุทธ ศาสนาซิกข7และศาสนาฮินดู ซึ่งในป�จจุบัน
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แหล2งท2องเที่ยวทางพุทธศาสนาของอินเดียดึงดูดนักท2องเที่ยวจากศรีลังกา ญี่ปุxนและประเทศเอเชียตะวันออก

เฉียงใตG โดยรัฐบาลโมดีก็เล็งเห็นความสำคัญต2อการทูตศาสนากับทั้งประเทศภายในและภายนอกภูมิภาค 

ยกตัวอย2างการเยือนประเทศเนปาลของโมดีในป�ค.ศ. 2014 มีการเขGาไปสักการะ Pashupatinath Temple 

พ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนาฮินดูของเนปาล จนทำใหGความนิยมของชาวเนปาลต2อโมดีเพ่ิมข้ึนมาก ในช2วงก2อนเกิด

ป�ญหาเรื่องรัฐธรรมนูญของประเทศเนปาล อีกทั้งในป�ค.ศ. 2017 โมดียังเดินทางไปร2วมเฉลิมฉลองเทศกาลวิ

สาขบูชา ณ ประเทศศรีลังกา เพ่ือแลกเปล่ียนทางการทูต จากการมาเยือนของรานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรี

ศรีลังกาท่ีเดินทางมาเจรจาทำขGอตกลงการคGาเสรีระหว2างท้ังสองประเทศในช2วงตGนเดือนเมษายนก2อนหนGา  

ประการที่สอง การใชGนโยบายอำนาจละมุนผ2านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม โดยมีหน2วยงาน 

Indian Council for Cultural Relations (ICCR) ส ังก ัดกระทรวงการต 2างประเทศ ทำหนGาท ี ่ส 2งเสริม

ความสัมพันธ7ระหว2างอินเดียและประเทศอื่นๆ โดยใชGเครื่องมือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ2านการศึกษา ใน

ป�จจุบัน ICCR มอบทุนการศึกษากว2า 4,000 ทุนแก2นักเรียนต2างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศในแถบ

เพื่อนบGาน ซึ่งถือเปqนการตอบสนองขยายอิทธิพลในภูมิภาคผ2านโยบายเพื่อนบGานมาก2อน (Neighbourhood 

First Policy) ย่ิงไปกว2าน้ี อินเดียยังกำหนดใหGมีวันภาษาฮินดีโลก (World Hindi Day) และประสบความสำเร็จ

ในการผลักดันใหGสหประชาชาติประกาศวันโยคะสากล (International Yoga Day) อีกทั้งการเผยแพร2ศิลปะ 

วัฒนธรรมในแบบของอินเดียผ2านภาพยนตร7บอลลีวูดที่ไดGรับความนิยมเพิ่มขึ้นในป�จจุบัน นอกจากนี้ ชาว

อินเดียโพGนทะเลหรือชุมชนอินเดียในต2างแดนก็มีอิทธิพลการเผยแผ2วัฒนธรรมและขยายอำนาจละมุนของ

อินเดียไปในวงกวGาง 

ประการที่สาม การใชGนโยบายอำนาจละมุนผ2านอุดมการณ7ประชาธิปไตย บทความ Brookings 

นำเสนอว2าอำนาจละมุนจากการเปqนประเทศที่มีค2านิยมประชาธิปไตยนั้นทำใหGอินเดียมีบทบาทระหว2าง

ประเทศขึ ้นมาอย2างสำคัญในช2วงภายหลังสงครามเย็น ป�จจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเปqน

ประชาธิปไตยของอินเดียนั้นนำไปสู2โอกาสการสานสัมพันธ7กับกลุ2มประเทศอาเซียนในทศวรรษ 1990 ตลอด

จนถึงการลงนามในความตกลงดGานนิวเคลียร7พลเรือนกับสหรัฐฯ ในป�ค.ศ.2001 ดGวยสหรัฐฯ เชื ่อว2า

หลักการประชาธิปไตยที่อินเดียยึดถือนั้นจะทำใหGทั้งสองประเทศสามารถเจรจาหาความร2วมมือกันไดGแมG

ในประเด็นอ2อนไหวที่เกี่ยวขGองกับปรมาณู ซึ่งการลงนามในความร2วมมือครั้งนี้นำไปสู2การยุติการโดดเดี่ยว

อินเดียจากความร2วมมือทางนิวเคลียร7 ทำใหGอินเดียสามารถเขGาถึงเทคโนโลยีอะตอมขั้นสูง สามารถสรGาง

โรงงานผลิตพลังงานนิวเคลียร7ไดGเพิ่มขึ้น ซึ่งลGวนเปqนประโยชน7ในดGานความมั่นคงทางพลังงานและเป�ด

โอกาสใหGอินเดียเปqนมหาอำนาจทางนิวเคลียร7อย2างแทGจริง ในแง2นี ้จึงสรุปไดGว2า บทบาทนำในทาง



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

 

261 

ประชาธิปไตยของอินเดียไดGรับการยอมรับอย2างดีในเวทีระหว2างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบGานอย2าง 

บังคลาเทศ เนปาล มัลดีฟส7และอัฟกานิสถานซี่งต2างก็เชื่อในความเปqนประชาธิปไตยของอินเดียจนถึงขนาดท่ี

ขอความช2วยเหลือจากรัฐบาลนิวเดลีในการจัดการเลือกตั้งที่โปร2งใส ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบสวัสดิการ

ภาครัฐ 

อย2างไรก็ดี การใชGอำนาจละมุนของอินเดียยังประสบกับความทGาทายจากกระแสอนุรักษ7นิยมสุดโต2งท่ี

เพ่ิมสูงข้ึน ถึงแมGการหยิบเอาชาตินิยมฮินดูข้ึนมาจะเปqนประโยชน7ต2ออินเดียในการสรGางชาติและเอกภาพการ

ปกครองท่ีมาจากประชาชนเสียงส2วนมาก แต2ในขณะเดียวกัน ชาตินิยมก็เปรียบเปqนดาบสองคมท่ีสามารถสรGาง

ผลรGายไดG โดยเฉพาะกระแสชาตินิยมฮินดูท่ีรุนแรงจนเกินไปจะสรGางขGอจำกัดใหGแก2อำนาจละมุนของอินเดียใน

ดGานต2างๆ ดGวยการทูตทางศาสนาจะทำไดGอย2างไม2เต็มท่ี เสรีภาพในการสรGางสรรค7ทางวัฒนธรรมจะลดลง หรือ

บทบาทผูGนำในเชิงประชาธิปไตยของอินเดียอาจถูกกังขาในท่ีสุด 

5.2 ฉากทัศน+ของอินเดียและเอเชียใตQ 

5.2.1 ระยะส้ัน (1-2 ป{) 

• อินเดียและเอเชียใตGยังคงเผชิญหนGากับภัยคุกคามท่ีรุนแรงท่ีสุด น่ันคือ การแพร2ระบาดของโควิด-19 

ถึงแมGจะมีการทำงานวิจัยและการสรGางเครือข2ายในกลุ2มประเทศ SAARC เพ่ือใหGความช2วยเหลือซ่ึงกัน

และกันภายใตGสถานการณ7ดังกล2าว  

• อย2างไรก็ตามการพัฒนาวัคซีนเพ่ือสรGางภูมิคุGมกันโควิด-19 ของประเทศอินเดียก็มีความกGาวหนGาอย2าง

ต2อเน่ือง ประกอบกับความสามารถในการผลิต รวมท้ังในกรณีท่ีไม2สามารถต2อยอดจากงานวิจัยของ

ตนเองไดG อินเดียก็เปqนประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญในการใชGสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (Compulsory 

Licensing) ไดGอย2างเช่ียวชาญ ดังน้ันจึงเช่ือไดGว2า สถานการณ7การแพร2ระบาดท่ีอาจจะยังขยายตัวอย2าง

ต2อเน่ืองตลอดป� 2020 น2าจะค2อยๆ บรรเทาลงในป� 2022 

• หลังจากน้ันอินเดียและเอเชียใตGน2าจะค2อยๆ มีเศรษฐกิจท่ีฟ�¨นตัวอย2างต2อเน่ืองจนกลับสู2การขยายตัวใน

อัตราท่ีสูงไดGอีกคร้ังในระยะกลาง (3-5 ป�) 

• แมGอินเดียจะไดGรับผลกระทบจากการแพร2ระบาดของโควิด-19 จนทำใหGเกิดภาวะชะงักงันทาง

เศรษฐกิจ แต2ดGวยความท่ีเปqนประเทศท่ีมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ2 จึงทำใหGภาคการผลิตใน

ประเทศอินเดียยังสามารถดำเนินธุรกิจต2อไปไดG แมGจะมีอัตราการขยายตัวท่ีลดลง อย2างไรก็ตาม ขGอ

ขัดแยGงจากกรณีพิพาทเร่ืองเขตแดนในบริเวณท่ีราบสูง อักไสชิน (Aksaichin) ซ่ึงเปqนท่ีราบสูงกวGางใน

บริเวณลาดัก รัฐชัมมูและกัษมีระ และต้ังอยู2ระหว2างเทือกเขาคุนหลุนของจีนกับเทือกเขาคาราโครัม
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ทางเหนือของอินเดีย ความขัดแยGงดังกล2าวทำใหGประชาชนอินเดียเปqนจำนวนมากปลุกกระแส

ชาตินิยมและรณรงค7ใหGมีการลด และ/หรือ งด การซ้ือสินคGาท่ีผลิตในประเทศจีน จากเหตุการณ7

ดังกล2าวทำใหGสำนักงานส2งเสริมการคGาระหว2างประเทศ ณ เมืองมุมไบ (Thai Trade Center) รายงาน

ความตGองการของผูGผลิตสินคGาในประเทศอินเดียท่ีตGองการส่ังซ้ือสินคGาหลายประเภทจากผูGผลิตใน

ประเทศไทย 

• ดังน้ันในระยะส้ัน ผูGผลิตในประเทศไทย ควรพิจารณาอินเดียและเอเชียใตGเปqนหน่ึงในแหล2งวัตถุดิบและ

ตลาดสินคGาทางเลือก เพ่ือกระจายความเส่ียงจากตลาดและแหล2งวัตถุดิบเดิมท่ีคุGนชินทำการคGาอยู2

ก2อนหนGาน้ี 

• ในดGานสังคม-วัฒนธรรม อำนาจละมุน (Soft-Power) โดยเฉพาะมิติการศึกษา และการแลกเปล่ียน

บุคคล (People-to-People Connectivity) ซ่ึงอินเดียใหGการสนับสนุนมาอย2างต2อเน่ืองต้ังแต2ป� 1950 

คงจะมีการขยายตัวอย2างต2อเน่ือง เช2น จำนวนทุนการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน โครงการความช2วยเหลือทางดGาน

วิชาการและเทคโนโลยี ดังน้ันไทยตGองเร2งใชGประโยชน7จากความสัมพันธ7ในมิติน้ี พรGอมท้ังตGองคำนึงถึง

การใชGอำนาจละมุนในลักษณะน้ีกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียใตGดGวย  

5.2.2 ระยะกลาง (3-5 ป{) 

• เม่ือวิกฤตโควิด-19 ผ2านพGนไป คณะผูGวิจัยเช่ือว2า อินเดียและประเทศในภูมิภาคเอเชียใตGจะเปqนหน่ึงใน

กลุ2มประเทศท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง (Emerging Economy) ท้ังน้ีเน่ืองจากป�จจัย

ดังต2อไปน้ี 1) มีตลาดภายในท่ีมีขนาดใหญ2 2) มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ7 3) มีทรัพยากรมนุษย7

ท้ังในระดับแรงงานไรGฝ�มือ ก่ึงฝ�มือ และ แรงงานฝ�มือ และผูGประกอบวิชาชีพช้ันสูง เปqนจำนวนมาก เช่ือ

ว2าหลายๆ ประเทศจะมีโอกาสพัฒนาตนเองข้ึนเปqนประเทศท่ีมีรายไดGระดับกลาง (Middle Income 

Country) 

• ขGอตกลงการคGาเสรีระหว2างไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียใตG น2าจะสามารถสรุปผลการเจรจา

ตลอดจนสามารถบังคับใชGขGอตกลงทางคGาเสรีบางฉบับไดG โดย ขGอตกลงการคGาท่ีตGองใหGความสนใจมาก

เปqนพิเศษคือ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ระหว2าง ประชาคม

อาเซียน 10 ประเทศกับ อินเดีย (และจีน ญ่ีปุxน เกาหลีใตG ออกเตรเลีย และนิวซีแลนด7) และขGอตกลง

การคGาเสรี BIMSTEC ซ่ึงประกอบไปดGวยสมาชิก 7 ประเทศไดGแก2 ไทย เมียนมา บังกลาเทศ อินเดีย 

เนปาล ภูฏาน และ ศรีลังกา 

• ทางหลวง 3 ฝxาย ไทย-เมียนมา-อินเดีย (India Myanmar Thailand Trilateral Highway) ท่ีจะ

เช่ือมโยงภูมิภาคอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern Region) จากเมือง Imphal รัฐมณีปุระ 

ผ2านเมืองมัณฑะเลย7 และนครย2างกุGง ของประเทศเมียนมา เขGาสู2อำเภอแม2สอด จังหวัดตากของ
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ประเทศไทย น2าจะแลGวเสร็จ และส2วนขยายท่ีจะเช่ือมโยงต2อไปยัง สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม คง

จะแลGวเสร็จ ทำใหGการคมนาคมขนส2งคนและสินคGาระหว2างอาเซียน และเอเชียใตGจะมีความสะดวก

มากย่ิงข้ึนและมีตGนทุนการขนส2งสินคGาท่ีลดลง ซ่ึงจะเป�ดโอกาสทางการคGาและการลงทุนใหGกับ

ผูGประกอบการไทยมากย่ิงข้ึน  

• อย2างไรก็ตาม ในมิติความม่ันคง ประเทศไทยและประชาคมอาเซียนซ่ึงมีทำเลท่ีต้ังอยู2ในจุดก่ึงกลาง

ของยุทธศาสตร7 Indo-Pacific ท่ีถูกสรGางข้ึนเพ่ือป�ดลGอมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน โดย

หลากหลายประเทศ ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือ ประเทศอินเดีย จะทำใหGไทยตGองดำเนินนโยบายความสัมพันธ7

ระหว2างประเทศดGวยความรอบคอบและระมัดระวังมากย่ิงข้ึน เพราะไทยเปqนพันธมิตรท่ีดีกับท้ังจีน 

และอินเดีย 

5.3 ท,าที (จุดยืน) ของประเทศไทย ต,ออินเดียและเอเชียใตQ 

อินเดียและเอเชียใตG โดยเฉพาะประเทศที่อยู2ในภูมิภาคอ2าวเบงกอล (อินเดีย บังกลาเทศ และ ศรี

ลังกา) ถือเปqนพื้นที่เป�าหมายที่ประเทศไทยตGองใหGความสำคัญอย2างยิ่ง เพราะนอกจากความใกลGชิดในฐานะ

เพื่อนบGานแลGว ภูมิภาคอ2าวเบงกอลยังเปqนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ2ที่สุดในโลก โดยมีมูลค2าผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศ หรือ GDP รวมกันสูงกว2า  3.620 ลGานลGานดอลลาร7สหรัฐ   ณ ป� 2018 โดยหากพิจารณา

เปรียบเทียบระหว2าง GDP nominal และ GDP PPP จะพบว2าประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียใตGลGวนเปqน

ประเทศที่ระดับค2าครองชีพที่ต่ำ ทำใหGมูลค2าของ  GDP PPP มีมูลค2าสูงกว2า GDP nominal ในทุกประเทศ

สมาชิก และหากพิจารณาจากค2า GDP PPP ซึ่งหมายถึงขนาดของเศรษฐกิจที่มีการปรับระดับมาตรฐานค2า

ครองชีพแลGว อินเดีย จะกลายเปqนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ2เปqนอันดับที่ 3 ของโลก ดGวยมูลค2า 10.498 

ลGานลGานดอลลาร7สหรัฐ (รองจากอันดับ 1 คือจีน และอันดับ 2 สหรัฐอเมริกา) 

ในขณะที่รายไดGเฉลี่ยต2อคนต2อป�ของทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียใตGอยู2ที่ระดับสูงกว2า 1,000 ดอลลาร7

สหรัฐต2อคนต2อป� (ยกเวGนเนปาล ที่ระดับ 918.9 ดอลลาร7สหรัฐต2อคนต2อป�) นั่นทำใหGทุกประเทศเปqนประเทศท่ี

มีรายไดGระดับกลาง โดยเฉพาะศรีลังกาซึ่งอยู2ในกลุ2มบนของประเทศที่มีรายไดGระดับกลาง (มีรายไดGเฉลี่ยอยู2ท่ี

ระดับสูงกว2า 4,000 ดอลลาร7สหรัฐต2อคนต2อป�) ซึ่งธนาคารโลกพึ่งจะเลื่อนขั้นใหGศรีลังกาขึ้นมาอยู2ในระดับ 

Upper-Middle Income Country ในป� 2019 น้ีเอง  

เมื ่อพิจารณาถึงกำลังแรงงาน ทุกประเทศในภูมิภาคต2างมี อัตราการมีส2วนร2วมในกำลังแรงงาน 

(Labour Force Participation Rate, รGอยละของประชากรที่มีอยู2ในกำลังแรงงาน) ในอัตราสูงเกินกว2า รGอย

ละ 50 นั่นหมายความว2าเกินกว2าครึ่งหนึ่งของประชากรของแต2ละประเทศยังอยู2ในวัยแรงงานและพรGอมที่จะ

ทำงาน  โดยมีบังกลาเทศ ศรีลังกา และอินเดียท่ียังมีอัตราการว2างงานในระดับสูงท่ีประมาณรGอยละ 4-6 
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เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียใตGพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเปqนกำลังหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ โดยการบริโภคภายในประเทศคิดเปqนสัดส2วนระหว2างรGอยละ 55 - 70.8 ของมูลค2าผลผลิตรวม

ภายในประเทศ นั่นหมายความว2าป�จจัยภายนอกจากการคGาและการลงทุนระหว2างประเทศมีผลกระทบต2อ

เศรษฐกิจของแต2ละประเทศไม2มากนัก เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจขึ้นกับป�จจัยภายใน และยังหมายความ

ว2าเศรษฐกิจของประเทศเหล2านี้ยังไม2ไดGเป�ดสู2ตลาดการคGาของโลกมากนักพิจารณาไดGจากมูลค2าการส2งออกและ

การนำเขGาท่ีสูงสุดเพียงไม2เกินรGอยละ 29.9 และ 49.55. ตามลำดับ 

จะเห็นไดGว2าอินเดียและเอเชียใตGคือตลาดที่มีขนาดใหญ2 มีกำลังซื้อ มีอัตราการเจริญเติบโตสูง เปqนท้ัง

แหล2งทรัพยากรธรรมชาติ และแหล2งทรัพยากรมนุษย7 รวมทั้งยังมีระยะทางไม2ไกลจากประเทศไทย และใน

ขณะเดียวกันก็มีเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่ใกลGเคียงกับประเทศไทย และทุกประเทศต2างก็กำลังตื่นตัว

ในการส2งเสริมใหGนักลงทุนต2างชาติเขGามาลงทุน หลังจากความไม2สงบเรียบรGอยในหลายประเทศมีสถานการณ7

ทางการเมืองความม่ันคงท่ีปรับตัวดีข้ึนอย2างต2อเน่ือง 

ท2ามกลางสภาพแวดลGมระหว2างประเทศที่ตึงเครียดจากการแข2งขันของมหาอำนาจ ประกอบกับความ

พยายามของอินเดียในการผลักดันใหG BIMSTEC เปqนพันธมิตรยุทธศาสตร7 ประเทศไทยควรส2งเสริมมิติปทัส

ฐานเสรีนิยมในกรอบความร2วมมือนี้ใหGชัดเจนและผลักดันใหG BIMSTEC เปqนเวทีความร2วมมือนานาชาติ โดยไม2

จำกัดว2าตGองเปqนความร2วมมือดGานการคGา แต2ในขณะเดียวกันก็ตGองรักษาสมดุลของความร2วมมือ BIMSTEC 

ไม2ใหGเปqนการการส2งสัญญาณของการต2อตGานจีน หรือนำมาเปqนประเด็นกดดันใหGมีความแตกแยกในจุดยืน

เกี่ยวกับระดับความสัมพันธ7กับจีน อินเดียและสหรัฐฯ ซึ่งจะเปqนป�จจัยที่สำคัญหน่ึงที่กำหนดทิศทางความ

ร2วมมือในสาขาของความม่ันคงของ BIMSTEC ในอนาคต 

ดังนั้นจุดยืนและท2าทีของประเทศไทย คือ การใหGความสำคัญกับอินเดียและเอเชียใตGในระดับสูง ใน

ทุกมิติความสัมพันธ7 อาจจะเปqนรองก็เพียงการใหGความสำคัญท่ีสุดกับ ประชาคมอาเซียน และในหGวงเวลาระยะ

สั้น (1-2 ป�, 2020-2022) ในฐานะที่ไทยเปqนประเทศผูGประสานระหว2างประชาคมอาเซียนและอินเดีย ซึ่งเปqน

เสมือนพี่ใหญ2ที่มีบารมีและมีอิทธิพลต2อการดำเนินนโยบายของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียใตG ก็ทำใหGการ

จัดลำดับความสำคัญนี้ ที่ประเทศรอบบGานอย2างประชาคมอาเซียน เปqนความสำคัญลำดับที่ 1 ควบคู2ไปกับการ

ใหGความสำคัญอินเดียและเอเชียใตG (ซ่ึงไทยมีพรมแดนเช่ือมโยงทางทะเลในอ2าวเบงกอล) เปqนความสำคัญลำดับ

ท่ี 2 จึงเปqนจุดยืนและท2าทีท่ีสอดคลGองไม2ขัดแยGงซ่ึงกันและกัน 

5.4 ขQอเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติความสัมพันธ+ไทย-อินเดียและเอเชียใตQ  

• บทบาทนำของไทยต2ออินเดียและเอเชียใตGตGองมีท2าทีท่ีเปqนมิตร สรGางความไวGเน้ือเช่ือใจ และไม2เปqน

การหักหนGาประทศสมาชิกท่ีมีขนาดใหญ2ท้ังในมิติประชากร และมิติชนาดเศรษฐกิจ รวมท้ังมีอิทธิพล
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ท้ังในทางการเมืองความสัมพันธ7ระหว2างประเทศ และสังคม-วัฒนธรรม ในภูมิภาคอย2างย่ิง น่ันคือ 

อินเดีย ดังน้ันการริเร่ิมหรือเดินหนGาความร2วมมือในมิติต2าง ๆ ท่ีประเทศไทยอยากจะริเร่ิมคงตGองมีการ

สรGางความร2วมมือสรGางความเขGาใจกับประเทศพ่ีใหญ2อย2างอินเดียก2อนในเวทีท่ีไม2เปqนทางการ และเม่ือ

ท้ังสองประเทศเห็นพGองตGองกันในหลักการ จึงนำไปขยายผลผลักดันต2อในเวที 

• ไทยผ2าน กรมเจรจาการคGาระหว2างประเทศ กระทรวงพาณิชย7 ผูGเปqนกลไกหลักในการเจรจาการคGา

ภายใตGกรอบทวิภาคี และ กรอบภูมิภาค (ไทย-อินเดีย, อาเซียน-อินเดีย และ RCEP) รวมท้ังกรม

เศรษฐกิจระหว2างประเทศ กระทรวงการต2างประเทศ ผูGเปqนกลไกหลักในการเจรจาการคGาภายใตGกรอบ

ความตกลงการคGาเสรีบิมสเทค คงตGองเนGนเดินหนGาการเจรจาความตกลงการคGาเสรี ควบคู2กับการใหG

ความรูGท้ังภาครัฐและเอกชน โดยท้ัง 2 หน2วยงานน2าจะตGองสรGางกลไกในการทำงานร2วมกันใหGเพ่ิมมาก

ย่ิงข้ึน 

• เป�าหมายสำคัญของการเจรจาการคGากับประเทศในเอเชียใตGซึ ่งไม2ไดGมีขGอตกลงการคGาเสรีกับ

หลากหลายประเทศมากนัก และยังเปqนหนGาใหม2ในวงการขGอตกลงการคGาเสรี ดังนั้นไทยจึงควรใหG

ความสำคัญและกำหนดเป�าหมายในการเจรจาเพ่ือ “ความอยู2ดีมีสุขร2วมกัน”  

• สำหรับภาคเอกชน การเริ่มตGนพิจารณาภูมิภาคเอเชียใตGดGวยทัศนคติที่ถูกตGอง อย2าใชGความจริงเพียง

ส2วนเสี ้ยวตัดสินคนทั้งประเทศ แต2ละประเทศเต็มไปดGวยผูGคนและวัฒนธรรมย2อยที่หลากหลาย

แตกต2าง แค2ประเทศอินเดียเพียงประเทศเดียวก็มีความหลากหลายและความแตกต2างเหลือคณานับ

แลGว แต2ละรัฐในอินเดียต2างก็มีเอกลักษณ7และมีวัฒนธรรมของตนเอง มีบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและ

รสนิยมที่แตกต2างกัน สิ่งที่เปqนจริงในที่หนึ่งอาจจะไม2สามารถใชGอธิบายในที่อื่นไดG ดังนั้น เราจึงควร

ระวังไม2ใชGประสบการณ7และมุมมองท่ีจำกัด ขGอสรุปท่ีครอบคลุมเก่ียวกับท้ังประเทศ 

• ถึงแมGขGอตกลงการคGาเสรีกับภูมิภาคเอเชียใตG ไม2ว2าจะเปqนในกรอบทวิภาคีอย2าง ไทย-อินเดีย (ท่ี

ป�จจุบันเป�ดเสรีเพียง 83 รายการสินคGา) กรอบอนุภูมิภาคอย2าง BIMSTEC FTA และ กรอบภูมิภาค

อย2าง RCEP ยังไม2สามารถหาขGอสรุประหว2างประเทศสมาชิกไดG แต2สำหรับผูGประกอบการแลGว นี่คือ

ช2วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเริ่มตGนเสาะแสวงหาช2องทางและหาโอกาสในการทำการคGาและการ

ลงทุนในเอเชียใตG ทั้งนี้เมื่อขGอตกลงทั้งหมดสามารถหาขGอสรุปไดGและมีผลบังคับใชG ผูGประกอบการท่ี

เร่ิมตGนไดGก2อนก็จะสามารถใชGสิทธิประโยชน7ไดGพรGอม ๆ กับท่ีจะไดGรับแตGมต2อเน่ืองจากการประหยัดต2อ

ขนาด (Economies of Scale) ของการเขGาสู 2ตลาดขนาดใหญ2ที ่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง 

ควบคู2ไปกับความไดGเปรียบเน่ืองจากเปqนผูGเขGาสู2ตลาดไดGก2อนเจGาอ่ืน (Economies of Speed) 

• มองอินเดียและเอเชียใตGเปqนพื้นที่ย2อย ๆ เล็ก ๆ อย2ามองรวมเปqนประเทศเดียว ทั้งนี้เพราะประเทศใน

ภูมิภาครอบ ๆ อ2าวเบงกอลนั้น มีความสลับซับซGอนในเชิงวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ชาติพันธุ7 และ

การเมืองการปกครอง แต2ละประเทศมีเอกลักษณ7 มีประวัติศาสตร7อันยาวนานและแตกต2างกันออกไป

อย2างโดดเด2น ความสัมพันธ7ทางการคGาและการทูตท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคดังกล2าวน้ีสามารถสืบยGอนไดGจาก
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เอกสารทางประวัติศาสตร7มากมาย จึงสมควรศึกษาเรียนรูGและทำความเขGาใจใหGกระจ2างถึงความ

แตกต2างของแต2ละประเทศ หากมีความเขGาใจอันคลุมเครือ หรือความเขGาใจแบบเหมารวม อาจทำใหG

เกิดความสับสนและปฏิบัติตัวผิดพลาด ทำใหGเสียโอกาสทางการคGาการลงทุน หรือวางแผนการตลาด

ไม2เหมาะสม คลาดเคล่ือนจากความตGองการกลุ2มเป�าหมายท่ีแทGจริง 

• ใชGสังคม-วัฒนธรรม-ศาสนาใหGเปqนประโยชน7 ในการปรับรูปแบบของสินคGา บริการ และการลงทุนใหG

ตรงตามความตGองการอย2างแทGจริงของผูGบริโภค (Insight, Demand Driven policy) 

• การยอมรับศักยภาพของอินเดียในฐานะอำนาจที่กำลังทะยานขึ้นมา ทั้งในทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

การทหารและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 โดยมีศักยภาพหลายอย2างของอินเดียที่ไทยสามารถเรียนรูG

และร2วมมือ 
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6. ฉากทัศน+ ท,าที จุดยืน ของประเทศไทย ต,อ สหภาพยุโรปและรัสเซีย  

6.1 สถานะปGจจุบันของสหภาพยุโรปและรัสเซีย 

6.1.1 สถานะปGจจุบันของสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรปเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในป�ค.ศ. 1952 โดยแรกเริ่มเปqนการรวมกลุ2ม

ประเทศในนามประชาคมถ2านหินและเหล็กกลGาแห2งยุโรป (The European Coal and Steel Community: 

ECSC) ท่ีตGองการสรGางสันติภาพและฟ�¨นฟูเศรษฐกิจหลังจากตGองเผชิญกับความเสียหายจากสงคราม โดย

ประเทศผู Gก2อตั ้งทั ้งหกประเทศ ไดGแก2 ฝรั ่งเศส เยอรมนีตะวันตก เบลเยียม อิตาลี ลักเซมเบิร7ก และ

เนเธอร7แลนด7 ไดGลงนามในสนธิสัญญา กรุงโรมสองฉบับ คือ สนธิสัญญาประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European 

Economic Community: EEC) และสนธิสัญญาประชาคมปรมาณูยุโรป (EURATOM) โดยมีเป�าหมายเพ่ือ

บูรณาการเศรษฐกิจระหว2างประเทศสมาชิกบนพ้ืนฐานของสันติภาพและหลักการประชาธิปไตย ต2อมาในป�ค.ศ. 

1967 ไดGมีการรวมประชาคมถ2านหินและเหล็กกลGาแห2ง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมปรมาณูเขGาดGวยกัน

และใชGชื ่อใหม2ว2าประชาคมยุโรป (European Community: EC) และรับสมาชิกเพิ ่มเติม คือ สหราช

อาณาจักร ไอร7แลนด7 เดนมาร7ก กรีซ สเปนและโปรตุเกส ตามลำดับ รวมเปqน 12 ประเทศ กระทั่งในป�ค.ศ. 

1993 การบูรณาการของกลุ 2มประเทศพัฒนาเปqน สหภาพยุโรป (European Union : EU) ภายใตG

สนธิสัญญามาสทริกต7 (Maastricht Treaty) อัน ประกอบดGวยเสาหลักสามประการคือ 1. การบูรณาการ

สหภาพการเมืองยุโรป 2. นโยบายร2วมดGานการต2างประเทศและความมั่นคง 3. ความร2วมมือดGานกิจการ

ยุติธรรมและกิจการภายใน  ในแง2หน่ึง ถือเปqนการขยายอำนาจองค7กรในประชาคม และลดอำนาจอธิปไตยของ

ประเทศสมาชิก 

ในป�จจุบัน สหภาพยุโรปมีรัฐสมาชิกจำนวน 27 ประเทศ (สหราชอาณาจักรออกจากการเปqนสมาชิก

สหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 (ค.ศ. 2020)) มีระบบตลาดร2วม ระบบภาษีศุลกากรร2วม มีการใชG

เงินสกุลยูโรร2วมกันใน 17 ประเทศสมาชิก (Eurozone) สหภาพยุโรปถือเปqนสหภาพที่มีการบูรณาการทาง

เศรษฐกิจและการเงินเปqนสำคัญ แมGในป�ค.ศ. 2016 การบูรณาการและความร2วมมือของสหภาพยุโรปถูก

สั่นคลอนจากผลการลงประชามติใหGสหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพ หรือ Brexit แต2สหภาพยุโรปก็

ยังมีคงมีบทบาทสำคัญในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีตลาดขนาดใหญ2ดGวยจำนวนประชากรกว2า 445 

ลGานคน และเปqนภูมิภาคท่ีมีอำนาจซ้ือสูงเปqนอันดับสามของโลกรองจากจีนและสหรัฐอเมริกา  
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6.1.2 สถานะปGจจุบันของรัสเซีย 

การเขGาสู2สงครามโลกครั้งที่ 1 นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ2ในรัสเซีย ความไม2พอใจต2อพระเจGาซาร7นิ

โคลัสที่ 2 ผูGตัดสินใจร2วมสงครามทวีความรุนแรง การจลาจลเกิดขึ้นทั่วเมืองจนนำไปสู2การปฏิวัติลGมลGางระบบ

ซาร7ในป�ค.ศ. 1917 โดยต2อมาพรรคบอลเชวิค (Bolshevik) นำโดยวลาดีมีร7 เลนินก็ไดGทำการปฏิวัติยึดอำนาจ

การบริหารประเทศและเปลี่ยนแปลงการปกครองสู2ระบอบคอมมิวนิสต7 พรGอมทั้งประกาศใหGประเทศเปqน 

สหภาพสาธารณรัฐส ังคมนิยมโซเว ียต (Union of Soviet Socialist Republics: USSR) ต 2อมาในช2วง

สงครามโลกครั้งที่ 2 สหภาพโซเวียตเขGาร2วมกับฝxายสัมพันธมิตรเพื่อต2อสูGการรุกรานของเยอรมัน จนในที่สุด

ไดGรับชัยชนะในยุทธการเบอร7ลินในเดือนพฤษภาคมป�ค.ศ. 1945 โดยชัยชนะของสงครามแลกมาดGวยการตาย

ของชาวโซเวียตมากถึง 26.6 ลGานคนจนไดGรับการขนานนามว2าเปqนมหาสงครามผูGรักชาติ (Great Patriotic 

War)  

ภายหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง สหภาพโซเวียตกGาวขึ้นมาเปqนมหาอำนาจและเขGาสู2

สงครามอุดมการณ7กับสหรัฐฯ โดยในหGวงของสงครามเย็น การพัฒนาของสหภาพโซเวียตที่จำกัดอยู2เพียงดGาน

การป�องกันประเทศและอุตสาหกรรมทางทหารส2งผลใหGเศรษฐกิจตกต่ำอย2างรุนแรง แมGจะมีความพยายาม

ปฏิรูปโครงสรGางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมใหGเขGาสู2ระบบทุนนิยม โดยเป�ดกวGางใหGแก2เสรีภาพของประชาชน

มากข้ึน (Perestroika and Glasnost) แต2ป�ญหาเศรษฐกิจท่ีเร้ือรังน้ันก็เปqนป�จจัยสำคัญท่ีทำใหGสหภาพโซเวียต

ล2มสลายในป�ค.ศ. 1991 รัสเซียแยกตัวออกมาเปqนเปqนสหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)ในป�จจุบัน 

และต2อมาก็เกิดการรวมตัวจัดตั้งประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent Stage: CIS) 

จำนวน 11 ประเทศ ที่รวมตัวกันตั้งเปqนเครือรัฐเอกราช  ในป�จจุบัน รัสเซียกำลังฟ�¨นบทบาททางการเมือง-

การทหาร และเศรษฐกิจโลก โดยถือเปqนมหาอำนาจเอเชีย-ยุโรป (Eurasian Power) ที่มีอิทธิพลต2อความ

ร2วมมือและองค7การทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว2างประเทศ ยกตัวอย2างเช2น การเปqนผูGนำในสหภาพ

เศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจร2วมของกลุ2มสหภาพโซ

เวียตเดิม  โดยกลุ2มประเทศยูเรเซียถือเปqนตลาดใหม2ที่มีศักยภาพและเปรียบเปqนประตูเชื่อมความร2วมมือทาง

การคGาระหว2างยุโรป ตะวันตกและเอเชีย 

วิสัยทัศนFของรัสเซีย 
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ป"จจัยท่ีส*งผลต*อบทบาทมหาอำนาจของรัสเซีย 

ด>านเศรษฐกิจ 

รัสเซียถือเปqนมหาอำนาจเอเชีย-ยุโรป (Eurasian Power) ที่มีอิทธิพลต2อความร2วมมือและองค7การท้ัง

ในระดับภูมิภาคและระดับระหว2างประเทศ ยกตัวอย2างเช2น การเปqนผู Gนำในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 

(Eurasian Economic Union : EAEU) ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจร2วมของกลุ2มสหภาพโซเวียตเดิม  โดยกลุ2ม

ประเทศยูเรเซียถือเปqนตลาดใหม2ที่มีศักยภาพและเปรียบเปqนประตูเชื่อมความร2วมมือทางการคGาระหว2างยุโรป 

ตะวันตกและเอเชีย ซึ่งขณะนี้รัสเซียพยายายามเร2งกระชับความสัมพันธ7ทางเศรษฐกิจ การคGา และการลงทุน

ในโครงสรGางพ้ืนฐานเพ่ือขยายศักยภาพทางของตน สำหรับการฟ�¨นบทบาทในเศรษฐกิจโลก 

ขณะนี้รัสเซียมีเศรษฐกิจขนาดใหญ2 เปqนอันดับที่ 11 ของโลก โดย GDP มีมูลค2าตลาดเท2ากับ 1,689.5 

พันลGานเหรียญสหรัฐ หรือใหญ2ที ่สุดอันดับที ่ 5 ตามความเท2าเทียมกันของอำนาจซื ้อ (PPP) ซึ ่งเท2ากับ 

4.390 พันลGานเหรียญสหรัฐ  นอกจากนี ้รัสเซียยังเปqนสมาชิก G8 G20 สภายุโรปและความร2วมมือทาง

เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟ�ก องค7การความร2วมมือเซี่ยงไฮG สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย องค7การว2าดGวยความมั่นคง

และความร2วมมือในยุโรป องค7การการคGาโลก และเปqนสมาชิกผูGนำเครือจักรภพรัฐเอก 

อย2างไรก็ดี ในช2วงทศวรรษที่ผ2านมา เศรษฐกิจรัสเซียเติบโตอย2างค2อยเปqนค2อยไป โดยขยายตัวเฉล่ีย

รGอยละ 1.8 ในช2วงป� 2553 – 2562 ลดลงมากจากระดับเฉล่ียรGอยละ 5.5 ในช2วงป� 2543 – 2552 โดยป�จจัยท่ี

ทําใหGอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรัสเซียลดลง ไดGแก2 ผลของราคามันในตลาดโลกที่อยู2ในระดับต่ำและ

มีทิศทางลดลงต2อเน่ือง ส2งผลกระทบต2อรายไดGรวมของประเทศ เน่ืองจากรัสเซียมีสัดส2วนการส2งออกน้ำมันและ

ผลิตภัณฑ7ป�โตรเลียมสูงถึงรGอยละ 52 ของมูลค2าการส2งออกทั้งหมด จึงเห็นไดGว2าในสงครามน้ำมันระหว2าง

รัสเซียและ OPEC ในช2วงตGนป� 2020 สกุลเงินรูเบิลมีมูลค2าลดลงรGอยละ 11 ขณะท่ีมีการคาดการณ7ว2ารัสเซียจะ

เผชิญสภาวะงบประมาณขาดดุลกว2ารGอยละ 7.2 1.6 และ 0.5 ในป� 2563 เร่ือยไปเปqนลำดับจนถึง 2565 

นอกจากนี้ นับตั้งแต2ป� 2557 เปqนตGนมา รัสเซียตGองประสบมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจาก

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป หลังจากเหตุการณ7การแทรกแซงทางการทหารของรัสเซียในยูเครน โดยมาตรการ

ดังกล2าวส2งผลเสียต2อทั้งภาคการคGาและการส2งออกของรัสเซีย รวมไปถึงลดทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

นําไปสู2การเทขายสินทรัพย7สกุลรูเบิลจํานวนมาก ส2งผลต2อเนื่องใหGเกิดวิกฤตสกุลรูเบิลอ2อนค2า และทําใหGภาค

ธุรกิจบางส2วนประสบป�ญหาภาระหน้ีสินในรูปสกุลเงินต2างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 
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ในระยะต2อไป แนวโนGมเศรษฐกิจของรัสเซียในระยะสั้นยังไม2สดใสมากนัก นอกจากป�จจัยเสี่ยงดGาน

ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตกต่ำและการคว่ำบาตรจากประเทศตะวันตกแลGว รัสเซียยังไดGรับผลกระทบเพิ่มเติม

จากการแพร2ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรงกว2าประเทศอื่น ๆ สะทGอนจากยอดผูGติดเชื้อสะสมกว2า 5.5 แสน

คน สูงเปqนอันดับที่ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และบราซิล ทําใหGรัฐบาลจําเปqนตGองขยายมาตรการจํากัดการ

เดินทางในประเทศหลายคร้ังเพ่ือลดความเส่ียงในการแพร2ระบาด แมGมาตราการจัดการวิกฤตจะไม2เพียงพอดGวย

สัดส2วน GDP เพียงรGอยละ 3 เท2านั้น โดยมาตรการเหล2านี้ ส2งผลใหGธุรกิจหลายภาคส2วนตGองป�ดกิจการชั่วคราว

ทําใหGการบริโภคของประเทศชะลอตัวตามรายไดGและการจับจ2ายใชGสอยของประชาชนที่ลดลง ราคาน้ำมัน

ตกต่ำและการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจรGอยละ 33 ส2งผลใหG GDP ลดลงกว2ารGอยละ 28 ธนาคาร

กลางรัสเซียคาดการณ7ว2ารัสเซียจะมี GDP จะลดลงประมาณรGอยละ 4-6 ในป�ค.ศ. 2020 เศรษฐกิจมหภาค

หลายภาคส2วนอาจถดถอยลงกว2ารGอยละ 10 ขณะที่มาตรการส2งเสริมเสริมผูGประกอบการรายย2อยมีอยู2อย2าง

จำกัด ทำใหGคาดการณ7ว2า SMEs กว2าหน่ึงในสามจะไม2สามารถอยู2รอดไดGในไตรมาสแรก 

5.2 ฉากทัศน+ของสหภาพยุโรปและรัสเซีย ในระเบียบโลกใหม, 

ฉากทัศนFการขยายอิทธิพลทางทหารของรัสเซีย 

ตั้งแต2การสิ้นสุดของสงครามเย็นความสัมพันธ7ระหว2างรัสเซียและตะวันตกเสื่อมถอยลงไปมาก รัสเซีย

หันเขGาตะวันออกมากขึ้น โดยเฉพาะกับจีน ซึ่งทั้งสองประเทศยินยอมยุติขGอพิพาทดGานอาณาเขตในป�ค.ศ. 

2008 อีกทั้งยังกระชับความร2วมมือทางทหารผ2านการซGอมรบร2วมกัน ซึ่งในแง2หนึ่ง รัสเซียมองว2าความร2วมมือ

ระหว2างทั้งสองประเทศจะช2วยจำกัดการขยายอำนาจขององค7การนาโต และในประเด็นการแทรกแซงของ

รัสเซียต2อยูเครนและไครเมีย แมGว2าในความเปqนจริงจะถือเปqนขัดกับหลักการไม2แทรกแซงและแบ2งแยกรัฐ แต2

ในทางปฏิบัติ จีนกลับมีท2าทีเพิกเฉยต2อ การออกเสียงคัดคGานรัสเซียในเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห2ง

สหประชาชาชาติ ป�จจุบันรัสเซียและจีนยังคงไวGซ่ึงมีความร2วมมือซGอมรบร2วมกันในน2านน้ำภูมิภาคต2างๆ ท้ังทาง

แถบเมดิเตอร7เรเนียน และแปซิฟ�ก เพื่อเปqนการส2งสัญญาณต2อสหรัฐฯ และประเทศตะวันตกถึงความเขGมแข็ง

และศักยภาพของในการขยายอำนาจทางการทหารในภูมิภาค 

ย่ิงไปกว2าน้ัน การกลับมาของบทบาททางทหารของรัสเซียในตะวันออกกลาง ผ2านสถานการณ7สงคราม

กลางเมืองในซีเรีย แสดงนัยยะดGานขีดความสามารถของรัสเซียในการเคลื่อนและรักษากำลังพลขนาดกลางใน

ภูมิภาคอื่นไดG นอกเหนือจากการสนับสนุนระบอบของรัฐบาลอัสซาดแลGว รัสเซียยังแทรกแซกวิกฤตการณ7

ดังกล2าวเพื่อการทดลองทางการทหารใหม2ทั้งดGานยุทโธปกรณ7 กลยุทธ7การรบและจิตวิทยา รวมถึงปฎิบัติการ

ร2วม จึงเห็นไดGว2าตั้งแต2เริ่มปฏิบัติการตั้งแต2กันยายนป�ค.ศ. 2015 รัสเซียยกระดับขีดความสามารถทางอากาศ

ยานและกำลังพล แมGการบินรบจะลดลงมากที่สุดในปลายป�ค.ศ. 2018 แต2การแทรกแซงของรัสเซียยังแสดงใหG
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เห็นถึงความต2อเนื ่องในการพัฒนาทางการทหาร พรGอมกันกับความสามารถในการใชGกองทัพอากาศท้ัง

ประจำการและไม2ประจำการในพื้นที่  การรักษาฐานประจำการในยุทธภูมิ และที่สำคัญคือการขยายบทบาท

ทางการทหารของรัสเซียตะวันออกกลาง ซ่ึงเปqนพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลของสหรัฐอยู2อย2างสำคัญ 

5.3 ท,าที (จุดยืน) ของประเทศไทย ต,อสหภาพยุโรปและรัสเซีย 

• สหภาพยุโรป ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรในฐานะประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ2ซึ่งเปqนศูนย7การ

การลงทุนและการเงินออกจากการเปqนสมาชิกนั้น ในระยะสั้นประสบกับความผันผวนในตลาดดGวยนัก

ลงทุนต2างมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก และในระยะยาวยังมีความไม2แน2นอนหลายอย2างท้ัง

ในทางเศรษฐกิจและการเมือง สหภาพยุโรปยังจำเปqนที่จะตGองปรับตัวและพิสูจน7บทบาทในการรักษา

เสถียรภาพทางการเมืองและแกGไขป�ญหาสังคมและเศรษฐกิจ  

• อย2างไรก็ดี สหภาพยุโรปยังเปqนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกทั้งยังมีบทบาทในการกำหนด

ทิศทางการคGาระหว2างประเทศในฐานะผูGนำดGานปทัสถานสถานและกฎระเบียบโลก จุดยืนของ

ประเทศไทยต2อสหภาพยุโรปเนGนความร2วมมืออันเกิดจากจุดร2วมบนหลักเสรีนิยม ทั ้งในคุณค2า

ประชาธิปไตย ระบบการคGาเสรี และการอนุรักษ7สิ่งแวดลGอมเช2นเดียวกัน ตลอดจนความร2วมมือทาง

เศรษฐกิจในทั ้งในการขยายการคGา การลงทุน การท2องเที ่ยว และการโอนถ2ายเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ผ2านความพยายาม อาทิ การรื้อฟ�¨นการเจรจาความตกลงการคGาเสรีไทย-สหภาพยุโรปและ

การลงนามร2างกรอบความตกลงว2าดGวยความเปqนหุGนส2วนและความร2วมมือรอบดGาน (Partnership 

and Cooperation Agreement – PCA) 

• ในส2วนความสัมพันธ7ระหว2างรัสเซียและไทยเปqนไปในเชิงบวกมาโดยตลอดตั้งแต2ครั้งประวัติศาสตร7อัน

ใกลGชิดระหว2างราชวงศ7จักรีกับราชวงศ7โรมานอฟ และในป�จจุบันไทยและรัสเซียยังพัฒนาความร2วมมือ

ในสาขาต2างๆ โดยเฉพาะ ความร2วมมือดGานวิทยาศาสตร7และวิชาการ ไดGแก2 นาโนเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส7และคอมพิวเตอร7 เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีนิวเคลียร7 และมาตรวิทยา  

 

5.4 ขQอเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติความสัมพันธ+ไทย-สหภาพยุโรปและรัสเซีย  

• ป�จจุบันการคGาระหว2างไทย–รัสเซียก็มีปริมาณที่สูงขึ้นถึง 3.5 พันลGานเหรียญสหรัฐ แต2ความสัมพันธ7

ไทย-รัสเซียควรขยายขอบเขตดGานการคGา การลงทุน การพลังงาน และการเกษตรใหGมากย่ิงข้ึนอีก โดย

ประเทศไทยควรปรับมุมมองต2อรัสเซียในฐานะมหาอำนาจยูเรเชียซึ ่งถือเปqนพื้นท่ีตลาดใหม2ที ่มี

ศักยภาพ เช2นเดียวกันกับยุโรปที่ยังเปqนตลาดสำคัญ โดยป�จจุบันสหภาพยุโรปเปqนคู2คGาสำคัญลำดับ

สามของไทย อีกทั้งยังมีความร2วมมือระหว2างกันที่สำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข2งขันของสินคGาไทย

ในตลาดโลก 
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• ในทางการเมือง การกระชับความสัมพันธ7ทางการเมืองไทยกับรัสเซียอาจเปqนไปอย2างขรุขระ

พอสมควร แมGรัสเซียจะส2งเสริมโลกพหุขั้วและความร2วมมือพหุภาคี แต2ก็ยังมีภาพลักษณ7ที่ยGอนแยGง

จากการขยายอำนาจทางทหารของรัสเซียในยุโรปตตะวันออกกลางยังเปqนที่กังขาในเวทีโลกว2าเปqน

การละเมิดกฎหมายและระเบียบสากล ย่ิงไปกว2าน้ัน ความสัมพันธ7ระหว2างรัสเซียกับสหรัฐยังไม2ลงรอย 

ทำใหGการรักษาดุลอำนาจของไทยในฐานะประเทศตัวกลางน้ันเปqนไปอย2างซับซGอน ในส2วนของสหภาพ

ยุโรปก็ยังมีความไม2แน2นอน จากป�ญหาภายในสหภาพที ่รุมเรGา เช2น ป�ญหาผู Gอพยพและความ

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังสหราชอาณาจักรออกจากการเปqนสมาชิก การบูรณการของยุโรปก็

ถูกทGาทาย ในขณะท่ีประเทศเยอรมนี และประเทศฝร่ังเศสประกาศสนับสนุนความร2วมมือของสหภาพ

ใหGมากขึ้นทั้งในทางการทหาร สังคมและเศรษฐกิจ  ดังนั้นประเทศไทยตGองเตรียมความพรGอมในการ

เป�ดโอกาสความร2วมมือและเปqนทางเลือกการลงทุนในสถานการณ7ความไม2แน2นอนที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต 
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7. ฉากทัศน+ ท,าที จุดยืน ของประเทศไทย ต,อประชาคมอาเซียน  

7.1 สถานะปGจจุบันของประชาคมอาเซียน 

 สมาคมประชาชาติแห2งเอเชียตะวันออกเฉียงใตG (Association of South East Asian Nations) หรือ 

อาเซียน (ASEAN) ถูกสถาปนาข้ึนโดยความร2วมมือของ 5 ประเทศ ไดGแก2 อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นส7 และ

สิงคโปร7 โดยความริเร่ิมของฝxายไทย เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 1967 และในวันท่ี 8 สิงหาคม 2020 อาเซียนก็จะมี

อายุครบ 53 ป�และย2างกGาวสู2ป�ท่ี 54 

อาเซียนพัฒนาตนเองจากความร2วมมือแบบหลวม ๆ  ของ 5 ประเทศสมาชิก จนกลายเปqนความร2วมมือ

ในทุกมิติและในทุกระดับของ 10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG อาเซียนคือเขตเศรษฐกิจท่ี

มีจำนวนประชากรกว2า 650 ลGานคน น่ันเท2ากับเปqนตลาดท่ีมีขนาดใหญ2เปqนอันดับท่ี 3 ของโลก ในมิติมูลค2าทาง

เศรษฐกิจ กองทุนการเงินระหว2างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ประมาณการณ7ว2าในป� 

2020 ประชาคมอาเซียนจะมีมูลค2าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท่ีปรับภาวะเสมอภาคของอำนาจซ้ือ (GDP 

PPP, คือทำใหGค2าเงินของแต2ละประเทศมีอำนาจซ้ือเท2าเทียมกันเสียก2อน เพ่ือประโยชน7ในการเปรียบเทียบ) อยู2

ท่ีอันดับท่ี 5 ของโลก (อันดับท่ี 1. จีน 27,804,953 International $; อันดับท่ี 2 สหรัฐอเมริกา 20,289,987 

International $; อันดับท่ี 3 สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) 18,377,114 International $; อันดับท่ี 4 อินเดีย 

11,321,280 International $; อันดับท่ี 5 ประชาคมอาเซียน (10 ประเทศ) 9,326,707 International $ และ 

อันดับท่ี 6 ญ่ีปุxน 5,451,452 International $) อาเซียนท้ัง 10 ประเทศกลายเปqนหน่ึงในกลจักรสำคัญของห2วง

โซ2มูลค2าระดับโลก (Global Value Chains: GVCs) และเปqนหน่ึงในจุดหมายสำคัญสำหรับเงินลงทุนท่ีไหลเวียน

อยู2ท่ัวโลก 

แน2นอนยGอนหลังกลับไปเม่ือ 53 ป�ท่ีแลGว ท2ามกลางสถานการณ7สงครามเย็น ความขัดแยGงทาง

อุดมการณ7ทางการเมืองระหว2างประเทศท่ียึดหลักการสังคมนิยมคอมมิวนิสต7 กับประเทศท่ีต2อตGานอุดมการณ7

ดังกล2าวกำลังพุ2งทะยานข้ึนสู2จุดสูงสุดแห2งความขัดแยGง หากแต2สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปqนแกนนำในการต2อตGานระบบ

สังคมนิยมคอมมิวนิสต7เองก็กำลังเร่ิมเปล่ียนแปลงนโยบายไปสู2การลดการทุ2มเทงบประมาณ ลดความร2วมมือ

ทางการทหาร โดยเฉพาะองค7การสนธิสัญญาป�องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG (SEATO) ท่ีมี

สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรไม2ว2าจะเปqนสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส และนิวซีแลนด7 ซ่ึงเร่ิมตGนสรGาง

ความร2วมมือในป� 1954-1955 ก็กำลังถูกลดทอนท้ังในมิติเงินงบประมาณและบทบาทในการแทรกแซงประเด็น

ความม่ันคงในภูมิภาค (ก2อนท่ีจะยุติบทบาทถาวรในป� 1977) ในขณะท่ีการขยายอิทธิพลของสังคมนิยม

คอมมิวนิสต7ยังเกิดข้ึนอย2างต2อเน่ือง น่ันทำใหGเกิดสุญญากาศทางการเมืองความม่ันคงข้ึนในภูมิภาค  
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ดังน้ันเพ่ือเติมเต็มภาวะสุญญากาศน้ี โดยเจตจำนงหลักท่ีตGองการดำเนินควบคู2ไปดGวยน่ันคือ ความไม2

ตGองการใหGมหาอำนาจเขGามาแทรกแซงควบคุมการดำเนินนโยบายเช2นก2อนหนGา ท้ัง 5 ประเทศเอเชียตะวันออก

เฉียงใตGจึงมาร2วมมือกัน โดยเนGนช2วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันผ2านความร2วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม เพราะท้ัง 5 ประเทศต2างก็รูGดีว2า หากนำเอาเร่ืองการเมือง-ความม่ันคง มาเปqนแกนกลางของความ

ร2วมมือ ความร2วมมือท่ีเกิดข้ึนก็จะไม2ย่ังยืน ลGมเหลว เหมือนกับความร2วมมือก2อนหนGาน้ัน ไม2ว2าจะเปqน องค7การ

สนธิสัญญาป�องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตG SEATO, องค7การมาฟ�ลอินโด (Maphilindo) หรือ สมาพันธ7

รวมชนชาติมลายู (Greater Malayan Confederation) และ สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตG (Association 

of South-East Asia: ASA)  

ดังน้ันความร2วมมือท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 53 ป�ท่ีแลGวท2ามกลางสงครามเย็น จึงเนGนความร2วมมือในการ

ช2วยเหลือกันและกันในการทำมาหากิน ทำมาคGาขาย แลกเปล่ียนวัฒนธรรม และร2วมกันพัฒนาสังคม โดยมีมิติ

การเมืองความม่ันคงเปqนฉากหลัง พรGอมกับเจตจำนงท่ีชัดเจน 2 ขGอท่ีว2า อาเซียนไม2ตGองการใหGมหาอำนาจ

ภายนอกเขGามาแทรกแซงกิจการของภูมิภาค และภายในภูมิภาคเอง อาเซียนก็แสดงเจตจำนงว2า เราจะไม2

แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกันและกัน และน่ันทำใหGอาเซียนเดินหนGา สรGางความร2วมมือท่ีกGาวหนGา เขGมแข็ง 

ร2วมกันมาไดGเกินกว2าคร่ึงศตวรรษ 

เวลาผ2านไปคร่ึงศตวรรษ สงครามเย็นส้ินสุดลงในป� 1989 พรGอมกับการล2มสลายของอุดมการณ7สังคม

นิยมคอมมิวนิสต7 กลไกตลาด ทุนนิยม และสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะข้ึนมาเปqนข้ัวมหาอำนาจเชิงเด่ียว (Uni-

Polarity) ตลอดทศวรรษ 1990 จนถึง 2010 แต2แลGวภาวะสงครามเย็น 2.0 ท่ีเกิดข้ึนควบคู2กับการถดถอยเชิง

อำนาจของสหรัฐ และการข้ึนมาเปqนมหาอำนาจของจีน ท่ีเห็นการปะทะจากสงครามการคGา สู2สงคราม

เทคโนโลยี และการช2วงชิงความเปqนผูGจัดระเบียบโลก  

สงครามเย็น 2.0 ท่ีท่ัวโลกไดGเห็นการประกาศแบ2งประชาคมโลกออกเปqน 2 ข้ัว ระหว2าง สหรัฐอเมริกา 

และสาธารณรัฐประชาชนจีน เร่ิมทวีความรุนแรงข้ึนอย2างมีนัยสำคัญ ไม2ว2าจะเปqนภาวะสงครามการคGา การ

แตกข้ัวการผลิตในระดับโลก (Decoupling) ผ2านนโยบายดึงเงินลงทุนกลับของสหรัฐ (Reshoring) และ

นโยบายสหรัฐตGองมาก2อน (America First)  

ในขณะท่ีจีนเองก็ข้ึนมาเปqนผูGนำทางดGานเทคโนโลยี โดยเฉพาะในดGานป�ญญาประดิษฐ7 และการส่ือสาร

โทรคมนาคม พรGอมการขยายอิทธิพลผ2านอภิมหาโครงการเช่ือมโลก ความริเร่ิมแถบและเสGนทาง (Belt and 

Road Initiative: BRI)  กฎ กติกา  
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ระเบียบความสัมพันธ7ระหว2างประเทศหรือระเบียบโลกกำลังจะเปล่ียนไปอีกคร้ัง โดยเฉพาะหลังป� 

2020 ท่ีสหรัฐอเมริกาถดถอยลง ในขณะท่ีจีนเองก็ยังไม2พรGอมท่ีจะข้ึนมาเปqนมหาอำนาจอย2างเต็มตัว ภาวะ

สุญญากาศทางอำนาจเกิดข้ึนอีกคร้ัง 

สถานการณ7ความขัดแยGงดูเหมือนจะย่ิงรุนแรงข้ึน ตลอดเดือนกรกฎาคม 2020 ประชาชนในประชาคม

อาเซียนเห็นภาพเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาใน 8 ประเทศอาเซียน เขียนจดหมายเผยแพร2ทางหนังสือพิมพ7

ของแต2ละประเทศท่ีตนเองประจำอยู2 ในประเทศไทย เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย George 

DeSombre เขียนบทความ เผยแพร2ในหนังสือพิมพ7ไทย โดยมีใจความสำคัญในการประณามการดำเนินการ

ของจีนในทะเลจีนใตG ต2อดGวยความพยายามในการเทียบเคียงขGอพิพาทในทะเลจีนใตG (ซ่ึงไทยไม2ไดGมีขGอพิพาท

กับจีน) กับกรณีการบริหารจัดการน้ำในแม2น้ำโขง (ซ่ึงไทยมีส2วนไดGส2วนเสีย) ก2อนท่ีจะพยายามเช่ือมโยงเพ่ือ 

ยกระดับใหGความขัดแยGงเหล2าน้ีเปqนเร่ืองของ อาเซียน ท้ังท่ีน่ีคือ ความขัดแยGงเพียงประเด็นเร่ืองอำนาจอธิปไตย

เหนือพ้ืนท่ีในทะเลจีนใตGระหว2างจีนกับบางประเทศสมาชิกของอาเซียนเท2าน้ัน จีนและอาเซียน จีนและไทย ยัง

มีความสัมพันธ7ท่ีดีกันอีกมากมายในหลายหลายมิติ และแน2นอนว2าตอนจบของบทความก็ตGองกล2าวถึงวาทะ

กรรมเดิม ๆ ในรูปแบบของสงครามเย็น น่ันคือ การวางตำแหน2งของสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐใหGเปqน

ประเทศท่ีอยู2กลุ2มโลกเสรี (Free and Open Rules-Based Order) ซ่ึงแน2นอนว2าหลายภาคส2วนก็คงมีคำถาม

ตามมาว2า แลGวการดำเนินนโยบายแบบประธานาธิบดี Trump ท่ีทำสงครามการคGา ตรงขGามกับท่ีท2านทูต

สหรัฐฯ กล2าวถึงหรือไม2 

ไม2เพียงแต2สหรัฐอเมริกา ตลอดท้ังเดือนกรกฎาคมท่ีผ2านมา เรายังเห็นพันธมิตรของสหรัฐ โดยเฉพาะ

ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ท่ีออกมากล2าวถึงความขัดแยGงกับจีนในหลากหลายรูปแบบ ไม2ว2าจะเปqนการ

ออกมาเดินหนGาแถลงนโยบายในเร่ืองของระบบโทรคมนาคม 5G ท่ีไม2ตGองการใชGโครงข2ายและบริการของ

ประเทศจีน การเดินหนGาหาขGอเท็จจริงกรณีการแพร2ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ7ใหม2 และแน2นอนใน

หลายๆ คำแถลง ก็มักจะผสมผสานกับประเด็น ความขัดแยGงในทะเลจีนใตG การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการ

ดำเนินนโยบายการคGาและการลงทุนระหว2างประเทศท่ีไม2เปqนธรรมของจีน แน2นอนว2าหลายๆ คร้ังแถลงการณ7

เหล2าน้ีมีลักษณะจับแพะชนแกะ เอาหลากหลายเร่ืองรGอยเรียนประเด็น ซ่ึงไม2เก่ียวขGองกัน มารGอยกัน เพียงเพ่ือ

จะส2งสัญญาณใหGประชาคมโลกรูGว2า จีน คือภัยคุกคามท่ีทุกประเทศตGองจับตา 

โดยการประกาศสงครามท่ีชัดเจนมากท่ีสุดก็เร่ิมตGนอีกคร้ังเม่ือมีการส่ังป�ดสถานกงสุลของจีนในเมือง 

Houston โดยไม2ไดGมีเหตุผลท่ีเพียงพอ และไม2เปqนไปตามธรรมเนียมพิธีการทูต พรGอมกับการปาฐกถาของ 

Michael Pompeo รัฐมนตรีว2าการกระทรวงการต2างประเทศ (Secretary of state) ในหัวขGอ Communist 

China and the Free World’s Future ท่ีเปqนการประกาศท2าทีท่ีแข็งกรGาวของสหรัฐต2อจีน ในปาฐกถา

ดังกล2าว Pompeo พยายามสรGางตำแหน2งของสหรัฐและพันธมิตรใหGเปqนฝxาย “โลกเสรี Free Nations” 
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ในขณะท่ีกล2าวถึงผูGนำจีนดGวยคำว2า “New Tyranny” เขายังกล2าวว2า วันน้ีประเทศจีนมีอำนาจเผด็จการท่ีบGาน

มากข้ึนและกGาวรGาวมากข้ึนในการเปqนปรป�กษ7กับเสรีภาพในทุกท่ีอ่ืน ๆ (Today China is increasingly 

authoritarian at home, and more aggressive in its hostility to freedom everywhere else) และยัง

กล2าวอีกว2า จีนเองก็พยายามท่ีจะขยายลัทธิเช2นน้ีไปท่ัวโลกดGวย หากฝxายโลกเสรีไม2เปล่ียนแปลงจีนใหGไดG (If the 

free world doesn’t change Communist China, Communist China will change us) รวมท้ังยังมีการ

ใหGเหตุผลถึงการป�ดสถานกงสุลจีนในรัฐเทกซัสโดยไม2ไดGมีหลักฐานมารองรับว2า This week we closed down 

China’s consulate in Houston because it was a hub of spying and IP theft. สหรัฐอเมริกาประกาศ

สงครามกับจีนแลGวอย2างแน2นอน ศัพท7แสงท่ีใชG ไม2แตกต2างจากสมัยสงครามเย็น และท่ีสำคัญ อาเซียน ก็เปqนอีก

หน่ึงภูมิภาคในทางยุทธศาสตร7ท่ีสหรัฐตGองการอย2างย่ิงท่ีจะสรGางพันธมิตร เพ่ือป�ดลGอมจำกัดเขตการขยาย

อิทธิพลของจีน 

ในขณะท่ีจีนเอง ก็รูGดีว2า อาเซียน คือทำเลท่ีตGองทางยุทธศาสตร7ท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจีนจะตGองใชGเปqนสะพาน

ในการเช่ือมโยงโครงการความริเร่ิมแถบและเสGนทาง และจุดเปราะบางท่ีสุดก็อยู2ท่ี ทะเลจีนใตG ดังน้ันประชาคม

อาเซียนจึงไดGเห็นภาพ ประเทศจีนท่ีพยายามผลักดันความร2วมมือในมิติเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียนในพ้ืนท่ีทะเลจีนใตG ท่ีเปqนจุดเปราะบางท่ีสุด ผ2านยุทธศาสตร7ใหม2ท่ีเรียกว2า “Blue Sea 2020”  

เดือนกรกฎาคมท่ีผ2านมาเช2นเดียวกันท่ีอาเซียนไดGเห็นจีน ผ2านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจำอาเซียน ร2วมกับเอกอัครราชทูตคณะผูGแทนถาวรฟ�ลิปป�นส7ประจำอาเซียน จัดงานประชุมวิชาการใน

หัวขGอ ASEAN-China Partnership on Blue Economy โดยการประชุมดังกล2าวเปqนเวทีเสวนาเพ่ือระดม

ความคิดในรูปแบบ Track 1.5 น่ันคือ ระดมความคิดเห็นจากเจGาหนGาท่ีภาครัฐ และภาควิชาการ เพ่ือร2วมกัน

กำหนดทิศทาง เพ่ือหารูปแบบความร2วมมือท่ีเหมาะสมระหว2างจีนและอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน 

หรือเศรษฐกิจแห2งทGองทะเลร2วมกัน และแน2นอนว2าในกรณีน้ี ทGองทะเลก็คงเล่ียงไม2พGนท่ีจะหมายถึง ทะเลจีนใตG 

หน่ึงในขGอสรุปท่ีนักวิชาการท้ังฝxายจีน และฝxายอาเซียนเห็นร2วมกัน น่ันคือ เพ่ือใหGอาเซียนและจีน

สามารถแสวงหาผลประโยชน7ร2วมกันในทะเลจีนใตGไดGอย2างย่ังยืน ผูGนำและผูGกำหนดนโยบายของท้ัง 2 ฝxายตGอง

มีความจริงใจต2อกัน (Sincerely Political Will) การสรGางความไวGเน้ือเช่ือใจและการทูตเชิงป�องกัน 

(Confidence-Building and Preventive Diplomacy) ผ2านกระบวนการปรึกษาหารืออย2างสรGางสรรค7 

(Constructive Dialogue and Consultation) การแลกเปล่ียนและบริหารจัดการขGอมูลท่ีเก่ียวขGองกับ

เศรษฐกิจและทรัพยากรร2วมกัน (Information Exchange/ Sharing/ Management) รวมท้ังการเช่ือมโยง

ประชาชนของท้ังจีนและอาเซียนเขGาดGวยกันผ2านการศึกษาและการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม (People-to-

People Connectivity: Education and Cultural Exchanges) คือกลไกท่ีสำคัญท่ีสุด และท้ังน้ีท้ังน้ัน เพ่ือใหG

อาเซียนและจีนสามารถแสวงหาผลประโยชน7ร2วมกันในทะเลจีนใตGไดGอย2างย่ังยืน โดยปราศจากการแทรกแซง
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ของมหาอำนาจภายนอก (Without the Interference from External Powers) และจีนกับอาเซียนท้ัง 2 ฝxาย

ตGองมีความเคารพซ่ึงกันและกัน 

ท2ามกลางสงครามเย็น 2.0 ท่ีท้ังจีน ท้ังสหรัฐอเมริกา และอีกหลายหลายประเทศตGองการดึงใหGอาเซียน

เขGาไปเปqนสมัครพรรคพวก อาเซียนตGองจำใหGไดGว2าในสงครามเย็น 1.0 เพราะความแตกแยกทางอุดมการณ7ทาง

การเมือง รอยรGาวระหว2างประเทศเพ่ือนบGานท่ีหลายๆ มิติ สำหรับบางกลุ2มยังฝ�งรากมาจนถึงทุกวันน้ี อาเซียน

ตGองไม2เดิมซ้ำรอยเดิม อาเซียนในฐานะประชาคมท่ีมีอายุกว2าคร่ึงศตวรรษตGองเดินต2อไป ตGองเปqนป̄กแผ2น ตGอง

ร2วมมือกันเพ่ือสรGางอำนาจต2อรอง และตGองพิทักษ7ผลประโยชน7ของอาเซียน 

7.2 ฉากทัศน+ของประชาคมอาเซียน ในระเบียบโลกใหม, 

7.2.1 ระยะส้ัน (1-2 ป{) 

• ประชาคมอาเซียนยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจในระดับถดถอยอย2างต2อเน่ือง อันเปqนผลมา

จากโควิด-19  

• การคGาระหว2างประเทศ โดยเฉพาะการคGาชายแดนระหว2างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนท่ีมี

พรมแดนติดกัน และมีพรมแดนติดกับท้ังจีน อินเดีย และเอเชียใตGท่ีเปqนตลาดขนาดใหญ2 น2าจะเปqน

ตลาดและเปqนแหล2งทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุด 

• การเจรจาการคGาในกรอบ RCEP ท่ีมีอาเซียนเปqนแกนกลาง และ CPTPP ท่ีมีสมาชิกประชาคมอาเซียน

บางประเทศเขGาเปqนภาคี จะเปqนกรอบการคGาท่ีสำคัญในการกำหนดแนวทาง กฎ กติกา และมาตรฐาน

ในการทำการคGาและการลงทุนระหว2างประเทศ ท้ังในห2วงโซ2มูลค2าระดับภูมิภาค (Regional Value 

Chains: RVCs) และการเช่ือมโยงระหว2างห2วงโซ2มูลค2าของทวีปเอเชียและห2วงโซ2มูลค2าของทวีป

อเมริกา ซ่ึงแยกออกจากการเน่ืองจากนโยบายของสหรัฐอเมริกา (Decoupling) 

• ประชาคมอาเซียนยังคงมีความสุ2มเส่ียงจากภาวะสุญญากาศทางอำนาจ ท่ีสหรัฐอเมริกาสูญเสีย

ความสามารถในการจัดระเบียบโลก แต2จีนเองก็ยังไม2สามารถกGาวข้ึนมาเปqนมหาอำนาจนำไดG ดังน้ัน

ความพยายามของมหาอำนาจเดิมในการป�ดลGอมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน และความ

พยายามของจีนในการขยายอิทธิพล คงจะกระทบทิศทางและแนวทางการดำเนินนโยบายการ

ต2างประเทศของอาเซียนท่ีอยู2ในทำเลท่ีต้ังท่ีเปqนจุดศูนย7กลางของความขัดแยGงอย2างหลีกเล่ียงมิไดG 

7.2.2 ระยะกลาง (3-5 ป{) 

• ความสัมพันธ7ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะเร่ิมเขGาสู2ความสัมพันธ7ในทิศทางและรูปแบบใหม2 ท้ังน้ี

เน่ืองจากในป� 2025 อาเซียนจะบรรลุวิสัยทัศน7อาเซียน 2025 และเร่ิมตGนวิสัยทัศน7อาเซียน 2040  



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

 

278 

• วิสัยทัศน7อาเซียน 2040 เกิดจากความริเร่ิมของประเทศไทย ในช2วงก2อนการดำรงตำแหน2งประธาน

และเจGาภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมท่ีเก่ียวขGองในป� 2019 โดยประเทศไทยว2าจGาง 

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia ใหGทำการศึกษาต้ังแต2ป� 2017-2019  

• ในรายงาน 4 เล2มใหญ2 โดย ERIA มีการวิเคราะห7สถานการณ7โลก ณ ป�จจุบันจากมุมมองภูมิรัฐศาสตร7-

เศรษฐกิจ เพ่ือหาขGอเสนอแนะต2อประชาคมอาเซียน โดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จและจุดอ2อนของ

อาเซียนในอดีตท่ีผ2านมา ร2วมกับการวิเคราะห7ถึงบริบทโลกในยุคท่ีเทคโนโลยีกำลังเปล่ียนแปลงไป

อย2างกGาวหนGาในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 และเสนอแนะแนวทางการเดินหนGาต2อของ

ประชาคมอาเซียนในอีก 20 ป�ขGางหนGาไวGว2า “ป� 2020-2040 ประชาคมอาเซียนตGองคล2องแคล2วว2องไว 

(Nimble) และดำเนินนโยบายเชิงรุก (Proactive) มากข้ึน” โดยท้ังหมดจะเกิดข้ึนไดGหาก 

1) อาเซียนตGองกำหนดทางความสัมพันธ7ร2วมกันภายใตGหลักการของความเปqนผูGนำแบบ 

Collective Leadership (เหมือนกับวงซิมโฟนีออเคสตรา ท่ีต2างคนต2างเล2นโนGตของตนเอง 

ต2างคนต2างมีท2อนเด2นของตนเองใหGบรรเลง และท้ังวงก็สรGางเสียงดนตรีร2วมกัน) อาเซียนยังคง

ไม2มีสถานะเปqนองค7กรเหนือรัฐท่ีเขGาไปมีสภาพบังคับประเทศสมาชิกใหGยอมทำตามมติเสียง

ส2วนใหญ2 แต2ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีจุดแข็งในมิติใดก็ควรมีบทบาทนำในการเดินหนGามิติ

น้ันๆ ของท้ังประชาคม โดยมีจุดยืนร2วมกันและยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนร2วมกันมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี

เพ่ือสรGางความม่ันใจในความเปqนศูนย7กลางของอาเซียน (Ensuring ASEAN Centrality) 

2) อาเซียนตGองปรับตัวและมีนวัตกรรม ท่ียอมรับและสามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงทาง

ดิจิทัลและการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ีส่ีไดGอย2างมีพลวัตร (Digital ASEAN) 

3) อาเซียนตGองสามารถเท2าทันและสามารถปรับใชGเทคโนโลยีใหม2 และตGองมีนโยบายการปฏิบัติ

ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือบรรลุเป�าหมายประชาคมอาเซียนอาเซียนท่ีมีภูมิคุGมกัน (Resilient) ย่ังยืน และมี

ความม่ันคง โดยเฉพาะมิติดGานพลังงาน (Sustainable ASEAN)  

4) อาเซียนตGองบูรณาการและเช่ือมโยงทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเขGาไวGดGวยกันอย2างไรGรอยต2อ 

(Seamless ASEAN) ภายใตGการหลักปฏิบัติและการกำกับดูแลท่ีดี (Good Regulatory 

Practice and Good Governance) 

5) อาเซียนตGองมุ2งเนGนไปท่ีการเสริมสรGางพัฒนาศักยภาพของประชาชนอาเซียนโดยตGองพัฒนา

คนอย2างครอบคลุมและไม2ทอดท้ิงใครไวGขGางหลัง (Inclusive ASEAN)  

6) อาเซียนตGองทำใหGประชาชนอาเซียนรูGสึกตนเองเปqนส2วนหน่ึงของประชาคม ประชาชน

อาเซียนตGองไดGรับประโยชน7จากประชาคมอาเซียนและมีอัตลักษณ7อาเซียน (ASEAN 

Belonging and ASEAN Identity) 
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7) สถาป�ตยกรรมการบูรณาการภูมิภาคของอาเซียนท่ีเขGมแข็งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรGาง

ส่ิงแวดลGอมท่ีเก้ือกูลกับกิจกรรมต2างๆ ของประชาคมอาเซียน (Strong and Effective 

ASEAN Institutional Ecosystem) 

7.3 ท,าที (จุดยืน) ของประเทศไทย ต,อประชาคมอาเซียน 

• ประชาคมอาเซียนคือกลุ2มประเทศท่ีไทยตGองใหGความสำคัญเปqนลำดับท่ี 1 เพราะอาเซียนคือประเทศท่ี

อยู2รอบบGาน ดังน้ันประเด็นคุกคามท่ีเกิดข้ึนไม2ว2าจะในมิติภัยความม่ันคงของชาติ และ/หรือ ภัยความ

ม่ันคงของมนุษย7 ย2อมเปqนชะตาชีวิตท่ีท้ังไทยและอาเซียนตGองเผชิญร2วมกัน เพราะอาเซียนคือประเทศ

คู2คGา คู2ลงทุน ท่ีไทยมีความสัมพันธ7ทางเศรษฐกิจดGวยมากท่ีสุด เพราะอาเซียนคือเพ่ือนบGานท่ีมี

ประวัติศาสตร7 มีสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมร2วมกัน ดังน้ันในการดำเนินนโยบายใดๆ ก็ตามไทย

ตGองใหGความสำคัญกับอาเซียนเปqนลำดับท่ี 1 และไทยตGองเล2นบทบาทนำ 

• ไทยร2วมกับประชาคมอาเซียนจะทำใหGท้ังภูมิภาคเปqนมหาอำนาจระดับกลางท่ีมีน้ำหนัก มีอำนาจการ

ต2อรองท่ีมากเพียงพอท2ามกลางสภาวะสุญญากาศในเวทีความสัมพันธ7ระหว2างประเทศในขณะน้ี 

• แมGจะมีความพยายามแทรกแซงจากมหาอำนาจ ท้ังสหรัฐอเมริกาและจีน ส่ิงท่ีไทยและประชาคม

อาเซียนตGองระลึกไวGเสมอว2า ในสงครามเย็น 1.0 เพราะความแตกแยกทางอุดมการณ7ทางการเมือง 

รอยรGาวระหว2างประเทศเพ่ือนบGานท่ีหลายๆ มิติ สำหรับบางกลุ2มยังฝ�งรากมาจนถึงทุกวันน้ี อาเซียน

ตGองไม2เดิมซ้ำรอยเดิม อาเซียนตGองเปqนป̄กแผ2น ตGองร2วมมือกันเพ่ือสรGางอำนาจต2อรอง และตGองพิทักษ7

ผลประโยชน7ของอาเซียน ซ่ึงผลประโยชน7ของไทยและผลประโยชน7ของอาเซียนเปqนไปในทิศทางท่ี

สอดคลGองพGองกันในแทบจะทุกมิติ 

• ผูGนำและผูGกำหนดนโยบายของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนตGองมีความจริงใจต2อกัน (Sincerely 

Political Will) การสรGางความไวGเน้ือเช่ือใจและการทูตเชิงป�องกัน (Confidence-Building and 

Preventive Diplomacy) ผ2านกระบวนการปรึกษาหารืออย2างสรGางสรรค7 (Constructive Dialogue 

and Consultation) การแลกเปล่ียนและบริหารจัดการขGอมูลท่ีเก่ียวขGองกับเศรษฐกิจและทรัพยากร

ร2วมกัน (Information Exchange/ Sharing/ Management) รวมท้ังการเช่ือมโยงประชาชนของ

ประชาคมอาเซียนเขGาดGวยกันผ2านการศึกษาและการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม (People-to-People 

Connectivity: Education and Cultural Exchanges) คือกลไกท่ีสำคัญท่ีสุด และท้ังน้ีท้ังน้ัน เพ่ือใหG

ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถแสวงหาผลประโยชน7ร2วมกันไดGอย2างย่ังยืน โดยปราศจากการ

แทรกแซงของมหาอำนาจภายนอก (Without the Interference from External Powers) และ

สมาชิกอาเซียนตGองมีความเคารพซ่ึงกันและกัน 
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7.4 ขQอเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติความสัมพันธ+ไทย-ประชาคมอาเซียน  

7.4.1 ระยะส้ัน (1-2 ป{) 

• ต2อการแพร2ระบาดของโควิด-19 ท่ีถือเปqนป�จจัยลบท่ีส2งผลกระทบอย2างรุนแรงท่ีสุดต2อไทยและ

อาเซียนท้ังในมิติความม่ันคงของมนุษย7 และเศรษฐกิจ ขณะน้ีคือช2วงเวลาท่ีสำคัญท่ีสุดในการสรGาง

ความร2วมมือกันท้ัง 10 ประเทศ เพ่ือสรGางอำนาจต2อรองในการขอซ้ือและ/หรือขอรับการถ2ายทอด

เทคโนโลยี รวมท้ังจองโควตากับผูGผลิตท่ีมีแนวโนGมว2าจะสามารถผลิตวัคซีนไดGในระยะเวลาอันใกลG เปqน

ท่ีทราบดีว2าขณะน้ีสหรัฐเตรียมงบประมาณไวGมากกว2า 1,950 ลGานดอลลาร7สหรัฐฯ หรือมากกว2า 

61,000 ลGานบาท เพ่ือซ้ือวัคซีนป�องกัน โควิด-19 ท่ีบริษัทพัฒนาร2วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของ

เยอรมนี จำนวน 100 ลGานโดส ซ่ึงน่ันหมายความว2ายาหน่ึงโดสจะมีราคาในราว 19.50 ดอลลาร7สหรัฐ 

ผูGรับวัคซีนแต2ละคนตGองรับยา 2 โดส หรือมีตGนทุนในราว 39 ดอลลาร7สหรัฐ/คน (1,240 บาท/คน) เพ่ือ

สรGางภูมิคุGมกัน ในขณะท่ีไทยเองก็กำลังจะเร่ิมตGนเจรจากับมหาวิทยาลัยออกฟอร7ด เพ่ือขอรับการ

ถ2ายทอดเทคโนโลยี หากวัคซีนท่ีผ2านการทดลองในมนุษย7แลGวสามารถผลิตและใชGงานไดGจริง โดยไทย

เตรียมงบประมาณไวGอีก 600 ลGานบาทเพ่ือพัฒนาโครงสรGางพ้ืนฐานในการผลิตยาวัคซีนน้ี  

คำถามท่ีสำคัญก็คือ แลGวสำหรับท้ังประชาคมอาเซียนล2ะ ทุกประเทศมีความพรGอมหรือไม2 

1,240 บาท เพ่ือซ้ือวัคซีนอาจจะเปqนเงินจำนวนไม2มากสำหรับประชาชนบางประเทศ แต2สำหรับบาง

ประเทศสมาชิก น่ีคือเงินจำนวนมหาศาลท่ีคนในประเทศอาจจะไม2มีกำลังซ้ือมากเพียงพอ 

ดังน้ันไทย ซ่ึงเปqนหน่ึงในประเทศสมาชิกท่ีมีบทบาทนำในประชาคมอาเซียนมาโดยตลอด 

น2าจะเปqนผูGประสานงาน เพ่ือใหGท้ังอาเซียนสามารถรวมอุปสงค7ต2อวัคซีนดังกล2าวเขGาดGวยกัน จัดซ้ือหรือ

จองโควตาดGวยกัน เพ่ือใหGมีปริมาณคำส่ังซ้ือท่ีสูง ซ่ึงจะเพ่ิมอำนาจการต2อรองจากบริษัทผูGผลิต จนไดG

วัคซีนในราคาท่ีต่ำลง ท้ังน้ีตGองอย2าลืมว2าในคราวท่ีประเทศไทยเปqนเจGาภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน

เม่ือป�ท่ีแลGว ประเทศไทยไดGผลักดันจนผูGนำอาเซียนท้ัง 10 ประเทศลงนามในปฏิญญาอาเซียนว2าดGวย

ความม่ันคงและการพ่ึงตนเองดGานวัคซีนในภูมิภาค (ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN 

Vaccine Security and Self-Reliance: AVSSR) ดังน้ันไทยตGองพยายามนำกลไกท่ีไดGจัดต้ังไปแลGวน้ี

มาใชGประโยชน7ใหGเต็มท่ี 

• ใน ปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ว2าดGวย โควิด-19 (Declaration of the 

Special ASEAN Summit on COVID-19) ผูGนำอาเซียนตกลงท่ีจะใหGการสนับสนุนและสรGาง

หลักประกันว2าการเคล่ือนยGายอุปกรณ7ทางการแพทย7 ยา เวชภัณฑ7 และสินคGาต2างๆ ท่ีมีความจำเปqนใน

การรับมือกับไวรัสโควิด-19 ตGองไม2มีอุปสรรคท้ังในเร่ืองของกฎระเบียบ กติกา และมาตรทางการคGา

ต2างๆ ของประเทศสมาชิก คำถามท่ีสำคัญคือ ป�จจุบันไดGมีการดำเนินการท่ีเก่ียวขGองกับส่ิงอำนวย

ความสะดวกทางการคGา (Trade Facilitations: TF) ในประเด็นน้ีไปแลGวมากนGอยเพียงใด และเม่ือ
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พิจารณาถึงการเช่ือมโยงท่ีไรGรอยต2อเพ่ือความจำเปqนในดGานสาธารณสุขเช2นน้ี เราคงไม2คำนึงถึงเฉพาะ

มาตรการท่ีบริเวณชายแดน (Border Measures) เท2าน้ัน หากแต2คงตGองคำนึงถึงมาตรการท่ี

นอกเหนือจากชายแดน (Beyond-Border Measures) ซ่ึงหมายถึงการบริหารจัดการในมิติการ

เช่ือมโยงของกฎหมาย ระเบียบ และกติกา อีกดGวย ในท่ีน้ียังตGองหมายรวมถึงการเตรียมความพรGอม

ดGานกฎระเบียบ เช2น ศึกษาหาช2องทางในการใชG สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing: CL) 

หรือการใชG CL ยา เพ่ือผลิตวัคซีนท่ีอาจจะมีการคุGมครองทรัพย7สินทางป�ญญาจนทำใหGราคายามีราคาท่ี

สูงจนเกินกว2าท่ีประชาชนจะเขGาถึงไดG การศึกษาเตรียมการไวGล2วงหนGา จะทำใหGอาเซียนสามารถสรGาง

หลักประกันทางสาธารณสุขใหGกับประชาชนอาเซียนไดG แน2นอนการดำเนินการในมิติน้ีอาจตGองมีการ

สรGางความร2วมมือกับประเทศคู2เจรจาของอาเซียน ซ่ึงมีความเช่ียวชาญและมีฐานการผลิตยาและ

เวชภัณฑ7ท่ีมีมาตรฐานสูงและเช่ียวชาญการใชG CL ยา อย2างเช2น ประเทศอินเดีย 

• ไทยตGองเร2งเสนอแนะมาตรการเพ่ือฟ�¨นฟูเศรษฐกิจท้ังของประเทศไทย และของประชาคมอาเซียน 

ใหGกับเจGาภาพการประชุมสุดยอดผูGนำอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2020 เพ่ือนำไปสรGาง

เปqนแผนการในระดับภูมิภาค 

7.4.2 ระยะส้ัน (3-5 ป{) 

• ประชาคมอาเซียนยังคงยึดหลักการสำคัญเดิมน่ันคือ การไม2แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ

สมาชิก แต2มีแนวโนGมท่ีจะเดินหนGาความสัมพันธ7กับประชาคมโลกในรูปแบบท่ีมีผูGนำร2วม (Collective 

Leadership) มากย่ิงข้ึน ดังน้ันในหGวงเวลาป�จจุบันจนถึงในระยะกลางในอีก 3-5 ป�ขGางหนGา ประเทศ

ไทยตGองเร2งแสวงหาจุดยืนของตนเองใหGชัดเจนว2าในเวทีอาเซียน ไทยตGองการเปqนผูGในในมิติไหน มิติ

ไหนท่ีไทยเขGาไปเล2นบทบาทนำแลGวจะสรGางผลประโยชน7ท่ีดีท่ีสุดใหGกับท้ังไทยและอาเซียน โดยเฉพาะ

มิติท่ีไทยมีบทบาทนำมาโดยตลอด อาทิ การเช่ือมโยงอาเซียนเขGาดGวยกันในทุกมิติ (Connecting the 

Connectivities) การรักษาส่ิงแวดลGอมควบคู2กับการพัฒนาอย2างย่ังยืน การเตรียมความพรGอมประเทศ

ไทยและอาเซียนในโครงสรGางประชากรสูงวัย ท้ังน้ีสามารถพิจารณามิติท่ีไทยมีความเช่ียวชาญและมี

ภาวะผูGนำสูงไดGจาก 7 ศูนย7อาเซียนท่ีไทยเปqนผูGผลักดันใหGเกิดข้ึนในป� 2019 อันไดGแก2   

1) ศูนย7ความร2วมมืออาเซียน - ญ่ีปุxน เพ่ือพัฒนาบุคลากรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร7   (ASEAN-

Japan Cybersecurity Capacity Building Centre: AJCCBC) ซ่ึงเป�ดตัวไปแลGวต้ังแต2ป� 2018 

เพ่ือเตรียมพรGอมรับภัยคุกคามในโลกยุค 4.0 ท่ีเขGามาผ2านระบบเครือข2ายอินเตอร7เนต  

2) คลังเก็บส่ิงของช2วยเหลือผูGประสบภัยของอาเซียนในประเทศไทย (Disaster Emergency 

Logistics System for ASEAN: DELSA) ซ่ึงเปqนคลังอุปกรณ7กูGภัย คลังสินคGายังชีพ ขนาดใหญ2

ต้ังอยู2ท่ีจังหวัดชัยนาท ท่ีพรGอมจะนำออกไปบรรเทาความทุกข7รGอนของคนอาเซียนไดGในยามเผชิญ

ภัยพิบัติ  
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3) ศูนย7การแพทย7ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) นอกจากส่ิงของ

บรรเทาทุกข7แลGว ไทยยังเตรียมบุคลากรทางการแพทย7ไวGช2วยเหลือคนอาเซียนในภาวะท่ีเดือดรGอน

ท่ีสุดอีกดGวย  

4) ศูนย7วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center) แน2นอนเพ่ือใหGคนอาเซียนไดGมีโอกาสเรียนรูG

ความแตกต2างหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ระหว2างพวกเรากันเองมากย่ิงข้ึน และ

สำหรับภาคธุรกิจท่ีตGองการขายสินคGาและบริการใหGกับตลาดขนาด 650 ลGานคนใน 10 ประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตG ศูนย7วัฒนธรรมอาเซียน จะทำใหGผูGประกอบการไทยรูGว2าประชาชน

อาเซียนเขากินอะไร เขาใชGอะไร เขาตัดสินใจซ้ือสินคGาและบริการอย2างไร เพราะป�จจัยท่ีสำคัญ

ท่ีสุดท่ีกำหนดการตัดสินใจเหล2าน้ีคือ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา  

5) ศูนย7อาเซียนเพ่ือผูGสูงวัยอย2างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and 

Innovation: ACAI) ป� 2020 ไทยจะเขGาสู2ภาวะสังคมสูงวัยเต็มข้ัน เราจะขาดแคลนแรงงาน และ

เราจะตGองการระบบสวัสดิการและนวัตกรรมสำหรับผูGสูงวัย ดังน้ันการต้ังศูนย7น้ีข้ึนมาเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรูGจากประสงการณ7ของประเทศท่ีเขGาสู2สังคมสูงวัยไปก2อนหนGาน้ี โดยเฉพาะ 

สิงคโปร7จึงเปqนเร่ืองจำเปqนอย2างย่ิง 

6) ศูนย7ฝ̄กอบรมอาเซียนดGานสังคมสงเคราะห7และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for 

Social Work and Social Welfare: ATCSW) ต2อเน่ืองจากเร่ืองสังคมสูงวัย 

7) ศูนย7อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือดGานการพัฒนาท่ีย่ังยืน (ASEAN Centre for 

Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) 
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บทที่ 5: ฉากทัศน. ท/าทีและจุดยืนของประเทศไทยต/อระเบียบโลกใหม/ใน 

มิตปิระเด็นสำคัญ (Issue Based) 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ร2วมกับการสัมภาษณ7เชิงลึก การระดมสมอง และการท่ีบุคลากร

ของทีมวิจัยไดGเขGาไปมีส2วนร2วมในกิจกรรมต2างๆ ท่ีเก่ียวขGองการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลGอมทางการเมือง 

ความสัมพันธ7ระหว2างประเทศ การคGา การลงทุน และประเด็นทางดGานเศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายเพ่ือนำพา

ประเทศไทยไปสู2การพัฒนาอย2างย่ังยืน และการมีปฏิสัมพันธ7ท้ังภายในประเทศและกับประชาคมโลกในมิติ

สังคม-วัฒนธรรม เม่ือนำมาวิเคราะห7โดยกระบวนการ Applied PEST Analysis หรือการวิเคราะห7อย2างรอบ

ดGานท้ังในมิติ การเมืองความสัมพันธ7ระหว2างประเทศ, เศรษฐกิจ การคGา การลงทุน, การพัฒนาอย2างย่ังยืน และ

สังคม-วัฒนธรรม ทำใหGคณะผูGวิจัยรับรูGสถานะจุดอ2อนด้ังเดิมของประเทศไทย (Original Sins) ก2อนตGองรับการ

กระทบจากระเบียบโลกใหม2 และ ทำใหGสามารถวิเคราะห7ไดGว2า ระเบียบโลกใหม2ท่ีจะเขGามากระทบประเทศไทย

คืออะไร ซ่ึงจะแยกการนำเสนอ ระเบียบโลกใหม2 ท่ีไทยตGองเผชิญหนGาออกเปqน 2 บทคือ บทท่ี 4 และ บทท่ี 5 

โดย การกำหนดฉากทัศน7ท่ีเปqนไปไดG ท2าที และจุดยืนของประเทศไทยไดG โดยในภาพรวมท2าทีและจุดยืนของ

ประเทศไทยต2อระเบียบโลกใหม2 มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based) ซ่ึงไดGถูกนำเสนอไปแลGวในบทท่ี 4 และ 

มิติประเด็นสำคัญ (Issue Based) กำลังจะนำเสนอต2อไปในบทน้ีซ่ึงเปqนบทท่ี 5 ของโครงการวิจัย 

 ประเด็นสำคัญ (Issue Based) ของการเปล่ียนแปลงระเบียบโลกใหม2ท่ีจะนำเสนอ ฉากทัศน7 ท2าที 

จุดยืน ของประเทศไทย และขGอเสนอแนะต2อภาคส2วนต2างๆ ไดGแก2 1) มิติการปรับตัวสู2การปฏิวัติอุตสาหกรรม

คร้ังท่ี 4 และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย2างเร2งด2วน (Disruptive Technology) ซ่ึงมีโควิด-19 เปqนตัวเร2ง

ปฏิกิริยา 2) มิติการคGาระหว2างประเทศ 3) มิติความย่ังยืน (Sustainability) และการพัฒนาอย2างย่ังยืน 

(Sustainable Development) 4)  มิติส่ิงแวดลGอมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และ 5) การ

เปล่ียนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรม  
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1. ฉากทัศน+ ท,าที จุดยืน ของประเทศไทย ต,อมิติการปรับตัวสู,การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย,างเร,งด,วน (Disruptive Technology) ซึ่งมีโควิด-19 เปbน

ตัวเร,งปฏิกิริยา 

1.1 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (the 4th Industrial Revolution: 4IR) 

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0, I4.0, I4) เปqนคำศัพท7ใหม2ท่ีถูกพัฒนาข้ึนโดยรัฐบาลกลางของประเทศ

เยอรมัน เพ่ือใชGเปqนคำหลักในการทำนโยบายเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร7ในการพัฒนาระบบการผลิตแบบใชG

คอมพิวเตอร7เปqนปÑจจัยหลัก โดยคำศัพท7น้ีถูกใชGและเปqนท่ีนิยมอย2างย่ิงในงานแสดงสินคGาและความกGาวหนGา

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรม Hannover Messe และไดGมีการจัดต้ังคณะทำงาน Working Group on Industry 

4.0 ข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม 2012 เพ่ือคัดเลือกว2าเทคโนโลยีใดท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมท่ีจะถูกนำมาใชG

งานเพ่ือใหGการผลิตโดยระบบคอมพิวเตอร7สามารถเกิดข้ึนไดGจริง โดยรายงานฉบับสมบูรณ7และเทคโนโลยีท่ีถูก

เลือกถูกนำมาเผยแพร2ในวันท่ี 8 เมษายน 2013 โดยหัวหนGาคณะทำงาน Siegfried Dais แห2งบริษัท Robert 

Bosch GmbH และ Henning Kagermann แห2งสถาบัน German Academy of Science and Engineering 

อย2างไรก็ตามเพ่ือทำความเขGาใจการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในยุค 4.0 ก็มีความจำเปqนอย2างย่ิงท่ี

จะตGองเขGาใจวิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงในระดับเทคโนโลยีต้ังแต2การปฏิวัติอุตสาหกรรมต้ังแต2คร้ังท่ี 1.0 ถึง 

3.0. ดGวย โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 1 เกิดข้ึนในช2วงปลายของศตวรรษท่ี 18 เม่ือนักเศรษฐศาสตร7ชาว

สกอตแลนด7 Adam Smith ตีพิมพ7หนังสือ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 

Nations ในปê 1776 โดยกล2าวถึงกระบวนการผลิตท่ีสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตไดGอย2างมีนัยสำคัญภายใตG

เง่ือนไขและขGอจำกัดทางทรัพยากรเดิมๆ ของประเทศ และเขาเรียกปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีว2าเปqน ความม่ัง

ค่ังแห2งชาติ (Wealth of Nations) โดยกระบวนการผลิตดังกล2าวเกิดข้ึนจากเปล่ียนวิธีการทำงานแบบช2างฝêมือ 

(Craftmanship) ท่ีช2างฝêมือ 1 คนตGองทำการผลิตในทุกกระบวนการต้ังแต2รวบรวมวัตถุดิบจนผลิตเปqนสินคGาข้ัน

สุดทGาย ใหGกลายเปqนการแบ2งแยกแรงงานกันทำงาน (Division of Labour) เพียงข้ึนตอนส้ันๆ คนละ 1-2 

ข้ันตอน จนเกิดความชำนาญเฉพาะดGาน และผลผลิตจะเพ่ิมมากย่ิงข้ึนเน่ืองจากความชำนาญในการทำงานน้ี

เอง (Gains from Specialisation)  

ตัวอย2างท่ีคลาสสิคท่ีสุดของ Smith ก็คือโรงงานเข็ม ท่ีตGองมีกระบวนการผลิตดGวยกันท้ังส้ิน 18 

ข้ันตอน ต้ังแต2การถลุงเหล็กจนกลายเปqนเข็มเย็บผGา ซ่ึงแน2นอนว2าถGาใหGช2างฝêมือ 1 คน ทำงานทุกกระบวนการ

ต้ังแต2ตGนจนจบในเวลา 1 วัน เขาอาจผลิตเข็มไม2เสร็จแมGแต2เล2มเดียว แต2ถGาคนงาน 10 คน ทำงานท่ีเนGนการ

ทำงานเฉพาะดGาน แต2ละคนรับผิดชอบงานเพียง 1-2 หนGาท่ี คนงาน 10 คน ใน 1 วัน จะสามารถผลิตเข็มไดG 

48,000 เล2ม หรือโดยเฉล่ียคนงาน 1 คน สามารถผลิตเข็มไดGมากกว2า 4,800 เล2ม/วัน 
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ในขณะท่ีแหล2งพลังงานซ่ึงเดิมเคยข้ึนกับแรงงานคน แรงงานสัตว7 ก็ถูกเปล่ียนเปqนเคร่ืองจักรไอน้ำ ท่ี

ถูกพัฒนาโดย James Watt จนสามารถใชGงานไดGจริงในโรงงานในปê 1781 การผลิตแบบอุตสาหกรรมท่ีผลิตไดG

ท้ังวันท้ังคืนไดGเกิดข้ึนแลGว และผูGนำในโลกยุคน้ีท่ีสามารถกำหนดระเบียบโลก วางกฎกติการทางดGานการคGา 

และการลงทุน คือ ประเทศในทวีปยุโรป 

เทคโนโลยียังคงถูกพัฒนาต2อไปจนการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2 (1870-1914) เกิดข้ึนในอีกซีกโลก

หน่ึง น่ันคือในสหรัฐอเมริกา โรงเชือดสัตว7ใน Cincinnati มลรัฐ Ohio คือโรงงานประเภทแรกๆ ท่ีเร่ิมนำเอาโซ2

มาขึงเขGากับระบบรอก และสรGาง “สายพานการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Assembly Line)” ข้ึนในปê 

1870 ก2อนท่ีจะถูกนำไปใชGอย2างแพร2หลายในสหรัฐอเมริกา ความเร็วในการผลิตไม2ไดGข้ึนกับคนทำงานอีกต2อไป 

หากแต2ข้ึนกับความเร็วของสายพานท่ีอยู2ตรงหนGา ซ่ึงขับเคล่ือนโดยมอเตอร7ท่ีใชGแหล2งพลังงานใหม2 คือน้ำมัน

ดีเซล ซ่ึงสะดวกง2ายดายมากกว2าการใชGเคร่ืองจักรไอน้ำอย2างมาก 

ประกอบกับแนวคิดใหม2ในทางอุตสาหกรรมท่ีสามารถผลิตสินคGาใหGราคาถูกลงไดGอย2างมีนัยสำคัญ ดGวย

กระบวนผลิตจำนวนมากแบบ Mass Production ท่ีเนGนการผลิตสินคGาจำนวนมาก โดยปรับใหGสินคGาท้ังหมดท่ี

ลักษณะเหมือนกัน (แทนท่ีจะผลิตแบบเดิมท่ีผลิตทีละช้ินตามความตGองการของลูกคGาแบบ Tailor Made) 

เพ่ือใหGผูGผลิตสามารถส่ังซ้ือวัตถุดิบไดGคราวละมากๆ เพ่ือใหGไดGตGนทุนท่ีต่ำ พรGอมๆ กับท่ีการผลิตจำนวนมากก็ย่ิง

ทำใหGแรงงานเกิดความชำนาญเฉพาะไดGเพ่ิมมากย่ิงข้ึน กระบวนการเหล2าน้ีทำใหGเกิดการประหยัดต2อขนาด 

(Economies of Scale) ตัวอย2างท่ีเห็นไดGชัดท่ีสุดของการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนอย2างมาก พรGอมกับราคาท่ีลดต่ำลง

อย2างย่ิง คือ รถยนต7  

ในปê 1909 รถยนต7ท่ีผลิตดGวยรูปแบบเดิม ท่ีทำในโรงงานท่ีคนงานผลิตตามความชำนาญเฉพาะดGาน จะ

มีตGนทุนเฉล่ียอยู2ท่ีคันละ 1,200 ดอลลาร7สหรัฐ (มูลค2าเงิน ณ ปê 1909) ซ่ึงเม่ือเทียบเปqนมูลค2าในปêปÑจจุบัน 

ตGนทุนรถยนต7 1 คัน จะเท2ากับ 32,685 ดอลลาร7สหรัฐ หรือ ประมาณ 1.1 ลGานบาท แต2เม่ือ Ford Model T 

ซ่ึงเปqนรถยนต7ท่ีผลิตดGวยกระบวนการผลิตท่ีใชGสายพานการผลิต โดยฟอร7ดสามารถปรับแต2งสายพานการผลิต

ไดGอย2างเต็มประสิทธิภาพ ตGนทุนของการผลิตรถยนต7รุ2นน้ี ลดลงเหลือเพียง 260 ดอลลาร7สหรัฐเท2าน้ัน (มูลค2า

เงิน ณ ปê 1909) ซ่ึงเม่ือเทียบเปqน มูลค2าในปêปÑจจุบัน ตGนทุนรถยนต7 1 คัน จะเท2ากับ 3,628 ดอลลาร7สหรัฐ หรือ 

ประมาณ 120,000 บาท หรือสามารถลดตGนทุนลงไดGเกือบ 10 เท2า เพราะการผลิตโดยใชGระบบสายพาน 

และฟอร7ดก็สามารถผลิตรถยนต7รุ2นน้ีไดGมากถึงกว2า 14.6 ลGานคัน  

และดGวยความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีเช2นน้ีทำใหGสหรัฐอเมริกากลายเปqนมหาอำนาจผูGนำใน

การวางระเบียบโลกทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย2างย่ิงภายหลังสงครามโลกท้ัง 2 คร้ัง 
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โลกพัฒนาต2อไปอย2างไม2หยุดย้ัง วิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีการผลิตสินคGาอุตสาหกรรมพัฒนาข้ึน

เร่ือยๆ จนในท่ีสุดระบบ Programmable Logic Controllers (PLCs) ก็ถูกทำข้ึนในปê 1969 และพรGอมท่ีจะ

ถูกนำมาใชGในทศวรรษใหม2 ทศวรรษท่ี 1970 เปqนทศวรรษท่ีคนงานเร่ิมค2อยๆ หายไปจากสายพานการผลิต และ

ถูกแทนท่ีดGวยเคร่ืองจักร แขนกล และหุ2นยนต7ท่ีใชGในการผลิตสินคGา ท่ีสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมใหG

พวกมันสามารถทำงานไปไดGโดยอัตโนมัติ และน่ีคือโลกในยุคของการปฏิบัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 3  

ญ่ีปุúน คือประเทศท่ีบอบช้ำยับเยินท่ีสุดจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต2ดGวยความท่ีคนญ่ีปุúนมีจิตใจเขGมแข็ง

อดทน มุ2งม่ันทำงานอย2างหนัก ประกอบกับรัฐธรรมนูญญ่ีปุúนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีกำหนดใหGญ่ีปุúนไม2

สามารถมีกองทัพ น่ันทำใหGญ่ีปุúนสามารถผลักภาระทางการคลังจากการปùองกันประเทศไปใหGสหรัฐเปqน

ผูGรับผิดชอบ และตนเองสามารถนำงบประมาณไปใชGในการพัฒนาประเทศ ผ2านการลงทุนระบบโครงสรGาง

พ้ืนฐาน และการพัฒนาคนไดGอย2างเต็มท่ี 

ท้ังหมดน้ี ทำใหGญ่ีปุúนมีความพรGอมทางการพัฒนาประเทศมากพอ จนทำใหGในปê 1964 โตเกียวก็พรGอม

ท่ีจะเปqนเจGาภาพกีฬา Olympic คร้ังท่ี 18 นับเปqนคร้ังแรกท่ีจัดในเอเซีย โดยรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็น ก็ถูก

นำมาใชGว่ิงคร้ังแรกในปêน้ี พรGอมกับท่ีญ่ีปุúนไดGรับสถานะประเทศพัฒนาแลGว โดยการเขGาเปqนสมาชิกกลุ2ม 

Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD ในปê 1964 ญ่ีปุúนพรGอมแลGว

ท่ีจะผงาดข้ึนอีกคร้ัง 

สำหรับเศรษฐกิจญ่ีปุúนทศวรรษ 1960 ถูกเรียกว2า The Golden Sixties และพอถึงทศวรรษ 1970 

บริษัทญ่ีปุúนก็กลายเปqนนักลงทุนรายใหญ2ท่ีเขGาไปควบรวมกิจการ ซ้ือกิจการในสหรัฐ รวมท้ังบัญชีดุลการคGา 

บัญชีเดินสะพัดของสหรัฐเองก็ขาดดุลเพ่ิมข้ึนอย2างต2อเน่ือง โดยบริษัทญ่ีปุúนเหล2าน้ีคือกลุ2มบริษัทท่ีเก2งท่ีสุดใน

การนำหุ2นยนต7 แขนกล และเคร่ืองจักรพรGอมสายพานการผลิตท่ีมีระบบ PLCs เขGามาใชGจริงในภาคการผลิต 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนัก ไม2ว2าจะเปqนยานยนต7 เหล็ก ต2อเรือ เคร่ืองใชGไฟฟùาอิเล็กทรอนิกส7 

เหมือนกับท่ีสหรัฐอเมริกาผงาดข้ึนในช2วงสงครามในยุโรป ญ่ีปุúนก็ผงาดข้ึนในช2วงท่ีสหรัฐกำลังขับเค่ียว

กับสหภาพโซเวียตในช2วงสงครามเย็น เม่ือสหรัฐอเมริกาจะถูกทGาชิงแชมป† ความพยายามท่ีเกิดข้ึนและเห็นเปqน

รูปธรรมท่ีสุดคือ ‘1985 Plaza Accord’ ขGอตกลงระหว2างรัฐมนตรีเศรษฐกิจ James A. Baker III ของ

สหรัฐอเมริกา, Nigel Lawson of Britain แห2งสหราชอาณาจักร, Pierre Bérégovoy แห2งฝร่ังเศส, Gerhard 

Stoltenberg แห2งเยอรมันตะวันตก และ Noboru Takeshita แห2งญ่ีปุúน ณ โรงแรม Plaza Hotel ในมหานคร

นิวยอร7ค เพ่ือจำกัดการส2งออกของประเทศญ่ีปุúนภายใตGมาตรการ Voluntary Export Restrains (VERs, ถGา

ญ่ีปุúนไม2ยอมลดการส2งออก ก็จะถูกมหาอำนาจเหล2าน้ีโจมตีในรูปแบบของสงครามการคGา) และการกำหนดค2า

เงินเยนของญ่ีปุúนในแข2งค2าข้ึนอย2างมาก จนทำใหGญ่ีปุúนสูญเสียศักยภาพในการผลิตเพ่ือส2งออก 
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ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู2แตกของญ่ีปุúนท่ีเรียกว2า The Lost Decades ต้ังแต2ปê 1991 ส2วนหน่ึงก็เปqนผล

มาจากเหตุการณ7ในคร้ังน้ี และน่ันทำใหGในปê 1986 เม่ือมีการเจรจาการคGาของ General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) ท่ีอุรุกวัย จึงมีประเทศสมาชิกเขGาร2วมการประชุมเปqนจำนวนมาก และทำใหGเกิดไดG

กฎกติกาการคGาการลงทุนระหว2างประเทศ เพ่ือปùองกันไม2ใหGการใชGวิธีปßดหGองคุยเจรจาแบบ Plaza Accord 

เกิดข้ึนอีก รวมท้ังในท่ีสุดก็เกิดองค7การระหว2างประเทศท่ีทำหนGาท่ีดูแลกติกาเหล2าน้ี เรียกว2า องค7การการคGา

โลก หรือ World Trade Organisation (WTO) ข้ึนในปê 1995 ซ่ึงตามทัศนะของนักคิดอย2าง John 

Williamson เขาพิจารณาว2า กลไกการทำงานของ WTO ร2วมกับ ระบบธนาคารโลก และกองทุนการเงิน

ระหว2างประเทศ น้ีคือกลจักรสำคัญของการวางระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาภายใตGแนวคิด ฉันทามติวอชิงตัน 

(Washington Concensus) ท่ีทำใหGสหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอำนาจเด่ียว (Unipolarity) สามารถวาง

ระเบียบโลกไดGอย2างสมบูรณ7  

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอย2างย่ิงหลังทศวรรษ 2010 การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ไดGเกิดข้ึน

อย2างเปqนรูปธรรม ภายใตGแนวคิดหลักคือ Cyber-Physical System หรือระบบท่ีเช่ือมโยงโลกไซเบอร7ท่ีจับตGอง

ไม2ไดGเขGากับโลกกายภาพท่ีจับตGองไดG โดย Internet of Things (IoT) จะเกิดข้ึนไดGตGองมี 4 เทคโนโลยีหลักท่ีตGอง

บูรณาการเขGาดGวยกัน ไดGแก2  

• Interconnection ความสามารถของเคร่ืองจักร อุปกรณ7 จุดรับสัญญาณ (sensors) และ มนุษย7ท่ี

สามารถเช่ือมโยงถึงกันไดGผ2านแนวคิด Internet of Things หรือ Internet of People (IoP) 

• Information Transparency ความโปร2งใสท่ีสามารถตรวจสอบไดG เปqนส่ิงจำเปqนเพ่ือใหGกระบวนการ

ตัดสินใจของเคร่ืองจักรสามารถประมวลผลไดGและมีความน2าเช่ือถือ ขGอมูลท่ีถูกตGอโปร2งใส 

กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดจากการเขียนชุดคำส่ังท่ีเปqนท่ียอมรับและมีมาตรฐานสูง เปqนส่ิงสำคัญอย2าง

ย่ิง มิฉะน้ัน เราจะสามารถเช่ือใจไดGอย2างไรว2าผลจากการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร7เปqนส่ิงท่ี

ถูกตGองสามารถเช่ือถือไดG 

• Technical Assistance เทคโนโลยีจะเปqนเพียงส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีช2วยเหลือสนับสนุนมนุษย7ใน

การตัดสินใจในกระบวนการต2างๆ ช2วยเหลือมนุษย7ในการทำภาระงานท่ียากลำบากและไม2ปลอดภัย 

แต2อย2างไรก็ตามตGองไม2สับสนระหว2างมนุษย7ท่ีเปqนผูGควบคุมกับเทคโนโลยีท่ีเปqนผูGช2วยเหลือสนับสนุน  

• Decentralized decisions กระบวนการตัดสินใจในระดับปกติสามารถทำไดGโดยอัตโนมัติบนระบบท่ี

มีการกระจายตัวของกระบวนการวิเคราะห7และประมวลผลท่ีครอบคลุมในทุกมิติ และระบบน้ีตGองมี

การปùองกันไม2ใหGผูGหน่ึงผูGใดสามารถเขGาไปแกGไข บิดเบือน ขGอมูล หรือกระบวนการไดG (ระบบ 

Blockchain จะเขGามาตอบโจทย7) อย2างไรก็ตามในบางคร้ังท่ีเปqนขGอยกเวGน เช2น ในกรณีท่ีเกิดความชัด



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 
 

288 

แยGงกันของผลประโยชน7ระหว2างผูGมีส2วนไดGส2วนเสีย (Conflicting goals, Conflict of interest) 

กระบวนการท่ีเปßดเผยโปร2งใสในการตัดสินใจตGองถูกวางรูปแบบและกระบวนงานเอาไวG 

ท้ังน้ีการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 มีเทคโนโลยีหลักท่ีเปqนหัวใจคือ เทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐ7 

(Artificial Intelligence: AI) ท่ีจะเช่ือมโยงโลกอินเทอร7เนตท่ีจับตGองไม2ไดG เขGากับโลกความเปqนจริงทาง

กายภาพ คำถามท่ีสำคัญคือ ใครคือคนท่ีมีศักยภาพท่ีสุดในโลกแห2ง 4.0 เพ่ือตอบคำถามน้ีเราก็ตGองมาดูว2า 

ปÑจจัยใดท่ีจะทำใหGเราสามารถพัฒนา AI ไดG 

AI จะสามารถพัฒนาไดGเม่ือมี 3 องค7ประกอบ ไดGแก2 1) การมีฐานขGอมูลขนาดใหญ2 (Big Data)  2) มี

ชิปคอมพิวเตอร7ท่ีมีความเร็วสูง เพ่ือใชGในการวิเคราะห7ฐานขGอมูลขนาดใหญ2น้ัน และ 3) ตGองมีชุดคำส่ัง 

(Algorithm) ท่ีดีเย่ียม เพ่ือใชGสอนชิปคอมพิวเตอร7ความเร็วสูงน้ัน ใหGสามารถวิเคราะห7และจับรูปแบบของ

ฐานขGอมูลขนาดใหญ2 จนคอมพิวเตอร7สามารถทำซ้ำและสรGางชุดความคิดของตนเองข้ึนมาไดG เหมือนกับท่ีสมอง

ของคนเราคือคอมพิวเตอร7ท่ีมีประสิทธิภาพสูง มองเห็นขGอมูลมหาศาลจากส่ิงต2างๆ รอบตัวเรา ควบคู2ไปกับท่ี

พ2อแม2ครูอาจารย7สอนวิธีการเรียนรูG จนเราสามารถสรGางองค7ความรูGและวิธีคิดของเราข้ึนมาไดG 

ใครท่ีมีท้ัง 3 ปÑจจัยครบถGวนมากท่ีสุดในโลก ก็จะกลายเปqนผูGนำแห2งโลกเศรษฐกิจในยุค 4.0 แน2นอนว2า 

จีน ถือเปqนหน่ึงในผูGมีศักยภาพดGานน้ี ดGวยความท่ีจีนเคยเปqนสังคมนิยมท่ีใชGการวางแผนเศรษฐกิจจากส2วนกลาง 

(Central Planning) น่ันทำใหGจีนตGองมีชุดขGอมูลของประชากร 1.4 พันลGานคนท่ีครบถGวนและละเอียดมากท่ีสุด 

และจีนในยุคใหม2ก็มีผูGใชGชีวิตในโลกออนไลน7มากกว2า 900 ลGานคน และเปqนประชาคมท่ีใชGชีวิตแบบไรGเงินสด 

(Cashless Society) ท่ีใหญ2ท่ีสุดในโลก ทุกธุรกรรมออนไลน7ถูกจัดเก็บเปqนฐานขGอมูลขนาดใหญ2 ท่ีพรGอมใหGท้ัง

ภาคเอกชนและรัฐบาลนำไปใชGวิเคราะห7ไดG (แต2ประเด็นดGานความรักษาความเปqนส2วนตัวบนโลก cyber ของจีน 

กลับกลายเปqนประเด็นท่ีไม2มีความเขGมงวดอย2างย่ิง) 

ในส2วนของความเร็วในการประมวลผลน้ัน แมGว2าปÑจจุบันคอมพิวเตอร7ท่ีสามารถประมวลผลไดGเร็วท่ีสุด

ในโลก จะต้ังอยู2ท่ีสหรัฐ ในนาม Summit ซ่ึงเปqน Super computer ของ US Department of Energy ต้ังอยู2

ท่ี Oak Ridge National Laboratory ในมลรัฐ Tennessee ความเร็วของการประมวลของคอมพิวเตอร7เคร่ือง

น้ีอยู2ท่ี 200 petaflops หรือสามารถคิดประมวลไดGพรGอมกัน 2 แสนลGานลGานคร้ังใน 1 วินาที (2 x 1017) ซ่ึง

สามารถเฉือนเอาชนะ super computer ของจีน ท่ีช่ือ Sunway TaihuLight ไปไดGดGวยความเร็วท่ีเร็วมากกว2า

ประมาณ 60% 

แต2ถGาพูดถึงจำนวนแลGว จีนมีจำนวน Super computer ท่ีเร็วท่ีสุดในระดับ 500 เคร่ืองแรกของโลก

มากกว2าสหรัฐ และเม่ือพูดถึง Quantum Computer ซ่ึงจะเปqนเทคโนโลยีแห2งอนาคต Alibaba เองก็พ่ึง

เปßดตัว Aliyun (Ali Cloud) ท่ีใหGบริการคอมพิวเตอร7ท่ีมีความสามารถในการประมวลผลระดับ 11-qubit 
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quantum computing service ถือเปqนบริษัทท่ี 2 ของโลกต2อจาก IBM ท่ีสามารถใหGบริการคอมพิวเตอร7ท่ีมี

ความเร็วในการประมวลผลในระดับน้ีไดG 

ส2วนดGานชุดคำส่ังหรือ Algorithm แน2นอนว2านักวิทยาศาสตร7ดGานขGอมูล และวิศวกรคอมพิวเตอร7ท่ีเก2ง

ท่ีสุดในโลก ลGวนแลGวแต2เปqนกลุ2มคนจีนท่ีอยู2ในประเทศจีน และคนจีนโพGนทะเล น่ันทำใหGจีนคือผูGมีศักยภาพสูง

ในการท่ีจะข้ึนเปqนผูGนำในโลกยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 นอกจากประเทศจีนแลGว อีก 1 ประเทศท่ีมี

ศักยภาพสูงในมิติน้ีคือ ประเทศอินเดีย 

ล2าสุดรัฐบาลจีนออกนโยบาย A.I.2030 เพ่ือใหGการพัฒนาปÑญญาประดิษฐ7เปqนวาระแห2งชาติ บูรณาการ

การพัฒนา AI ท้ังในมิติเศรษฐกิจ ความม่ันคง และสังคมวัฒนธรรม และมีการสรGางพ้ืนท่ีพิเศษข้ึนแลGวเพ่ือ

รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีเหล2าน้ี น่ันคือ การสรGางเมืองใหม2 ช่ือ สงอัน (Xiong An) มาจากการรวม 3 เมือง

เขGาดGวยกัน ไดGแก2เมือง Xiong, Rongcheng และเมือง Anxin โดยช่ือเมืองใหม2 ‘สงอัน’ หมายถึง สง (ใหญ2โต) 

และ อัน (สงบสุข) ท่ีสำคัญคือเมืองน้ียังต้ังอยู2ในใจกลางของ สามเหล่ียมเศรษฐกิจ JingJinJi น่ันคือใจกลาง

ระหว2าง Beijing Tianjin และ Hebei 

1.2 ผลของ COVID19 ต,ออุปสงค+ และอุปทาน 

ภายในประเทศ (ในช2วงของการระบาด – เขGาสู2ภาวะ locked down อุปสงค7ลดลงเพราะการว2างงาน

ทำใหGคนขาดรายไดG ส2วนคนท่ียังมีงานทำเร่ิมมีการระมัดระวังในการใชGจ2ายมากข้ึนเพราะความไม2แน2นอนใน

อาชีพ การเดินทางลดลง ขระท่ีคนเร่ิมกลับสู2สังคมบGานเกิดมากข้ึนโดยเฉพาะในชนบท การท2องเท่ียวไดGรับ

ผลกระทบอย2างมาก การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคลดการบริโภคสินคGาท่ีไม2จำเปqน และการพ่ึงพา

เทคโนโลยีทาง Logistics เพ่ิมมากข้ึน;  เม่ือมีการผ2อนคลายจาก locked down – ความม่ันใจของผูGบริโภค

ยังคงมีอยู2 เพราะความม่ันใจข้ึนอยู2กับการมีวัคซีนปùองกัน และการรักษาใหGหายขาดจาก COVID19 หากไม2มี

ความม่ันใจ จะทำใหGยังไม2มีการใชGจ2ายอย2างเต็มท่ี)  

ภายนอกประเทศ (ในช2วงของการระบาด – มีปÑญหาดGานการส2งออกและการนำเขGา วัตถุดิบและสินคGา

ก่ึงสำเร็จรูปทำใหGห2วงโซ2การผลิตถูกตัดขาด ขาดรายไดGจากการท2องเท่ียว อีกท้ังรายไดGนักท2องเท่ียวชาวต2างชาติ

เปqนรายไดGท่ีสำคัญของประเทศ และมีขGอสังเกตว2านักท2องเท่ียวต2างชาติน้ันกระจุกตัวในบางประเทศ คือ จีน 

และอาเซียน; เม่ือมีการผ2อนคลาย ยังขาดความม่ันใจของการรับนักท2องเท่ียวต2างชาติ และยังขาดความม่ันใจใน

การรับแรงงานต2างชาติท่ีอาจก2อใหGเกิดปÑญหา COVID19 อีกรอบหน่ึง)  
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1.3 ฉากทัศน+ที่เปbนไปไดn 

• การแข2งขันในต2างประเทศมีสูงข้ึนเพราะจะมีการใชGเทคโนโลยีใหม2ในการผลิตสินคGาและบริการ และ

ทำใหGห2วงโซ2การผลิตส้ันลงเพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงานและวัตถุดิบนำเขGาจากต2างประเทศ 

• พฤติกรรมของผูGผลิตและผูGบริโภคจะเปล่ียนแปลงโดยมีการสืบคGนขGอมูลผ2านระบบ internet มากข้ึน 

เพ่ือหวังท่ีจะลดตGนทุนในการผลิต กิจกรรม Online จะทดแทนการติดต2อประสานงาน Face to Face 

และเร2งใหGเกิด 3rd Unbundling อย2างเต็มรูปแบบ  

• ระบบ Blockchain ท่ีจะนำไปสู2การทำสัญญา การซ้ือขาย การทำธุรกรรมการโอนเงินท้ังภายในและ

ระหว2างประเทศ 

• Startup ท่ีจะเกิดใหม2 และมีธุรกรรมขGามประเทศมากข้ึนถGาเปqน Startup ท่ีใหGบริการ Platform 

Economy จะเติบโตอย2างรวดเร็วจาก Platform ท่ีไดGรับการพัฒนามาแลGว โอกาสท่ีประเทศกำลัง

พัฒนาจะสรGาง Platform ของตัวเองจะเปqนไปไดGยาก  

1.3 จุดยืน (ท,าท)ี ของประเทศไทย  

• ระยะส้ัน สรGางความม่ันใจว2า COVID19 จะไม2แพร2ระบาดอีกรอบหน่ึง แต2ตGองมีการเปßดประเทศท่ีตGอง

จำกัดบริเวณ คนท่ี ติดเช้ือ COVID19 ใหGอยู2ในบริเวณท่ีกำหนดในขณะท่ีเร2งผลักดันใหGระบบเศรษฐกิจ

เดินหนGาไปไดG นำแรงงานกลับเขGาสู2ระบบ พรGอมกับสนับสนุนใหGวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อมมี

สภาพคล2องในการประกอบธุรกิจ สรGางความเขGาใจใหGกับประชาชนว2าเปùาหมายทางเศรษฐกิจน้ันจะ

เนGนถึงความอยู2รอด มีกินมีใชGในระยะส้ัน สนับสนุนใหGผูGบริโภคและผูGผลิตไดGมีความรูGและใชGเทคโนโลยี

สารสนเทศใหGเปqนประโยชน7 

• ระยะกลาง ใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห7ฐานขGอมูลผูGผลิตและผูGบริโภค และระบบ 

automation ในภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ ใหGทันต2อการเปล่ียนแปลงนวัตกรรมของโลก 

1.4 ขnอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

• Digital Transformation  

• เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานขGอมูลตGองมีความพรGอมในการรับรูGถึงการระบาดของโรคว2าเกิดท่ีใด 

และจะรับมืออย2างไรใหGทันต2อเวลา และมีการจัดลำดับช้ันผูGรับผิดชอบในหนGาท่ีและการประสานงาน

ระหว2างหน2วยงานภาครัฐและเอกชน  

• ระบบการส่ือสารขGอมูลท่ีถูกตGอง และรวดเร็วเพ่ือมิใหGเกิดความตระหนกในการแพร2ระบาดของโรค  
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• ระบบฐานขGอมูลท่ีเช่ือมต2อทุกหน2วยงานภาครัฐ ใหGทราบถึงผูGบริโภคท่ีไดGรับความเดือดรGอนระดับ

ครัวเรือน อาชีพ พ้ืนท่ีอาศัย จะไดGมีการแกGไขปÑญหาอย2างทันที  

• ระบบฐานขGอมูลท่ีเช่ือมต2อทุกหน2วยงานภาครัฐ ใหGทราบถึงธุรกิจท่ีไดGรับความเดือดรGอนระดับหน2วย

การผลิตโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย2อม รายภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ  

ตามพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจ จะไดGมีการแกGไขปÑญหาอย2างทันที  

• การนำขGอมูลมาใชGในการทำ Business Matching ระหว2างธุรกิจ และ Employment Matching 

ระหว2างแรงงานท่ีหางานและผูGว2าจGาง 

• การนำขGอมูลเพ่ือใชGในการวิเคราะห7และจัดระดับความสำคัญในการแกGปÑญหา  

• ห2วงโซ2การผลิตสินคGาเกษตรและอุตสาหกรรม   

• ในการแกGไขปÑญหาการขาดแคลนแรงงานไทย ดGวยการผ2อนปรนระเบียบการนำแรงงานท้ังท่ีไม2มีทักษะ 

และท่ีมีทักษะมาทดแทนในระยะส้ัน ใชGระบบ Automation เพ่ือทดแทนการนำเขGาแรงงานในส2วนท่ี

ทำไดGอย2างมีประสิทธิภาพ  

• พ่ึงการผลิตการผลิตในประเทศ โดยการปรับใชGทรัพยากรภายใมประเทศทดแทนการพ่ึงพาการนำเขGา 

เพ่ือใหGเกิดความม่ันคงในสายการผลิต  

• เม่ือเขGาสู2ภาวะปกติหลังจาก COVID19 ซ่ึงอาจจะใชGเวลา 2-3 ปê ตGองมีการปรับทักษะแรงงานใหม2

เพ่ือใหGเขGาสู2ตลาดแรงงาน เพราะเทคโนโลยีในการผลิตจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทักษะแรงงานยเดิม

อาจจะไม2เหมาะสมอีกต2อไป  

• ปรับระบบแรงจูงใจ ใหGดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต2างประเทศ ท้ังการวางรากฐานระบบ

สาธารณูปโภคใหม2 และสรGางแรงจูงใจทางภาษี  

• นโยบายการเงินตGองเอ้ือในส2วนของสภาพคล2องเพ่ือใหGธุรกิจเดินหนGาต2อไดG ซ่ึงจะทำใหGระบบการเงิน

ม่ันความม่ันคงท้ังตลาดทุนและตลาดเงิน  

• อุตสาหกรรมเปùาหมายท่ีสรGางงานและทำรายไดGใหGกับประเทศ เพ่ือแกGไขปÑญหาการว2างงานในข้ัน

เบ้ืองตGน  

• เร2งลดระเบียบข้ันตอนการจัดต้ังธุรกิจใหม2 เพ่ือลดตGนทุนทาวงการเงิน และทางเวลา เพ่ือใหGเกิด

ธุรกรรมใหม2 รองรับแรงงาน  

• อุตสาหกรรมท่ีใชGแรงงานเขGมขGนในภาคบริการ อาทิเข2น การท2องเท่ียวตGองไดGรับการส2งเสริมโดยการ

สรGางความม่ันใจของผูGบริโภคภายในประเทศใหGเร่ิมเดินทาง และใชGจ2าย รวมถึงตGองเร่ิมเปßดประเทศใหG

นักท2องเท่ียวเขGามาในพ้ืนท่ีท่ีเปqนแหล2งท2องเท่ียวหลักราย ส่ี จังหวัด ท่ีมี ระบบรองรับการท2องเท่ียวอยู2

แลGว และการดูแล (Wellness) ผูGสูงวัย ผูGปúวยระยะพักฟ±≤น ผูGปúวยเร้ือรัง จะสามารถจGางแรงงานไทยไดG

อีกจำนวนมาก  
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• อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป สามารถจGางแรงงานไดGเปqนจำนวนมาก แต2ตGองมีระบบการ

จัดการท่ีดีเพ่ือมิใหGเกิดกรณีสินคGาลGนตลาดเพราะผลิตสินคGาตามกัน ตGองมีการวางรากฐานต้ังแต2ตGนนำ

การผลิต ไปสู2ปลายน้ำ และการหาตลาดท้ังในและต2างประเทศ  

• ระบบ logistics ในการขนส2ง และทางดGานขGอมูลเพ่ือสรGาง Local Platform Economy และ การ

เช่ือมต2อ Local Platform economy ไปสู2 Sub Platform International Economy เพ่ือเปqนช2อง

ทางการหาวัตถุดิบ ช้ินส2วน และ การขายสินคGา  

• อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรGางสรรค7 และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง ตGอง การวางรากฐานใหม2 ท้ัง

ความพรGอมของแรงงาน ท่ีเทคโนโลยีท่ีเท2าทันการเปล่ียนแปลง การสนับสนุนทางการเงิน และการ

ลงทุน ท่ีตGองเร่ิมวันน้ี แต2การลงทุนอาจจะเกิดข้ึนในระยะกลาง อาทิ อุตสาหกรรม Digital Content 

อุตสหากรรมยานยนต7ไฟฟùา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ7ยา อุตสาหกรรมการแพทย7และสุขภาพ  

อุตสาหกรรมในกรอบ Bio Economy Circular Economy และ Green Economy (BCG)  

• Regionalization จากการใชGประโยชน7จาก Geopolitics และการคGาเสรี เพ่ือท่ีจะรักษาตลาดสินคGา

และบริการในประเทศเพ่ือนบGาน โดยการจัดทำระบบความเช่ือมโยงทางดGาน Logistics และมีการผลิต

ในห2วงโซ2การผลิตร2วมกัน เพ่ือใหGเกิดความม่ันคงในห2วงโซ2การผลิต  
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2. ฉากทัศน+ ท,าทีและจุดยืนของประเทศไทยต,อมิตกิารคnาระหว,างประเทศ 

2.1 ภาพรวมการคnาระหว,างประเทศ 

สืบเน่ืองจากบทท่ี 3 ทบทวนวรรณกรรม ในส2วนท่ี 2.2 การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลGอมทางเศรษฐกิจใน

ระดับโลกและสถานการณ7ของไทย และจากการสัมภาษณ7เชิงลึกและระดมสมองร2วมกับเครือข2ายนักวิชาการ 

ภาคธุรกิจ และ หน2วยงานภาครัฐท่ีเปqนผูGมีส2วนไดGส2วนเสีย ต2างก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว2า การ

เปล่ียนแปลงในระดับเทคโนโลยี (Disruptive Technology) อันเปqนผลสืบเน่ืองมากจากการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 (The Fourth Industrial Revolution: 4IR) เปqนปÑจจัยสำคัญท่ีทำใหGห2วงโซ2มูลค2าระดับ

โลก (Global Value Chains: GVCs) มีแนวโนGมท่ีจะปรับตัวอย2างมีนัยสำคัญ และการอุบัติข้ึนของเช้ือไวรัสโค

โรน2าสายพันธุ7ใหม2 (โควิด-19) เปqนตัวเร2งปฏิกิริยาท่ีทำใหGการเปล่ียนแปลงปรับตัวเหล2าน้ีเกิดข้ึนในอัตราเร2งด2วน 

ซ่ึงน่ีคือการเปล่ียนแปลงในระเบียบโลกใหม2ในมิติการคGา และการลงทุนระหว2างประเทศ 

และจากการเปล่ียนแปลงดังกล2าว ทำใหGเกิดการเปล่ียนผ2านจากการกระจายตัวการผลิตในยุคท่ี 2 

(the 2nd Unbundling) เขGาสู2ยุคท่ี 3 (The 3rd Unbundling) อย2างเร2งด2วนในหลากหลายภาคการผลิต (อ2าน

รายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 3) ควบคู2ไปกับการเปล่ียนแปลงในระเบียบโลกดGานการเมืองและความสัมพันธ7

ระหว2างประเทศท่ีมีแนวโนGมจะทำใหGเกิดการแยกข้ัวการผลิตในระดับโลกออกเปqน 2 ห2วงโซ2มูลค2าในระดับ

ภูมิภาค (Regional Value Chains: RVCs) ในทวีปเอเชีย และ ในทวีปอเมริกา หรือเกิดสถานการณ7ท่ีนิยมเรียก

กันว2า “Decoupling” 

อย2างไรก็ตามการเขGาเปqนส2วนหน่ึงของห2วงโซ2มูลค2าเปqนความจำเปqนของระบบเศรษฐกิจไทย ท้ังน้ี

เน่ืองจากปÑจจุบันมูลค2าการคGาระหว2างประเทศของไทยมีสัดส2วนท่ีสูง มูลค2าสินคGาท่ีผลิตและมูลค2าของภาค

บริการท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยต2างก็พ่ึงพาวัตถุดิบตGนน้ำ กลางน้ำ จากต2างประเทศ เพ่ือเขGามาผลิตโดยการเพ่ิม

มูลค2าในประเทศไทย จากน้ันก็ส2งออกไปขายในตลาดโลก เช2นเดียวกับภาคบริการท่ีก็พ่ึงพาอุปสงค7และองค7

ความรูGจากตลาดโลกเช2นเดียวกัน  

มากไปกว2าน้ัน ธนาคารโลก (The World Bank) ก็มีผลการศึกษาและกล2าวไวGอย2างชัดเจนในรายงาน  

World Development Report 2020 ว2า Participation in global value chains (GVCs), the 

international fragmentation of production, can lead to increased job creation and economic 

growth.   หรือ การมีส2วนร2วมในห2วงโซ2มูลค2า หรือห2วงโซ2การผลิตท่ีแตกตัวกระจายไปท่ัวโลก จะนำไปสู2การ

เพ่ิมข้ึนของการจGางงาน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังน้ันประเทศไทยยังตGองการเปqนส2วนหน่ึงของ GVCs 

และ/หรือ RVCs  
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2.2. ฉากทัศน+ที่เปbนไปไดnดnานการคnาระหว,างประเทศ 

ในมิติความสัมพันธ7ระหว2างประเทศ สถานการณ7และความพยายามของสหรัฐในการยับย้ังการ

เจริญเติบโตข้ึนมาเปqนมหาอำนาจของจีนเปqนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาก2อนหนGาน้ีแลGว และจะเกิดข้ึนอย2างต2อเน่ืองต2อไป

ในระยะยาว ส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงไปก็เพียงแค2รูปแบบของการดำเนินนโยบายเท2าน้ัน ส2วนหลักคิดและ

ยุทธศาสตร7จะไม2มีการเปล่ียนแปลง โดยรูปแบบท่ีเกิดข้ึนแสดงออกมาใน 2 ฉากทัศน7 (Scenarios) คือ  

1. ในระยะส้ัน (1-2 ปê) การแพร2ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ7ใหม2 (โควิด-19) น2าจะยังเปqนภัยคุกคาม

ต2อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในประเทศท่ีถดถอย ควบคู2ไปกับห2วงโซ2อุปทานท่ียังทำงานไดGไม2

เต็มประสิทธิภาพ ทำใหGการคGาระหว2างประเทศไดGรับผลกระทบท้ังจากดGานอุปสงค7และอุปทานท่ีหดตัว 

ภาคการผลิตยังไม2สามารถกลับมาผลิตสินคGาและบริการไดGอย2างเต็มศักยภาพ ในขณะท่ีระบบโลจิสติกส7ท่ี

จะเช่ือมโยงการขนส2งสินคGาและวัตถุดิบก็ยังไม2สามารถดำเนินการไดGอย2างเต็มประสิทธิภาพ เช2นเดียวกับ

กำลังซ้ือท่ีลดทอนลงอันเปqนผลมาจากเศรษฐกิจท่ีตกต่ำท่ัวโลก ประกอบกับพฤติกรรมผูGบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป กว2าสถานการณ7น้ีจะคล่ีคลายก็ต2อเม่ือวัคซีนท่ีจะสรGางภูมิคุGมกันสามารถผลิตและกระจาย

ไดGท่ัวโลก ซ่ึงน2าจะเกิดข้ึนในไตรมาสท่ี 4 ของปê 2021 ดังน้ันผูGประกอบการไทยท่ีเปqนส2วนหน่ึงของห2วงโซ2

มูลค2าในระดับโลกและระดับภูมิภาคท้ังในการผลิตสินคGาและบริการคงตGองมีการปรับตัว 

2. ในระยะส้ัน (1-2 ปê) และระยะกลาง (3-5 ปê) การทำสงครามการคGาและการปßดลGอมจำกัดเขตการขยาย

อิทธิพลทางเศรษฐกิจระหว2างจีนและสหรัฐอเมริกาจะยังคงดำเนินต2อไป ท้ังน้ีฉากทัศน7ท่ีจะเกิดข้ึนจะเปqน

ใน 2 รูปแบบย2อย แต2ไม2ว2าจะเปqนในรูปแบบย2อยไหนต2างก็เปqนส่ิงยืนยันว2าในระยะยาว (เกินกว2า 5 ปê) 

สหรัฐอเมริกาไดGสูญเสียความสามารถในการจัดระเบียบทางดGานการคGาและการลงทุนในลักษณะ

มหาอำนาจเดียว (Uni-Polarity) ไปแลGวอย2างแน2นอน โดย 2 ฉากทัศน7ย2อยไดGแก2  

2.1. สงครามการคGาซ่ึงเกิดข้ึนมาอย2างต2อเน่ืองต้ังแต2คร่ึงหลังของปê 2018 ยังคงดำเนินต2อไปควบคู2กับ

นโยบาย Reshoring ท่ีสหรัฐอเมริกาดึงเงินลงทุน ดึงทรัพยากร เขGาไปสรGางห2วงโซ2มูลค2าในระดับ

ภูมิภาค (Regional Value Chains: RVCs) ในทวีปอเมริกา โดยมีขGอตกลงการคGา United State – 

Mexico – Canada Agreement (USMCA) เปqนกฎระเบียบ กติกา หลักในการทำการคGา และการ

ลงทุนระหว2างประเทศ และน2าจะยังคงดำเนินต2อไปท้ังในระยะส้ัน (1-2 ปê) และในระยะกลาง (3-5 ปê) 

โดยเฉพาะหากประธานาธิบดี Donald Trump และพรรค Republican ยังคงชนะการเลือกต้ัง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2020 หรือ 

2.2. การสรGางกฎระเบียบใหม2ทางดGานการคGา และการลงทุนระหว2างประเทศ ผ2านขGอตกลงทางคGาในระดับ

ภูมิภาคท่ีมีลักษณะครอบคลุม และมีมาตรฐานสูง (Comprehensive and High-Standard 

Regional Trading Arrangements) ซ่ึงฉากทัศน7น้ีจะเกิดข้ึนหาก พรรค Democrat ชนะการ

เลือกต้ังในเดือนพฤศจิกายน 2020 การข้ึนมาของประธานาธิบดีคนใหม2 Joseph Robinette Biden 
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Jr หรือ Joe Biden น2าจะดำเนินนโยบายในรูปแบบเดิมท่ีอดีตประธานาธิบดีของพรรค Democrat 

เคยดำเนินไวG ไม2ว2าจะเปqน Bill Clinton หรือ Barack Obama น่ันคือ การสรGางกฎ กติกา ทางการคGา

ใหม2 ท่ีมีประเด็นท่ีหลากหลาย และมากไปกว2าส่ิงท่ีตกลงกันไวGในเวทีองค7การการคGาโลก (World 

Trade Organisation: WTO) ซ่ึงแน2นอน กรอบการเจรจาการคGาในรูปแบบน้ีจะมีแนวโนGมท่ีสหรัฐจะ

วางมาตรฐานต2างๆ เพ่ือโดดเด่ียว และปßดลGอมจำกัดเขต การขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน 

3. ในระยะกลาง (3-5 ปê) การเปล่ียนแปลงในระดับเทคโนโลยีอย2างมีนัยสำคัญ (Disruptive Technology) 

จะเกิดข้ึนอย2างมีนัยสำคัญ (ในภาวะปกติควรใชGเวลา 5-15 ปê แต2เน่ืองจาก โควิด-19 ทำใหGเกิดอัตราเร2งใน

การเปล่ียนแปลงระดับเทคโนโลยี) การแตกข้ัวการผลิต (Decoupling) จากห2วงโซ2มูลค2าระดับโลก (Global 

Value Chains: GVCs) เปqน 2 ห2วงโซ2มูลค2าระดับภูมิภาค (Regional Value Chains: RVCs) พรGอมกับท่ี

หลายภาคการผลิตท่ียังอยู2ในห2วงโซ2แบบการกระจายตัวการผลิตในยุคท่ี 2 (The 2nd Unbundling: 

International Product Fragmentation) จะตGองปรับตัวเพราะเทคโนโลยีจะทำใหGจำนวนประเทศท่ีอยู2

ในห2วงโซ2ลดบทบาทลงเน่ืองจากสามารถทดแทนข้ันตอนการผลิตท่ีใชGแรงงานไดGดGวยหุ2นยนต7และระบบ

คอมพิวเตอร7อัตโนมัติท่ีใชGเทคโนโลยีปÑญญาประดิษฐ7 (Artificial Intelligence: AI) ในขณะท่ีการผลิตสินคGา

และบริการในห2วงโซ2แบบการกระจายตัวการผลิตในยุคท่ี 3 (The 3rd Unbundling: Task 

Fragmentation) ก็จะย่ิงมีบทบาทในทางเศรษฐกิจเพ่ิมสูงมากย่ิงข้ึน ซ่ึงน่ันหมายความว2าผูGประกอบการ

ตGองมีการปรับรูปแบบการผลิต ในขณะท่ีแต2ละประเทศตGองปรับปรุงโครงสรGางพ้ืนฐานและกฎระเบียบ

ทางการคGาและการลงทุน 

แต2ไม2ว2าจะเปqนฉากทัศน7ใดก็ตาม แนวโนGมและรูปแบบของกฎกติกา การคGาระหว2างประเทศก็คงจะ

เปล่ียนแปลงไปอย2างแน2นอน เพราะแมGแต2 ศาสตราจารย7พิเศษ ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ อดีตผูGอำนวยการองค7การ

การคGาโลก (WTO) และ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว2าดGวยการคGาและการพัฒนา (UNCTAD) ก็

ยังออกมาใหGสัมภาษณ7กับส่ือ (หนังสือพิมพ7ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563) ในลักษณะท่ีว2าตัว

อาจารย7เองก็ยังไม2เห็นความกGาวหนGาของกฎกติกาขององค7การการคGาโลก ดังน้ันเพ่ือสรGางแตGมต2อใหGกับ

ผูGประกอบการไทยในการทำการคGาระหว2างประเทศ การเจรจาการคGาและความตกลงทางการคGายุคใหม2ท่ีมี

ความครอบคลุม และมีมาตรฐานสูงในระดับภูมิภาค (Comprehensive and High Standard Regional 

Trading Arrangement) จึงน2าจะเปqนรูปแบบของกฎ กติกา การคGา และการลงทุนระหว2างประเทศในอนาคต

ท่ีมีความเปqนไปไดG และจะกลายเปqนแตGมต2อใหGกับประเทศไทยในการเขGาเปqนส2วนหน่ึงของห2วงโซ2มูลค2าท้ังใน

ระดับภูมิภาคและในระดับโลกไดGอย2างมีโอกาสมากกว2า 
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แผนภาพท่ี 5.3: ฉากทัศน7ท่ีเปqนไปไดGในมิติการคGาระหว2างประเทศ

 

การเจรจาข'อตกลงทางการค'ารูปแบบใหม5ท่ีครอบคลุมและมีมาตรฐานสูง (Comprehensive and High 

Standard Regional Trading Arrangement) 

เพ่ือฉายภาพท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน คณะผูGวิจัยขอนำเสนอขGอมูลของทางกรมเจรจาการคGาระหว2าง

ประเทศในรูปแบบตารางเปรียบเทียบเพ่ือใหGเห็นว2า มิติใหม2ๆ ของการเจรจาการคGาสำหรับกรอบการเจรจา

การคGา ณ ปÑจจุบันน้ีครอบคลุมในมิติใดบGาง โดยกรมเจรจาการคGาระหว2างประเทศไดGทำการเปรียบเทียบขGอมูล

ของกรอบการเจรจาการคGาสมัยใหม2 จาก 57 ประเทศซ่ึงเปqนประเทศคู2คGาสำคัญของประเทศไทย และกำลังอยู2

ในระหว2างการเจรจาการคGาในกรอบต2างๆ ดังน้ี 

• ความตกลงท่ีครอบคลุมและกGาวหนGาสำหรับหุGนส2วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟßก (Comprehensive 

and Progressive Trans-pacific Partnership: CPTPP) ซ่ึงประกอบไปดGวย 11 ประเทศสมาชิก 

ไดGแก2 มาเลเซีย สิงคโปร7 บรูไน เวียดนาม ญ่ีปุúน แคนาดา เม็กซิโก ชิลี เปรู ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด7  

• ขGอตกลงสหรัฐเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา (US-Mexico-Canada Agreement: USMCA)  

• ขGอตกลงการคGาเสรีสหภาพยุโรป - เวียดนาม (EU-Vietnam Free Trade Agreement: EVFTA) 

• ขGอตกลงการคGาเสรีสหภาพยุโรป - สิงคโปร7 (EU-Singapore Free Trade Agreement: ESFTA) 

• สมาคมการคGาเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ซ่ึงประกอบไปดGวย 4 ประเทศ

สมาชิก ไดGแก2 ไอซ7แลนด7 ลิกเตนสไตน7 นอร7เวย7 และสวิตเซอร7แลนด7  

• สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union: EaEU) มีสมาชิกท้ังหมด 5 ประเทศ ไดGแก2 

เบลารุส คาซัคสถาน คีร7กีซสถาน อาร7มีเนีย และรัสเซีย 
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• ความตกลงหุGนส2วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership: RCEP) ระหว2าง 10 ชาติสมาชิกอาเซียน และ 6 ชาติคู2เจรจา ไดGแก2 จีน ญ่ีปุúน เกาหลีใตG 

อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด7 

• ขGอตกลงการคGาเสรีอาเซียน – แคนาดา (ASEAN-Canada Free Trade Agreement) 
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ตารางท่ี 5.1 เปรียบเทียบประเด็นหลักท่ีมีการเจรจาในกรอบข@อตกลงการค@าตBางๆ 

ความตกลง FTA สมัยใหมB คุ@มครองทรัพยKสินทางปMญญามากกวBา WTO (TRIPS Plus) การให@สิทธิแกB

สมาชิกใช@สิทธิ

เหนือสิทธิบัตร

ยา (CL) ตามท่ี

อนุญาตไว@ใน 

WTO 

การเข@าเปaน

สมาชิกอนุสัญญา

ระหวBางประเทศ

วBาด@วยการ

คุ@มครองพันธุKพืช

ใหมB (UPOV-

1991) 

การเปfดตลาด

การจักซ้ือจัด

จ@างภาครัฐ 

การให@

รัฐวิสาหกิจ

ดำเนินการบน

หลักการเชิง

พาณิชยK 

การปฏิบัติตาม
มาตรฐานด.านแรงงาน
ระหว4างประเทศ เช4น 
เสรีภาพในการสมาคม
และสิทธิในการรวมตัว
เพื่อเจรจาต4อรอง 

การเช่ือมโยง

ระบบสิทธิบัตรกับ

การข้ึนทะเบียน

ตำรับยา (Patent 

Linkage) 

การขยาย

ระยะเวลา

คุ@มครอง

สิทธิบัตร 

(Patent Term 

Extension) 

การผูกขาดข@อมูล

ทดสอบยา (Data 

Exclusivity) 

CPTPP O X X O O O O O 

USMCA O O O O O O O O 

EU-Vietnam FTA X O O O O O O O 

EU-Singapore FTA X O O O O O O O 

EFTA X X O O O O X X 

EaEU X X X O O X X O 

RCEP X X X O X O X X 

ASEAN-Canada FTA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. O O O 

O = มีการเจรจาและมีการบังคับใช@; X = ไมBมีการเจรจา ไมBมีการบังคับใช@; n.a. = ยังไมBมีข@อมูลการเจรจา 

ท่ีมา: ปรับปรุงเพ่ิมเติมจากเอกสารของกรมเจรจาการค@าระหวBางประเทศ โดยผู@เขียน 
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จากข(อมูลในตารางท่ี 5.1 ทำให(ย่ิงตระหนักถึงความสำคัญของการจำเปFนต(องยอมรับกฎ ระเบียบ และ 
กติการทางด(านการค(าและการลงทุนสมัยใหมLเหลLาน้ี เพราะน่ีคือมาตรฐานใหมLของการค(า และการลงทุน
ระหวLางประเทศ 

ในข(อตกลงการค(าสมัยใหมL ประเด็นด(านกฎระเบียบ กติกา สำหรับการทำการค(า การลงทุน ใน
ลักษณะท่ีมีมาตรการให(ประเทศสมาชิกต(องปฏิบัติตามและทำให(ผู(ประกอบการและผู(บริโภคสามารถ

คาดการณZถึงผลของการบังคับใช( (Rule-based and Predictable) ก็มักจะถูกพัฒนารLวมกันในระหวLางการ
เจรจาข(อตกลงทางการค(าด(วย 

แนLนอนวLาประเด็นสำคัญๆ ในกรอบเจรจาการค(าในรูปแบบใหมLๆ มักจะเน(นในเร่ืองของการคุ(มครอง
ทรัพยZสินทางปnญญา การเพ่ิมความโปรLงใส ประเด็นด(านส่ิงแวดล(อม และ การคุ(มครองสิทธิมนุษยชน แตLใน
บางคร้ัง หรือในหลายๆ คร้ัง ความพยายามในการคุ(มครองประเด็นตLางๆ เหลLาน้ีก็กลับกลายเปFนการกีดกันทาง

การค(า หรือกลายเปFนการสร(างความไมLเทLาเทียมกันระหวLางประเทศสมาชิกมากย่ิงข้ึนไปอีก 

ยกตัวอยLาง เชLน ในกฎกติกาเดิมของ WTO ก็มีการสร(างกฎระเบียบท่ีเก่ียวข(องกับประเด็นด(าน

ทรัพยZสินทางปnญญาอยูLแล(ว ท่ีเราเรียกวLา ความตกลงวLาด(วยสิทธิในทรัพยZสินทางปnญญาท่ีเก่ียวกับการค(า 
(Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights หรือ TRIPS) ซ่ึงกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำในการ
ให(ความคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญา 7 ประเภท ได(แกL ลิขสิทธ์ิและสิทธิอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง (Copyrights) 

เคร่ืองหมายการค(า (Trademarks) ส่ิงบLงช้ีทางภูมิศาสตรZ (Geographical Indications) แบบอุตสาหกรรม 
(Industrial Designs) สิทธิบัตร (Patents) การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit Layout-Designs) 
และการคุ(มครองข(อสารสนเทศท่ีไมLเปÜดเผย (Undisclosed or Confidential Information) (บางคร้ังจะมีการ

เพ่ิมการคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญาประเภทท่ี 8 ด(วยน่ันคือ การคุ(มครองพันธุZพืชใหมL (New Plant Varieties) 
เข(าไปด(วย) 

แตLในบางกรอบการเจรจาการค(า คูLเจรจาโดยเฉพาะประเทศท่ีเปFนเจ(าของทรัพยZสินทางปnญญาเปFน
จำนวนมากก็ต(องการปกปçองคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญาของตนมากกวLาท่ีตกลงการไว(ในเวทีองคZการการค(า
โลก โดยเรานิยมเรียกรูปแบบการคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญาในลักษณะท่ีมากกวLาน้ีวLา TRIPS+ (TRIPS Plus) 

โดยประเด็นสำคัญท่ีเราต(องคำนึงถึงน่ันคือ การคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญาในสินค(าประเทศยาและเวชภัณฑZ 
ซ่ึงแนLนอนวLา การคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญาท่ีเพ่ิมข้ึน ยLอมทำให( ผู(ผลิต วิจัย คิดค(น ผลิตภัณฑZยา ได(รับการ
คุ(มครองยาวนานมากย่ิงข้ึน ทำให(เขาสามารถทำกำไรในลักษณะของการผูกขาดได(นานข้ึน เพราะผู(ผลิตราย

อ่ืนๆ ไมLสามารถผลิตได( โดยผู(ผลิตยารายอ่ืนๆ เหลLาน้ีท่ีมีศักยภาพในการผลิต แตLไมLได(ลงทุน ลงแรง ลง
สติปnญญาในการผลิตก็ยLอมมีต(นทุนการผลิตท่ีถูกกวLามาก เราเรียกยาท่ีผู(ผลิตเหลLาน้ีจะไปขอดูสูตรยาแล(วผลิต
ออกมาขายในราคาท่ีถูกกวLามาก แตLมีคุณสมบัติในการรักษาโรคพอๆ กันน้ีวLา ยาช่ือสามัญ (Generic Name)  
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โดยตัวอยLางของ TRIPS plus ท่ีคูLเจรจามักจะนำมาขอให(ประเทศสมาชิกนำมาบังคับใช( คือ  

• การผูกขาดข(อมูลทดสอบยา (Data Exclusivity) โดยปกติการนำชนิดหน่ึงเข(ามาใช(ในแตLละประเทศ 

ต(องมีการเปÜดเผยสูตรยาให(แพทยZ เภสัชกร และหนLวยงานของรัฐได(รับรู(รับทราบ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจวLายาชนิดน้ันจะสามารถนำมาใช(รักษาโรคได(อยLางปลอดภัย หรือไมL อยLางไร โดยในประเทศ

ไทยข(อมูลหรือสูตรยาเหลLาน้ีต(องนำไปให(ไว(กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. หรือ 
Food and Drug Administration: FDA) แตLน่ันกลับกลายเปFนส่ิงท่ีผู(ทรงสิทธ์ิหรือเจ(าของทรัพยZสิน
ทางปnญญาท่ีลงทุน ลงแรง ลงสติปnญญา ในการพัฒนายาข้ึนมา 1 ชนิดไมLชอบ เพราะข(อมูลเหลLาน้ีจะ

ทำให(ผู(ประกอบการหรือโรงงานผลิตยาท่ีไมLได(ทำวิจัย ไมLได(พัฒนายา แตLมีศักยภาพในการผลิตมาขอดู
สูตรยา และเตรียมพร(อมรอวันท่ียาหมดอายุการคุ(มครองสิทธิบัตร แล(วผลิตและวางจำหนLายยาช่ือ
สามัญได(ทันที น่ันทำให(มีความพยายามในการผูกขาดข(อมูลทดสอบยา (Data Exclusivity ข้ึน โดย

กำหนดให(ยาเปFนการคุ(มครองโดยให(สิทธิแตLเพียงผู(เดียวแกLข(อมูลผลการทดลองยา ทำให(รัฐบาลไมL
สามารถเปÜดเผยข(อมูลทดลองทางคลินิก (clinical trial) เพ่ือข้ึนทะเบียนให(กับยาช่ือสามัญได( แม(วLา
สิทธิบัตรยาจะหมดอายุลงไปแล(วหรือถูกเพิกถอนไมLให(ใช(ยาน้ันแล(วก็ตาม ในบางคร้ังยังมีการเช่ือมโยง

ระบบสิทธิบัตรยา (โดยกรมทรัพยZสินทางปnญญา กระทรวงพาณิชยZ) กับการข้ันตอนการข้ึนทะเบียน
ตำรับยา (โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) เข(าด(วยกัน โดยกำหนดให( 
อย. ต(องแจ(งกับเจ(าของสูตรยาในทุกคร้ังท่ีมีบุคคลมาขอข(อมูลสูตรหรือข(อมูลการทดสอบยา 

(กระบวนการน้ีเรียกวEา Patent Linkage) ซ่ึงแนLนอนวLายLอมเทLากับเปFนการเตือนให(เจ(าของสิทธิบัตร
ต(องเรLงดำเนินการทุกวิถีทางเพ่ือขอขยายอายุสิทธิบัตรและการคุ(มครอง จนทำให(ยาช่ือสามัญออกวาง
จำหนLายได(ช(าลง 

• การขยายอายุสิทธิบัตรให(มีอายุเกินกวLา 20 ปó และเพ่ิมกรอบการคุ(มครองสิทธิบัตร ให(ยาท่ีมีสิทธิบัตร

สามารถจดสิทธิบัตรใหมLเพ่ิมเติมได( กระบวนการน้ีเรียกวLา Evergreening โดยเจ(าของสิทธิบัตรอาจจะ

ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอยLางเพียงเล็กๆ น(อยจากสูตรและวิธีการใช(ยาเดิม เชLน ตัวเน้ือ
ยาและโมเลกุลท่ีออกฤทธ์ิอาจจะไมLได(มีการเปล่ียนแปลงเลย แตLมาขอทำ Evergreening เพราะมีผล
การทดลองมารองรับวLา เม่ือเปล่ียนวิธีการรับประทานยาจาก 3 ม้ือหลังอาหาร วันละ 3 เม็ด เปFน

รับประทานหลังอาหารเช(า และเย็น คร้ังละ 2 เม็ด วันละ 4 เม็ด จะให(ผลในการรักษาท่ีดีกวLา ท้ังหมด
เพียงเพ่ือนำมาขอตLออายุสิทธิบัตรออกไปเร่ือยๆ ได( และทำให(ยาเหลLาน้ันได(รับสิทธิในการผูกขาด
ยาวนานข้ึน 

• การขอเพ่ิมข(อจำกัดในการใช(มาตรการด(านสาธารณสุขตLางๆ ทำให(ประชาชนเข(าถึงยาได(ยากข้ึน เชLน 

ลดขอบเขตการใช(สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing: CL) การสร(างข(อกำหนดท่ีไมLให(มี
การคัดค(านคำขอรับสิทธิบัตรกLอนการออกสิทธิบัตร การอาศัยกลไกอนุญาโตตุลาการระหวLางประเทศ
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ให(บริษัทตLางชาติสามารถดำเนินคดีกับรัฐบาลได( หากได(รับผลกระทบจากนโยบายด(านสุขภาพใน
ประเทศน้ันๆ การใช(มาตรการ ณ จุดผLานแดน ให(อำนาจเจ(าหน(าท่ีศุลกากรยึดจับยาช่ือสามัญท่ีนำเข(า
หรือขนสLงได(หากสงสัยวLาละเมิดทรัพยZสินทางปnญญา เปFนต(น 

นอกจากประเด็นในเร่ืองทรัพยZสินทางปnญญาท่ีเก่ียวข(องกับยาแล(วก็ยังมีประเด็นอ่ืนๆ ท่ีมักจะถูก
นำเข(ามารLวมเจรจาในกรอบการเจรจาสมัยใหมLอีก อาทิ  

• ประเด็นด(านการจัดซ้ือจัดจ(างภาครัฐ (Government Procurement) ก็เปFนอีกหน่ึงเร่ืองสำคัญท่ีจะ

เปFนมาตรฐานใหมL แนLนอนวLา หากยอมรับในมาตรฐานน้ี ข(อดีคือ การจัดซ้ือจัดจ(างภาครัฐซ่ึงเปFนเงิน
งบประมาณก(อนใหญLท่ีใช(ในการจัดซ้ือสินค(า และบริการตLางๆ ในแตLละปó ก็จะมีความโปรLงใสมาก
ย่ิงข้ึน ทุกๆ การจัดซ้ือจัดจ(างของรัฐบาลจะต(องโปรLงใส และอนุญาตให(ผู(ประกอบการท้ังชาวไทย และ

ผู(ประกอบการจากตLางประเทศ สามารถเข(ามาประมูลงาน รับจ(าง ทำงาน ขายสินค(าให(กับภาครัฐได( 
ถนนท่ีสร(างโดยคนใกล(ชิดกับข(าราชการหรือนักการเมืองท่ีสร(างแล(วก็ทรุดไมLได(มาตรฐาน 

ระบบคอมพิวเตอรZท่ีวางระบบแล(วใช(งานไมLได(จริง จะถูกแขLงขันจากผู(ประกอบการท่ีมีต(นทุนต่ำกวLา 

เทคโนโลยีดีกวLา และมีประสิทธิภาพมากกวLา 
แนLนอนวLา ผู(ประกอบการท่ีเคยเปFนเจ(าประจำกับภาครัฐจะถูกแขLงขัน แตLสำหรับผู(บริโภค 

หรือสำหรับประชาชน เรานLาจะได(ใช(สินค(าและบริการของภาครัฐท่ีดีข้ึน ประหยัดภาษี โปรLงใส และ

โกงกินลดลง 
อยLางไรก็ตาม ข(อจำกัดในการดำเนินนโยบายของแตLละรัฐ อันเปFนผลมาจากการรับพันธกรณี 

การจัดซ้ือจัดจ(างภาครัฐ (Government Procurement) ก็มีผลกระทบด(วยเชLนกัน โดยเฉพาะในเร่ือง

ของการออกกฎเกณฑZตLางๆ เพ่ือให(รัฐสามารถจัดซ้ือจัดจ(างโดยมีเง่ือนไขให(การสร(างอุตสาหกรรมท่ีรัฐ
ต(องการสLงเสริม อุตสาหกรรมท่ีรัฐต(องการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือให(เทคโนโลยีเหลLาน้ันต(องพัฒนาข้ึน
และต้ังอยูLในประเทศไทย หรือกระบวนการ Offset ก็อาจจะไมLสามารถทำได(อยLางเต็มท่ี  

• ข(อบทเก่ียวกับการดำเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ ท่ีต(องให(กิจการของรัฐดำเนินกิจการบนหลักการเชิง

พาณิชยZเพ่ิมมากข้ึน น่ันคือ แขLงขันเพ่ือสร(างกำไร แนLนอนวLา น่ีคือ การปฏิรูปให(รัฐวิสาหกิจต(องมี

ปรับตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รัฐวิสาหกิจจะขาดทุนเพราะไร(ประสิทธิภาพ แล(วได(รับการ
สนับสนุน ได(เงินอุดหนุน ได(ความชLวยเหลือจากภาครัฐท่ีเข(ามาอุ(มชูไมLได(อีกตLอไป แตLสำหรับบาง
กิจการรัฐวิสาหกิจ วัตถุประสงคZของการจัดต้ัง ไมLได(ถูกจัดต้ังมาเพ่ือแสวงหากำไร หากแตLประเทศ

ต(องการรัฐวิสาหกิจน้ันๆ เพ่ือความม่ันคง เชLน การมีโรงงานผลิตยาและเคร่ืองมือแพทยZเปFนของตนเอง 
ยาหลายชนิดอาจจะไมLสามารถผลิตได(หากตลาดไมLได(ต(องการ แตLถ(ายาเหลLาน้ันมีความจำเปFน เอกชน
ไมLยอมผลิต เราอาจต(องมีโรงงานของรัฐเพ่ือทำหน(าท่ีน้ี แม(จะไมLได(กำไร หรืออาจจะขาดทุนด(วยซ้ำ ซ่ึง

หมายความวLาน่ีไมLใชLการดำเนินธุรกิจโดยหลักการเชิงพาณิชยZ 
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• ประเด็นด(านสิทธิและมาตรฐานด(านแรงงาน บางคร้ังความม่ันคงของชาติ (National Security) กับ

ความม่ันคงของมนุษยZ (Human Security) ก็อาจจะต(องหาทางออกรLวมกันภายใต(ระเบียบโลกใหมL

ทางการค(าและการลงทุน เชLน ข(อตกลงทางการค(าในยุคใหมLจะกลLาวถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานด(าน
แรงงานระหวLางประเทศขององคZการแรงงานระหวLางประเทศ (International Labour 
Organisation: ILO) ท่ีให(เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัวเพ่ือเจรจาตLอรอง ซ่ึงน่ันจะทำ

ให( แรงงานตLางด(าว แรงงานในภาคเอกชน และข(าราชการสามารถรวมตัวกันในรูปแบบของสหภาพ
แรงงานได( ซ่ึงด(านหน่ึงก็เปFนการสLงเสริมในมิติสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม แตLในอีกมิติหน่ึง การ
รวมตัวของแรงงานตLางด(าวจำนวนมากก็อาจสร(างความหLวงกังวลให(กับฝúายความม่ันคงได(  

• ประเด็นการคุ(มครองพันธุhพืชใหมEภายใต(อนุสัญญาระหวEางประเทศเพ่ือการคุ(มครองพันธุhพืชใหมE 

(UPOV-1991) เน่ืองจากประเด็นน้ีเปFนประเด็นท่ีมีความละเอียดอLอนสูง และสLงผลกระทบตLอภาคการ

ผลิตท่ีมีความเปราะบางของประเทศไทย น่ันคือ ภาคเกษตร ดังน้ันผู(วิจัยจะขอขยายความเร่ือง 
UPOV-1991 ในรายละเอียด ในภาคผนวกท่ี 2 

2.3 ท&าทีของไทยต&อการการเจรจาข3อตกลงทางการค3ารูปแบบใหม&ทีค่รอบคลุมและมีมาตรฐาน
สูง 

2.3.1 ข(อตกลงทางการค(าท่ีไทยควรใช(เปuนประตูเร่ิมต(นในการเจรจาการค(าในรูปแบบใหมEในระดับภูมิภาค 

จะเห็นได(วLาข(อตกลงทางการค(ารูปแบบใหมLท่ีครอบคลุมและมีมาตรฐานสูงในระดับภูมิภาคซ่ึงเปFนหน่ึง

ในหลากหลายมิติของระเบียบโลกใหมLในทางเศรษฐกิจ ไมLได(เพียงสLงผลกระทบตLอประเทศไทยเฉพาะในด(าน
การค(าและการลงทุน หรือการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนและประชาชนเทLาน้ัน หากแตLยังสLงผล
กระทบตLอทุกภาคสLวนท้ังในมิติสังคม วัฒนธรรม การเมือง ความม่ันคง และมิติอ่ืนๆ อีกด(วย ดังน้ันจึงมีจำเปFน

อยLางย่ิงท่ีไทยจะต(องวางยุทธศาสตรZท้ังในการเจรจาการค(า การปรับตัวของทุกภาคสLวนท้ังภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชน การปรับปรุงกฎระเบียบและการบังคับใช(กฎหมายของภาครัฐ และท่ีสำคัญท่ีสุดคือการเยียวยาผู(
ได(รับผลกระทบ จึงเปFนส่ิงท่ีทุกภาคสLวนต(องรู(เทLาทันและเตรียมความพร(อมเพ่ือรับมือกับกฎระเบียบและ

มาตรฐานใหมLๆ ในเวทีโลก  

อยLางไรก็ตามต(องไมLลืมวLา ประเทศไทยสามารถเลือกได(วLา จะเข(ารLวมเจรจาการค(าในกรอบท่ีผูกพัน 

กำหนดกฎเกณฑZ ระเบียบ ตLาง ๆ มาก น(อย เพียงใด จะเห็นได(จากตารางท่ี 4.1 กลLาวมาแล(ววLา ท้ัง ความตกลง
หุ(นสLวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซ่ึงไทยมี
บทบาทสำคัญย่ิงในการผลักดันจนสามารถสรุปผลการเจรจาได(ในปó 2019 และ ความตกลงท่ีครอบคลุมและ

ก(าวหน(าสำหรับหุ(นสLวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟÜก (Comprehensive and Progressive Trans-pacific 
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Partnership: CPTPP) ดูจะเปFน 2 ข(อตกลงทางการค(า ท่ีเปFน เขตการค(าเสรีขนาดใหญL ท่ีมีจำนวนสมาชิกมาก 
และเกือบท้ังหมดเปFนคูLค(าท่ีสำคัญของประเทศไทย และในขณะเดียวกัน ก็มีกฎ ระเบียบ ข(อตกลงก็ไมLได(เกิน
เลยไปกวLาท่ีไทยได(เคยมีผลบังคับใช(ไปแล(วมากนัก โดยเฉพาะในประเด็น TRIPS+ ท่ีอาจจะกระทบกระเทือน

กับความม่ันคงของมนุษยZ โดยเฉพาะเร่ืองการเข(าถึงยาและสาธารณสุข ดังน้ันการเข(ารLวมเจรจาในกรอบ 
CPTPP และ RCEP จึงคลอบคลุม เพียงพอ และไมLมากจนเกินไป แตLทำให(เรายังคงสามารถอยูLใน GVCs/RVCs 
ท่ีเรามีความสัมพันธZใกล(ชิดตLอไปได( ดังน้ันเม่ือเปรียบเทียบกับข(อตกลงทางการค(าอ่ืนๆ ท่ีมีการเจรจาอยูLแล(ว ณ 

ปnจจุบัน CPTPP และ RCEP จะเปFนจุดเร่ิมต(นท่ีดีในการเจรจาเพ่ือทำให(ไทยสามารถเช่ือมโยงภายในหLวงโซL
มูลคLาระดับภูมิภาคของเอเชีย (ใช(สิทธิประโยชนZผLาน RCEP) และ ยังสามารถเช่ือมโยงไปยังหLวงโซLอุปทานระดับ
ภูมิภาคของอเมริกาได( (ใช(สิทธิประโยชนZผLาน CPTPP)  

2.3.2 ข(อตกลงทางการค(าท่ีไทยควรใช(เปuนประตูเร่ิมต(นในการเจรจาการค(าในรูปแบบใหมEในระดับทวิภาคีและ

ระดับอนุภูมิภาค 

เจรจาข(อตกลงทางการค(ากับประเทศคูLเจรจาใหมL และ/หรือ เรLงรัดการเจรจาในกรอบท่ีมีการเจรจาไป
แล(วแตLยังไมLสำเร็จลุลLวง โดยต(องวางยุทธศาสตรZการเจรจาเพ่ือหาประตูทางการค(า (Gateway) เพ่ือเข(าสูLตลาด

ในระดับภูมิภาค ภูมิภาคท่ีต(องจับตามองเปFนพิเศษเน่ืองต(องเปFนภูมิภาคท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. มีตลาดขนาดใหญLในมิติประชากร ซ่ึงจะให(ประโยชนZท้ังในมิติอุปสงคZท่ีมีปริมาณความต(องการสูง และ

ในมิติทรัพยากรบุคคล กำลังแรงงาน 
2. มีตลาดขนาดใหญLในมิติมูลคLาทางเศรษฐกิจ (มูลคLาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ รายได(เฉล่ียตLอคน/

ปó มูลคLาการค(าระหวLางประเทศ) 

3. เปFนตลาดท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ท้ังในมิติรายได( และยังหมายรวมถึงดัชนีตLางๆ 
ด(วย อาทิ Global Competitiveness Index, Ease of Doing Business, Global Soft Power Index 
ฯลฯ 

4. เปFนแหลLงวัตถุดิบ ท้ังทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบข้ันต(น ข้ันกลาง 
5. เปFนประเทศท่ีมีความสัมพันธZระหวLางประเทศท่ีดีกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

หากพิจารณาตามคุณสมบัติท่ีกลLาวถึงข(างต(น ข(อตกลงทางการค(าท่ีประเทศไทยต(องพิจารณาเรLงสร(าง
ความสัมพันธZใหมL ท้ังในระดับทวิภาคี และในระดับอนุภูมิภาค ได(แกL  

o ความริเร่ิมแหLงอLาวเบงกอลสำหรับความรLวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of 
Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ซ่ึงปnจจุบันมี
ข(อตกลงการค(าเสรีแล(ว แตLยังไมLมีข(อตกลงวLาด(วยกฎถ่ินกำเนิดสินค(า จึงยังทำให(ไมLสามารถใช(สิทธิ
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ประโยชนZได( โดย BIMSTEC ประกอบไปด(วยประเทศสมาชิก  7 ประเทศ คือ บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย 
ไทย พมLา เนปาล และภูฏาน ซ่ึงเปFนท้ังตลาดท่ีขนาดเศรษฐกิจใหญL มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูง เปFนแหลLงทรัพยากรท้ังทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล เปFนสะพานเช่ือมระหวLางอาเซียนและ

เอเชียใต( มีระยะทางท่ีไมLไกลจากประเทศไทย และท่ีสำคัญคือ มีความใกล(ชิดกับไทยในมิติสังคม-
วัฒนธรรม ทำให(งLายตLอการเข(าใจอุปสงคZของตลาดน้ี โดยยังเปFนการตLอยอดจากข(อตกลงการค(าเสรีไทย-
อินเดียท่ีหยุดชะงักการเจรจาไปนาน (อยLางไรก็ตามการเจรจาการค(าในกรอบน้ีผู(มีบทบาทหลัก คือ กรม

เศรษฐกิจระหวLางประเทศ กระทรวงการตLางประเทศ) 
o สหภาพยุโรป ซ่ึงนอกจากจะได(ประโยชนZจากการเจรจาท่ีครอบคลุม และมีมาตรฐานสูง ท่ีทำให(เปÜดการ

เปÜดตลาดอยLางเปFนทางการเข(าสูLสหภาพยุโรปท้ัง 27 ประเทศแล(ว ยังเปFนประตูทางการค(าไปสูLประเทศ

รอบทะเลเมดิเตอรZเรเนียน โดยเฉพาะประเทศในตอนเหนือของทวีปแอฟริกา (แอลจีเรีย โมร็อกโค และตูนี
เซีย)  

o สหราชอาณาจักร นอกจากจะเปFนตลาดท่ีมีศักยภาพสูงท่ีผู(ประกอบการไทยจำนวนมากคุ(นเคยท้ังในมิติ

การค(าและการลงทุนแล(ว ด(วยการออกจากสถานะการเปFนภาคีสมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit) ทำให(ส
หราชอาณาจักรกำหนดนโยบายในทิศทางท่ีต(องการเจรจาข(อตกลการค(าเสรีในทุกระดับ ท้ังในระดับทวิ
ภาคีและระดับภูมิภาค 

o ตุรกี 
o ตะวันออกกลาง GCC ผLาน บาหZเรน 
o ลาตินอเมริกา ผLาน เม็กซิโก และ อารZเจนตินา (หรือ บราซิล ประเทศไหนดี?) 

o แอฟริกาใต( ผLาน สาธารณรัฐแอฟริกาใต( 
o แอฟริกาตะวันออก ผLานเคนยา 

2.4 ข3อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ส่ิงสำคัญท่ีสุดท่ีไทยต(องดำเนินการคือ ต(องทำการศึกษาอยLางละเอียดในทุกๆ ข(อบทท้ัง 20 ข(อบทของ 

RCEP และ 30 ข(อบทของ CPTPP วLาเพ่ือปกปçองผลประโยชนZแหLงชาติ แตLละข(อบท เราได(ประโยชนZ
อยLางไร เราเสียประโยชนZอยLางไร และเราสามารถปกปçองไมLให(เราเสียประโยชนZได(หรือไมL โดยต(องเปFน
รายงานท่ีเปFนข(อเท็จจริง ทันสมัย และเสนอข(อมูลอยLางรอบด(านจริง รวมท้ังต(องนำเสนอในรูปแบบท่ีเข(าใจ

งLายท่ีสุดเพ่ือให(ประชาชนสLวนใหญLสามารถเข(าใจและเตรียมตัวในการใช(สิทธิประโยชนZจากข(อตกลงตLางๆ 
เหลLาน้ี 

2. ในการศึกษาผลกระทบจากการเจรจาการค(าในกรอบข(อตกลงทางการค(าตLางๆ ควรเพ่ิมเติมวิธีการ

ศึกษาวิจัย จากแตLละโครงการศึกษาในทุกมิติของกรอบการเจรจาน้ันๆ ท่ีเน(นขอบเขตพ้ืนท่ีในการศึกษา 
(Area-based) โดยต(องเพ่ิมเติมงานศึกษาท่ีเปFนรายประเด็น (Issue-based) เพ่ือกำหนดยุทธศาสตรZการ
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เจรจาของประเทศในภาพรวมเสียกLอน โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาเปçาหมาย ผลประโยชนZของไทย แนว
ทางการเจรจา และ วิธีการใช(สิทธิประโยชนZ จากการเปÜดเสรีการค(าสินค(า ก็ต(องศึกษาถึงทLาทีของไทย แตL
ให(ครอบคลุมในทุกกรอบท่ีไทยมีพันธะกรณีอยูLแล(ว เพ่ือกำหนดทLาทีในการเจรจาเม่ือต(องมีการทบทวนการ

เจรจาในเฟสตLอๆ ไป และท่ีไทยมีแนวโน(มจะเข(าไปขอเจรจาหรือเปÜดการเจรจาใหมL โดยตัวอยLางหัวข(อ
โครงการท่ีต(องทำการศึกษา และเน(นศึกษาทLาที และเปçาหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชนZของไทยในข(อบท
สำคัญๆ เชLน  

• โครงการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการสร(างกองทุน FTA เพ่ือเยียวและเสริมศักยภาพให(กับภาคสLวน

ท่ีได(รับผลกระทบจากการเปÜดเสรีการค(า โดยต(องเปFนกองทุนท่ีมีหนLวยงานและมีคณะทำงาน

รับผิดชอบอยLางแท(จริง มีเงินกองทุนเปFนของตนเอง ไมLใชLต้ังตามงบประมาณแผLนดินแบบปóตLอปó ซ่ึงไมL
มีความตLอเน่ือง เน่ืองจากการเยียวยาผลกระทบเปFนกระบวนการท่ีต(องทำอยLางตLอเน่ืองยาวนาน โดย
อาศัยความรLวมมือท้ังของภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน 

• โครงการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็นการเปÜดเสรีการค(าสินค(า ซ่ึงต(องศึกษาใน

ประเด็น National treatment and market access for goods; Rules of origin and origin 

procedures; Customs administration and trade facilitation  

• โครงการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็นมาตรการทางการค(า โดยเฉพาะมาตรการ 

Trade remedies; Sanitary and phytosanitary measures และ Technical barriers to trade 

• โครงการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็นส่ิงอำนวยความสะดวกทางการค(า การสLงเสริม

ให(เกิดการแขLงขัน และการสร(างกฎระเบียบท่ีสนับสนุนให(เกิดการค(าและการลงทุน รวมท้ังการปรับ
กฎหมาย กฎเกณฑZ กฎระเบียบตLางๆ ให(มีมาตรฐานและสอดคล(องพ(องกันกับคูLเจรจา 

•  โครงการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็นข(อตกลงด(านการลงทุน ท้ังในมิติแนวทางการ

สLงเสริมให(เกิดการลงทุน การคุ(มครองการลงทุน ตลอดจนการวางนโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือสร(างสมดุล

ระหวLางการสนับสนุนผู(ประกอบการภายในประเทศและการให(สิทธิพิเศษกับเงินลงทุนจาก
ตLางประเทศ ท้ังน้ีเพ่ือวางเปçาหมายให(ไทยเปFนสLวนหน่ึงของ GVCs และ/หรือ RVCs 

• โครงการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็นการเปÜดเสรีการค(าบริการ และคงต(องศึกษาถึง

มิติท่ีจะเช่ือมโยงกับภาคบริการท่ีมีความอLอนไหวสูง มีความยุLงยากซับซ(อน ตลอดจนมีสLวนเก่ียวข(อง
กับการเคล่ือนย(ายแรงงาน โดยต(องศึกษาในมิติสำคัญ อาทิ Cross-border trade in services; 

Financial services; Temporary entry for business persons; Telecommunications; 
Electronic commerce (e-commerce) 

• โครงการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็นการคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญา โดยเฉพาะใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข(องกับ การคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญาท่ีมากไปกวLาข(อตกลงขององคZการการค(าโลก 
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(TRIPS+) ยาและมาตรการทางสาธารณสุข การคุ(มครองพันธุZพืช การคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญาใน
จุลชีพ 

• โครงการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็นการเคล่ือนย(ายแรงงาน การพัฒนาและเสริม

ศักยภาพแรงงาน การคุ(มครองและสLงเสริมสวัสดิภาพแรงงาน และต(องให(ความสำคัญกับมิติความ
ม่ันคง เพราะบางคร้ังความม่ันคงของชาติ (National Security) กับความม่ันคงของมนุษยZ (Human 

Security) อาจจะต(องหาทางออกรLวมกันภายใต(ระเบียบโลกใหมLทางการค(าและการลงทุน เชLน 
ข(อตกลงทางการค(าในยุคใหมLจะกลLาวถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานด(านแรงงานระหวLางประเทศของ
องคZการแรงงานระหวLางประเทศ (International Labour Organisation: ILO) ท่ีให(เสรีภาพในการ

สมาคมและสิทธิในการรวมตัวเพ่ือเจรจาตLอรอง ซ่ึงน่ันจะทำให( แรงงานตLางด(าว แรงงานในภาคเอกชน 
และข(าราชการสามารถรวมตัวกันในรูปแบบของสหภาพแรงงานได( ซ่ึงด(านหน่ึงก็เปFนการสLงเสริมในมิติ
สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม แตLในอีกมิติหน่ึง การรวมตัวของแรงงานตLางด(าวจำนวนมากก็อาจ

สร(างความหLวงกังวลให(กับฝúายความม่ันคงได( 

• โครงการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยLอม ผลกระทบ 

และการพัฒนาเพ่ือเสริมศักยภาพ 

• โครงการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็นการท่ีเก่ียวข(องกับภาครัฐ อาทิ Government 

procurement; State-owned enterprises and designated monopolies; Transparency and 
anti-corruption การขอผLอนผันและผLอนปรนการบังคับใช(ข(อตกลง การขอระยะเวลาปรับตัวในการ

กําหนดมูลคLาข้ันต่ำ (Threshold) เพ่ือเปÜดตลาดจัดซ้ือจัดจ(างโดยรัฐ ท่ีแตLละประเทศจะกำหนดมูลคLา
โครงการข้ึนมา หากมูลคLาโครงการต่ำกวLาท่ีระดับน้ี อาจจะยังไมLเปÜด ให(ผู(ประกอบการจาก
ตLางประเทศเข(ามาแขLงขัน แล(วแตLละปóๆ ก็คLอยๆ ปรับลด Threshold น้ีลงไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุด ก็เปÜด

ให(ตLางชาติสามารถเข(ามาแขLงรับงานกับเอกชนในประเทศได(อยLางเสรี กรณีของรัฐวิสาหกิจ จะต(องมี
การศึกษาเพ่ือกำหนดรายช่ือของรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยท่ีจะไมLมีทางบังคับใช(ประเด็นการดำเนิน
กิจการบนหลักการเชิงพาณิชยZ เพราะรัฐวิสาหกิจเหลLาน้ันถูกต้ังข้ึนด(วยวัตถุประสงคZต้ังแตLแรกอยูLแล(ว

ท่ีไมLใชLการแสวงหากำไร หากแตLเปFนรัฐวิสาหกิจท่ีจำเปFนต(องมีเพ่ือความม่ันคงของรัฐและความม่ันคง
ของมนุษยZ การจัดซ้ือจัดจ(างภาครัฐ คงต(องศึกษาเพ่ือกำหนดระยะเวลา การให(แต(มตLอแกLการจัดซ้ือจัด
จ(าง (offsets) เพ่ือสนับสนุนให(เกิดอุตสาหกรรมท่ีจำเปFนในประเทศ เหลLาน้ีเปFนต(น 

• โครงการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของไทยในประเด็นกลไกการระงับข(อพิพาทตLางๆ โดยเฉพาะ 

ประเด็น การฟçองร(องโดยเอกชนตLอรัฐ อนุญาโตตุลาการ และ แนวทางการให(โอกาสกับภาครัฐในการ

ดำเนินนโยบายได(อยLางอิสระในประเด็นอLอนไหว (Policy space) 
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ซ่ึงแนLนอนวLาโครงการศึกษาวิจัยในลักษณะศึกษารายประเด็นข(ามกรอบการเจรจา (issue based) ท่ี
นำเสนอข(างต(น เปรียบเสมือนกับแผนท่ีนำทางในการกำหนดยุทธศาสตรZหลัก แตLเม่ือจะมีการค(าเจรจาการค(า
ในแตLละกรอบ โดยเฉพาะเม่ือจะมีการริเร่ิมการเจรจากับประเทศใหมL โครงการศึกษาท่ีเน(นพ้ืนท่ี (Area based) 

ก็ยังมีความจำเปFนท่ีจะต(องมีการศึกษาเชLนเดียวกัน 

3. หนLวยงานของกระทรวงพาณิชยZ โดยเฉพาะ กรมเจรจาการค(าระหวLางประเทศ กรมการค(าตLางประเทศ 

กรมทรัพยZสินทางปnญญา และกรมสLงเสริมการค(าระหวLาประเทศ รLวมกับหนLวยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข(อง 
ต(องเน(นทำงานรLวมกันทั้งในมิติการเดินหน(าการเจรจาความตกลงการค(าเสรี ควบคูLกับมิติการให(ความรู(ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในประเทศคูLค(าสำคัญ ๆ ของประเทศไทย ให(ประชาชน ภาคเอกชน และ

ภาครัฐของเขาตระหนักวLา การเปÜดเสรีการค(าเปFนการมีปฏิสัมพันธZที ่จะเกิดผลประโยชนZรLวมกัน 
(Positive-sum Game) โดยผลประโยชนZมหาศาลที่สุดคือ ภาคประชาชนที่สามารถเข(าถึงสินค(าและ
บริการท่ีมีคุณภาพเปFนที่ยอมรับผLานมาตรฐานที่จัดทำรLวมกัน การเข(าถึงสินค(าบริการที่มีความหลากหลาย

มากยิ่งขึ้น ในระดับราคาที่ต่ำลง ยLอมทำให(ประชาชนของทุกประเทศสมาชิกมีความเปFนอยูLที่ดียิ่งขึ้น และ
จับต(องได(อยLางเปFนรูปธรรม และแนLนอนวLาอาจจะมีผู (ผลิตบางรายที่สูญเสียตลาดไป เนื่องจากไมLมี
ความสามารถทางการแขLงขัน ซึ่งนั่นก็ต(องมีมาตรการภาครัฐของแตLละประเทศออกมารองรับ แตLมิใชLการ

ให(ความสนใจเฉพาะตัวเลขขาดดุลการค(า และต(องการปกปçองผู(ประกอบการ (ซึ ่งมีจำนวนน(อยกวLา
ผู(บริโภคอยLางแนLนอน) จนเสียโอกาสที่จะสร(างความเปFนอยูLที่ดีขึ้นของประชากรทั้งประเทศจากการเข(าถึง
การค(าและการลงทุนอยLางเสรี และนี่ถือเปFนภารกิจสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากที่ผLานมาหลาย

ประเทศเมื่อมีความตกลงการค(าเสรีกับประเทศไทยแล(วก็มีตัวเลขการขาดดุลการค(าที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงต(อง
เปFนภารกิจของประเทศไทยท่ีจะไปเปล่ียนแปลงทัศนคติ (Mindset) ท่ีหวาดกลัวการเปÜดเสรีเหลLาน้ี 

ดังนั้นอีกหนึ่งเปçาหมายสำคัญของการเจรจาการค(าภายใต(กรอบตLางๆ จึงควรให(ความสำคัญและ
กำหนดเปçาหมายเพื่อ “ความอยูLดีมีสุขรLวมกัน” ประการสำคัญ คือ ทุกภาคสLวนต(องเข(าใจผู(คนในระดับ
จิตวิทยาสังคมวLา ผู(คนไมLวLาจะอยูLที่ใดล(วนปรารถนาความอยูLดีมีสุขเหมือนกันทั้งสิ้น นักธุรกิจก็อยากจะทำ

ธุรกิจให(ประสบความสำเร็จ ผู(บริโภคก็อยากได(ของที่ต(องการในราคาที่สามารถจLายได( รัฐไทยจะมีวิธีการ
ส่ือสารเจรจาอยLางไรท่ีจะชLวยสานประโยชนZและเกิดความเข(าใจรLวมกันได( 

ในการดำเนินยุทธศาสตรZความสัมพันธZระหวLางประเทศภายใต(เงื่อนไขของโลกเสรีนิยมใหมL ที่ประเทศ
ไทยเปFนผู(เลLนที่มีอิทธิพลพอสมควรในระดับภูมิภาค รัฐไทยจะเชื่อในการทำธุรกิจโดยอิสระของกลุLมทุนท่ี
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ แตLในประเทศที่เคยตกเปFนอาณานิคมและถูกเอารัดเอาเปรียบมากLอน การ

ปกปçองผลประโยชนZของรัฐและประชาชนในประเทศก็จะเปFนความคิดที่สำคัญกวLา ดังนั้นนโยบายการค(าท่ี
มีการกีดกันทางการค(าจึงยังคงอยูL  
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เมื่อพิจารณาดังนี้แล(ว ทLาทีและเปçาหมายของเราในการสื่อสารและเจรจาก็จะเปลี่ยนไป จากการ
เจรจาเพื่อประโยชนZของเราแตLเพียงฝúายเดียวในทำนองมีผู(ชนะก็ต(องมีผู(แพ( มาสูLการสื่อสารเพื่อประสาน
ประโยชนZและสร(างความอยู LดีมีสุขรLวมกันในทำนอง Common Aspiration, Common Prosperity 

ดังน้ันการเจรจาเพ่ือสร(างผลประโยชนZรLวมกันจึงมีความจำเปFนอยLางย่ิง ประเด็นสำคัญท่ีไทยคงต(องกลับมา
พิจารณาวLาแนวดำเนินนโยบายและกลไกทางเศรษฐกิจดังกลLาวเปFนสิ่งที่ดีและเปFนสิ่งที่ประเทศไทยก็ควร
จะทำ โดยเน(นการเปÜดเสรีที่ยังคงสามารถปกปçองผลประโยชนZของประชาชนและสร(างแต(มตLอเพ่ือเปFนการ

ชLวยให(ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยLอมในประเทศสมาชิกสามารถดำรงอยูLและพัฒนาตนได( 

4. ในกระบวนการเจรจาการค(าเพื่อเปÜดเสรี ต(องมีการประชุมเพื่อรับฟnงความคิดเห็น โดยมีผู(มีสLวนได(สLวนเสีย

ตลอดทั้งหLวงโซLมูลคLา (Value chain/ Supply chain) นั่นคือตั้งแตLภาคการผลิต (ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ ฯลฯ) พื้นฐานที่เกี่ยวข(อง ภาคการผลิตต(นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ผู(ให(บริการที่เกี่ยวข(องทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตัวแทนผู(บริโภค และตัวแทนจากภาคประชาสังคม เข(ามาประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทLาที

ในการเจรจาตLอไปของความตกลงการค(าเสรี และคงต(องมีการตกลงกันในตลอดทั้งหLวงโซLอุปทานวLา ใคร
คือผู(ได(ประโยชนZ และใครคือผู(เสียประโยชนZ รวมทั้งการใช(มาตรการทางการค(าในรูปแบบตLางๆ และการ
เยียวยาที่เหมาะสม ที่ทั้งหLวงโซLอุปทานยอมรับได(รLวมกันคือ มาตรการในรูปแบบไหน ทั้งนี้เพื่อให(ฝúายที่ได(

ประโยชนZและสนับสนุนการเจรจา และฝúายที่คาดวLาตนเองจะได(รับผลกระทบทางลบ รLวมกับฝúายที่ไมL
สนับสนุนการเจรจาการค(าเสรี จะได(เข(ามารLวมมือกันในการวางยุทธศาสตรZในการเจรจาการค(าท่ีเหมาะสม 
โดยต(องมีการลงในรายละเอียด ในประเด็นสำคัญๆ อาทิ ถ(าจะเจรจาต(องเจรจาเร่ืองใด อยLางไร ในแตLละ

ข(อบท เพื่อให(ประเทศไทยได(รับผลประโยชนZสูงสุด และในขณะเดียวกันก็รLวมกันกำหนดเกณฑZไว(ด(วยวLา 
หากประเทศไทยเสียประโยชนZในประเด็นน้ันประเด็นน้ีเทLาน้ันเทLาน้ี เราจะหยุดการเจรจา  

5. กรมสLงเสริมการค(าระหวLางประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีไทยมีสำนักงาน Thai Trade ต้ังอยูLควรต(องมีการ

เขียนหนังสือคูLมือการค(าและการลงทุนในประเทศนั้นๆ และนำข(อมูลเหลLานี้มาปรับปรุงและเผยแพรLผLาน
ส่ืออ่ืนๆ บนโลก Online อยLางสม่ำเสมอในรูปแบบท่ีนLาสนใจ เพราะแม(ข(อตกลงการค(าเสรีกับบางประเทศ
จะยังไมLมี หรือยังไมLสามารถหาข(อสรุปได( แตLสำหรับผู(ประกอบการแล(ว นี่คือชLวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดท่ี

จะเริ่มต(นเสาะแสวงหาชLองทางและหาโอกาสในการทำการค(าและการลงทุนในประเทศนั้นๆ  ทั้งน้ีเพราะ
เมื่อข(อตกลงทั้งหมดสามารถหาข(อสรุปได(และมีผลบังคับใช( ผู(ประกอบการที่เริ่มต(นได(กLอนก็จะสามารถใช(
สิทธิประโยชนZได(พร(อมๆ กับที่จะได(รับแต(มตLอเนื่องของการเข(าสูLตลาด ควบคูLไปกับความได(เปรียบ

เน่ืองจากเปFนผู(เข(าสูLตลาดได(กLอนเจ(าอ่ืน (Economies of Speed)  

โดยเนื้อหาในคูLมือการค(าการลงทุนต(องไมLใชLการนำเสนอเพียงข(อมูลตัวเลขสถิติเทLานั้น เพราะข(อมูล

เหลLานี้มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และจะทำให(คูLมือซึ่งอาจจะไมLสามารถปรับตัวเลขได(ตลอดเวลามีความ
ล(าสมัย และไมLเปFนที่ต(องการ ดังนั้นข(อมูลตัวเลขสถิติควรมีการปรับปรุงและเผยแพรLผLานสื่อ On-line 
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หากแตLตัวคูLมือต(องเปFนข(อมูลที่ทำให(นักลงทุนและนักธุรกิจเริ่มต(นพิจารณาโอกาสทางการค(าและการ
ลงทุนในประเทศตLางๆ ด(วยทัศนคติท่ีถูกต(อง อยLาใช(ความจริงเพียงสLวนเส้ียวตัดสินคนท้ังประเทศ ประเทศ
แตLละประเทศเต็มไปด(วยผู(คนและวัฒนธรรมยLอยที่หลากหลายแตกตLาง แตLละรัฐ แตLละกลุLมคน ในแตLละ

ประเทศตLางก็มีเอกลักษณZและมีวัฒนธรรมของตนเอง มีบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและรสนิยมที่แตกตLาง
กัน สิ่งที่เปFนจริงในที่หนึ่งอาจจะไมLสามารถใช(อธิบายในที่อื่นได( ดังนั้น เราจึงควรระวังไมLใช(ประสบการณZ
และมุมมองท่ีจำกัด ข(อสรุปท่ีครอบคลุมเก่ียวกับท้ังประเทศ 

คูLมือต(องลงรายละเอียดเปFนพื้นที่ยLอย ๆ เล็ก ๆ อยLามองรวมเปFนประเทศเดียว และต(องมีรายละเอียด
ที่ชี้ให(เห็นในเชิงวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ชาติพันธุZ และการเมืองการปกครอง แตLละประเทศมีเอกลักษณZ 

มีประวัติศาสตรZอันยาวนานและแตกตLางกันออกไปอยLางโดดเดLน ความสัมพันธZทางการค(าและการทูตท่ี
เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกลLาวนี้สามารถสืบย(อนได(จากเอกสารทางประวัติศาสตรZมากมาย จึงสมควรศึกษา
เรียนรู(และทำความเข(าใจให(กระจLางถึงความแตกตLางของแตLละประเทศ หากมีความเข(าใจอันคลุมเครือ 

หรือความเข(าใจแบบเหมารวม อาจทำให(เกิดความสับสนและปฏิบัติตัวผิดพลาด ทำให(เสียโอกาสทางการ
ค(าการลงทุน หรือวางแผนการตลาดไมLเหมาะสม คลาดเคล่ือนจากความต(องการกลุLมเปçาหมายท่ีแท(จริง 

การใช(สังคม-วัฒนธรรม-ศาสนาให(เปFนประโยชนZ ในการปรับรูปแบบของสินค(า บริการ และการลงทุน
ให(ตรงตามความต(องการอยLางแท(จริงของผู(บริโภค (Demand Driven policy) ปnญหาอยLางหนึ่งของ
ผู(ประกอบการที่ทำให(ไมLสามารถเข(าถึงตลาดขนาดใหญLหลาย ๆ ตลาดได( คือ ไมLยอมที่จะปรับรูปแบบของ

สินค(า บริการ และการลงทุนให(สอดคล(องกับความต(องการภายในพื ้นที ่ ทั ้งนี ้เนื ่องจากสLวนใหญL
ผู(ประกอบการขาดข(อมูล และไมLทราบวLาจะเริ่มต(นการปรับปรุงคุณภาพสินค(าอยLางไร คณะผู(วิจัยขอเสนอ
ให(เริ่มต(นจากการเรียนรู(เรื่องของสังคม วัฒนธรรม และศาสนา ดังนั้นการปรับรูปแบบของสินค(า บริการ

และการลงทุน ให(เหมาะสมสอดคล(องกับที่ผู(บริโภคต(องการจะทำให(เกิดโอกาสในการกระจายสินค(าเข(าสูL
ตลาดใหมLแหLงน้ีได( 

6. กรมสLงเสริมการค(าระหวLางประเทศต(องมุLงแสวงหาตลาดใหมLๆ ให(กับผู(ประกอบการไทย โดยคำวLา New 
Market ไมLจำเปFนต(องเปFนตลาดใหมLในมิติเชิงพ้ืนท่ีเทLาน้ัน ตลาดใหมLยังสามารถหมายถึง  

• โอกาสในการเข(าถึงพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของประเทศเดิมท่ีเคยค(าขายอยูLแล(ว แตLเปล่ียนจากเมืองหลักสูLเมืองรอง 

หรือในระดับรัฐ ระดับมณฑล แทนท่ีจะพิจารณาในระดับประเทศ  

• การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค(าโดยเน(นที่ทิศทางของการค(า เชLน ในตลาดที่ผู(ประกอบการไทยเน(น

การสLงออกสินค(า อาจจะต(องคำนึงถึงชLองทางในการจัดหาสินค(า (Sourcing) เปลี่ยนไปสLงเสริมใน
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เรื่องของการนำเข(า ที่จะทำให(ผู(ประกอบการสามารถเข(าถึงวัตถุดิบขั้นต(น ขั้นกลางในระดับราคาที่ต่ำ 
ซ่ึงอาจจะเปFนผลมาจากระดับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป 

• การเปล่ียนแปลงรูปแบบการค(าจากเดิมท่ีเน(นการค(าสินค(า เปFนสLงเสริมเร่ืองการค(าบริการ 

• ตลาดใหมLๆ ยังอาจจะหมายถึง ประเทศเดิม เมืองเดิม สินค(าเดิม แตLเปลี่ยนชLองทางการจัดจำหนLาย 

เชLน เดิมเคยค(าขาย และ/หรือ สLงเสริมการค(าในทางกายภาพ  อาจจะเปลี่ยนเปFนชLองทางดิจิตอล 
ผLาน Platform Economy, Online-Economy ในชLองทางตLางๆ 

• ตลาดใหมL อาจจะหมายถึงตลาดเดิม แตLด(วยข(อตกลงทางการค(าท่ีเปFนข(อตกลงสมัยใหมLท้ังในระดับทวิ

ภาคีและในระดับภูมิภาคที่มีความครอบคลุมและมีมาตรฐานสูง อาจจะทำให(มีโอกาสใหมLๆ ในตลาด
เหลLาน้ันเพ่ิมข้ึน 

ตัวอยLางเชLน จัดทีมรLวมกับผู(ประกอบการภาคการทLองเท่ียว กระทรวงการทLองเท่ียวและกีฬา การ
ทLองเที่ยวแหLงประเทศไทย กรมเจรจาการค(า และหนLวยงานของกระทรวงการตLางประเทศ แล(วไปเจรจา

เปÜดการทLองเที่ยวแบบ Travel Bubble กับรัฐบาลระดับมณฑลของประเทศจีนที่สามารถยับยั้งการแพรL
ระบาดของ โควิด-19 ได(แล(ว เพราะต(องอยLาลืมวLา ประเทศจีนกว(างใหญL และมีประชากรมาก รวมท้ัง

ระบบในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคม (Social Credit Rating) และรูปแบบการทLองเที่ยวแบบเปFนกลุLม
ทัวรZของชาวจีนที่มีวินัย ยังทำให(สามารถควบคุมการแพรLระบาดได(ดีกวLาการเปÜดการทLองเที่ยวกับตลาด
กลุLมอ่ืนๆ  

7. กรมทรัพยZสินทางปnญญา ต(องทำหน(าที่สื่อสารประชาสัมพันธZในรูปแบบที่เข(าถึงได(งLายที่สุด ในการสร(าง
ความตระหนักรู(ในมิติการคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญา โดยเฉพาะทำให(ประชาชนและผู(ประกอบการ

ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญา เพื่อโอกาสทางการค(าและการลงทุนของตน 
ในขณะเดียวกันก็ต(องมีกระบวนการในการควบคุมบังคับใช(ให(การคุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญาเกิดขึ้นเพ่ือ
ปกปçองผลประโยชนZของผู (ประกอบการไทย และภูมิปnญญาไทย เชLนเดียวกับที ่ต(องปรับปรุงและ

ประชาสัมพันธZให(ประชาชนที่เปFนเจ(าของทรัพยZสินทางปnญญาสามารถมาขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับการ
คุ(มครองทรัพยZสินทางปnญญาได(ด(วยขั้นตอนท่ีสะดวกและมีต(นทุนต่ำ ประเด็นนี้มีความสำคัญอยLางย่ิง
โดยเฉพาะในห(วงเวลาที่ภาคการผลิตกำลังเดินหน(าเข(าสูLการกระจายตัวของการผลิตในยุคที่ 3 (the 3rd 

Unbundling) และการเปล่ียนแปลงในระดับเทคโนโลยี (Disruptive Technology) 
8. กรมการค(าตLางประเทศ ต(องทำหน(าที่สื ่อสารประชาสัมพันธZในรูปแบบที่เข(าถึงได(งLายที่สุด เพื่อทำให(

ผู(ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยLอม สามารถขอใช(สิทธิประโยชนZทางการค(าได(

อยLางสะดวกและมีต(นทุนต่ำที่สุด โดยเฉพาะในการออกเอกสารตLางๆ เชLน ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค(า ซ่ึง
ปnจจุบันสามารถทำได(ด(วยตนเอง และยังมีเอกสารที่หลากหลายประเภทที่ปnจจุบันสามารถขอและใช(งาน
ผLานระบบคอมพิวเตอรZแล(วโดยอัตโนมัติ เชLนเดียวกับการเผยแพรLองคZความรู(ในการขอใช(มาตรการเยียวยา
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ทางการค(า และมาตรการทางการค(าอื ่นๆ อาทิ Technical Barriers to Trade (TBT), Safe Guard, 
Anti-Dumping Duties (AD), Counter Vailing Duties (CVDs) 

9. กรมการค(าภายในและองคZการคลังสินค(า ต(องมีนโยบาย และเผยแพรLข(อมูลอยLางชัดเจน และเปFนธรรม ให(

ผู(ประกอบการได(มีความเข(าใจ ในเรื่องการนำเข(าสินค(าที่ยังมีมาตรการทางการค(าตLางๆ เชLนเดียวกับการ
สLงออกที่สินค(าบางรายการยังมีมาตรการควบคุม รวมทั้งการควบคุมราคาและการปกปçองตลาดภายใน
รายการสินค(าบางประเภท 

10. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรZการค(า ควรสLงเสริมให(มีการใช(ระบบปnญญาประดิษฐZ (AI) มาใช(วิเคราะหZ
ฐานข(อมูล (Big Data) ที่กระจายตัวอยูLในฐานข(อมูลตLางๆ ทั่วโลก เพื่อให(ผู(ประกอบการได(เข(าถึงข(อมูล
ความต(องการแท(จริง (Insight) และการวิเคราะหZคาดการณZสถานการณZตLางๆ ที่เกิดขึ้น วLาจะสLงผลตLอ

การค(าระหวLางประเทศในกิจการที่เขาเกี่ยวข(อง เชLน วิเคราะหZวLาเมื่อเกิดอุทกภัยในทวีปอเมริกาใต( จะ
สLงผลให(ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ มีความต(องการสินค(าและบริการใดบ(าง และชLองทางในการเจรจาธุรกิจ
และจัดจำหนLายสินค(าที่พวกเขากำลังมีความต(องการต(องดำเนินการอยLางไร มีกฎระเบียบทางการค(า หรือ

มีแต(มตLอทางการค(าจากข(อตกลงทางการค(าใดบ(างที่ผู(ประกอบการสามารถใช(สิทธิประโยชนZได( เชLนนี้เปFน
ต(น 

11. จัดต้ังกองทุน FTA เพื่อเยียวยาผู(ได(รับผลกระทบจากข(อตกลงการค(า และกฎกติกา การค(า การลงทุน โดย

ต(องเปFนกองทุนท่ีมีหนLวยงานถาวร มีกำลังคน และมีงบประมาณ อยLางตLอเน่ือง 
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3. ฉากทัศนJ ท&าทีและจุดยืนของประเทศไทยต&อมิติความยั่งยืน (Sustainability) และการ
พัฒนาอย&างยั่งยืน (Sustainable Development) 

สืบเน่ืองจากบทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม ในสLวนท่ี 2.3  มิติด(านความย่ังยืน (Sustainability) และการ
พัฒนาอยLางยั่งยืน (Sustainable Development) และจากการสัมภาษณZเชิงลึกกับเครือขLายนักวิชาการและ
องคZกรที่เกี ่ยวข(องทำให(ได(ข(อค(นพบที่คLอนข(างแนLชัดวLา ความยั่งยืนและการพัฒนาอยLางยั่งยืนจะเปFนท้ัง

เปçาหมายและกฎกติกาที่สำคัญที่จะสLงผลตLอมิติด(านความสัมพันธZและการค(าระหวLางชาติในระเบียบโลกใหมL 
ดังตัวอยLางจากความพยายามขององคZกรพัฒนาเอกชนระหวLางประเทศที่จะสร(างกระแสตLอต(านผลผลิต
มะพร(าวและกะทิไทยโดยใช(ข(ออ(างด(านการทารุณกรรมสัตวZ อันเปFนการละเมิดเปçาหมายการพัฒนาอยLางยั่งยืน

ในข(อที่ 12 ที่วLาด(วยการผลิตและการบริโภคโดยรับผิดชอบ ในกรณีนี้เราจะเห็นได(อยLางชัดเจนวLา ถึงแม(
เปçาหมายการพัฒนาอยLางยั่งยืนอาจจะไมLได(เปFนกฎกติกาทางการค(าโดยตรง แตLก็เปFนปทัสถานท่ีสามารถสร(าง
แรงกดดันตLอการค(าและการบริโภคสินค(าไทยได( 

นอกจากนี้แล(ว ผู(เชี่ยวชาญก็ยังมองไปในทิศทางเดียวกันวLา ความยั่งยืนและการพัฒนาอยLางยั่งยืนคือ
ทางออกของประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมองวLากรอบเปçาหมายการพัฒนาอยLางยั่งยืนนั้นจะ

สามารถชLวยให(ประเทศไทยให(สามารถจัดการกับจุดอLอนดั ้งเดิม (Original Sins) ที ่มีมาตั ้งแตLกLอนการ
เปล่ียนแปลงระเบียบโลกได( อีกท้ังประเทศไทยก็ยังสามารถพัฒนาความเช่ียวชาญด(านการพัฒนาอยLางย่ังยืนให(
เปFนสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของประเทศท่ีจะสร(างจุดยืนและพ้ืนท่ีของไทยบนเวทีโลกได( 

3.1 ฉากทัศนJที่เปcนไปได3ในมิติความยั่งยืนและการพัฒนาอย&างยั่งยืน 

 3.1.1 ระยะส้ัน (1-2 ปv) 

 อยLางที่ได(กลLาวไว(ในข(างต(านแล(ววLา การพัฒนาอยLางยั ่งยืนจะกลายเปFนปทัสถานใหมLในการจัด

ระเบียบความสัมพันธZระหวLางชาติและการค(าโลก ถึงแม(วLาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจทำให(การ
ดำเนินไปสูLเปçาหมายของการพัฒนาอยLางยั่งยืนทั่วโลกจะเกิดการสะดุดและชะลอตัวในชLวงระยะเวลา 1-2 ปó 
แตLในระยะยาวแล(ว การพัฒนาของโลกยLอมดำเนินไปสูLเปçาหมายดังกลLาวอีกคร้ังอยLางไมLต(องสงสัย 

ในปó ค.ศ. 2020 อันลLวงเข(าปóที่ 6 ที่องคZกรสหประชาชาติได(ประกาศเปçาหมายการพัฒนาอยLางยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) ประเทศไทยได(รับการประเมินให(อยู Lในอันดับที ่ 41 ของ

ประเทศที่บรรลุเปçาหมายของการพัฒนาอยLางยั่งยืน จากการประเมินประเทศที่มีข(อมูลทั้งหมด 166 ประเทศ 
โดยได(คะแนนรวมทั้งหมด 74.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งถือวLาสูงกวLาคLาเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต(ที่อยูLที่ 65.7 คะแนน โดยอันดับดังกลLาวถือเปFนอันดับที่สูงสุดในกลุLมประเทศ
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อาเซียน ตามมาด(วยประเทศเวียดนามในอันดับ 49 ประเทศมาเลเซียในอันดับที่ 60 และประเทศสิงคโปรZใน
อันดับท่ี 93  

 

ท่ีมา : https://www.sdgindex.org/ 

จากแผนภาพข(างต(น จะเห็นได(วLาแม(วLาสถานะความยั่งยืนของประเทศไทยจะอยูLในระดับที่ดีเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่นๆ แตLเมื่อพิจารณาลงดูในรายละเอียดแล(วก็จะพบวLา ประเทศไทยยังต(องเผชิญกับความท(าทาย
ในระดับวิกฤต (สีแดง) อยูLหลายประเด็น โดยเฉพาะในด(าน ความเหล่ือมล้ำ (10) และ การมีสุขภาวะและความ

เปFนอยูLท่ีดี (2) โดยเฉพาะในด(านความเหล่ือมล้ำน้ันจะเห็นวLาไมLมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนเลย 

 นอกจากนี้แล(วความท(าทายในระดับสำคัญ (สีส(ม) ที่ประเทศไทยจะต(องรีบแก(ไขนั้นก็ยังมีอยูLมากนัก 

โดยเฉพาะด(านสิ่งแวดล(อม (11, 13 ,14 และ 15) การเข(าถึงทรัพยากรและบริการ (2, 6, และ 7) ความเสมอ
ภาคและธรรมาภิบาล (5, 6 และ 17) การผลิตและการบริโภคอยLางรับผิดชอบ (12) และ การพัฒนา
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร(างพ้ืนฐาน (9) 
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 ในสLวนของคุณภาพของการศึกษา (4) นั้น แม(วLาจะไมLได(เปFนความท(าทายที่ถือวLาวิกฤต (สีเหลือง) ณ 
เวลาที่รายงานฉบับนี้ออกมา แตLเราก็จะเห็นได(วLาคะแนนการประเมินนั้นตกต่ำลงจนอาจนำไปสูLภาวะวิกฤตได(
ในอนาคต 

 

ท่ีมา : https://www.sdgindex.org/ 

 เมื ่อย(อนมาดูประเทศในอาเซียนที่ตามหลังไทยมาอยLางติดๆ เราก็จะพบวLามีบางด(านที่ประเทศ

เวียดนามนำหน(าประเทศไทย เชLน คุณภาพของการศึกษา การผลิตและบริโภคอยLางรับผิดชอบ และการรับมือ
กับ Climate Change สLวนอีกหลายด(านท่ีแม(ยังเปFนความท(าทายแตLก็ทีพัฒนาการดีข้ึนเปFนลำดับ จนเช่ือวLาใน
อนาคตอาจล้ำหน(าและมีข(อได(เปรียบมากกวLาประเทศไทย ในมิติที่การพัฒนาอยLางยั่งยืนจะเปFนเปçาหมายและ

กฎกติกาในระเบียบโลกใหมL 

3.1.2 ระยะยาว (3-5ปv) 

 สำหรับฉากทัศนZในระยะยาวนั้น ทั่วโลกจะหวนกลับมาสูLเปçาหมานของการพัฒนาอยLางยั่งยืน และการ
พัฒนาอยLางยั่งยืนก็จะกลายเปFนปทัสถานที่สำคัญของโลก ดังนี้ ประเทศไทยจึงควรหันมาให(ความสนใจกับ

เปçาหมายการพัฒนาอยLางยั่งยืนให(ไกลเกินกวLาการทำให(ครบตัวชี้วัดและจัดลำดับประเทศ โดยต(องมองวLาดัชนี
ชี้วัดการพัฒนาอยLางยั่งยืนจะเปFนหนทางที่จะชLวยขจัดปnญหาที่สั่งสมและฉุดรั้งประเทศไว(มายาวนาน  การลด



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศ 
ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 
 

315 

ความเหลื ่อมล้ำ สุขภาวะและความเปFนอยู Lที ่ดี ธรรมาภิบาล การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
อุตสาหกรรม การผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ การสร(างงานที่มีคุณคLาและเศรษฐกิจที่เติบโตอยLางยั่งยืน 
จึงควรเปFนเปçาหมายอันดับต(นๆ ท่ีประเทศไทยควรให(ความสำคัญไปพร(อมกับการดูแลส่ิงแวดล(อม 

3.2 จุดยืนและท&าทีของประเทศไทย 

ในมุมมองของผู(เชี่ยวชาญจุดยืนและทLาทีของประเทศไทยในมิติการพัฒนาอยLางยั่งยืนนั้นอาจมองได(
เปFนสองระยะด(วยกัน 

3.2.1 ระยะส้ัน (1-2 ปv) 

ระยะสั้น (1-2 ปó) เปFนการการพัฒนาเพื่อความอยูLรอดของชุมชนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและ

สถานการณZการแพรLระบาดของเชื้อโควิด โดยมองวLา การที่ชุมชนจะอยูLรอดอยLางยั่งยืนได( ชุนจะต(องมีอาชีพ
หรือแหลLงรายได(ที่หลากหลาย โดยอาจแบLงเปFนอาชีพเพื่อลดรายจLาย เชLน การเกษตรกรรมในครัวเรือน กับ
อาชีพเพื่อสร(างรายได( เชLน ผลผลิตเกษตรตามความต(องการของตลาด การผลิตสินค(าและบริการ เชLนงานฝóมือ

และการทLองเที่ยว โดยสนับสนุนให(เกิดการอุปโภคบริโภค และเปลี่ยนสินค(าและบริการภายในประเทศ ค(น
พบวLาการจะมีความยั่งยืนในพื้นที่ได(คือการที่คนสามารถสร(างอาชีพจากธรรมชาติและพื้นฐานที่มี รวมถึง
กระจายความเส่ียงของแหลLงรายได(  

ผู(เชี่ยวชาญยังมองด(วยวLา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควรมีลักษณะของการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-
based Development) เพื่อจัดการกับปnญหาและจัดสรรทรัพยากรได(อยLางมีระบบและเข(ากับบริบทของ

ท(องถ่ิน โดยพยายามมองให(ทะลุวLา อะไรคือสมรรถนะหลัก (Core Competency) และทรัพยากรท่ีชุมชนมีอยูL
แล(ว สนับสนุนให(มีการรักษาทรัพยากรและพัฒนาสมรรถนะดังกลLาว สร(างเครือขLายระหวLางชุมชนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรและการผลิตที่ไมLถนัด และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและพึ่งพารัฐเม่ือ

จำเปFน จากมุมมองของผู(เชี่ยวชาญ ในปnจจุบันนั้นประชาชนไทยพึ่งพารัฐมากเกินไปและรัฐก็พร(อมที่จะให(
พ่ึงพาแบบเลือกปฏิบัติ อาจด(วยระบบการจัดการของรัฐท่ีไมLดีพอ หรืออาจด(วยผู(มีอำนาจต(องการสร(างความไมL
รู(และสLงเสริมให(เกิดความไมLรู( การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาท้ังในและนอกระบบจึงเปFนเร่ืองสำคัญท่ีจะต(อง

ทำอยLางเรLงดLวน 

ประเทศไทยควรให(ความสำคัญกับความมั ่นคงทางอาหารและสLงเสร ิมให (เก ิดการพัฒนา

ผู(ประกอบการณZธุรกิจการเกษตรและอาหารใหมLๆ โดยเฉพาะกลุLมผู(เลLนระดับกลางและในระดับชุมชน ท่ีถือ
เปFนองคZประกอบสำคัญในการแก(ปnญหาความย่ังยืนทางอาหารที่พLวงไปกับปnญหาอื่นๆ ดังที่กลLาวมา ทั้งนี้ ใน
ปnจจุบันในประเทศไทยเกิดกลุLม  young smart farmer ขึ้นซึ่งมีเครือขLายอยูLใน 50 จังหวัด เชื่อมโยงกัน
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ระหวLาง ผู(บริหารจัดการการเกษตร เกษตรกรรายยLอย ชุมชน และตลาดเกิดเปFนชุมชนเศรษฐกิจอาหารท(องถ่ิน
ขึ้นมา โดยกลุLมเกษตรกรเหลLานี้จะทำการเกษตรแบบประณีต ซึ่งพึ่งพาองคZความรู( นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพื่อให(ได(ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและมีความหลากหลายตามความเหมาะสมของแตLละท(องที่ โดยเปFนการพึ่งพา

และสร(างระบบนิเวศในท(องที่ มีองคZความรู(ในการคัดเมล็ดพันธุZ การจัดการศัตรูพืชแบบไมLใช(สารเคมี กลุLม
เกษตรกรเหลLานี้ไมLใชLผู(เลLนระดับใหญL แตLมีความรู(แบบสหวิทยาการในการทำการเกษตร การสร(างเครือขLาย 
การจัดจำหนLาย โดยมีระบบการจำหนLายก็จะมีการจัดตลาดชุมชน เปFนการนำสินค(ามาขายในชุมชนเอง และมี

การทำระบบขนสLง สLงให(แกLร(านอาหาร โรงเรียน และห(างสรรพสินค(า เปFนต(น 

3.2.2 ระยะกลาง (3-5 ปv) 

ระยะกลาง (3-5 ปó) ผู(เชี่ยวชาญมองวLาประเทศไทยควรโฟกัสที่สมรรถนะหลักที่เปFนจุดแข็งและรLวม
สร(างเครือขLายแลกเปลี่ยนในสLวนที่ไมLถนัดกับประเทศอื่นๆ มากกวLาที่จะทำเองทุกอยLางแล(วพยายามที่จะไมL

พึ่งพาใคร  โดยมองวLาสมรรถนะหลักที่เหมาะกับประเทศไทย ต(องไมLใชLสิ่งที่ต(องลงทุนในโครงสร(างพื้นฐานใหมL
ทั้งหมด แตLควรเปFนสิ่งที่คนไทยทำได(ดีและมีพื้นฐานที่แข็งแกรLงอยูLแล(ว ได(แกLเรื่องความคิดสร(างสรรคZ การ
บริการ และเกษตรกรรม (การผลิตอาหาร) โดยเฉพาะด(านการเกษตรในปnจจุบันยังได(รับการสLงเสริมไมLเต็ม

ศักยภาพ ควรหันมาสนใจแนวคิด เกษตรอัจฉริยะ เกษตรอินทรียZและเกษตรประณีตให(มากขึ้น โดยใช(องคZ
ความรู(ทางด(านวิทยาศาสตรZ การวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรมาชLวยให(เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด อีก
ท้ังเพ่ือชLวยเสริมประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินการในอุตสาหกรรมได(มากท่ีสุด 

นอกจากนี้ตลาดอาหารเกษตรอินทรียZในประเทศไทยยังได(รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากความ
ต(องการในประเทศและนอกประเทศ ธุรกิจบริการ เชLน โรงแรม ธุรกิจสุขภาพ เชLน โรงพยาบาลสีเขียว และ

ห(างสรรพสินค(าทั่วไปมีความต(องการสินค(าเกษตรอินทรียZมากขึ้น โดยห(างสรรพสินค(าบางห(างก็ได(มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจกับเกษตรกร เชLนการลดสัดสLวนการหักสLวนแบLงรายได(สำหรับสินค(า
เกษตรอินทรียZเหลือร(อยละ 15 จากเดิมที ่หักอยูLร(อยละ 30 นอกจากนี้แล(วก็ยังเปลี ่ยนกำหนดการจLาย

คLาตอบแทนจากเดิมท่ีเปFนการจLายรายเดือนมาสูLการจLายเปFนรายสัปดาหZ    

เกษตรอินทรียZเปFนตลาดเฉพาะกลุLม (Niche Market)และสินค(าเกษตรอินทรียZก็เปFนสินค(าที่จัดอยูLใน

หมวด hi-end ซึ่งมีคLาตอบแทนสูงและกำลังเติบโตขึ้นอยLางมีนัยยะสำคัญ ซึ่งผู(เลLนในระบบการผลิตนี้มีท้ัง
บริษัทใหญLระดับอุตสาหกรรมที่ลงทุนทำการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในประเทศกลุLม CLMV เพื่อสLงออกโดยเฉพาะ 
รองลงมาก็เปFนผู(ผลิตในระดับกลางที่เน(นตลาดระดับสูง ทั้งนี้จากการศึกษาของคุณ วัลลภา แวน วิลเลียนสZ

วารZดพบวLา ในแตLละปóสินค(าเกษตรอินทรียZมีการเติบโตถึงร(อยละ 30 หากรัฐบาลการลงทุนทำศูนยZกระจาย
สินค(า คลังสินค(า และระบบดูแลขนสLง เชLน ตู(แชLแข็ง และรถแชLแข็ง เปFนของตนเอง และผลิตผลผลิตสLงออก
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ตLางประเทศและเข(าสู(ห(างสรรพสินค(า นอกจากนี้ก็จะมีกลุLมภาคสังคมที่รับผิดชอบ สLงเสริมเกษตรทางเลือก
รายเล็กๆ  โดยเปFนตัวเช่ือมระหวLางร(านค(าและเกษตรกรเพ่ือจำหนLายสินค(า  

อีกประเด็นหนึ่งที่ผู(เชี่ยวชาญมองวLาจะเปFนจุดยืนและทLาทีที่นLาสนใจสำหรับประเทศไทย คือ ความ
เปFนผู(เชื่อมตLอระหวLางประเทศพัฒนาแล(วกับประเทศกำลังพัฒนา ระหวLางประเทศร่ำรวยและประเทศยากจน  
ที่ผLานมาทักษะแบบ Middle Management และ Middle Income Country อันเปFนทักษะ องคZความรู(และ

ความเชี่ยวชาญที่ไทยมีแตLไมLเคยถูกมองวLาเปFนจุดแข็งสำหรับนำเสนอหรือสLงออกไปบนเวทีโลก ประเทศไทย
ควรใช(ทักษะนี้ให(เกิดประโยชนZกลับมาสูLประเทศ ทั้งในแงLการเปFนกุศโลบายในการขยายความสัมพันธZทางการ
ทูต การสร(างพันธมิตรทางการค(าและบริการ และการสร(างพ้ืนท่ีให(กับประเทศไทยในเวทีโลก 

การสร(างชุมชนเศรษฐกิจอาหารท(องถิ่นและการทำเกษตรอินทรียZ เกษตรประณีต สามารถสร(างความ
ย่ังยืนอยLางครบวงจรได( เกษตรกรสามารถอยูLได( ผู(บริโภคมีอาหารหลากหลายท่ีปลอดภัย และระบบนิเวศไมLถูก

ทำลาย ทั้งนี้ผู (เลLนในตลาดอาหารยังมีจำนวนน(อย หากสามารถสLงเสริมเกษตรกรรายยLอยให(มีพื้นที่และมี
จำนวนมากขึ้นขยายเปFนวงกว(าง ประเทศไทยจะสามารถสร(างเศรษฐกิจสีเขียว  (Green economy) ที่เน(น
ฐานกว(างขึ้นมาได( และสอดคล(องกับการเปFน upper-middle income country  ที่แม(ไมLได(เติบโตสูงแตL

สามารถเดินหน(าตLอไปได(อยLางม่ันคง นอกจากน้ีองคZความรู(และนวัตกรรมท้ังทางสังคมและเทคโนโลยีท่ีเกิดจาก
เกษตรอินทรียZในไทย ยังเปFนองคZความรู(และเปFนรูปแบบที่สามารถสLงตLอไปยังประเทศเพื่อนบ(านหรือประเทศ
อื่นๆ ได( สามารถสร(างเครือขLายความรLวมมือระหวLางประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและความยั่งยืนใน

รูปแบบเฉพาะของประเทศที่มีข(อจำกัดและระดับเศรษฐกิจใกล(เคียงกันกับไทย ซึ่งเปFนการสร(างอำนาจ
ระดับกลางและสร(างจุดยืนของไทยในระดับนานาชาติท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน 

3.3 ข3อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

• ในระยะสั้น กรมการค(าภายในและองคZการคลังสินค(า กรมสLงเสริมการค(าระหวLางประเทศ จะต(อง

สLงเสริมการผลิตและการบริโภค ทั้งระดับภายในประเทศและระดับภายในภูมิภาค CLMVT – ASEAN 
BIMSTEC โดยรLวมสร(างเครือขLายของผลิตและการบริโภคแทนการแขLงขัน 

• ปรับโครงสร(างการผลิตและเศรษฐกิจตามเปçาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนทั้ง 17 ด(าน โดยคำนึงวLา

เปçาหมายนั้นเปFนทั้งผลลัพธZของการทำงานและอาจเปFนกฎระเบียบที่ไมLได(เปFนลายลักษณZของระเบียบ

โลกใหมL 

• กรมการค(าภายในและองคZการคลังสินค(า กรมสLงเสริมการค(าระหวLางประเทศ หนLวยงานของกระทรวง

เกษตร และกระทรวงวิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี จะต(องทำงานรLวมกันในการพัฒนาและเพิ่มมูลคLา
ให(กับสินค(าเกษตรของประเทศด(วยแนวทาง การเกษตรอัจฉริยะ เกษตรอินทรียZและเกษตรประณีต 
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• กรมการค(าภายในและองคZการคลังสินค(าควรสนับสนุนให(เกิดการลงทุนในโครงสร(างพื ้นฐานท่ี

เก่ียวข(อง ท้ังการขนสLง คลังสินค(าท่ีเหมาะสม (organic warehouse) และระบบการจัดการ เน่ืองจาก

เกษตรอินทรียZมีจุดอLอนท่ีเนLาเสียงLาย ทำให(การขนสLงมีต(นทุนสูง 

• กรมพัฒนาธุรกิจการค(าสนับสนุนผู(ประกอบการรายใหมLๆ เชLน organic start up , young organic 

farmer โดยการให(ทุนสนับสนุนการทำการเกษตร เพ่ือให(คนรุLนใหมLที่มีองคZความรู(สามารถเข(าสูLระบบ
การผลิตอาหารได(  

• กระทรวงพานิชยZรLวมกับหนLวยงานอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข(องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อาจถือวLาเปFน 

สมรรถนะหลักของไทย เชLน ความคิดสร(างสรรคZ สุขภาพและบริการ เกษตรกรรมและอาหาร รวมถึง
ทักษะ Middle Management  

• ทำงานรLวมกับกระทรวงการตLางประเทศในการชูประเด็นเรื่องการพัฒนาอยLางยั่งยืนให(เปFนนโยบาย

การดำเนินความสัมพันธZระหวLางประเทศ โดยใช(ประเด็นความเปFนหุ(นสLวนเพื่อการพัฒนาเปFนตัวนำ
การค(า การลงทุนและการสร(างพ้ืนท่ีของไทยในเวทีโลก 

• ประเทศไทยสามารถพัฒนาสมรรถนะด(าน Platform Economy ได( โดยมุLงเน(นการเปFนพ้ืนท่ีเช่ือมโยง 

SMEs และ Sustainable Goods ในระดับ CLMVT – ASEAN – BIMSTEC 
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4. ฉากทัศนJ จุดยืน และท&าท ี ของประเทศไทยต&อมิติสิ่งแวดล3อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

4.1 สถานการณJด3านสิ่งแวดล3อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

 จากรายงาน Global Risks Reports ประจำปó 2019 ซ่ึงจัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก World 

Economic Forum ซ่ึงมีการจัดทำตLอเน่ืองต้ังแตLปó 2009 โดยการสำรวจความคิดเห็นจากนักธุรกิจ นักวิชาการ 
และผู(วางนโยบายของหลากหลายประเทศท่ัวโลก ทำให(สามารถพิจารณาได(วLา 4 จาก 5 ประเด็นความเส่ียงท่ี
จะมีผลกระทบสูงสุดในประเด็นความเส่ียงท่ีท่ัวโลกเผชิญได(แกL ความรุนแรงของความเส่ียงอันดับท่ี 2 คือความ

ล(มเหลวของการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว (Failure of 
Climate-Change Mitigation and Adaptation) อันดับท่ี 3 เหตุการณZสภาพอากาศสุดข้ัว (Extreme 
Weather Events) อันดับท่ี 4 วิกฤตการทรัพยากรน้ำ (Water Crisis) และอันดับท่ี 5 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ 

(Natural Disasters) (โดยอันดับท่ี 1 ของประเด็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบรุนแรงท่ีสุดคือ อาวุธท่ีมีอำนาจ
ทำลายล(างสูง Weapons of Mass Destruction) จะเห็นได(วLา หากท่ัวท้ังโลกยังไมLสามารถบริหารจัดการเพ่ือ
สร(างมาตรการในการดูแลการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศได(อยLางย่ังยืนแล(ว ความเส่ียงท่ีสร(างความเสียหาย

อยLางรุนแรงท่ีสุดท่ีประชาคมโลกต(องเผชิญก็จะเปFนผลมาประเด็นน้ี 

และเม่ือพิจารณาจากรายงานฉบับเดียวกัน เม่ือถามถึงประเด็นความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนได(จริงสูง

ท่ีสุด 3 จาก 5 อันดับแรก ก็ยังคงเปFนผลจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศเชLนเดียวกัน โดยอันดับ 1-3 ของ
ความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนสูงท่ีสุด หรือฉากทัศนZ (Scenarios) ท่ีท่ัวท้ังโลก และประเทศไทยมีโอกาสต(องเผชิญ
สูงท่ีสุดท้ังในระยะส้ัน (1-2 ปó) และแนLนอนวLาจะรุนแรงและมีความนLาจะเปFนของโอกาสท่ีจะเกิดสูงข้ึนในระยะ

กลาง (3-5 ปó) คือ อันดับท่ี 1 เหตุการณZสภาพอากาศสุดข้ัว (Extreme Weather Events) อันดับท่ี 2 คือความ
ล(มเหลวของการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว (Failure of 
Climate-Change Mitigation and Adaptation) และ อันดับท่ี 3 ภัยพิบัติตามธรรมชาติ (Natural Disasters)  
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ตารางท่ี 5.2: ผลกระทบทางด(านสุขภาพจากการบริหารจัดการของเสียพลาสติกท่ีผิดพลาด 

ท่ีมา: https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/bulletin/bul99/v7n1/Table_Monomer 

โดยหากพิจารณาจากกรณีของประเทศไทย แม(จะได(เห็นความพยายามของท้ังภาครัฐและเอกชนใน

การสร(างจิตสำนึกและมาตรการด(านส่ิงแวดล(อมอยLางตLอเน่ือง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม ก็ได(มีการกำหนดแผนยุทธศาสตรZ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 
พ.ศ.2561 - 2573 (Thailand's Roadmap on Plastic Waste Management 2018 – 2030) ข้ึน โดยมีการ

กำหนดเปçาหมาย คือ การลดและยกเลิกการใช(พลาสติกแบบใช(คร้ังเดียวท้ิง และของเสีย ขยะพลาสติกท้ัง 
100% ต(องถูกนำมาหมุนเวียน (Plastic Wastes to Circular Economy) และมีระยะเวลาในการดำเนิน
นโยบายดังน้ี 

• เฟสท่ี 1 ปó 2019 ประเทศไทยยกเลิกการใช( พลาสติกหุ(มฝาขวดบรรจุน้ำด่ืม (Cap-Seal) ยกเลิกการใช(

พลาสติกอนุภาคจ๋ิว (Plastic Micro-Bead) และ ยกเลิกการใช(พลาสติกยLอยสลายประเภทแตกตัวเปFน
อนุภาคเล็ก (OXO-Degradable Plastics) 
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• เฟสท่ี 2 ปó 2022 ประเทศไทยจะยกเลิกการใช(ถุงพลาสติกท่ีมีความหนาต่ำกวLา 22 ไมครอน (ยกเลิก

การใช(ถุงก∞อบแก∞ป) ยกเลิกการใช(กลLองโฟมบรรจุอาหาร ยกเลิกการใช(ถ(วยพลาสติกท่ีมีความหนาต่ำ

กวLา 100 ไมครอน (ยกเลิกการใช(แก(วพลาสติกแบบใช(คร้ังเดียวท้ิง) ยกเลิกการใช(หลอดพลาสติก 

• เฟสท่ี 3 ปó 2027 ประเทศไทยจะยกเลิกการใช(พลาสติกแบบใช(คร้ังเดียวแล(วท้ิงท้ังหมด และขยะ

พลาสติกท้ัง 100% ต(องถูกนำเข(ากระบวนการเพ่ือนำกลับมาใช(ใหมL 

ท้ังน้ีท่ีประเทศไทยและประชาคมโลกต(องรLวมมือกันบริหารจัดการของเสียประเภทพลาสติก เพราะ

หากบริหารจัดการไมLดี จะเกิดผลกระทบอยLางรุนแรงตLอสุขภาพของประชาชนและสัตวZ รวมท้ังยังสLงผลเสียตLอ
สภาวะแวดล(อมอยLางรุนแรง โดยตัวอยLางเชLน ผลกระทบทางด(านสุขภาพท่ีเกิดจากการเผาไหม(ขยะพลาสติก
สามารถพิจารณาได(จากตารางท่ี 5.2 

แนLนอนวLาน่ีคือมาตรการภายในประเทศท่ีจับต(องได(และเปFนรูปธรรม และในขณะเดียวกันประเทศ
ไทยก็ยังเปFนผู(นำในเวทีอาเซียน และการเจรจากับประเทศคูLเจรจาเพ่ือลดปnญหาด(านส่ิงแวดล(อมอยLางตLอเน่ือง 

โดยเฉพาะในปó 2019 ท่ีไทยทำหน(าท่ีเปFนประธานและเจ(าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ี
เก่ียวข(อง ไทยได(ผลักดันจนเกิดข(อตกลงและความรLวมมือด(านส่ิงแวดล(อมและการพัฒนาอยLางย่ังยืน ดังน้ี 

1. แนวทางการปฏิบัติของอาเซียนตLอปnญหาขยะและส่ิงปฏิกูลในท(องทะเล (ASEAN Framework of 
Action on Marine Debris) ซ่ึงจะนำไปสูLการลงนามใน Bangkok Declaration on Combating 
Marine Debris in ASEAN Region เพราะเกือบทุกประเทศอาเซียนอยูLติดมหาสมุทร และในกรณีของ 

สปป.ลาวแมLนำโขง ก็ไหลลงมหาสมุทร ดังน้ันขยะทะเลเช่ือมโยงถึงกันทุกประเทศ การแก(ปnญหาโดย
ประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงชาติเดียว ไมLเพียงพอ แตLต(องรLวมมือกันในระดับภูมิภาค 

2. แถลงการณZเชียงใหมLของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีเก่ียวข(องกับอนุสัญญาวLาด(วยการค(าระหวLาง

ประเทศเก่ียวกับสัตวZปúาและพืชพรรณจากปúาท่ีใกล(จะสูญพันธุZ (CITES: Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ท่ีวLามาตรการตอบโต(
การค(าสัตวZปúาผิดกฎหมาย (Chiang Mai Statement of ASEAN Ministers Responsible for CITES 

and Wildlife Enforcement on Illegal Wildlife Trade) เชLนเดียวกับเร่ืองขยะทะเล การแก(ปnญหา
โดยประเทศใดประเทศหน่ึงเพียงชาติเดียว ไมLเพียงพอ เพราะถ(ายังมีคนต(องการซ้ือ ก็จะมีคนยอมเส่ียง
เข(าไปลักลอบจับสัตวZปúา ดังน้ันเราต(องรLวมมือกันในระดับภูมิภาค 

3. ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 25th Session of the Conference of 
the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC 
COP25) ผู(นำอาเซียนยืนยันท่ีจะเดินหน(าสนับสนุนท่ีประชุมสหประชาชาติในเร่ืองการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
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4. East Asia Summit Leaders’ Statement on Partnership for Sustainability แถลงการณZรLวม
ของอาเซียน 10 ประเทศ รLวมกับ จีน อินเดีย ญ่ีปุúน เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนดZ รัสเซีย และ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือยืนยันในเร่ืองการเปFนพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาอยLางย่ังยืน 

5. Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for 
Sustainable Development in ASEAN ปฏิญญากรุงเทพท่ีจะสร(างพันธมิตรในเร่ืองการศึกษาให(
สอดคล(องกับเปçาหมายการพัฒนาอยLางย่ังยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development 

Goal 2030) และได(มีการจัดต้ังศูนยZอาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือด(านการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ข้ึน
ภายในประเทศไทย 

4.2 ฉากทัศนJที่เปcนไปได3ในมิตสิิ่งแวดล3อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

จะเห็นได(วLาประเทศไทยมีความพยายามอยLางย่ิงในการสร(างการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยLางย่ังยืน
ควบคูLไปกับการรักษาส่ิงแวดล(อมและการลดผลกระทบตLอการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ แตLอยLางไรก็ตาม
ในระยะส้ัน (1-2 ปó) และระยะกลาง (3-5 ปó) ฉากทัศนZท่ีเปFนไปได( ก็ยังคงมีท้ังสถานการณZท่ีดีข้ึน ควบคูLไปกับ

ประเด็นด(านส่ิงแวดล(อมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิกาศท่ียังต(องนLาหLวงกังวล ดังน้ี 

แผนภาพท่ี 5.4: ฉากทัศนZท่ีเปFนไปได(ในมิติส่ิงแวดล(อมและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

 

1. การบริหารจัดการของเสียในประเทศไทยจะมีความรัดกุม รอบคอบมากย่ิงข้ึนในระยะส้ัน (1-2 ปó 2021-

2022)  และจะเห็นผลดีย่ิงข้ึนในระยะกลาง (3-5 ปó 2023-2025) โดยเฉพาะในประเด็นขยะพลาสติก และ
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ขยะทะเล ซ่ึงสLงผลกระทบอยLางรุนแรงตLอสุขภาพประชาชน สัตวZ และส่ิงแวดล(อมทางธรรมชาติ (เชLน การ
เผาขยะพลาสติกจะทำให(เกิดสารไดอะซิน) ท้ังน้ีเน่ืองจากประเทศไทยมีแผนการดำเนินการท่ีเปFนรูปธรรม 
และเช่ือวLาทุกภาคสLวนท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนจะชLวยการสLงเสริมให(มาตรการตLางๆ เกิดข้ึนได(จริง 

เชLนเดียวกับท่ี ปnจจุบันประเทศไทยสามารถลดและยกเลิกการใช(พลาสติกหุ(มฝาขวดบรรจุน้ำด่ืม (Cap-
Seal) การใช(ถุงพลาสติกท่ีมีความหนาต่ำกวLา 22 ไมครอน (ยกเลิกการใช(ถุงก∞อบแก∞ป) การใช(กลLองโฟม
บรรจุอาหาร การใช(ถ(วยพลาสติกท่ีมีความหนาต่ำกวLา 100 ไมครอน (การใช(แก(วพลาสติกแบบใช(คร้ังเดียว

ท้ิง) การใช(หลอดพลาสติก ได(อยLางมีนัยสำคัญ ผLานการสร(างจิตสำนึกของเยาวชน และความรLวมมือจาก
ภาคเอกชน 

2. ปnญหาฝุúนละอองหมอกควัน โดยเฉพาะฝุúนละอองท่ีมีขนาดเส(นผLาศูนยZกลางของอนุภาคเล็กกวLา 10 

ไมครอน (PM 10) ซ่ึงมีความฟุçงกระจายสูง และ ฝุúนละอองท่ีมีขนาดเส(นผLาศูนยZกลางของอนุภาคเล็กกวLา 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซ่ึงสามารถแทรกซึมได(ถึงระดับเซลลZของรLางกายมนุษยZ จะยังคงเปFนปnญหาตLอไป 
โดยเฉพาะในระยะส้ัน (1-2 ปó) และปnญหาอาจจะทรงตัวตLอเน่ือง แตLคงไมLได(ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนใน

ระยะกลาง (3-5 ปó) แตLท้ังน้ีปnญหาน้ีมีแนวโน(มท่ีจะคล่ีคลายได(ในระยะยาว (หลังจาก 5 ปóไปแล(ว) ท้ังน้ี
ปnญหา PM 10 และ PM 2.5 จะต(องแยกเปFน 2 ลักษณะ 
2.1. วิกฤตฝุúนละออง PM 10 และ PM 2.5 ท่ีเปFนภาวะเรLงดLวนฉับพลัน และมีรูปแบบของวิกฤตแบบ

วงรอบฤดูกาล น่ันคือในชLวงปลายไตรมาส 3 ตLอเน่ืองไตรมาส 4 ของทุกปóในบริเวณภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากน้ันก็จะเปFนปnญหาสำหรับภาคเหนือตLอเน่ืองจากไตร
มาส 4 จนถึงไตรมาส 1 ของปóถัดไป โดยสาเหตุของฝุúนละออง PM 10 และ PM 2.5 ในรูปแบบน้ีมา

จากการเผาวัสดุเหลือใช(ทางการเกษตร (ฟาง ตอซัง อ(อย) ในพ้ืนท่ีเปÜด และอาจมีปnญหาการเผาปúา
เพ่ือเปÜดพ้ืนท่ีใช(สอยใหมLเข(ามาสมทบ ซ่ึงปnญหาน้ียังคงจะรุนแรงตLอไปในระยะส้ัน (1-2 ปó) และปnญหา
อาจจะทรงตัวตLอเน่ือง แตLคงไมLได(ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนในระยะกลาง (3-5 ปó) โดยสาเหตุของ

ปnญหานอกจากจะเกิดข้ึนในประเทศไทยแล(ว ยังเปFนปnญหาข(ามพรมแดนจากประเทศเพ่ือนบ(านอีก
ด(วย 

2.2. วิกฤตฝุúนละออง PM 10 และ PM 2.5 ท่ีมีสภาพสะสม เร้ือรัง และจะสLงผลเสียตLอสุขภาพในระยะยาว 

ฝุúนละอองประเภทน้ีไมLได(มาเปFนมLานควันปกคลุมพ้ืนท่ีแบบควันท่ีมาจากการเผา แตLเกิดข้ึนในปริมาณ
ไมLมากแตLตLอเน่ือง สะสมยาวนาน แตLจะไมLรุนแรงเฉียบพลัน โดยปnญหาน้ียังคงจะรุนแรงตLอไปใน
ระยะส้ัน (1-2 ปó) และปnญหาอาจจะทรงตัวตLอเน่ือง แตLคงไมLได(ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนในระยะ

กลาง (3-5 ปó) แตLจะลดลงในระยะยาว (หลังจาก 5 ปóไปแล(ว) ท้ังน้ีเน่ืองจากต(นตอของปnญหาของฝุúน
ควันประเภทน้ีมาจากการเผาไหม(ของเช้ือเพลิง หรือ ไอเสียจากการจราจรขนสLง ซ่ึงในระยะส้ันและ
ระยะกลางยังคงจะเกิดข้ึนตLอไป แตLในระยะยาว เม่ือประชาชนเปล่ียนจากการใช(ยานยนตZท่ีมี

เคร่ืองยนตZสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ท้ังเคร่ืองยนตZเบนซิน และ
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เคร่ืองยนตZดีเซล ไปใช(ยานยนตZไฟฟçา (Electric Vehicle: EV) ซ่ึงขับเคล่ือนด(วยกำลังจากมอเตอรZ
ไฟฟçา ปnญหาน้ีก็คงจะคล่ีคลายลง 

กรณีฝุzนละอองหมอกควัน PM 10 และ PM 2.5 จากการเผาในพ้ืนท่ีเป}ด และประเด็นละเอียดอEอนตEอประเทศ

เพ่ือนบ(าน  

(บทความเร่ือง ฝุúนละออง PM 2.5 ข(ามชายแดนได( แตLอยLาให(ความขัดแย(งข(ามชายแดนไปด(วย โดย ปÜติ ศรีแสง
นาม เผยแพรLบน https://www.the101.world/pm-2-5-and-conflict/ เม่ือ 28 มกราคม 2019) 

แม(วLาการเผาไหม(ท่ีไมLสมบูรณZของเคร่ืองยนตZ โดยเฉพาะจากยานยนตZท่ีสัญจรบนท(องถนนใน
กรุงเทพมหานคร จะเปFนสาเหตุหลักของการเกิดปnญหาฝุúนละอองในอากาศ และสร(างฝุúนละอองขนาดเล็กกวLา 
2.5 ไมครอน ซ่ึงสLงผลกระทบตLอสุขภาพมนุษยZอยLางรุนแรงในระยะยาว แตLคำถามท่ีนLาสนใจอีกคำถามหน่ึงก็คือ 

แล(วทำไมในพ้ืนท่ีท่ีการจราจรเบาบาง เชLน จังหวัดตราด กลับมีคLาดัชนี Air Quality Index (AQI) สูงถึง 161 มี
ฝุúน PM 2.5 สูงถึง 75.7 ไมโครกรัมตLออากาศ 1 ลูกบาศกZเมตร 

หรือแม(แตLในบริเวณท่ีมีปúาไม(สมบูรณZเชLน ปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีๆ แมLน้ำแควใหญLมาบรรจบ
กับแมLน้ำแควน(อย ถึงมีคLาดัชนี AQI สูงถึง 180 และมีฝุúน PM 2.5 สูงถึง 111 ไมโครกรัมตLออากาศ 1 ลูกบาศกZ
เมตร ซ่ึงล(วนแล(วแตLเปFนคLาดัชนีท่ีแสดงให(เห็นวLาฝุúน PM 2.5 ในอากาศมีปริมาณสูงถึงระดับท่ีเปFนอันตรายตLอ

สุขภาพมนุษยZ ท้ังท่ีอยูLสุดเขตชายแดนประเทศไทยท้ังฝn¥งตะวันออกและฝn¥งตะวันตก และก็ไมLนLาจะเปFนพ้ืนท่ีท่ีมี
การจราจรแออัดขนาดเมืองใหญL 

ท่ีเปFนเชLนน้ี เน่ืองจากเกิดปnญหาหมอกควัน (Haze) ท่ีมาจากการเผาไหม(ในพ้ืนท่ีเปÜดโลLง โดยเฉพาะ
การเผาเศษซากท่ีเหลือจากการทำการเกษตร เชLน การเผาตอซัง การเผาฟาง การเผาหญ(า หรือการเผาปúาเพ่ือ
เปÜดพ้ืนท่ีใหมLเพ่ือประโยชนZในทางเศรษฐกิจ โดยควันจากการเผาไหม(เหลLาน้ี เม่ือผนวกเข(ากับสภาวะความกด

อากาศในชLวงของการเปล่ียนฤดูกาล และกระแสลมท่ีพัด ทำให(เกิดเปFนฝุúนหมอกควันจากการเผา 

ขณะเดียวกันก็สอดคล(องกับข(อมูลทางวิทยาศาสตรZด(วย ท่ีวLาในแตLละปóๆ สาเหตุและปริมาณของการ

เกิดฝุúนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาจากอันดับท่ี 1 คือ การเผาไหม(ในท่ีโลLง ปลLอย PM 2.5 ปริมาณ 209,937 
ตัน/ปó อันดับท่ี 2 คือการผลิตภาคอุตสาหกรรม ปลLอย PM 2.5 ปริมาณ 65,140 ตัน/ปó ในขณะท่ีการคมนาคม
ขนสLง ปลLอย PM 2.5 ปริมาณ 50,240 ตัน/ปó เปFนสาเหตุอันดับท่ี 3 ซ่ึงมีปริมาณน(อยกวLาการเผาไหม(ในท่ีเปÜด

โลLงถึง 4 เทLา 

แผนภาพท่ี 5.5: ดัชนีคุณภาพอากาศ ณ จุดตLางๆ ของประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2019 
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น่ีไมLใชLปnญหาใหมLท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต( ท่ีฝุúนละอองหมอกควันจากการเผาใน
ประเทศหน่ึง ฟุçงกระจายข(ามชายแดนเข(าไปในเขตพ้ืนท่ีของอีกประเทศหน่ึง ปnญหาเหลLาน้ีเคยเกิดข้ึนและเข(าสูL

สถานการณZข้ันเลวร(ายมากท่ีสุดมาต้ังแตLชLวงปลายของทศวรรษ 1990 โดยในคราวน้ัน มีการเผาพ้ืนท่ีปúาไม(บน
เกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย เปFนพ้ืนท่ีมากกวLา 45,000 ตารางกิโลเมตร และหมอกควันซ่ึงมีฝุúนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 ก็ฟุçงกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 4 ประเทศ ต้ังแตLเกาะสุมาตราและเกาะชวาของอินโดนีเซีย 

ประเทศสิงคโปรZ (ซ่ึงได(รับผลกระทบมากท่ีสุด) ฝn¥งตะวันตกของประเทศมาเลเซีย และภาคใต(ของประเทศไทย 
ปกคลุมมาถึงอำเภอหาดใหญL จังหวัดสงขลา 
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เม่ือเปFนปnญหาในระดับภูมิภาคเชLนน้ี อาเซียนจึงไมLอาจเพิกเฉย ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution (AATHP) จึงมีการเจรจาและลงนามในปó 2002 โดยประเทศไทย สิงคโปรZ 
มาเลเซีย บรูไน เมียนมา และเวียดนาม ลงนามและมีผลบังคับใช( AATHP ต้ังแตLปó 2003 ตามมาด(วย สปป.ลาว 

และกัมพูชาในปó 2005 และ 2006 

แตLวิกฤตหมอกควัน (Asian Haze Crisis) โดยเฉพาะในบริเวณอาเซียนภาคพ้ืนมหาสมุทร (Maritime 

ASEAN อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปรZ และบรูไน) ก็ยังคงเกิดข้ึน โดยเฉพาะคร้ังท่ีรุนแรงท่ีสุดคือในปó 2013 ท่ี
ทำให(สิงคโปรZถูกปกคลุมด(วยฝุúนในระดับท่ีสูงกวLา 300 AQI ตLอเน่ืองกันเปFนเวลาหลายวัน และน่ันทำให(เกิดการ
ผลักดันอยLางจริงจัง จนในท่ีสุดข(อตกลงอาเซียนวLาด(วยมลพิษจากหมอกควันข(ามแดน ก็มีผลบังคับใช(ใน 10 

ประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกในเดือนกันยายน 2014 

AATHP ประกอบด(วย 6 หลักการสำคัญคือ 1) การเฝçาระวัง (Monitor and Assessment) 2) การ

ปçองกัน (Prevention) 3) การเตรียมความพร(อม (Preparedness) 4) การสร(างกลไกรับมือในสถานการณZ
ฉุกเฉินท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค (National and Joint Emergency Response) 5) การอำนวย
ความสะดวกหากจำเปFนต(องมีการเคล่ือนย(ายคนและส่ิงของตLางๆ (รวมท้ังอุปกรณZบรรเทาสาธารณภัย) 

ระหวLางประเทศในสถานการณZฉุกเฉิน (Procedures for Deployment of People, Materials and 
Equipment Across Borders)  6) การสร(างความรLวมมือด(านเทคนิคและการทำวิจัยในปnญหาหมอกควัน 
(Technical Cooperation and Scientific Research) 

ภายหลังจากท่ีข(อตกลงน้ีมีการบังคับใช(ในระดับภูมิภาคในทุกประเทศสมาชิก สถานการณZฝุúนหมอก
ควันในบริเวณอาเซียนภาคพ้ืนมหาสมุทรก็บรรเทาเบาบางลง สถานการณZหมอกควันท่ีเกิดข้ึนอีกคร้ังในปó 2015 

ก็มีความเลวร(ายต่ำกวLาระดับท่ีเคยเกิดข้ึนในปó 2013 โดยผลสำเร็จน้ีมาจากการปçองกันไมLให(เกิดการเผาปúาเพ่ือ
เปÜดพ้ืนท่ีทำการเกษตรใหมL โดยอาเซียนเข(าไปอบรมให(ความรู(ด(านการจัดการพ้ืนท่ีทำการเกษตร และสร(างงาน
นอกภาคเกษตรให(กับประชาชนบนเกาะสุมาตรา 

กลไกเฝçาระวังทำให(เราสามารถเข(าถึงข(อมูลดาวเทียมจำนวนมาก ท่ีทำให(ประชาชนทุกคนสามารถ
มองเห็นได(วLาจุดท่ีเกิดความร(อนสูง (Hot Spot) ท่ีนLาจะมีการเผาพ้ืนท่ี หรือเผาซากพืชท่ีเหลือจากการเก็บเก่ียว

อยูLท่ีไหนบ(างในอาเซียน โดยสามารถบอกได(ท้ังจำนวน และพิกัดของจุดท่ีมีการเผาไหม( รวมท้ังยังสามารถ
วิเคราะหZรLวมกับความเร็วและทิศทางของกระแสลม ซ่ึงทำให(สามารถคาดการณZได(ตLอไปด(วยวLาหากเกิดการเผา
ข้ึนแล(ว พ้ืนท่ีท่ีจะได(รับผลกระทบจากหมอกควันจะมีพ้ืนท่ีใดบ(าง ด(วยความรุนแรงในระดับไหน โดยสามารถ

เข(าไปตรวจสอบข(อมูลรายวันได(ท่ี Website ของ ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC)  ซ่ึง
ข(อมูลดาวเทียมและการอัพเดตข(อมูลจะถูกจัดทำโดย Meteorological Service Singapore 
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แผนภาพท่ี 5.6: แผนท่ีการไหลเวียนของกระแสลมและจุดการเผาในพ้ืนท่ีเปÜด  

ข(อมูล ณ วันท่ี 24 มกราคม 2019 

 

  

นอกจากข(อมูลแล(ว ASMC ยังมีการเตือนภัยท่ีเกิดข้ึนจากภาวะมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากหมอกควันอีกด(วย 
โดยแบLงระดับการเตือนภัยออกเปFน 3 ระดับ ซ่ึงการเตือนภัยเหลLาน้ี นอกจากจะมีประโยชนZตLอการวางแผนเพ่ือ
รักษาสุขภาพของประชาชนแล(ว ยังทำให(หนLวยงานท่ีเก่ียวข(องสามารถคาดการณZถึงพ้ืนท่ีท่ีอาจจะสุLมเส่ืยงท่ีจะ

เกิดไฟไหม(ปúาได(ด(วย 

ณ ปnจจุบันพ้ืนท่ีของอาเซียนภาคพ้ืนทวีป (Mainland ASEAN) กลายเปFนพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง โดยมี

การประกาศสถานะการเตือนภัยอยูLท่ีระดับ 2 และมีการช้ีชัดลงมาด(วยวLา ผลของภาวะหมอกควันในขณะน้ีสLวน
ใหญLมาจากการเผาหรือจุดความร(อนท่ีเกิดข้ึนในประเทศกัมพูชา และยังบLงช้ีได(ด(วยวLาจุดท่ีเกิดการเผาอยูLท่ี
พิกัดภูมิศาสตรZ (เส(นรุ(ง เส(นแวง) ใดบ(าง น่ันทำให(หนLวยงานท่ีเก่ียวข(องสามารถเข(าไปกอบกู(สถานการณZและ

ปçองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนได( 

 แผนภาพท่ี 5.7: ภาพตัวอยLางการเตือนภัยในสถานการณZฝุúนละอองหมอกควัน และตัวอยLางข(อมูลดาวเทียม  
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แผนภาพท่ี 5.8: ภาพตัวอยLางข(อมูลสถานการณZฝุúนละอองหมอกควัน 

 

 

 และเม่ือข(อมูลเหลLาน้ีถูกจัดเก็บอยLางตLอเน่ืองท้ังในระดับรายวัน รายเดือน และรายปó ก็จะทำให(เรา
สามารถวางแผนและคาดการณZอนาคตได( ยกตัวอยLางเชLน หากพิจารณาข(อมูลรายเดือน เราจะพบวLาปnญหา
หมอกควันเหลLาน้ีมีแนวโน(มท่ีจะเพ่ิมข้ึนในบริเวณประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว อยLางตLอเน่ือง และ

อาจจะเพ่ิมข้ึนในเดือนมีนาคม ซ่ึงเปFนปรากฏการณZท่ีเกิดข้ึนทุกๆ ปó ดังน้ันหากเราใช(ข(อมูลเหลLาน้ีประกอบกับ
การทำงานอยLางจริงจังของประเทศสมาชิกอาเซียนในการให(ความรู( ในการเฝçาระวังการเผาปúา เผาไรLนา ในชLวง
เดือนกุมภาพันธZ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของประเทศกัมพูชา โดยใช(การขอความรLวมมือในระดับรัฐบาล หรือการสLง
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ความชLวยเหลือจากไทยเข(าไปชLวยควบคุมดูแล และอบรมให(ความรู(กับประชาชนของประเทศเพ่ือนบ(าน การ
ปçองกันภาวะหมอกฝุúนควันในชLวงท่ีอาจจะเลวร(ายท่ีสุดของแตLละปóก็จะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

แตLขณะเดียวกันในประเทศไทยเราเอง ก็เปFนหน(าท่ีของทุกภาคสLวนด(วยเชLนกัน ท้ังภาครัฐ ภาค
ประชาชน ในการให(ความรู(กับเกษตรกรเร่ืองการไมLเผาพ้ืนท่ีทำการเกษตรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือเปÜดหน(าดิน
ใหมL ให(ความรู(ในเร่ืองการปçองกันตนเอง โดยไมLต่ืนตระหนกจนไมLสามารถดำเนินชีวิตได(ตามปกติเม่ือเกิดฝุúน

ละอองหมอกควัน และท่ีสำคัญท่ีสุด ต(องมีการสร(างความตระหนักรู( ความรู(เทLาทัน และทัศนคติท่ีดีกับประเทศ
เพ่ือนบ(าน ในการรLวมกันรับมือกับภัยฝุúนละอองหมอกควันท่ีเกิดข้ึน 

อยLาเอาแตLโทษประเทศเพ่ือนบ(านวLา เธอคือตัวการท่ีทำให(เกิดปnญหา เพราะปnญหาฝุúนหมอกควันเปFน
ปnญหาข(ามพรมแดน ไมLมีสัญชาติ ทุกประเทศไมLสามารถควบคุมความกดอากาศได( ไมLสามารถควบคุมกระแส
ลมได( และไมLสามารถต้ังกำแพงหรือครอบแก(วมาครอบประเทศของตนเองให(พ(นจากฝุúนควันได( 

มีหลายๆ วาระท่ีหมอกควันจากประเทศเพ่ือนบ(านเข(ามาปกคลุมบ(านเรา และก็มีหลายๆ วาระเชLนกันท่ีหมอก
ควันหรือปnญหาส่ิงแวดล(อมอ่ืนๆ จากบ(านเราเข(าไปทำร(ายประเทศเพ่ือนบ(าน ลองนึกภาพนะครับ วLาไทยเราอยูL

เหนือน้ำของแมLน้ำโขง ส่ิงปฏิกูล มลพิษ และการทำลายแมLน้ำของประเทศในตอนบนของแมLน้ำโขง (ไทย จีน 
สปป.ลาว เมียนมา) ก็ทำให(ประเทศท่ีอยูLปลายน้ำ เชLน กัมพูชา และเวียดนาม เดือดร(อนมานักตLอนักแล(ว 

ลองนึกภาพดูวLา ถ(าหมอกควันมาจากอินโดนีเซีย แล(วทำให(คนสิงคโปรZเดือดร(อน แล(วคนสิงคโปรZเอาแตLโมโห
โทโส พร(อมกับคิดเพียงแคLการไปซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ การไมLออกจากบ(าน หรือออกจากบ(านพร(อมกับใสL
หน(ากากท่ีทำให(หายใจไมLสะดวก ปnญหาหมอกควันจะสามารถแก(ไขได(อยLางย่ังยืนหรือไมL แตLส่ิงท่ีสิงคโปรZและ

สมาชิกอาเซียนทำคือการใช(ระบบดาวเทียม การสร(างระบบการเตือนภัย และการให(ความรู(กับประชาชนใน
เร่ืองตLางๆ เพ่ือปçองกันและแก(ปnญหาหมอกควันให(ได(อยLางย่ังยืน 

และในเม่ือย(ายประเทศหนีกันไมLได( ส่ิงท่ีทำได(ก็คือการปçองกัน การให(ความรู(ประชาชน และการสร(าง
ความรLวมมือเพ่ือบรรเทาสถานการณZท่ีเลวร(าย และปçองกันไมLให(ปรากฏการณZน้ีเกิดข้ึนอีกในปóหน(าและปóตLอๆ 
ไป น่ันคือทางออกอยLางย่ังยืน และยังเปFนการสร(างความสัมพันธZอันดีระหวLางประเทศอีกด(วย ต(องอยLาลืมนะ

ครับวLา ฝุúนละออง PM 2.5 ข(ามชายแดนได( แตLอยLาให(ความขัดแย(งเกิดข้ึนข(ามชายแดนไปด(วย 

กรณีฝุzนละอองหมอกควันและ PM2.5 จากไอเสียจากการจราจรและการขนสEง 

แม(ฝุúนละอองหมอกควันท่ีเกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตร และอุตสาหกรรมจะเปFนตัวการสำคัญท่ี
ทำให(เกิดภาวะหมอกควันปกคลุมในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยในรูปแบบตามฤดูกาล แตLหากพิจารณา

ปริมาณสะสมในระยะยาว ฝุúนละอองหมอกควันและ PM2.5 จากการจราจรและการขนสLง คือพิษร(ายสะสม
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แบบเร้ือรังท่ีมีปริมาณความเข(มข(นสูงข้ึนทุกๆ ปó และตLอเน่ืองตลอดท้ังปó ผิดกับฝุúนละอองหมอกควันท่ีมาจาก
การเผาท่ีจะเกิดข้ึนอยLางรุนแรง แตLเปFนเพียงชLวงส้ันๆ ตามฤดูกาล ดังน้ันหากเปรียบเทียบถึงผลกระทบตLอการ
เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และผลกระทบตLอสุขภาพของประชาชนแล(ว ฝุúนละอองหมอกควันและ PM2.5 

จากการจราจรและการขนสLง ถือเปFนตัวการสำคัญและเลวร(ายท่ีสุด 

โดยจากการศึกษาของ ศาสตราจารยZ ดร.ศิวิช พงษZเพียจันทรZ ผู(อำนวยการศูนยZวิจัยและพัฒนาการ

ปçองกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรZ พบวLาประชาชนไทยกวLาร(อยละ 80 สูดหายใจ
อากาศเปFนพิษเข(าสูLรLางกายอยLางตLอเน่ืองในทุกๆ วัน โดยประมาณฝุúน PM2.5 ท่ีระดับสูงกวLา 1,000 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกZเมตรจะสLงผลกระทบอยLางรุนแรงตLอการเกิดโรคอัลไซเมอรZ โรคเบาหวาน ทำให(เด็กท่ีระดับสติปnญญา

ต่ำ (IQ ต่ำ) สLงผลให(เกิดการทำงานท่ีผิดปกติของตับและไต และท้ังหมดน้ีสLงผลให(ท่ัวโลกมีผู(เสียชีวิตมากกวLา 7 
ล(านคนตLอปó (ในขณะท่ีท่ัวโลกมีผู(เสียชีวิตจาก โควิด-19 ท่ีระดับ 657,402 คน ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563) 
โดยฝุúนละอองท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กกวLา 10 ไมครอน (PM10) จะเปFนฝุúนละอองท่ีฟุçงกระจายไปในอากาศได(ใน

ระยะไกล และลอยตัวฟุçงกระจายเปFนระยะเวลาท่ียานาน และจากการสำรวจโดยเคร่ืองมือจากสถาบันวิจัย
ดาราศาสตรZแหLงชาติ (องคZการมหาชน) ดอยอินทนนทZ จังหวัดเชียงใหมL ซ่ึงอยูLท่ีระดับความสูงกวLา 2,600 เมตร
เหนือระดับน้ำทะเลก็ยังพบการฟุçงกระจายของฝุúน PM10 และ PM2.5 โดยท่ีมาของฝุúนละอองประเภทน้ีเกิน

กวLาร(อยละ 50 มีแหลLงกำเนิดจากไอเสียจากการจราจรและการขนสLง ในขณะท่ีต(นกำเนิดฝุúนละอองขนาดเล็ก
ท่ีมาจากการเผาวัสดุทางการเกษตรคิดเปFนร(อยละ 20 

4.3 จุดยืนและท&าทีของประเทศไทย  

• ระยะส้ัน ใช(โมเดลของศูนยZบริหารสถานการณZการแพรLระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) (ศบค.) ในการต้ัง ศูนยZบริหารสถานการณZฝุúนละออง PM2.5 (ศบฝ.) ท้ังน้ีเพราะฝุúนละออง เปFน
หน่ึงในปnญหามลภาวะเปFนพิษท่ีมีความรุนแรงเรLงดLวนท่ีกระทบตLอสุขภาวะของประชาชนโดยตรง ท่ี

จำเปFนต(องมีการบูรณาการหนLวยงานราชการและทุกภาคสLวนเข(าด(วยกันเพ่ือแก(ปnญหาน้ีอยLางจริงจัง 

• ระยะส้ัน ประเทศไทยต(องใช(กลไกความรLวมมือท่ีมีอยูLแล(วในระดับประชาคมอาเซียนให(มี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดผลกระทบจากปnญหาด(านส่ิงแวดล(อมและการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

• ระยะกลางถึงระยะยาว ศาสตราจารยZ ดร.ศิวิช พงษZเพียจันทรZ เสนอให(ออกกฎหมายเพ่ือแก(ไขปnญหา

มลภาวะอากาศ เรียกวLา “รLางกฎหมายอากาศสะอาด” และจัดต้ังสำนักงานเพ่ือดูแลเร่ืองสภาพอากาศ
และฝุúนละอองเปFนการเฉพาะ เพราะเห็นวLาอันตรายท่ีแฝงกับฝุúนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำเปFนต(อง

ได(รับการดูแลเปFนพิเศษ แยกออกมาจากเร่ืองของการสLงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล(อมท่ัวไป 
เน่ืองจากพบการปนเป∑∏อนของสารโลหะหนัก เช้ือจุลินทรียZ ในอากาศ กLอให(เกิดโรคตLาง ๆ กระทบตLอ
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สุขภาพระยะยาว ภาครัฐควรกำหนดคLามาตรฐานจุลินทรียZ และโลหะหนักในอากาศ เหมือนเชLน
กำหนดในน้ำ รวมท้ังอาหาร โดยอาจนำคLามาตรฐานของประเทศยุโรปมาใช( และควรออกกฎหมาย
อากาศสะอาด เพ่ือแก(ปnญหามลพิษในอากาศ การแก(ปnญหาฝุúนของภาครัฐขณะน้ียังมีความทับซ(อน

ของหนLวยงานรัฐ จึงควรจัดต้ังสำนักพิทักษZส่ิงแวดล(อม เพ่ือให(มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการแก(ปnญหา
ส่ิงแวดล(อม โดยออกเปFนกฎหมายเฉพาะเพ่ือดูแลเร่ืองสภาพอากาศ เรียกวLา พ.ร.บ.อากาศสะอาด 
เพ่ือให(มีหนLวยงานรับผิดชอบโดยตรง และตLอเน่ือง 

4.4 ข3อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

• กรมการค(าภายในและองคZการคลังสินค(า ต(องสร(างมาตรการเพ่ือทำให(การรับช้ือผลผลิตภาค

การเกษตรไมLกLอให(เกิดปnญหาการสร(างมลภาวะ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรไรLอ(อย และ

อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมข(าวและโรงสี รวมท้ังต(องมีการปรับรูปแบบการรับซ้ือผลิตภัณฑZ
เกษตรจากตLางประเทศ โดยเฉพาะข(าวโพด และมันสำปะหลัง  

• เพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศสูLภาคการเกษตร กรมการค(าภายในและ

องคZการคลังสินค(า กรมสLงเสริมการค(าระหวLางประเทศ และหนLวยงานของกระทรวงเกษตร ต(อง
วางแผนรLวมกันในเร่ืองปริมาณการผลิตสินค(าเกษตรท่ีอLอนไหวตLอการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

• กรมการค(าภายในและองคZการคลังสินค(า ต(องดำเนินมาตรการให(มีอุปทานของเคร่ืองมือปçองกันฝุúน

ละออง โดยเฉพาะหน(ากากอนามัยท่ีสามารถกรองฝุúนท่ีมีขนาด PM 2.5 เคร่ืองมือแพทยZ และเคร่ือง

กรองอากาศ อยLางเพียงพอและราคายุติธรรม ประชาชนสามารถหาซ้ือได( 

• กรมเจรจาการค(าระหวLางประเทศ กรมการค(าตLางประเทศ และกรมสLงเสริมการค(าระหวLางประเทศ คง

ต(องทำงานรLวมกัน และอาจต(องทำงานรLวมกับกรมศุลกากร เพ่ืออำนวยความสะดวกทางการค(าและ
ลดอัตราภาษีศุลกากรให(การนำเข(าวัสดุทดแทนพลาสติก ตลอดจนวัสดุทดแทนวัตถุท่ีมีพิษและมีสLวน
ตLอการเรLงกระบวนการสร(างสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

• กรมเจรจาการค(าระหวLางประเทศ กรมการค(าตLางประเทศ และกรมสLงเสริมการค(าระหวLางประเทศ คง

ต(องทำงานรLวมกัน และอาจต(องทำงานรLวมกับกรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการสLงเสริมการ

ลงทุน และหนLวยงานท่ีสLงเสริม สนับสนุนการลงทุนในพ้ืนท่ีตLางๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือให(แนLไจได(วLา การ
เจรจาข(อตกลงทางการค(า การสร(างแต(มตLอทางการค(าผLานการปรับลดภาษี และส่ิงอำนวยความ
สะดวกทางการค(าอ่ืนๆ  การใช(มาตรการทางการค(าท่ีมิใช(มาตรการทางภาษี การสLงเสริมการค(า การ

สLงเสริมการลงทุน ท่ีต(องทำให(หLวงโซLอุปทานของการผลิตยานยนตZไฟฟçาเกิดข้ึนให(ได(อยLางครบวงจรใน
ประเทศไทย ท้ังน้ีเพ่ือให(คนไทยสามารถเปFนเจ(าของยานยนตZไฟฟçาได(ในราคาท่ีเหมาะสม และปรับ
รูปแบบการจราจร และการขนสLงไปสูLรูปแบบท่ีไร(มลภาวะได(อยLางย่ังยืน 
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บทที่ 6 ฉากทัศน-ประเทศไทยในระเบียบโลกใหม9 เป:าหมาย และข=อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

จากการออกแบบกระบวนการวิจัย ร1วมกับการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ8เชิงลึก การระดม

สมอง และการสนทนากับผูAเช่ียวชาญในมิติต1างๆ ทำใหAคณะผูAวิจัยทราบถึงสถานะปMจจุบันของประเทศไทย 

โดยเฉพาะประเด็นจุดอ1อนด้ังเดิม (Original Sins) ของไทย ก1อนท่ีจะเผชิญหนAากับระเบียบโลกท่ีเปล่ียนแปลง

ไป ซ่ึงถูกนำเสนอในบทท่ี 3 ผลการวินิจฉัยเพ่ือทำใหAไดAรับรูAถึงสถานการณ8ปMจจุบัน และฉากทัศน8ท่ีจะเกิดข้ึนใน

ระยะส้ัน (1-2 ปg) และ ระยะกลาง (3-5 ปg) ของระเบียบโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปในมิติอาณาบริเวณศึกษา ไดAถูก

นำเสนอในบทท่ี 4 ในขณะท่ีผลการวินิจฉัยถึงสถานการณ8ปMจจุบันและฉากทัศน8ของการเปล่ียนแปลงในระเบียบ

โลกใหม1ในมิติประเด็นท่ีสำคัญและส1งผลกระทบเกินกว1าขอบเขตอาณาบริเวณใดบริเวณหน่ึง ไดAถูกนำเสนอไป

แลAวในบทท่ี 5 

ในบทท่ี 6 น้ี คณะผูAวิจัยจะแยกการนำเสนอออกเปjน 3 ส1วน น่ันคือ การสังเคราะห8เพ่ือสรAางฉากทัศน8

ว1า ประเทศไทยดAวยสถานะท่ีมีจุดอ1อนด้ังเดิมดังท่ีเปjนอยู1ในขณะน้ี หากถูกกระทบดAวยระเบียบโลกใหม1 

ประเทศไทยจะมีเหตุการณ8ใดเกิดข้ึนบAาง โดยฉากทัศน8น้ีอาจะเรียกว1าเปjนภาวะดำเนินต1อไปของประเทศไทย

หากไม1มีการปรับเปล่ียนนโยบาย (Business as Usual) หรืออาจกล1าวไดAว1าเปjนสถานการณ8เลวรAายท่ีสุด 

(Worst Case Scenario) จากน้ันในส1วนท่ี 2 จะเปjนการกำหนดเปtาหมายโดยคณะผูAวิจัยว1า หากตAองการจะ

เดินหนAาประเทศไทยใหAหลุดพAนจากสถานการณ8เลวรAายดังกล1าว เปtาหมายของการเดินหนAาประเทศไทยควรจะ

เปjนอย1างไรในระยะส้ัน (1-2 ปg) และ ระยะกลาง (3-5 ปg) 

ก1อนท่ีจะนำเสนอขAอเสนอแนะเชิงนโยบายในส1วนท่ี 3 เพ่ือทำใหAประเทศไทยเม่ือตAองเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงในระเบียบโลก แลAวสามารถเดินหนAาไปสู1เปtาหมายท่ีตAองการไดA 

 

1. ฉากทัศน-ประเทศไทยในระเบียบโลกใหม9 

ในการอธิบายส่ิงท่ีฉากทัศน8ท่ีจะเกิดข้ึนหากประเทศไทยไม1เปล่ียนแปลง ไม1ปฏิรูป คณะผูAวิจัยจะแบ1ง

การนำเสนอออกเปjน 4 ส1วน ไดAแก1 1) ระเบียบโลกใหม1ท่ีจะเกิดข้ึนและกระทบต1อประเทศไทย 2) ความสัมพันธ8

ระหว1างประเทศไทย การคAา และการลงทุน ท่ีเปล่ียนแปลงไป 3) ผลกระทบต1อเศรษฐกิจไทย และ 4) ผลกระทบ

ต1อสังคมของประเทศไทย โดยในแต1ละส1วนมีรายละเอียด ดังต1อไปน้ี (พิจารณาควบคู1กับแผนภาพท่ี 6.1-6.5) 
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แผนภาพท่ี 6.1: การส1งผ1านผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงระเบียบโลกใหม1 

 

1) ระเบียบโลกใหม0ท่ีจะเกิดข้ึนและกระทบต0อประเทศไทย (พิจารณาแผนภาพท่ี 6.2) 

สหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอำนาจข้ัวเดียว (Uni-polarity) กำลังเดินทางสู1ภาวะถดถอย ความสามารถ

และอิทธิพลในการจัดระเบียบโลก ในการวางกฎเกณฑ8 กติกา และมาตรฐานต1างๆ  ลดลงอย1างมีนัยสำคัญ 

ในขณะท่ีหากสหรัฐอเมริกายังคงใชAนโยบายชาตินิยมในรูปแบบคล่ังชาติ (พิจารณาว1าชาติของตนเหนือกว1าชาติ

อ่ืนๆ) และการใชAความรุนแรงในการตอบโตAกับส่ิงกระทบต1างๆ รวมท้ังวิธีการดำเนินนโยบายโดยไม1สนใจ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับประเทศอ่ืนๆ อาทิ การไม1สนใจในเร่ืองผลกระทบทางส่ิงแวดลAอมและการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การทำสงครามการคAา นโยบายแยกข้ัวการผลิตเพ่ือสรAางห1วงโซ1มูลค1าท่ีแยกตัว

ในระดับภูมิภาค (Decoupling and Reshoring) จะทำใหAสหรัฐอเมริกาสูญเสียสถานะมหาอำนาจเด่ียวใน

ระยะกลาง (3-5 ปg) 

ในขณะท่ี จีน ซ่ึงมีการพัฒนาทางดAานเศรษฐกิจมาอย1างต1อเน่ือง โดยเฉพาะต้ังแต1หลังทศวรรษ 1990 

ก็ยังไม1มีความพรAอมมากเพียงพอท่ีจะข้ึนมาแทนท่ีสหรัฐอเมริกาในการวางตำแหน1งของจีนใหAเปjนมหาอำนาจ 

ในระยะส้ัน (1-2 ปg) อย1างไรก็ตามความกAาวหนAาทางเทคโนโลยีของจีน ร1วมกับอภิมหาโครงการความริเร่ิมแถบ

และเสAนทาง (BRI) จะเปjนปMจจัยสำคัญท่ีทำใหAจีนมีศักยภาพสูงข้ึนในการข้ึนเปjนมหาอำนาจในระยะกลาง (3-5 

ปg) 

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

New World Order
ระเบียบโลกใหม7

ความสัมพันธ*ระหว.างประเทศ 

การค6า การลงทุนระหว.าง

ประเทศ ท่ีเปล่ียนแปลงไป

ผลกระทบต.อเศรษฐกิจไทย

GDP = C + I + G + (X-M)

นโยบายการเงิน

นโยบายการคลัง

ผลกระทบต)อสังคมของ
ประเทศไทย
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แผนภาพท่ี 6.2: การเปล่ียนแปลงระเบียบโลกใหม> 

 

สหรัฐอเมริกาถดถอยเชิงอำนาจ จีนทะยานข้ึน 

สงครามการค<าระหว>างจีนกับสหรัฐฯ

ยังไม>มีความแน>นอนในรูปแบบและยืดเยื้อ

Indo-Pacific Strategy เพื่อป8ดล;อม
จำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน

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

ปfญหามลพิษ ปfญหาส่ิงแวดล*อม

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 เปWนเคร่ืองกระตุ<นเศรษฐกิจ

เพดานหน้ีสาธารณะ

ข8อจำกัดนโยบายการคลัง

ความสัมพันธ*ระหว.างประเทศ 

การค6า การลงทุนระหว.าง

ประเทศ ท่ีเปล่ียนแปลงไป

ผลกระทบต.อเศรษฐกิจไทย

GDP = C + I + G + (X-M)

นโยบายการเงิน

นโยบายการคลัง

ผลกระทบต)อสังคมของ
ประเทศไทย
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ด%านมหาอำนาจเดิมอย0างสหภาพยุโรป และรัสเซีย แม%จะยังมีเศรษฐกิจขนาดใหญ0 มีบทบาทในด%าน

การค%า และการลงทุนระหว0างประเทศ รวมท้ังเปKนหน่ึงในประเทศผู%สร%างสรรคPนวัตกรรม แต0ท้ังสหภาพยุโรป

และรัสเซีย ก็ยังไม0อยู0ในสถานะท่ีจะข้ึนมาเปKนมหาอำนาจเด่ียวในการวางระเบียบโลก 

เอเชียตะวันออก ท้ังญ่ีปุVน และเกาหลีใต% แม%จะยังมีเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีอยู0ในภาวะถดถอย แต0

ด%วยสถานะของผู%ลงทุนรายใหญ0ในหลายประเทศ และยังขยายอิทธิพลผ0านอำนาจละมุน (Soft Power) น่ัน

ยังคงทำให%ญ่ีปุVน และเกาหลีใต%เปKนพลังหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากเปKนเจ%าของเทคโนโลยี 

เปKนเจ%าของเงินทุน และยังมีการส0งออกอำนาจละมุนในมิติสังคม-วัฒนธรรม ซ่ึงทำให%ท้ังญ่ีปุVนและเกาหลีใต%

ยังคงมีศักยภาพในการควบคุมห0วงโซ0มูลค0าในระดับภูมิภาคต0อไป 

ส0วนประเทศท่ีมีขนาดใหญ0ท้ังในมิติเศรษฐกิจ และมิติประชากรอย0างอินเดียและภูมิภาคเอเชียใต% ก็ยัง

อยู0ในกระบวนการสร%างชาติ ปฏิรูปเศรษฐกิจ และพยายามยกระดับชีวิตความเปKนอยู0ของประชากรของตนเอง 

ตะวันออกกลาง และโลกมุสลิม จะมีบทบาทมากย่ิงข้ึนในเวทีโลก แต0ในขณะเดียวกันความพยายามใน

การเปล่ียนแปลงโครงสร%างเศรษฐกิจท่ีแต0เดิมพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเพียงไม0ก่ีประเภท ก็ทำให%ภูมิภาคน้ียัง

ต%องพ่ึงพาเทคโนโลยี และพ่ึงพาห0วงโซ0มูลค0าในระดับภูมิภาค และระดับโลกมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการพ่ึงพาโลก

มลายูท่ีเปKนเสมือนประตูเช่ือมโลกมุสลิมสู0ประเทศมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ดังน้ันในระยะส้ัน (1-2 ปj) ภาวะสุญญากาศในทางอำนาจในการวางระเบียบโลกยังคงเกิดข้ึน โลกท่ีมี

มหาอำนาจหลายข้ัว (Multi-Polarity) จะเปKนโลกท่ีอยู0ในสภาวะท่ี Amitav Archaya เรียกว0า Multiplex 

World น่ันคือ โลกท่ีอยู0ในภาวะยุ0งยากซับซ%อน (Complexity) และ ความยุ0งยากซับซ%อนน้ีจะทบเท0าทวีคูณ 

(Multiple) [Multiple + Complexity = Multiplex] 

Multiplex World คือโลกท่ีไม0มีผู%จัดระเบียบ (hegemon) ความหลากหลายในมิติการเมือง ความ

ม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะมีความแตกต0างหลากหลายมากย่ิงข้ึน แต0ในขณะเดียวกันมิติเหล0าน้ี

ต0างก็เช่ือมโยงทุกประเทศและทุกภาคส0วนเข%าไว%ด%วยกันอย0างใกล%ชิดมากย่ิงข้ึน ผู%เล0นหลักท้ังท่ีเปKนผู%สร%าง

ระเบียบโลก และผู%ทำลายระเบียบโลก จะไม0ใช0ภาครัฐ ของประเทศมหาอำนาจใด มหาอำนาจหน่ึง อีกต0อไป แต0

จะเปKนบทบาทขององคPการ และความร0วมมือระดับภูมิภาค ผู%เล0นท่ีมิใช%ภาครัฐ อาทิ บรรษัทข%ามชาติขนาดใหญ0 

และเครือข0ายต0างๆ ท่ีเช่ือมโยงกลุ0มผลประโยชนPเข%าไว%ด%วยกัน   

ในสถานการณPเช0นน้ี แม%ประชาคมอาเซียนจะยังคงเปKนหน่ึงในกรอบการบูรณาการภูมิภาคท่ียังคง

ก%าวหน%าอย0างม่ันคง แต0ทุกประเทศสมาชิกก็มีอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจในระดับถดถอยอย0างต0อเน่ือง อัน

เปKนผลมาจากโควิด-19 การค%าระหว0างประเทศ โดยเฉพาะการค%าชายแดนระหว0างประเทศสมาชิกประชาคม



โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู6ระเบียบโลกใหม6 (New World Order) 

 

ศูนยHอาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 

 

339 

อาเซียนท่ีมีพรมแดนติดกัน และมีพรมแดนติดกับท้ังจีน อินเดีย และเอเชียใต%ท่ีเปKนตลาดขนาดใหญ0 น0าจะเปKน

ตลาดและเปKนแหล0งทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุด 

จากแผนภาพท่ี 6.2 ขอให%เร่ิมต%นจาก มุมขวาบนของแผนภาพ การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล%อมในภาคการ

ผลิตท่ีเกิดข้ึนในระดับโลกและส0งผลกระทบกระเทือนไปถ%วนท่ัวในทุกระบบเศรษฐกิจ คือ การปฏิวัติ

อุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 : Cyber-Physical System ท่ีหมายถึงเทคโนโลยีท่ีจะเช่ือมโยงโลกไซเบอรPท่ีจับต%องไม0ได% 

เข%ากับโลกกายภาพท่ีจับต%องได% โดยมีปâญญาประดิษฐP หรือ Artificial Intelligence (AI) เปKนหัวใจสำคัญ ซ่ึง

นับเปKน Disruptive Technology ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย0างก%าวหน%า รวดเร็ว และมีผลกระทบต0อระบบ

เศรษฐกิจอย0างย่ิงยวด 

ปâจจัยหลักๆ ท่ีสำคัญในการพัฒนา AI ได%แก0 การมีฐานข%อมูลขนาดใหญ0 การมีคอมพิวเตอรPท่ีมี

ความสามารถสูงในการประมวลผล และการสร%างชุดคำส่ังท่ีดีท่ีสุดเพ่ือสอนคอมพิวเตอรPให%สามารถวิเคราะหP

ข%อมูลได%อย0างมีประสิทธิภาพ จนทำให%คอมพิวเตอรPเคร่ืองน้ันสามารถเรียนรู%และคิดวิเคราะหPเองได%ตามหลัก

เหตุและผล ซ่ึงประเทศท่ีพร%อมท่ีสุดท่ีจะพัฒนาส่ิงเหล0าน้ี และจะพัฒนาตนเองจนกลายเปKนมหาอำนาจใหม0ของ

โลกได% คือ ประเทศจีน 

น่ันทำให%สหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการจัดระเบียบโลกท่ีเคยมีอยู0แต0เพียงผู%เดียวตลอด

ทศวรรษ 1990-2000 ทำให%เราเห็นการแสดงออกของผู%นำสหรัฐ ประธานาธิบดีโดนัลดP ทรัมปé ในรูปแบบท่ีคล่ัง

ชาติ โดยเห็นว0าชาติของตนเองดีเด0นเหนือประเทศอ่ืนๆ  (Nationalism), การเกลียดกลัวและใช%ความรุนแรงกับ

ต0างชาติ (Xenophobia, Radicalism) และนำไปสู0นโยบายการค%าแบบปกปìองคุ%มกัน (Protectionism) ซ่ึง

นำไปสู0ภาวะสงครามการค%าซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแต0ช0วงคร่ึงหลังของปj 2018 และยังคงดำเนินมาอย0างต0อเน่ืองจนถึง

ปâจจุบัน (ปj 2020) 
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แผนภาพท่ี 6.3: ความสัมพันธ7ระหว;างประเทศ การคAา การลงทุนระหว;างประเทศ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากระเบียบโลก 

 

สหรัฐอเมริกาถดถอยเชิงอำนาจ จีนทะยานข้ึน 

สงครามการค<าระหว>างจีนกับสหรัฐฯ

ยังไม>มีความแน>นอนในรูปแบบและยืดเยื้อ

เกาหลี และ ญี่ปุKน 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

ปfญหามลพิษ ปfญหาส่ิงแวดล*อม

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4: Cyber-Physical
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2) ความสัมพันธ-ระหว1างประเทศไทย การค:า และการลงทุน ท่ีเปล่ียนแปลงไป (พิจารณาแผนภาพท่ี 6.3) 

การค)าและการลงทุนระหว3างประเทศ แม)จะยังอยู3ในภาวะถดถอย แต3การผูกพันเข)าเปEนส3วนหน่ึงของ
ห3วงโซ3มูลค3าในระดับโลก (GVCs) และ/หรือ ห3วงโซ3มูลค3าในระดับภูมิภาค (RVCs) ก็ยังคงเปEนเคร่ืองยนตWหลัก
สำคัญในการสร)างการจ)างงาน และการเจริญเติบโตในระยะส้ัน (1-2 ป]) และระยะกลาง (3-5 ป]) และความตก
ลงการค)าเสรีจะเปEนกลไกสำคัญในการทำให)ประเทศต3างๆ สามารถเข)าเปEนส3วนหน่ึงของ GVCs  และ/หรือ 
RVCs ได)โดยมีแต)มต3อสิทธิประโยชนWทางการค)าและการลงทุน การเจรจาการค)าในกรอบ RCEP ท่ีมีอาเซียนเปEน
แกนกลาง และ CPTPP ท่ีมีสมาชิกประชาคมอาเซียนบางประเทศเข)าเปEนภาคี จะเปEนกรอบการค)าท่ีสำคัญใน
การกำหนดแนวทาง กฎ กติกา และมาตรฐานในการทำการค)าและการลงทุนระหว3างประเทศ ท้ังในห3วงโซ3
มูลค3าระดับภูมิภาค (Regional Value Chains: RVCs) และการเช่ือมโยงระหว3างห3วงโซ3มูลค3าของทวีปเอเชีย
และห3วงโซ3มูลค3าของทวีปอเมริกา ซ่ึงแยกออกจากการเน่ืองจากนโยบายของสหรัฐอเมริกา (Decoupling) 

ในระยะกลาง (3-5 ป]) ไทยและประชาคมอาเซียนยังคงมีความสุ3มเส่ียงจากภาวะสุญญากาศทาง
อำนาจ ท่ีสหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการจัดระเบียบโลก แต3จีนเองก็ยังไม3สามารถก)าวข้ึนมาเปEน
มหาอำนาจนำได) ดังน้ันความพยายามของมหาอำนาจเดิมในการปvดล)อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน 
และความพยายามของจีนในการขยายอิทธิพล คงจะกระทบทิศทางและแนวทางการดำเนินนโยบายการ
ต3างประเทศของอาเซียนท่ีอยู3ในทำเลท่ีต้ังท่ีเปEนจุดศูนยWกลางของความขัดแย)งอย3างหลีกเล่ียงมิได)  

ในมิติการพัฒนาอย3างย่ังยืน ส่ิงแวดล)อม และการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เปxาหมายการพัฒนา
อย3างย่ังยืน (Sustainable Development Goals 2030) จะเปEนอีกหน่ึงระเบียบโลกท่ีกำหนดรูปแบบและ
ทิศทางความสัมพันธWระหว3างประเทศทางด)านเศรษฐกิจ ให)ต)องคำนึงถึงผลกระทบต3อสังคม และส่ิงแวดล)อม
มากย่ิงข้ึน โดยจะส3งผลต3อทุกประเทศในโลกท้ังในระยะส้ัน (1-2 ป]) และ ระยะกลาง (3-5 ป]) ในขณะท่ีประเด็น
ด)านการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยเฉพาะปÇญหาการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะทะเล และการ
ปxองกันการเกิดมลภาวะเปEนพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุÑนละอองหมอกควันท่ีมีอนุภาคขนาดเล็ก (PM10, 
PM2.5) จะเปEนประเด็นเร3งด3วนท่ีต)องให)ความสำคัญในระยะส้ัน (1-2 ป]) 

และประเด็นท้ังหมดท่ีกล3าวถึงข)างต)นจะส3งผลกระทบต3อทุกประเทศในรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ี
ทุกภาคส3วนคุ)นชิน ท้ังน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงระดับเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ท่ีทำให)เกิดการ
เปล่ียนแปลงท้ังในมิติการเมือง ความม่ันคง ความสัมพันธWระหว3างประเทศ มิติเศรษฐกิจ การค)าและการลงทุน
ระหว3างประเทศ มิติการพัฒนาอย3างย่ังยืน และประเด็นด)านส่ิงแวดล)อม และ มิติสังคมและวัฒนธรรม 
โดยประเทศท่ีสามารถปรับตัวให)เท3าทันกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 Cyber-Physical System ซ่ึงมี
เทคโนโลยีปÇญญาประดิษฐW (Artificial Intelligence: AI) เปEนแกนกลาง ในการเช่ือมโยงทุกส่ิงในทางกายภาพ
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ให)สามารถเช่ือมโยงส่ือสารถึงกันได)ในรูปแบบ Internet of Things (IOTs) จะเปEนประเทศท่ีจะมีบทบาทสูง 
และมีอำนาจต3อรองในการกำหนดระเบียบโลกใหม3 

ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงระดับเทคโนโลยีเปEนปÇจจัยหลักท่ีทำให)เกิดการเปล่ียนแปลงระเบียบโลก 
การแพร3ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน3าสายพันธุWใหม3 (โควิด-19) ในระดับโลก ซ่ึงส3งผลกระทบทางด)านลบต3อทุก
ประเทศในทุกมิติ จะเปEนปÇจจัยเร3งให)การปรับตัวเปล่ียนแปลงสู3ระเบียบโลกใหม3เกิดข้ึนในอัตราเร3ง 

น่ันนำเราไปสู3กล3องทางซ)ายบนของแผนภาพท่ี 2 คือสงครามการค)าสหรัฐอเมริกา-จีน ท่ีท้ังจีนและ
สหรัฐต3างก็ข้ึนอัตราภาษีศุลกากรและใช)มาตรการทางค)าท่ีมิใช3ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ตอบโต)ซ่ึง
กันและกัน สหรัฐอเมริกาใช)นโยบาย Reshoring ดึงเงินลงทุนกลับไปลงทุนยังทวีปอเมริกา และในท่ีสุดจะ
นำไปสู3ภาวการณWแบ3งแยกข้ัวการผลิตในระดับโลก (Decoupling) และทำให)ห3วงโซ3มูลค3าการผลิตในระดับโลก 
(Global Values Chains: GVCs) แตกออกเปEนห3วงโซ3มูลค3าในระดับภูมิภาค (Regional Values Chains: 
RVCs) ของทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกา  ทำให)เห็นแนวคิดเร่ืองการต3อต)านกระแสโลกาภิวัฒนW (Anti-
Globalisation) มีกระแสข้ึน  

ในขณะท่ีในมิติความม่ังคง การสร)างพันธมิตรในการปvดล)อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
ของจีนผ3านยุทธศาสตรWอินโด-แปซิฟvก (Indo-Pacific Strategy) ก็ยังคงดำเนินการต3อไปและแข็งกร)าวมาก
ย่ิงข้ึน โดยสหรัฐอเมริกาพยายามสร)างความร3วมมือกับญ่ีปุÑน ออสเตรเลีย และอินเดีย ในนาม Quadrilateral 
Security Dialogue (QSD) หรือ the Quad ซ่ึงเปEนความพยายามร้ือฟîïนความร3วมมือทางด)านความม่ันคงท่ี
เร่ิมต)นความสัมพันธWกันไว)ในป] 2007 อีกคร้ัง ในป] 2017 

แนวโน)มท่ีประเด็นความม่ันคง และประเด็นทางเศรษฐกิจจะมาบรรจบกันและพัฒนาไปสู3สงคราม
เทคโนโลยี เร่ิมเกิดข้ึน เช3น ในกรณีโทรศัพทWมือถือ Huawei ในมือจะสามารถเข)าถึงบริการของ Google การท่ี
สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรประกาศจะไม3ใช)เทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G ของ Huawei และ ZTE ซ่ึง
เปEนบริษัทของจีน ท่ีถูกกล3าวหาว3า ไม3มีความปลอดภัยทางไซเบอรW และล3าสุดการห)ามใช)แอปพลิเคช่ันบางตัว
จากบริษัทของประเทศจีนโดยสหรัฐอเมริกา (เช3น TikTok WeChat) 

การกระทำในลักษณะการค)าแบบปกปxองคุ)มกันดังกล3าว ส3งผลท้ังทางตรงและทางอ)อมให)เกิดการ
ชะลอตัวของการค)าและการลงทุนในระดับโลก 

3) ผลกระทบต1อเศรษฐกิจไทย (พิจารณาแผนภาพท่ี 6.4) 

หากประเทศไทยไม3สามารถปรับเปล่ียนจุดอ3อนด้ังเดิมได) ประเทศไทยในระเบียบโลกใหม3จะประสบ
ความยุ3งยาก โดยพิจารณาจากมิติมูลค3าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Y) ท่ีคำนวณจาก มูลค3าการบริโภค
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ภายในประเทศ (C), การลงทุน (I), รายจ3ายภาครัฐ (G) และ การส3งออกสุทธิ (X-M) หรือจากสมการเศรษฐกิจ
มหภาค Y = C + I + G + (X-M) โดยพิจารณาร3วมกับเคร่ืองมือในการกระตุ)นเศรษฐกิจคือ นโยบายการเงิน 
(Monetary Policy) และนโยบายการคลัง (Fiscal Policy)   

เม่ือการค)าระหว3างประเทศชะลอตัวลง ประเทศไทยท่ีพ่ึงพาการส3งออกเปEนหลักในขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ก็เผชิญหน)ากับภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงตาม (X-M, ซ่ึงเปEนเสมือนเคร่ืองยนตWหลักในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทย เม่ือเปรียบเทียบกับ C, I และ G) เห็นได)จากการคาดการณWเศรษฐกิจไทยในช3วงต)นป] 2018 ท่ีเคย
คาดว3าจะขยายตัวได)ถึงร)อยละ 5 หรือสูงกว3าน้ัน แต3เม่ือเกิดสงครามการค)า ไตรมาส 3 และ 4 ของป] 2018 การ
ส3งออกติดลบ ทำให)เศรษฐกิจไทยโตได)เพียงร)อยละ 4.2 ในป] 2018 และส3งผลต3อเน่ืองถึงการส3งออกท่ีติดลบใน
ไตรมาส 1 ป] 2019 โดยเศรษฐกิจไทยป] 2019 ขยายตัวได)เพียงร)อยละ 2.4 เท3าน้ัน ในขณะท่ีในป] 2020 อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเปEนอัตราติดลบ ซ่ึงท้ังหมดมีสถานการณWการแพร3ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
สายพันธุWใหม3 (COVID-19) เปEนปÇจจัยเร3ง 

เม่ือการค)าระหว3างประเทศชะลอตัวลง ส3งออกไม3ได) การผลิตถดถอย ประกอบกับการแพร3ระบาดของ
โควิด-19 ท่ีทำให)การเดินทางระหว3างประเทศเพ่ือเจรจาการค)าและการลงทุนระหว3างประเทศมีโอกาสเกิดข้ึน
ต่ำมาก น่ันทำให)ภาวการณWลงทุน ท้ังจากต3างประเทศ และภายในประเทศ ถดถอยลงตามไปด)วย น่ันหมายถึง 
เคร่ืองยนตWเคร่ืองท่ี 2 ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ การลงทุน (I) หยุดชะงัก  

เม่ือส3งออกไม3ได) ผู)ผลิตไทยก็จะลดการผลิตลง โดยในระยะแรก มาตรการท่ีเจ)าของกิจการนิยมทำมาก
ท่ีสุด คือการงดการจ)างงานล3วงเวลาหรือ OT ซ่ึงแน3นอนว3ากระทบอย3างย่ิงต3อแรงงานไทย ท้ังน้ีเน่ืองจากคนงาน
ส3วนใหญ3ใช)เงินเดือนจากการทำงานเต็มเวลาเปEนค3ากินอยู3ดำรงชีพในชีวิตประจำวัน แต3สำหรับเงินท่ีพวกเขา
ส3งกลับบ)านเพ่ือส3งให)ลูก ส3งให)พ3อแม3ท่ีต3างจังหวัด เกือบท้ังหมดมาจาก OT ดังน้ันเม่ือไม3มี OT เงินท่ีเคยไหล
จากเมืองสู3ภาคชนบทก็เหือดแห)ง รากหญ)าได)รับผลกระทบแล)ว 

หากงด OT แล)วต)นทุนยังไม3ลดลง และยังไม3สามารถสร)างรายรับเหนือต)นทุนได) ส่ิงท่ีเจ)าของโรงงานจะ
ทำต3อไปคือ การขยายวันหยุด เช3น จากหยุดชดเชย 1 วัน ก็จะปvดโรงงานต3อเปEนหยุด 3 วันแทน ซ่ึงแน3นอนว3า
ลูกจ)างรายวันจะขาดรายได)ทันที น่ันคือผลกระทบในระลอกท่ี 2 ท่ีรากหญ)าจะได)รับผลกระทบ 

ท)ายท่ีสุด หากงด OT ก็แล)ว ขยายวันหยุดก็แล)ว แต3โรงงานยังมีปÇญหา ข้ันตอนสุดท)ายคือการปลด
คนงาน น่ีคือผลกระทบทางตรงท่ีส3งผลต3อการบริโภค เพราะถึงแรงงานจะได)เงินชดเชย แต3โอกาสในการหางาน
ใหม3ในช3วงท่ีเศรษฐกิจท้ังในประเทศและในตลาดโลกชะลอตัวคงไม3ใช3เร่ืองง3าย 
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แผนภาพท่ี 6.4: ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงระเบียบโลกสู>ระบบเศรษฐกิจของไทย 

 

สหรัฐอเมริกาถดถอยเชิงอำนาจ จีนทะยานข้ึน 

สงครามการค<าระหว>างจีนกับสหรัฐฯ

ยังไม>มีความแน>นอนในรูปแบบและยืดเยื้อ

เกาหลี และ ญี่ปุKน 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
ไมLมีระบบสวัสดิการสังคม

ที่มารองรับ

คอรับชั่น และการบังคับใช* ก.ม.

มาเฟ\ย/ อาชญากรรม Socio-Economic 

Vacuum

ปdญหามลพิษ ปdญหาส่ิงแวดล*อม

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

ผลกระทบต)อสังคมของ
ประเทศไทย

ประเทศไทยกบัทิศทางการเปลี1ยนแปลงสูร่ะเบียบโลกใหม ่โดย ศนูย์อาเซียนศกึษา จฬุาฯ 32
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ท้ังหมดท่ีกล0าวมาถึงข6างต6นทำให6 การบริโภคภายในประเทศ (C) ซ่ึงเปJนอีกเคร่ืองยนตMหลักในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจหยุดชะงัก และน่ันทำให6ประเทศไทยเหลือเคร่ืองยนตMหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจอีก

เพียง 1 เคร่ืองยนตM น่ันคือ การใช6จ0ายภาครัฐ (G) ซ่ึงรัฐบาลเองก็ได6มีการออกมาตรการดูแลและเยียวยา

ผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต0อเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและทางอ6อม (Economic Stimulus 

Packages) ออกมาแล6วท้ังส้ิน 3 ระลอกในวันท่ี 10 และ 24 มีนาคม และ 7 เมษายน 2563 รวมเปJนวงเงิน

มากกว0า 2.4 ล6านล6านบาท ซ่ึงการใช6มาตรการดังกล0าวก็ทำให6สามารถพยุงผลกระทบทางเศรษฐกิจได6ใน

บางส0วน จะเห็นได6จากในไตรมาสท่ี 2 ของปr 2563 แม6การบริโภคภายในประเทศ การลงทุน การส0งออก และ

การนำเข6าจะหดตัวท่ีอัตราร6อยละ -6.6, -8.0, -28.3 และ -23.3 ตามลำดับ แต0การใช6จ0ายภาครัฐยังคงขยายตัว

ในอัตราร6อยละ 1.4 แต0แรงขับของเคร่ืองยนตMน้ีท่ีขยายตัว ก็ยังไม0สามารถดึงให6เกิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจได6อยู0ดี พิจารณาได6จากตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไตรมาสท่ี 2 ท่ีถดถอยในอัตราร6อย

ละ -12.2 และในขณะเดียวกัน เน่ืองจากงบประมาณท่ีใช6ในการกระตุ6นเศรษฐกิจดังกล0าว ส0วนหน่ึงมาจากการ

ก0อหน้ีสาธารณะ จึงทำให6เกิดความกังวลต0อไปว0า ประเทศไทยจะเข6าใกล6เพดานการก0อหน้ีสาธารณะท่ีระดับ

ร6อยละ 60 ของมูลค0าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ รวมท้ังเข6าใกล6ข6อจำกัดของการใช6นโยบายการคลังในการ

กระตุ6นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล6วหรือไม0 

และเม่ือพิจารณาปyจจัยข6างต6นร0วมกับจุดอ0อนด้ังเดิม (Original Sins) ของประเทศไทยท่ีมีมาต้ังแต0

ก0อนการเปล่ียนแปลงระเบียบโลก  น่ันคือ การเปล่ียนแปลงโครงสร6างประชากร จากสังคมสูงวัย (Ageing 

Society) สู0สังคมสูงวัยเต็มข้ัน (Aged Society) สังคมสูงวัยเต็มข้ึน หมายความว0า ประเทศจะมีประชากรวัย

ทำงานท่ีลดลงอย0างมาก เราจะขาดแคลนแรงงานท่ีมีค0าจ6างต่ำ ปyญหาคือผู6ผลิตของเรายังไม0สามารถปรับ

โครงสร6างการผลิตจนลดการใช6แรงงานไร6ฝrมือได6 

ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยท่ีขยายตัวอย0างต0อเน่ืองหลังวิกฤตเศรษฐกิจต6มยำกุ6ง (1997 Asian 

Financial Crisis) ทำให6คนไทยส0วนใหญ0อยู0ดีกินดีและเรียนสูงข้ึน ยังส0งผลให6แรงงานไทยท่ีมีการศึกษาสูงข้ึนอยู0

ในสถานท่ีต6องการเลือกท่ีจะไม0ทำงานในบางรูปแบบ  ผู6ผลิตไทยจึงนิยมใช6บริการแรงงานต0างด6าว สังคมสูงวัย

เปJนตัวเร0งทำให6ประเทศไทยจากเดิมท่ีพ่ึงพาแรงงานต0างด6าวในภาคการผลิตและการบริการในระบบเศรษฐกิจ

อยู0แล6วจะต6องมีการนำเข6าแรงงานต0างด6าวเพ่ิมมมากข้ึนอีกในอนาคตซ่ึงทำให6มีเงินไหลออกนอกระบบ

เศรษฐกิจของไทยอย0างต0อเน่ือง  

สำนักบริหารแรงงานต0างด6าว กรมการจัดหางาน เผยแพร0ข6อมูล ณ เมษายน 2562 ว0าประเทศไทยมี

แรงงานต0างด6าวทำงานในประเทศ 2,950,684 คน คนงานเหล0าน้ีทำงานและส0งเงินกลับประเทศต6นทางทุก

เดือน หาต้ังข6อสมมติว0า คนงานต0างด6าวแต0ละคนส0งเงินกลับประเทศต6นทางของตนเองเดือนละ 1,500 บาท น่ัน

เท0ากับเงินไหลออกนอกประเทศเดือนละ 5.93 พันล6านบาท  
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แต0ในความเปJนจริง เน่ืองจากอีกหน่ึงจุดอ0อนด้ังเดิมของประเทศ เร่ือง การทุจริต คอรัปช่ัน ทำให6

จำนวนคนงานต0างด6าวท่ีทำงานอยู0ในประเทศไทยมีมากกว0าตัวเลขทางการ และพวกเขาส0งเงินกลับบ6าน

มากกว0าเดือนละ 1,500 บาท สมมติมีแรงงานต0างด6าว 5 ล6านคน ส0งเงินกลับบ6านเดือนละ 2,000 บาท/คน น่ัน

หมายความว0าจะมีเงินไหลออกจากระบบเศรษฐกิจไทยเดือนละ 1 หม่ืนล6านบาท น่ันหมายความว0า ในแต0ละ

เดือนสภาพคล0องของปริมาณเงินในระบบจะไหลออกไปอย0างมีนัยสำคัญ และหากพิจารณาตลอดท้ังปr น่ัน

หมายถึงสภาพคล0องท่ีจะหดหายไปกว0าแสนล6านบาท 

และเม่ือพิจารณาประเด็นสภาพคล0องไหลออก ร0วมกับรูปแบบพฤติกรรมผู6บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากระดับการพัฒนาการของเทคโนโลยี ทำให6ปyจจุบันมีผู6บริโภคจำนวนมากจับจ0ายใช6สอยผ0านระบบ

อินเตอรMเนต โดยใช6 Platform ในการสังซ้ือสินค6าและบริการออนไลนMเพ่ิมมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ Lazada, 

Shopee, AliExpress, Amazon, Ebay, Agoda, Expedia, Traveloka ซ่ึง Platform เกือบท้ังหมดเปJนของผู6

ให6บริการต0างชาติ และซ้ือสินค6าและบริการจากต0างประเทศ รวมท้ังยังใช6เคร่ืองมือในการชำระเงินท่ีต6องชำระ

บัญชีในต0างประเทศ เหล0าน้ีย่ิงทำให6สภาพคล0องไหลออกนอกระบบมากย่ิงข้ึน ซ่ึงปyจจัยเหล0าน้ีจะทำให6เกิด

ข6อจำกัดของการใช6นโยบายทางการเงินเพ่ือกระตุ6นเศรษฐกิจ และเม่ือประเทศไทยมีความสุ0มเส่ียงท่ีจะถึง

ข6อจำกัดในการใช6นโยบายการคลังร0วมด6วยแล6ว การกระตุ6นให6เศรษฐกิจไทยเดินหน6าไปได6ก็อาจจะถึงทางตันใน

กับดักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Policy Traps) 
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แผนภาพท่ี 6.5:  ผลกระทบของระเบียบโลกใหม@ต@อสังคมของประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกาถดถอยเชิงอำนาจ จีนทะยานข้ึน 

สงครามการค<าระหว>างจีนกับสหรัฐฯ

ยังไม>มีความแน>นอนในรูปแบบและยืดเยื้อ

เกาหลี และ ญี่ปุKน เศรษฐกจิถดถอยมุ>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
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4) ผลกระทบต,อสังคมของประเทศไทย (พิจารณาแผนภาพท่ี 6.5) 

สงครามการค,า การแตกข้ัวของห5วงโซ5การผลิตในระดับโลก และเศรษฐกิจท่ีตกต่ำเร้ือรังทำให,

เศรษฐกิจไทยถดถอย หรือชะลอตัว น่ันทำให,โอกาสหางานใหม5สำหรับแรงงานลดน,อยลงอย5างมีนัยสำคัญ 

แรงงานต5างด,าวและหุ5นยนตPเข,ามาทำงานแทน ในขณะท่ีในสังคมสูงวัยเต็มข้ัน  ทำให,ประชาชนมีอายุขัย

ยาวนานมากย่ิงข้ึน แต5พวกเขากลับไม5มีความรู,ทางการเงิน (Financial Literacy) ดังน้ันภาวะว5างงาน ไม5มีเงิน

รายได,ในวัยชรา จะย่ิงทำให,ประเทศไทยต,องการระบบสวัสดิการสังคมเพ่ิมมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ีการคอรPรัปชัน

และการบังคับใช,กฎหมายอย5างไม5มีประสิทธิภาพและบางคร้ังไม5เปgนธรรม ก็เปgนส5วนสำคัญท่ีทำให,ระบบ

สวัสดิการสังคมของไทยไม5สามารถตอบสนองความต,องการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได, 

แต5น่ันก็ยังไม5สำคัญเท5ากับท่ีระบบการจัดเก็บภาษีของไทยไม5ใช5ในรูปแบบรัฐสวัสดิการ โดยโครงสร,าง

การจัดเก็บภาษีปhจจุบันยังทำให,เกิดความเหล่ือมล้ำของประชาชน มีความซ้ำซ,อน และไม5สามาถทำให,รัฐจัดสรร

ระบบสวัสดิการได,เพียงพอและมีประสิทธิภาพต5อประชาชน ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ทางตรงจากฐานภาษีท่ีไม5ครอบคลุมประชาชนท้ังหมดและยังมีการหลีกเล่ียงการจ5ายภาษี ก็ยังเปgนอุปสรรค

เพ่ิมเติมอีกด,วย 

เม่ือประชาชนมีความต,องการ แต5ภาครัฐไม5สามารถจัดสรรระบบสวัสดิการสังคมเหล5าน้ันได, 

สุญญากาศทางสังคม-เศรษฐกิจก็จะเกิดข้ึน ขณะเดียวกัน การท่ีสังคมไทยยังมีปhญหาทุจริต คอรPรัปชัน 

ปรากฏการณP ‘มาเฟmย’ ก็จะเกิดข้ึน กล5าวคือมาเฟmยจะเข,ามาเปgนผู,ให,บริการในบริการเหล5าน้ี เพ่ือสร,างคนท่ี

พ่ึงพามาเฟmยให,เปgนเสมือนโล5มนุษยPท่ีทำให,ระบบทางการไม5สามารถเข,ามากวาดล,างมาเฟmยเหล5าน้ีได, มาเฟmย

เหล5าน้ันก็คงแสวงหาประโยชนPทางทุนนิยมสามานยPต5อไป โดยท่ีองคPการอาชญากรรม กลุ5มความคิดสุดโต5ง 

และอาชญากรรมในโลกไซเบอรPเพ่ือการฟอกเงินและนำเงินน้ันมาบริหารจัดการบริการของพวกมาเฟmย ก็จะ

ดำเนินต5อไปในลักษณะของวงจรอุบาทวP และปhจจัยเร5งให,วงจรอุบาทวPเหล5าน้ีเกิดข้ึนคือปhญหาหน้ีครัวเรือนท่ี

หมักหมมจนทำให,ครัวเรือนไทยไม5สามารถหาทางออกจากวงจรเหล5าน้ีได, 

โดยเม่ือพิจารณาประเด็นท่ีกล5าวถึงข,างต,นท้ังหมดร5วมกับปhญหาการกระจายรายได,ท่ีไม5เปgนธรรม 

ปhญหาความเหล่ือมล้ำ ก็จะย่ิงทำให,คนจนซ่ึงเปgนคนส5วนใหญ5ของประเทศ ท่ีเปราะบางอยู5แล,วเน่ืองจากปhญหา

หน้ีครัวเรือนกลายเปgนกลุ5มผู,ท่ีจะได,รับผลกระทบมากท่ีสุด 

ในขณะท่ีมิติเร่ืองส่ิงแวดล,อมท่ีเส่ือมโทรม และการเปล่ียนแปลงในสถาวะภูมิอากาศเปgนส่ิงซ่ึงส5งผล

กระทบต5อประชาชนทุกคนโดยไม5เลือกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
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น่ันหมายความว5า หากประเทศไทยไม5มีการปฏิรูป ไม5มีการเปล่ียนแปลง และไม5ดำเนินนโยบายใดๆ ใน

การลดผลกระทบจากระเบียบโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ประเทศไทยจะสุ5มเส่ียงอย5างย่ิงต5อปhญหาท่ีรุนแรงท่ีสุด น่ัน

คือ คุณภาพชีวิตท่ีถดถอยลงจนประชาชนชาวไทยไม5มีความม่ันคงของมนุษยP 
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2. เป&าหมายของการเดินหน3าประเทศไทยท8ามกลางการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก 

จากการสังเคราะหPผลกระทบของการเปล่ียนแปลงระเบียบโลกใหม5ต5อประเทศไทยท่ีมีจุดอ5อนด้ังเดิม 

ทำให,คณะผู,วิจัยพบว5าประเทศไทยมีความเปราะบางและสุ5มเส่ียงอย5างย่ิงท่ีจะเข,าสู5ภาวะถดถอยท้ังในมิติ

เศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยท่ีเปgนส5วนหน่ึงของห5วงโซ5มูลค5าระดับโลก (GVCs) ท่ีกำลังแตกตัว และ

หยุดชะงัก อันเปgนผลมาจากโควิด-19 และความไม5เท5าทันในเทคโนโลยีท่ีกำลังเปล่ียนแปลง จะทำให,ไทยขาด

ความสามารถในการสร,างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได,จากอัตราการขยายตัวของมูลค5าผลผลิต

มวลรวมภายในประเทศท่ีติดลบต5อเน่ืองกัน 2 ไตรมาสในคร่ึงปmแรกของปm 2020 และยังมีแนวโน,มท่ีจะถดถอย

ลงอย5างต5อเน่ือง ประเทศไทยเปราะบางและสุ5มเส่ียงอย5างย่ิงท่ีจะมีภาวะถดถอยในระดับการพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจของประเทศ จากประเทศท่ีมีรายได,ระดับกลาง-บน (Upper-Middle Income) สู5ประเทศท่ีมีรายได,

ระดับกลาง-ล5าง (Lower-Middle Income) 

โดยถ,าอ,างอิงจากมูลค5าเงินดอลลารPสหรัฐในปm 2018 ธนาคารให,คำจำกัดความประเทศท่ีมีรายได,

ระดับกลาง-ล5าง ว5าจะต,องมีรายได,ประชาชาติเฉล่ียต5อคนต5อปm (Gross National Income per capita: GNI 

per capita) อยู5ท่ีระดับ 1,006 ถึง 3,955 ดอลลารPสหรัฐ/คน/ปm และประเทศท่ีมีรายได,ระดับกลาง-บน ต,องมี

รายได,ประชาชาติเฉล่ียต5อคนต5อปmท่ีระดับ 3,956 ถึง 12,235 ดอลลารPสหรัฐ/คน/ปm โดยในปm 2018 ประเทศไทย

มีรายได,ประชาชาติเฉล่ียต5อคนต5อปmท่ีระดับ 6,600 ดอลลารPสหรัฐในปm 2018  

คณะผู,วิจัยเช่ือว5าเปàาหมายในระยะส้ัน (1-2 ปm) ของประเทศไทยควรใช,คำว5า “อยู%รอด 
(Survival)”  โดยเศรษฐกิจไทยคงเดินหน,าในระดับ พออยู5 พอกิน พอรอดพ,นจากผลกระทบของโควิด-19 

และการเปล่ียนแปลงของระเบียบโลกไปได, และเปàาหมายในระยะกลาง (3-5 ปm) คือ “ยั่งยืน 
(Sustainable)” ประเทศไทยยังรักษาระดับการพัฒนาประเทศท่ีระดับบนของกลุ5มรายได,ระดับกลาง 

(Upper-Middle Income Country) และเดินหน,าต5อไปอย5างย่ังยืน   

และเพ่ือให,บรรลุเปàาหมายเหล5าน้ี คณะผู,วิจัยวินิจฉัยว5าประเทศไทยยังมีจุดเปราะบาง (Pain points) 

ท่ีต,องการการแก,ปhญหาในเชิงนโยบาย 19 จุด โดยสามารถจำแนกออกได,เปgน 9 ชุดความท,าทายดังน้ี 

ชุดความท,าทายท่ี 1: การค,าระหว5างประเทศ 

1) ส5งออกไม5ได, เน่ืองจาก ห5วงโซ5อุปทานระดับโลกหยุดชะงัก 

2) ส5งออกไม5ได, เน่ืองจาก อุปสงคPลดลง ในระยะส้ัน 

3) ส5งออกไม5ได, เพราะ สินค,าและบริการท่ีผลิตขาดความสามารถทางการแข5งขัน 

4) ส5งออกไม5ได,เพราะเทคโนโลยีการผลิตเปล่ียน  
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 ชุดความท,าทายท่ี 2: การบริโภคภายในประเทศ 

5) การบริโภคลดลง เพราะ ขาดความม่ันใจ 

6) การบริโภคลดลง เพราะ รายได,ลดเน่ืองการว5างงาน 

ชุดความท,าทายท่ี 3: การลงทุน 

7) การลงทุนภายในประเทศลดลง เพราะ กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว 

8) การลงทุนจากต5างประเทศ (FDI) ท่ีลดลง เพราะ ขาดความสามารถทางการแข5งขัน 

ชุดความท,าทายท่ี 4: ผลกระทบจากโควิด-19 

9) โควิด-19 ทำให,การโยกย,ายแรงงานต5างด,าวกลับท,องถ่ิน ขาดแรงงาน 

10) โควิด-19 ทำให,การโยกย,ายแรงงานไทยกลับท,องถ่ิน สภาพคล5องท่ีเคยไหลเข,าลดลง 

ชุดความท,าทายท่ี 5: ข,อจำกัดในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

11) พ่ึงพานโยบายการคลังในการชับเคล่ือนเศรษฐกิจ ในระยะส้ัน 

12) เพดานในการก5อหน้ีสาธารณะ 

ชุดความท,าทายท่ี 6: การปรับตัวทางสังคม 

13) ต,นทุนในการปรับตัวเพ่ือเข,าสู5ปทัสฐานใหม5 (New Social Norms) สูงจนเกินไป และส5งผลกระทบต5อ

สังคม 

ชุดความท,าทายท่ี 7: การปรับตัวสู5โลกในยุคดิจิตอล 

14) ไม5อาจใช,ประโยชนPจากช5องทางการจัดจำหน5าย Online ได,อย5างมีประสิทธิภาพ 

15) สภาพคล5องไหลออกนอกระบบเน่ืองจากผู,บริโภคเปล่ียนพฤติกรรมซ้ือของ Online 

ชุดความท,าทายท่ี 8: การปรับตัวของผู,ผลิตและโครงสร,างการผลิต 

16) ผู,ผลิตยังไม5มีความเข,าใจอย5างลึกซ้ึงว5าความต,องการแท,จริงของผู,บริโภคต,องการอะไร 

17) โครงสร,างทางเศรษฐกิจเปล่ียนและภาคการผลิตไม5สามารถปรับตัวได,ทัน 

ชุดความท,าทายท่ี 9: สถานะของประเทศไทยในมิติความสัมพันธPระหว5างประเทศ 

18) ประเทศไทยถูกกดดันให,เลือกข,างในเวทีระหว5างประเทศ 

19) ประเทศไทยประเมินค5าตนเองต่ำในเวทีระหว5างประเทศโดยเฉพาะกับมหาอำนาจ 
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3. ข3อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.1 ข3อเสนอแนะทางนโยบายในมิติภูมิรัฐศาสตรI  

• ท5าทีของไทยคือ ประเทศไทยเปgนมิตรกับทุกๆ ประเทศ (We seek No Enmity) คบค,าสมาคมกับ

ประเทศไทยแล,วเกิดความสบายใจ ไม5มีประเด็นห5วงกังวลในทางยุทธศาสตรP  

• รักษาดุลแห5งอำนาจ เพ่ือตอบสนองภาวะกดดันท่ีรุนแรงข้ึนของมหาอำนาจ โดยไม5ปล5อยให,ฝîายใดฝîาย

หน่ึงบีบบังคับให,ไทยดำเนินนโยบายท่ีขัดแย,งกับกฎระเบียบของประชาคมนานาชาติ และขัดกับ

ผลประโยชนPของฝîายไทย เช5น กรณีคลองไทย, กรณีความขัดแย,งในภูมิภาคอ่ืนๆ, การใช,เวทีระดับ

ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช5น BIMSTEC APEC RCEP CPTPP 

• ประชาคมอาเซียนคือความสัมพันธPท่ีไทยต,องให,ความสำคัญสูงสุดและไทยต,องเล5นบทบาทนำ เพ่ือเพ่ิม

ดุลอำนาจในการต5อรองในเวทีนานาชาติ โดยมี วิถีอาเซียน และ ความเปgนแกนกลางของอาเซียน เปgน

หลักการสำคัญ ในการขับเคล่ือนกระบวนการ Regionalisation โดยเคร่ืองมือสำคัญคือ อำนาจละมุน

ของไทยผ5าน People-to-People Connectivity เช5น การศึกษา การให,ความช5วยเหลือด,าน

สาธารณูปโภคและโครงสร,างพ้ืนฐาน 

• ท5ามกลางวิกฤตการณPความขัดแย,งของประเทศมหาอำนาจ ไทยสามารถเปgนทางเลือกสำคัญ ของ

นานาประเทศในมิติการค,า และการลงทุน เช5น กรณีสงครามการค,า (จีน-สหรัฐฯ-อินเดีย) กรณีความ

ขัดแย,งระหว5างญ่ีปุîน-เกาหลี 

• ไทยต,องแสวงหาโอกาสใหม5ในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะ เอเชียใต, ตะวันออกกลาง โลกมุสลิม และ โลก

มลายู 

3.2 ข3อเสนอแนะทางนโยบายในมิติเศรษฐกิจ 

• เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี (Disruptive Technology) 

เคร่ืองยนตPหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจคือ นโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansion Fiscal 

Policy) อันประกอบไปด,วย การเพ่ิมรายจ5ายภาครัฐ และ/หรือ การปรับลดภาษี และ/หรือ การก5อหน้ี

สาธารณะ แม,ในสถานะปhจจุบัน อัตราส5วนหน้ีสาธารณะของไทยเม่ือเทียบกับมูลค5าผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศอาจจะใกล,หรือเกินเพดานร,อยละ 60 ซ่ึงเปgนเพดานในสภาวะเศรษฐกิจปกติ ทำให,เร่ิม

มีข,อจำกัดในการดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัว แต5ในภาวะวิกฤต แม,จะต,องทะลุเพดาน

ดังกล5าว รัฐก็ยังมีความจำเปgนท่ีจะต,องเดินหน,านโยบายกระตุ,นเศรษฐกิจอยู5ดี โดยต,องคำนึงไว,เสมอว5า 

เงินงบประมาณท่ีใช,ไปในการกระตุ,นเศรษฐกิจต,องไม5ใช5การให,เปล5า แต5ต,องทำให,เกิดการจ,างงานเสมอ 
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• ปฏิรูประบบกฎหมาย กติกา และระเบียบ รวมท้ังส่ิงอำนวยความสะดวกทางการค,า (Trade 

Facilitation) เพ่ือเพ่ิมโอกาสของไทยในการเปgนพ้ืนท่ีท่ีนานาชาติต,องการทำการค,าและการลงทุนเม่ือ

ระเบียบโลกทำให,มหาอำนาจเกิดความขัดแย,ง กระบวนการปฏิรูประบบกฎหมายแบบ Regulatory 

Guillotine และการสร,างกฎหมายใหม5 โดยยึดหลัก Good Regulatory Practice (GRP) ท่ีมีบรรจุอยู5

แล,วในรัฐธรรมนูญปm 2560 มาตรา 77 เปgนส่ิงท่ีต,องนำมาปฏิบัติให,เกิดข้ึน  

• การวางแนวทางในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจต,องให,สอดคล,องกับเปàาหมายเชิงคุณภาพของ

เปàาหมายการพัฒนาอย5างย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ท่ีกำหนดไว,โดย

สหประชาชาติ ประเทศไทยต,องเดินหน,าด,วยนโยบายการพัฒนาอย5างย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังในมิติ

เศรษฐกิจ การเมือง-ความม่ันคง และสังคม-วัฒนธรรม โดยคำนึงถึงเปàาหมายการพัฒนาอย5างย่ังยืน 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ BCG Economy (Bio-, Circular-, Green- Economy) 

• การเข,าร5วมการเจรจาการค,าในกรอบข,อตกลงทางการค,าท้ังในระดับ ทวิภาคี ภูมิภาค อนุภูมิภาค และ 

Pluralism เพ่ือสร,างแต,มต5อในรูปแบบของสิทธิพิเศษทางภาษี และสิทธิประโยชนPทางการค,าและการ

ลงทุน มีความจำเปgนอย5างย่ิง โดยต,องเปgนการเจรจาการค,าในข,อตกลงท่ีครอบคลุมและมีมาตรฐานสูง 

(Comprehensive and High Standard) 

• แสวงหาช5องทางการจัดจำหน5าย “ใหม5” ท้ังในมิติพ้ืนท่ีภูมิศาสตรP ประเทศใหม5 เมืองใหม5 มิติประชากร 

กลุ5มเปàาหมายใหม5 และช5องทางการจัดจำหน5ายใหม5 อาทิ การใช, Platform ท่ีพัฒนาข้ึนอยู5แล,วของ

ภาครัฐ www.คิดค,า.com โดยสินค,าและบริการของไทยต,องสร,างความเช่ือม่ันและตราสินค,าเพ่ือให,มี

การขายเฉพาะสินค,าท่ีมีคุณภาพสูงเท5าน้ัน 

• สร,างส่ิงอำนวยความสะดวกทางการค,าในทุกมิติ ท้ังในทางกายภาพ (Physical Connectivity) อาทิ

การเช่ือมโยงโครงสร,างพ้ืนฐาน และในทางสถาบัน (Institution Connectivity) อาทิ กฎ ระเบียบ 

กติกา เช5น Platform Economy 

ข,อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือแก,ปhญหาจุดเปราะบาง (Painpoints) ท่ีต,องการการแก,ปhญหาในเชิง

นโยบาย 19 จุด ท่ีกล5าวถึงข,างต,น เพ่ือบรรลุเปàาหมาย “อยู5รอด” อย5าง “ย่ังยืน” สามารถพิจารณาได,จากตาราง

ท่ี 6.1 
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ตารางท่ี 6.1: ข1อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือแก1ปAญหา 19 จุดเปราะบาง (Painpoints) ของประเทศไทย 

 

ประเด็นเปราะบาง ข1อเสนอแนะทางด1านภูมิรัฐศาสตรZ ข1อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรZ ฉากทัศนZ หน]วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข1อง 

1. ส]งออกไม]ได1 เน่ืองจาก 

ห]วงโซ]อุปทานระดับโลก

หยุดชะงัก 

จัดวางตำแหน]งของประเทศไทย 

ท]ามกลางวิกฤตการณZความขัดแย1ง

ของประเทศมหาอำนาจ ไทยสามารถ

เปfนทางเลือกสำคัญ ของนานา

ประเทศในมิติการค1า และการลงทุน 

โดยประเทศไทยต1องไม]เท

ความสัมพันธZในทุกมิติของไทยไปท่ี

มหาอำนาจใดมหาอำนาจหน่ึงแต]ต1อง

ถ]วงดุลอำนาจให1เหมาะสม โดยเน1น

สร1างความสัมพันธZท่ีหลากหลายมิติ

กับหลากหลายประเทศ 

ปฏิรูปกฎหมาย กฎเกณฑZ และ

ระเบียบ รวมท้ังเร]งสร1างส่ิงอำนวย

ความสะดวกทางการค1า  (Trade 

Facilitations: TFs) โดยกฎหมายท่ี

ต1องเร]งปฏิรูปสามารถพิจารณาได1จาก

ข1อเสนอของโครงการทบทวน

ใบอนุญาตของทางราชการ 

(Thailand’s Smart and Simple 

License) ท่ีเคยดำเนินการศึกษาไป

แล1วแต]ยังไม]ได1นำไปปฏิบัติ ภายใต1

ความรับผิดชอบของสำนัก

นายกรัฐมนตรี 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงเกษตร

และสหกรณZ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการท]องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 

2. ส]งออกไม]ได1เพราะ อุป

สงคZลดลง ในระยะส้ัน 

 1) เน1นการสร1างตลาดใหม] โดยตลาด

ใหม]อาจหมายถึง ประเทศเดิมแต]

เปfนเมืองใหม] หรือเปfนกลุ]มลูกค1า

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงเกษตร

และสหกรณZ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการท]องเท่ียวและกีฬา 
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ประเด็นเปราะบาง ข1อเสนอแนะทางด1านภูมิรัฐศาสตรZ ข1อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรZ ฉากทัศนZ หน]วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข1อง 

กลุ]มใหม] หรือ เปfนตลาดเดิมแต]ใช1

ช]องทางการจัดจำหน]ายใหม] เช]น 

การใช1 Platform Economy 

2) ลดการพ่ึงพาการส]งออก เน1นเพ่ิม

สัดส]วนการค1าภายในประเทศ 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจ และสังคม 

3. ส]งออกไม]ได1 เพราะ 

สินค1าและบริการท่ีผลิต

ขาดความสามารถ

ทางการแข]งขัน 

สร1างความสัมพันธZกับประเทศต]างๆ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในทางธุรกิจ และเจาะ

เข1าสู]ตลาดใหม]  

1) สร1างความสามารถทางการแข]งขัน

โดยเน1นปรับปรุงรูปแบบของสินค1า

และบริการให1สอดคล1องกับความ

ต1องการของผู1บริโภคในตลาด

ต]างๆ ท่ีมีความต1องการท่ีแตกต]าง

กัน 

2) สร1างแต1มต]อ สิทธิพิเศษ และสิทธิ

ประโยชนZทางการค1าและการ

ลงทุนผ]านการเจรจาการค1าใน

ข1อตกลงการค1าใหม]ๆ หรือ

ปรับปรุงข1อตกลงการค1าท่ีมีอยู]เดิม

ให1ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

 

กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงการ

ต]างประเทศ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณZ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการท]องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจ และสังคม 
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ประเด็นเปราะบาง ข1อเสนอแนะทางด1านภูมิรัฐศาสตรZ ข1อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรZ ฉากทัศนZ หน]วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข1อง 

4. ส]งออกไม]ได1เพราะ

เทคโนโลยีการผลิต

เปล่ียน 

 1) ปฏิรูประบบการศึกษา ในทุก

ระดับช้ัน เพ่ือให1ผลิตบุคลากรท่ีมี

คุณภาพ ตรงตามความต1องการ 

โดยต1องเร่ิมจากการปฏิรูป

กระทรวงศึกษาเปfนอันดับแรก 

2) พัฒนาทักษะของแรงงานท้ังใน

ลักษณะของการสร1างทักษะใหม] 

(Re-skill) และ/หรือ เพ่ิมพูน

ทักษะเดิม (Up-skill) 

3) พัฒนาโครงสร1างพ้ืนฐานเพ่ือ

ส]งเสริม สนับสนุน และใช1

ประโยชนZในเชิงพาณิชยZจาก

งานวิจัย 

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย และ

นวัตกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชยZ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณZ 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการ

ท]องเท่ียวและกีฬา 

5. การบริโภคลดลง

เพราะขาดความม่ันใจ 

 1) เน1นการสร1างตลาดใหม] โดยตลาด

ใหม]อาจหมายถึง ประเทศเดิมแต]

เปfนเมืองใหม] หรือเปfนกลุ]มลูกค1า

กลุ]มใหม] หรือ เปfนตลาดเดิมแต]ใช1

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงเกษตร

และสหกรณZ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการท]องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
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ประเด็นเปราะบาง ข1อเสนอแนะทางด1านภูมิรัฐศาสตรZ ข1อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรZ ฉากทัศนZ หน]วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข1อง 

ช]องทางการจัดจำหน]ายใหม] เช]น 

การใช1 Platform Economy 

2) สร1างตราสินค1า (Brand) ท่ีต1อง

เน1นคุณภาพเปfนหัวใจสำคัญเพ่ือ

สร1างความเช่ือม่ันในตราสินค1า 

(Trust) 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง 

6. การบริโภคลดลง

เพราะรายได1ลดเน่ืองการ

ว]างงาน 

 เร]งใช1นโยบายการคลังเพ่ือการกระตุ1น

เศรษฐกิจโดยงบประมาณท่ีใช1ต1องเน1น

ทำนโยบายเพ่ือให1เกิดการจ1างงานใน

ภาคการผลิตแท1จริง 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงเกษตร

และสหกรณZ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการท]องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย 

และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง 

7. การลงทุน

ภายในประเทศลดลง

เพราะ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ชะลอตัว 

 1) ปรับปรุง เช่ือมโยง และเร]งสร1าง

โครงสร1างพ้ืนฐาน (ท้ัง Hardware 

และ Software) 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงการคลัง 

กระทรวงคมนาคม สำนักงาน
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2) ใช1มาตรการกระตุ1นการลงทุน ท้ัง

ส]งเสริม สนับสนุน และปกปçอง

การลงทุน 

3) พัฒนาทักษะของแรงงานท้ังใน

ลักษณะของการสร1างทักษะใหม] 

(Re-skill) และ/หรือ เพ่ิมพูน

ทักษะเดิม (Up-skill) 

4) ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ และ

กติกาต]างๆ ด1วยกระบวนการ 

Regulatory Guillotine 

คณะกรรมการส]งเสริมการลงทุน 

กระทรวงยุติธรรม สำนัก

นายกรัฐมนตรี 

 

8. การลงทุนจาก

ต]างประเทศ (FDI) ท่ี

ลดลง เพราะ  

ขาดความสามารถ

ทางการแข]งขัน 

วางตำแหน]งประเทศไทยให1พร1อมเปfน

พันธมิตรกับทุกประเทศ โดยเน1น

หลักการแสวงหาผลประโยชนZร]วมกัน 

ท้ังน้ีต1องแยกมิติความสัมพันธZระหว]าง

ประเทศให1ชัดเจนว]าในแต]ละมิติจะมี

ความสัมพันธZกับประเทศใดในทิศทาง

ใด 

1) ปรับปรุง เช่ือมโยง และเร]งสร1าง

โครงสร1างพ้ืนฐาน (ท้ัง Hardware 

และ Software) 

2) ใช1มาตรการกระตุ1นการลงทุน ท้ัง

ส]งเสริม สนับสนุน และปกปçอง

การลงทุน 

3) พัฒนาทักษะของแรงงานท้ังใน

ลักษณะของการสร1างทักษะใหม] 

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

กระทรวงการต]างประเทศ กระทรวง

พาณิชยZ กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงการคลัง 

กระทรวงคมนาคม สำนักงาน

คณะกรรมการส]งเสริมการลงทุน 
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(Re-skill) และ/หรือ เพ่ิมพูน

ทักษะเดิม (Up-skill) 

4) ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ และ

กติกาต]างๆ ด1วยกระบวนการ 

Regulatory Guillotine 

 

กระทรวงยุติธรรม สำนัก

นายกรัฐมนตรี 

9. โควิด-19 ทำให1การ

โยกย1ายแรงงานต]างด1าว

กลับท1องถ่ิน  

ขาดแรงงาน 

 1) เร]งใช1นโยบายการคลังเพ่ือการ

กระตุ1นเศรษฐกิจโดยงบประมาณ

ท่ีใช1ต1องเน1นทำนโยบายเพ่ือให1เกิด

การจ1างงานในภาคการผลิตแท1จริง 

2) พัฒนาทักษะของแรงงานท้ังใน

ลักษณะของการสร1างทักษะใหม] 

(Re-skill) และ/หรือ เพ่ิมพูน

ทักษะเดิม (Up-skill) 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงเกษตร

และสหกรณZ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการท]องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย 

และนวัตกรรม กระทรวงการคลัง 

10. โควิด-19 ทำให1การ

โยกย1ายแรงงานไทยกลับ

ท1องถ่ิน  

 1) เร]งใช1นโยบายการคลังเพ่ือการ

กระตุ1นเศรษฐกิจโดยงบประมาณ

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงเกษตร

และสหกรณZ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการท]องเท่ียวและกีฬา 
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สภาพคล]องท่ีเคยไหลเข1า

ลดลง 

ท่ีใช1ต1องเน1นทำนโยบายเพ่ือให1เกิด

การจ1างงานในภาคการผลิตแท1จริง 

2) พัฒนาทักษะของแรงงานท้ังใน

ลักษณะของการสร1างทักษะใหม] 

(Re-skill) และ/หรือ เพ่ิมพูน

ทักษะเดิม (Up-skill) 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย 

และนวัตกรรม กระทรวงการคลัง 

11. พ่ึงพานโยบายการ

คลังในการชับเคล่ือน

เศรษฐกิจ ในระยะส้ัน 

อาจนำไปสู]กับดักในการ

ใช1นโยบายเศรษฐกิจมห

ภาค 

 1) เร]งใช1นโยบายการคลังเพ่ือการ

กระตุ1นเศรษฐกิจโดยงบประมาณ

ท่ีใช1ต1องเน1นทำนโยบายเพ่ือให1เกิด

การจ1างงานในภาคการผลิตแท1จริง 

2) ปรับปรุงกฎเกณฑZเก่ียวกับเพดาน

การก]อหน้ีสาธารณะ โดยเน1น

ประสิทธิภาพในการจัดหารายได1

ในอนาคตเปfนเปçาหมาย แทนท่ี

สัดส]วนหน้ีสาธารณะต]อมูลค]า

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 

ระยะส้ัน กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงเกษตร

และสหกรณZ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการท]องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย 

และนวัตกรรม กระทรวงการคลัง 
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12. เพดานในการก]อหน้ี

สาธารณะ 

 ปรับปรุงกฎเกณฑZเก่ียวกับเพดานการ

ก]อหน้ีสาธารณะ บังคับใช1 พรบ.วินัย

การคลัง โดยเน1นประสิทธิภาพในการ

จัดหารายได1ในอนาคตเปfนเปçาหมาย 

แทนท่ีสัดส]วนหน้ีสาธารณะต]อมูลค]า

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 

ระยะส้ัน กระทรวงการคลัง 

13. ต1นทุนในการปรับตัว

เพ่ือเข1าสู]ปทัสฐานใหม] 

(New Social Norms) 

สูงจนเกินไป และส]งผล

กระทบต]อสังคม 

เปล่ียนทัศนคติ (Mindset) ในการปกปçองผลประโยชนZของประเทศ โดยความ

เข1าใจสภาพความเปfนจริงของสังคมไทยมากข้ึน 

ระยะส้ัน กระทรวงการต]างประเทศ กระทรวง

พาณิชยZ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย 

และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 

14. ไม]อาจใช1ประโยชนZ

จากช]องทางการจัด

จำหน]าย  

Online ได1อย]างมี

ประสิทธิภาพ 

 1) เน1นการสร1างตลาดใหม] โดยตลาด

ใหม]อาจหมายถึง ประเทศเดิมแต]

เปfนเมืองใหม] หรือเปfนกลุ]มลูกค1า

กลุ]มใหม] หรือ เปfนตลาดเดิมแต]ใช1

ช]องทางการจัดจำหน]ายใหม] เช]น 

การใช1 Platform Economy 

2) ต1องสร1างอำนาจต]อรองเพ่ือให1

เข1าถึงฐานข1อมูลและการวิเคราะหZ

 กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรZ วิจัย และนวัตกรรม 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 
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ข1อมูลเพ่ือรับทราบความต1องการ

แท1จริง (Intelligence and 

Insight) จากผู1ให1บริการ 

Platform 

15. สภาพคล]องไหลออก

นอกระบบเน่ืองจาก

ผู1บริโภค 

เปล่ียนพฤติกรรมซ้ือของ 

Online 

 1) เน1นการสร1างตลาดใหม] โดยตลาด

ใหม]อาจหมายถึง ประเทศเดิมแต]เปfน

เมืองใหม] หรือเปfนกลุ]มลูกค1ากลุ]มใหม] 

หรือ เปfนตลาดเดิมแต]ใช1ช]องทางการ

จัดจำหน]ายใหม] เช]น การใช1 Platform 

Economy โดยต1องสร1างอำนาจ

ต]อรองเพ่ือให1เข1าถึงฐานข1อมูลและการ

วิเคราะหZข1อมูลเพ่ือรับทราบความ

ต1องการแท1จริง (Intelligence and 

Insight) จากผู1ให1บริการ Platform 

2) การปรับปรุงข1อกฎหมายท่ีเอ้ือให1ผู1

ประกอบภายในประเทศสามารถ

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรZ วิจัย และนวัตกรรม 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม สำนักนายกรัฐมนตรี 
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ประเด็นเปราะบาง ข1อเสนอแนะทางด1านภูมิรัฐศาสตรZ ข1อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรZ ฉากทัศนZ หน]วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข1อง 

แข]งขัน กับเจ1าของ platform ราย

ใหญ]จากต]างชาติได1 

3) สำหรับข1อมูลความต1องการของ

ผู1บริโภคจาก big data รัฐต1อง

ปรับปรุงกฎหมายให1เจ1าของplatform 

ต1องเปóดเผยข1อมูลเพ่ือปçองกันการ

ผูกขาดของข1อมูลและการขายสินค1า 

Online 

4) วางระบบ/โครงสร1างพ้ืนฐานการ

จำหน]ายออนไลนZ เพ่ือนำกิจกรรม

การค1าเข1าสู]ระบบให1มากท่ีสุด 

16. ผู1ผลิตยังไม]มีความ

เข1าใจอย]างลึกซ้ึงว]า 

ความต1องการแท1จริงของ

ผู1บริโภคต1องการอะไร 

 1) ส]งเสริมให1ผู1ประกอบการเรียนรู1ท่ี

จะพัฒนาผลผลิตของตนให1

สอดคล1องกับความต1องการแท1จริง

ของผู1บริโภค 

2) สร1างมาตรฐานการผลิตสินค1าและ

บริการของไทยให1สามารถ

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงเกษตร

และสหกรณZ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการท]องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย และ
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เทียบเคียงได1กับมาตรฐาน

นานาชาติ  

3) การใช1 Platform Economy โดย

ต1องสร1างอำนาจต]อรองเพ่ือให1

เข1าถึงฐานข1อมูลและการวิเคราะหZ

ข1อมูลเพ่ือรับทราบความต1องการ

แท1จริง (Intelligence and 

Insight) จากผู1ให1บริการ 

Platform 

4) สร1างนโยบายท่ีสนับสนุน

ผู1ประกอบการทุกภาคส]วนเช]น 

การวิจัยข1อมูลความต1องการของ

ตลาดเพ่ือให1ผู1ประกอบการโย

เฉพาะรายย]อยและกลาง Startup 

ฯลฯ มีความรู1 ความเข1าใจในความ

ต1องการของตลอดและมีศักยภาพ

ในการผลิตสินค1ามาตอบสนองได1 

ลดความเหล่ือมล้ำ กระจายรายได1 

นวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจ และสังคม 
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ประเด็นเปราะบาง ข1อเสนอแนะทางด1านภูมิรัฐศาสตรZ ข1อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรZ ฉากทัศนZ หน]วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข1อง 

17. โครงสร1างทาง

เศรษฐกิจเปล่ียนและ 

ภาคการผลิตไม]สามารถ

ปรับตัวได1ทัน 

 ต1องนำเอาหลักการของเปçาหมายการ

พัฒนาอย]างยืน (Sustainable 

Development Goals 2030) และ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตZใช1ในทุกกระบวนการของภาค

การผลิต 

ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

 

ทุกหน]วยงานภาครัฐ 

 

18. ประเทศไทยถูก

กดดันให1เลือกข1างในเวที

ระหว]างประเทศ 

1) วางตำแหน]งประเทศไทยให1พร1อม

เปfนพันธมิตรกับทุกประเทศ โดย

เน1นหลักการแสวงหา

ผลประโยชนZร]วมกัน ท้ังน้ีต1อง

แยกมิติความสัมพันธZระหว]าง

ประเทศให1ชัดเจนว]าในแต]ละมิติ

จะมีความสัมพันธZกับประเทศใด

ในทิศทางใด  

2) วางตำแหน]งประเทศไทยให1เปfน

มิตรกับทุกประเทศ (We seek 

NO Enmity) 

3) รักษาดุลอำนาจอย]างเหมาะสม 

 ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

 

กระทรวงพาณิชยZ กระทรวงการ

ต]างประเทศ กระทรวงกลาโหม 
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ประเด็นเปราะบาง ข1อเสนอแนะทางด1านภูมิรัฐศาสตรZ ข1อเสนอแนะทางเศรษฐศาสตรZ ฉากทัศนZ หน]วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข1อง 

19. ประเทศไทยประเมิน

ค]าตนเองต่ำในเวที 

ระหว]างประเทศ

โดยเฉพาะกับมหาอำนาจ 

ประเทศไทยต1องให1ความสำคัญใน

อันดับสูงสุด และมีบทบาทนำในเวที

ประชาคมอาเซียน เน1นการสร1าง

อำนาจละมุน (Soft Power) ผ]านการ

เช่ือมโยงและสร1างความสัมพันธZด1าน

วัฒนธรรม การท]องเท่ียว กีฬา 

การศึกษา หรือประเด็นทางสังคมอ่ืนๆ 

ท่ีไทยได1รับการยอมรับในเวที

นานาชาติ 

 ระยะส้ัน และ

ระยะกลาง 

 

กระทรวงการต]างประเทศ 

กระทรวงกลาโหม กระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรZ วิจัย และ

นวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการท]องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงวัฒนธรรม 
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3.3 ข%อเสนอแนะทางนโยบายและข%อเสนอแนะต4อภาคเอกชนต4อ 4 อุตสาหกรรมนำร4อง 

นอกเหนือจากการปลดล็อคแก4ป5ญหาในเชิงนโยบาย 19 จุด ท่ีจำแนกเปEน 9 ชุดความท4าทาย 

คณะผู4วิจัยได4เพ่ิมเติมข4อเสนอแนะให4ภาคเอกชน และผู4มีสSวนได4สSวนเสียควรพิจารณาถึงการสSงเสริม สนับสนุน 

และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และดำเนินธุรกิจของอีก 4 อุตสาหกรรมหลัก อันได4แกS อุตสาหกรรม

เกษตร (Agro-Industry)  อุตสาหกรรมการทSองเท่ียว และการเสริมสร4างสุขภาพ (Tourism and Wellness 

Industry) อุตสาหกรรมความคิดสร4างสรรคn (Creative Industry) และ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High-

Technology-Industry) เพ่ือการบรรลุเปtาหมายให4ประเทศสามารถอยูSรอดอยSางย่ังยืนได4ในระยะส้ันและระยะ

กลาง โดยข4อเสนอแนะสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับ 4 อุตสาหกรรมน้ี 

 อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry) 

จากการวิเคราะหnป5ญหาท่ีเกิดข้ึนจากฉากทัศนnท้ังสภาวะทางภูมิรัฐศาสตรn และประเด็นการ

เปล่ียนแปลงของโลก อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจะเปEนอุตสาหกรรมท่ีแก4ป5ญหาดังกลSาวในระยะส้ันได4 ท้ัง

ป5ญหาท่ีเกิดจาก สSงออกไมSได4 เน่ืองจากหSวงโซSอุปทานระดับโลกหยุดชะงัก สSงออกไมSได4เพราะอุปสงคnลดลงใน

ระยะส้ัน และสSงออกไมSได4เพราะสินค4าและบริการท่ีผลิตขาดความสามารถทางการแขSงขัน ท้ังน้ีเพราะไทยมี

ศักยภาพในการผลิตสินค4าท่ีมีคุณภาพตรงความต4องการของตลาดตSางประเทศ นอกจากน้ันยังเปEนอุตสาหกรรม

ท่ีจะบรรเทาป5ญหาท่ีเกิดจาก COVID19 

ตัวยSางหน่ึงท่ีสนับสนุนเกิดการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคตสามารถอ4างอิงได4จาก 

ข4อคิดของ นายอลงกรณn พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวSาการกระทรวงเกษตรและสหกรณn ในโครงการ 

“RESTART THAILAND เกษตร 4.0 พลิกฟÜáนฐานรากประเทศไทย”  ท่ีต4องปรับเปล่ียนรูปแบบ (reshape) และ

ต4องการการเร่ิมต4นใหมS (reset) โดยการออกแบบเกษตรภาคการเกษตรในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จึงต4องทำพร4อม

กันในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย (area based) คือ ท้ัง 77 จังหวัด และต4องพิจารณาในทุกมิติ (agenda based) 

โดย ป5จจัยท่ีต4องคำนึงถึงได4แกS บริบทโลก 2020 (Global Megatrend 2020) COVID 19 ท่ีทำให4เกิดเศรษฐกิจ

ชะงักงันและถดถอย และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู4บริโภค เปEนชีวิตใหมS (New Normal) รูปแบบการใช4

ชีวิตเปล่ียนแปลงไปอยSางทันที และทำให4ภาคการผลิตบางภาคเติบโตข้ึนอยSางฉับพลัน อาทิ อาหารสำเร็จรูป

และบริการสSงอาหาร (food delivery)  ความม่ันคงทางอาหาร (food security) ความปลอดภัยของอาหาร 

(Food Safety) และความรู4ในการเลือกบริโภคอาหารท่ีถูกสุขอนามัย (Food Education) อีกท้ังการเกิดข้ึน

ของเมือง (Urbanization) ประชากรอาศัยอยูSในเมืองและมีแนวโน4มจะมากข้ึน ทำให4ขาดแรงงานการผลิตใน

ภาคเกษตร คนรุSนใหมSไมSมีความสนใจ แตSในวิกฤตการณnท่ีเกิดข้ึนทำให4คนหนีจากเมืองกลับไปสูSชนบทและภาค

เกษตรเพ่ือความอยูSรอด แตSวิกฤตโควิดไมSใชSวิกฤตระยะส้ันท่ีจะฟÜáนตัวได4เร็ว และเช่ือวSาไวรัสตัวน้ีจะอยูSอีกนาน 

แม4วSาสถานการณn COVID19 กSอให4เกิดป5ญหาการลดลงของการสSงออก และผลตSอหSวงโซSการผลิต

ระหวSางประเทศ แตSอุตสาหกรรมการเกษตรกลับได4รับผลกระทบน4อย และเปEนอุตสาหกรรมท่ีสามารถปรับตัว
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ได4เร็ว พบได4วSาผลกระทบตSอเศรษฐกิจติดลบในแทบทุกภาคสSวนยกเว4นอุตสาหกรรมการเกษตร สัดสSวนสินต4า

เกษตรตSอมูลคSาสSงออกรวมของไทยในระยะแรกท่ี COVID19 ได4สร4างป5ญหาข้ึนในต4นปï 2563 โดยมีผลิตภัณฑn

ท่ีสSวออกเพ่ิมข้ึนได4แกS ไกSสดแชSแข็ง อาหารทะเลกระปòอง และอาหารสัตวnเล้ียง 

ข4อเสนอแนะจากงานศึกษาในอดีต ภาคการเกษตรจึงต4องมีการออกแบบใหมS เชิงโครงสร4าง ระบบหรือ

มิติตSาง ๆ จึงเกิดเปEน ผสมผสาน 4 มิติ เกษตร 4 ช้ัน 4 ชนิด โดยเกษตรมี 4 ช้ัน 1.เกษตรพอเพียง เปEนเกษตร

รายยSอย 2.เกษตรพาณิชยn 3.เกษตรอุตสาหกรรม 4.เกษตรสSงออก และเกษตรมี 4 ชนิด 1.เกษตรอาหาร 2.

เกษตรพลังงาน 3.เกษตรทSองเท่ียว 4.เกษตรสุขภาพ ท่ีต4องประกอบ ได4แกSองคnความรู4 เทคโนโลยี และภูมิ

ป5ญญา ขับเคล่ือนแบบบูรณาศาสตรn ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน มีการ Reskill & 

upskill ทรัพยากรมนุษยn  

การนำนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 จะหมายถึง Greenovation  มีการจัดต้ัง Agritech & 

innovation center (AIC) ครบท้ัง 77 จังหวัด ปฏิรูปกระทรวงเกษตรให4เปEนกระทรวงเทคโนโลยี จัดต้ัง 

National Agriculture Big Data Center (NABC) โดยมีแนวคิดท่ีจะใช4 AI และ blockchain พัฒนา mobile 

application เพ่ือเกษตรกรNational portal : กระทรวงเกษตรจะนำ 22 หนSวยงานในสังกัดเข4าสูS National 

citizen service portal เปEนการบูรณาการออนไลนnให4แกSประชาชน และจะทำ biz portal , foreign portal 

ไปด4วย Agriculture Productivity center : มีการต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 

และคณะกรรมการบริหารศูนยnเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (A.I.C) 

การนำนโยบายตลาดนำการผลิต : ท้ังรูปแบบ offline to online , แพลตฟอรnมท้ังในและตSางประเทศ 

จากระบบ supply Side approach ปลูกตามกระแส เกิดภาวะล4นตลาดและเกษตรกรเปEนหน้ี ในป5จจุบันต4อง

เปล่ียนเปEน Demand Side approach ปลูกพืชท่ีทดแทนการนำเข4า เชSน ข4าวโพด โกโก4 เปEนต4น และเพ่ิม 

ผลผลิตตSอพ้ืนท่ี และมีการตSอเช่ือม Online-to-Offline (O2O)  

การสนับสนุนนโยบายโลจิสติกสnเกษตร  Zero kilometer ผลิตท่ีไหนขายท่ีน่ัน โดยมีการจัดการโดย 

AIC ท4องถ่ิน/จังหวัด ทำให4ผู4ผลิตเรียนรู4วSาความต4องการในจังหวัดหรือในพ้ืนท่ีมีมากแคSไหน และผลิตให4

ตอบสนองความต4องการ 3D Delivery platform (สหกรณn/Express/Last mile/food delivery) วางระบบ

กระจายสินค4า โดยผSานสหกรณnท่ีอยูSในแหลSงผลิต ซ่ึงจะเปEนท้ังจุดรวบรวมผลผลิต เปEนจุดกระจายสินค4า   

ต4องมีการปฏิรูปกฎหมายท่ีเก่ียวข4องกับการค4าและธุรกิจเกษตร เชSน กฎหมายคุ4มครองเกษตรกร 

กำหนดราคาข้ันต่ำผลผลิตการเกษตรโดยไมSกระทบกับผู4บริโภค เพ่ือให4เกิดการพัฒนาสินค4าใหมSอุตสาหกรรม

การเกษตรท่ีมีมาตราฐานตามท่ีผู4บริโภคประสงคn เน่ืองจากยุคหลังโควิดคนในโลกจะคำนึงถึงเร่ืองสุขภาพมาก

ข้ึน  โดยต4องให4ได4มาตรฐานไมSวSาจะเปEน GAP , GMP , Traceability , Halal และ Covid-Free (คือการรวม

ทุกมาตรฐานท่ีไทยต้ังใจริเร่ิม)  โดยเฉพาะฮาลาล ได4มีการต้ังคณะกรรมการสSงเสริมสินค4าและผลผลิตเกษตร

มาตรฐาน “ฮาลาล” การแก4ป5ญหาการผูกขาดและความเหล่ือมล้ำของเกษตรรายยSอย (small scale farmer) 

ในทัศนะของ รศ.ดร.นิพนธn พัวพงศกร ดํารงตําแหนSง นักวิชาการเกียรติคุณ ของสถาบันวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ส่ิงท่ีประเทศไทยต4องเรSงสร4างคือ “เกษตรอัจฉริยะ” คือ การใช4ความรู4ด4าน
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เทคโนโลยี และข4อมูล มาชSวยการวางแผนการผลิต จำหนSาย และเอ้ือประโยชนnตSอการทำการเกษตรของ

เกษตรกร เชSน เทคโนโลยีท่ีสามารถบอกได4วSาต4องผลิตอยSางไรจึงจะได4ผลผลิตประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ใช4ปุòยน4อย 

ได4ผลผลิตจำนวนมาก ส้ินค4าใดมีราคาตลาดดีท่ีสุด  เกษตรอัจฉริยะจึงต4องประกอบไปด4วยเทคโนโลยีท่ีสามารถ

เก็บข4อมูลและประมวลผลได4 เชSน การเก็บข4อมูลสภาพภูมิอากาศจากดาวเทียม และมีระบบประมวลผล Data 

analytics สำเร็จท่ีชSวยเกษตรกรตัดสินใจลงมือเพาะปลูกอยSางได4ผลและเหมาะสมท่ีสุด  โดยเบ้ืองหลังความรู4

ของเกษตรอัจฉริยะ การเปล่ียนแปลงทางด4านเทคโนโลยีชีวภาพเปEนตัวแปรสำคัญ และเช่ือวSาโลกกำลังเข4าสูS

การปฏิวัติเขียวรอบท่ี 2 โดยการใช4ความรู4ของเทคโนโลยีชีวภาพ 
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อุตสาหกรรมการท<องเท่ียว และการเสริมสรFางสุขภาพ Tourism and Wellness Industry  

การทSองเท่ียวเปEนภาคบริการท่ีได4รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของโรคระบาดใหมS COVID19 

เปEนอยSางมากซ่ึงมีผลกระทบตSอรายได4จากนักทSองเท่ียวตSางชาติและนักทSองเท่ียวท่ีเดินทางภายในประเทศท้ังน้ี

เพราะสถานการณnของโรคระบาดทำให4 การเดินทางหยุดชะงักลง และมีผลตSออุตสาหกรรมตSอเน่ือง ไมSวSาจะ

เปEนท่ีพัก ร4านอาหาร แหลSงบันเทิง และสร4างป5ญหาตSอการตกงาน อุตสาหกรรมการทSองเท่ียวน้ีมิได4หมายถึง

เพียงแตSการเดินทางมาทSองเท่ียวเทSาน้ัน แตSยังรวมถึงการเดินทางเพ่ือมารับบริการทางสุขภาพอีกด4วย หากมี

การปรับตัวในระยะส้ันท่ีเหมาะสมอุตสาหกรรมการทSองเท่ียวยังสามารถเปEนแหลSงสร4างรายได4ให4กับประเทศ

และกSอให4เกิดการจ4างงาน ท้ังน้ีต4องมีการยกระดับและปรับปรุงอุตสาหกรรมการให4บริการท่ีเหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงในความปกติใหมS (New Normal) ป5จจัยสนับสนุนท่ีนSาจะชSวยให4ธุรกิจทSองเท่ียวดีข้ึนในปïหน4า 

ได4แกS ภาพลักษณnท่ีดีของสาธารณสุขแหลSงธรรมชาติฟÜáนตัวอยSางสวยงาม และไทยยังเปEนแหลSงทSองเท่ียวท่ีผู4คน

ยังค4นหา ท้ังน้ีการทSองเท่ียวเชิงสุขภาพเปEนหัวจักรในการทSองเท่ียวไทย ของกลุSมคนรายได4ดี รองรับความปกติ

ใหมS การทSองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ มีนักทSองเท่ียวเข4ามาใช4บริการ 3.6 ล4านคร้ัง ในปï 2019 ทำรายได4 41,000 ล4าน 

กSอให4เกิดการจ4างงาน 9,195 คน การทSองเท่ียวเชิงสุขภาพ หรือ wellness มีนักทSองเท่ียวเข4ามาใช4บริการ 12.5 

ล4านคร้ัง 409,200ล4านบาท  (ธวัชชัย เศรษฐจินดา ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค4าไทย) 

ตลาดกลุSมเปtาหมาย กลุSมคนไทยจะมีความสำคัญมากข้ึน เพราะความสำเร็จของการฟÜáนฟูตลาดจะ

ข้ึนกับความสำเร็จท่ีทำให4คนไทยทุกกลุSมในประเทศเดินทางด4วยความเช่ือม่ัน และเปEนการสSงสัญญาณไปยัง

ตลาดตSางประเทศ ในกรณีของนักทSองเท่ียวตSางประเทศน้ันมีการคัดเลือกนักทSองเท่ียวกลุSมสุขภาพดี อาจต4องมี

ใบรับรองแพทยnในการเดินทาง นักทSองเท่ียวทุกกลุSมต4องทำการจองการเดินทางลSวงหน4าในทุกประเภท ท้ังน้ี

การเป®ดพ้ืนท่ีให4กับนักทSองเท่ียวตSางชาติมาเยือนจะต4องได4รับการยอมรับจากประชาชนในท4องถ่ินเพ่ือลดป5ญหา

ความขัดแย4งท่ีอาจจะเกิดข้ึน และในระยะเบ้ืองต4นอาจจะต4องมีการจำกัดบริเวณการเดินทางของนักทSองเท่ียว

ใหมSท่ีมาจากตSางประเทศ 

 โอกาสอีกสSวนหน่ึงของการทSองเท่ียวคือการรับนักทSองเท่ียวมาพำนักในระยะยาว โดยเฉพาะ

ชาวตSางชาติผู4สูงวัยและมีกำลังจSายสูงเพ่ือท่ีจะ หลีกเล่ียงโรคระบาดใหมSในพ้ืนท่ีของตัวเอง และมาใช4ชีวิตใน

ประเทศไทยในกรณีน้ีจะต4องมีการกักตัวตามมาตรฐานนานาชาติ ซ่ึงการพำนักในระยะยาวดังกลSาวจะกSอให4เกิด

การจ4างงาน และการใช4ประโยชนnจากโรงแรมท่ีป5จจุบันมีอุปทานเหลือ  

ประเด็นท่ีต4องคำนึงถึงคือ พ้ืนท่ีตSาง ๆ เป®ดรับนักทSองเท่ียวได4ในจำนวนท่ีไมSเทSากัน สSงผลตSอ

นักทSองเท่ียวท่ีต4องข4ามพ้ืนท่ีและการออกแบบเส4นทางการทSองเท่ียว การเดินทางจะมีลักษณะตSางตอบแทน

ระหวSางพ้ืนท่ีและเปEนจุดเร่ิมต4นของการเดินทางท่ีปลอดภัยในพ้ืนท่ีตSางๆ เปEนการสร4างความเช่ือม่ันจากจุด

เล็กๆ กSอนท่ีจะขยายวงกว4างตSอไป การบริหารจัดการในเชิงพ้ืนท่ี ของธรรมชาติและชุมชน จากการท่ีสามารถ

กำหนดจำนวนนักท4องเท่ียวในพ้ืนท่ีได4 เปEนโอกาสท่ีจะสร4างสมดุลในมิติ เศรษฐกิจและส่ิงแวดล4อมได4 การ
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ยกระดับคุณภาพของการให4บริการ โดยเฉพาะในเร่ืองสุขอนามัย และรูปแบบกิจกรรมเปล่ียนไปเพราะต4องอยูS

ภายใต4 social distancing จึงเน4นการส4รางรายได4ในพ้ืนท่ีมากกวSา 

ในสSวนการให4บริการทางการแพทยn บางโรงพยาบาลได4มีการปรับตัวไปแล4วโดยรSวมกับโรงแรม เปล่ียน

โรงแรมในเครือเปEน Alternative State Quarantine สำหรับผู4เดินทางกลับจากตSางประเทศแล4วไมSต4องการกัก

ตัวในสถานท่ีท่ีรัฐจัดให4 และมีมาตรฐานด4านการดูแล ด4านความปลอดภัยท่ีเหมาะสม Alternative hospital 

Quarantine ให4เปEนสถานท่ี Quarantine ในตัวสำหรับผู4รับบริการจากตSางประเทศท่ีเข4ามาเพ่ือทำการรักษา

โรคอ่ืน แตSต4องกักตัวตามมาตรการของรัฐ ก็สามารถเข4ารับการรักษาและรับการกักตัวไปพร4อมกันได4 มีการใช4

อุปกรณnเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวก หุSนยนตรn Healthy BOT เพ่ือสSงยา อาหาร และพูดคุยกับแพทยnผSานจอ

ของหุSนได4 ท้ังหมดน้ีเพ่ือลดการสัมผัสกับผู4รับบริการ ลดโอกาสเส่ียงแพรSกระจายของเช้ือโรค Telemedicine มี

การใช4 Application แบบ Virtual คือ สามารถรับคำปรึกษาและวินิจฉัยจากแพทยnผSานออนไลนnได4  

จากการสัมภาษณn คุณ นภัส เปาโรหิตยn ประธานเจ4าหน4าฝ́ายการตลาด (Chief Marketing Officer: 

CMO) เครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎรn ไทยเปEนท่ีรักษาพยาบาลท่ีดูแลดี มีราคาถูก ให4เปEนมุมมองใหมSวSาไทยเปEน

ท่ีให4บริการท่ีมีคุณคSา สSงมอบการบริการทางการแพทยnและการบริบาลท่ีมีคุณคSา มีความเข4มข4นท่ีแตกตSางจาก

ประเทศอ่ืน 

• การดูแลแบบ from illness to wellness ดูแลสุขภาพเชิงปtองกัน จากสถานการณnโควิดทำให4พบวSา

กลุSมผู4ป́วยท่ีมีความเส่ียงสูงหรือได4รับผลกระทบมาก คือกลุSมผู4ท่ีมีอาการซับซ4อนของรSางกาย มีโรค

ประจำตัว ฉะน้ันการดูแลสุขภาพในเชิงรุก/เชิงปtองกัน จึงมีความสำคัญ และให4การดูแลเพ่ือปรับชSวง

อายุให4ยาวข้ึน เชSน การดูแลสุขภาพเชิงปtองกัน การทำนายจากยีนสnวSาผู4รับบริการมีสิทธิจะป́วยเปEน

โรคอะไรได4บ4าง   

• นำ AI และ Robotic เข4ามาใช4 มีระบบการแพทยnแมSนยำสำหรับการรักษาแบบเฉพาะเจาะจง มีแลป

เพ่ือการวิเคราะหnวิจัยให4แมSนยำและถูกต4องมากข้ึน 

• การสร4างความรSวมมือระหวSางโรงแรมและโรงพยาบาล เปEน wellness retreat โดยมีการดูแลและ

บริการในแบบ Hostel , Resort การพักผSอนเพ่ือผSอนคลาย รSวมกับ การดูแลเชิงสุขภาพ  

• การดูแลต้ังแตSข้ัน prevention ไปจนถึง rehabilitation 

 

ป5จจัยของความสำเร็จ ในด4าน medical tourism หลัง COVID19 คือ ความรSวมมือภายในประเทศ 

ระหวSางองคnกรท่ีเก่ียวข4อง โรงพยาบาลท้ังภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนแพทยn เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทางการแพทยn ศักยภาพของโรงพยาบาล โดยความรSวมมือจะประกอบไปด4วย การถSายทอดความรู4 แลกเปล่ียน 

know how ระหวSางกัน และการรSวมมือแบบพหุภาคีระหวSางโรงพยาบาลเพ่ือเป®ดศูนยnการรักษาเฉพาะทาง   
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Wellness Resort อีกทางเลือกหน่ึง สามารถเป®ดประสบการณnท่ีพักแบบผสมผสาน (resort mix) 

ระหวSาง การแพทยnแผนโบราณ การแพทยnสมัยใหมS การแพทยnชะลอวัย และการแพทยnเชิงปtองกัน และมี

โปรแกรมการ retreat ท่ีพ่ึงพาองคnประกอบ 2 ประการ วิทยาศาสตรn สามารถให4คำแนะนำท่ีมีหลัก

วิทยาศาสตรnอ4างอิงได4 และPersonalize กับ lifestyle ให4แกSผู4รับบริการ วSาควรดูแลสุขภาพอยSางไรโดยไมSต4อง

เปล่ียนหรือกระทบรูปแบบวิถีชีวิตเดิมท่ีผู4รับบริการต4องการหรือเคยชินจนเกินไป จะชSวยตSอยอดธุรกิจ 

medical tourism ของไทยได4 
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อุตสาหกรรมความคิดสรFางสรรคS (Creative Industry) 

 การพัฒนาอุตสากรรมความคิดสร4างสรรคnเปEนการตอบโจทยnระยะยาวเพ่ือวางรากฐานให4ประเทศไทย

สามารถเติบโตได4อยSางย่ังยืน ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรท่ีดีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร4างสรรคn 

โดยเฉพาะอยSางย่ิง อาหาร ละคร ภาพยนตรn ศิลปะการตSอสู4 ลักษณะนิสัยของคนไทย ท่ีมีสSวนสำคัญในการสร4าง 

“ความนิยมไทย” ในระดับโลก ในระดับชาติ รัฐบาลได4กำหนดให4การพัฒนาอุตสาหกรรมสร4างสรรคnเปEนสSวน

หน่ึงของยุทธศาสตรnชาติด4านการสร4างความสามารถในการแขSงขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ 

ฉบับท่ี 12 และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดยอุตสาหกรรมสร4างสรรคnในประเทศ แบSงออกได4เปEน 4 กลุSม

อุตสาหกรรมหลัก 12 อุตสาหกรรมยSอย และ 3 สาขาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข4อง โดยจัดกลุSมดังน้ี 

 

กลุSมอุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรม ความเก่ียวข4องกับอุตสาหกรรม

สร4างสรรคn 

มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural 

Heritage) 

อุตสาหกรรมหัตถกรรมไทย 

อุตสาหกรรมอาหารไทย 

อุตสาหกรรมแพทยnแผนไทย 

อุตสาหกรรมการทSองเท่ียวเชิง

สร4างสรรคn 

อุตสาหกรรมยSอย 

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข4อง 

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข4อง 

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข4อง 

ศิลปะ (Arts) อุตสาหกรรมศิลปะการแสดงไทย 

อุตสาหกรรมทัศนศิลป̈ไทย 

อุตสาหกรรมยSอย 

อุตสาหกรรมยSอย 

ส่ือสมัยใหมS (Media) ธุรกิจแพรSภาพและกระจายเสียงไทย 

อุตสาหกรรมดนตรีของไทย 

อุตสาหกรรมภาพยนตรnไทย 

อุตสาหกรรมการพิมพnไทย 

อุตสาหกรรมยSอย 

อุตสาหกรรมยSอย 

อุตสาหกรรมยSอย 

อุตสาหกรรมยSอย 

งานสร4างสรรคnและออกแบบ 

(Functional Creation) 

อุตสาหกรรมการออกแบบไทย 

อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย 

อุตสาหกรรมยSอย 

อุตสาหกรรมยSอย 
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ธุรกิจการให4บริการด4าน

สถาป5ตยกรรมไทย 

อุตสาหกรรมโฆษณาไทย 

อุตสาหกรรมซอฟตnแวรnไทย 

อุตสาหกรรมยSอย 

 

อุตสาหกรรมยSอย 

อุตสาหกรรมยSอย 

 

 

กลุSมอุตสาหกรรมหลักข4างต4นทั้ง 4 ประเภท จะมีกลุSมอุตสาหกรรม 2 กลุSม คือ กลุSมสื่อสมัยใหมS 

(Media) และกลุ Sมงานสร4างสรรคnและออกแบบ (Functional Creation) ที ่จัดอยู Sในกลุ Sม “อุตสาหกรรม

สร4างสรรคnวัฒนธรรม และบริการที ่มีมูลคSาเพิ ่มสูง (Creative, Culture & High Value Services) ที ่เปEน

เครื ่องมือในการขับเคลื ่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจใหมS (New Engines of Growth) ในเวทีโลกถึงแม4

อุตสาหกรรมการออกแบบและกลุSมสื่อสมัยใหมSของไทยยังไมSได4เปEนที่รู 4จักอยSางแพรSหลาย แตSก็ได4รับการ

ยอมรับใน 3 ประเด็น 

ประเด็นแรก ความสามารถด4านการออกแบบ มีผลงานการออกแบบในระดับสากล 

ประเด็นที่สอง ประเทศไทยเปEนแหลSงสSงออกบุคลากร หรือรับจ4างผลิต ในสาขาวิชาชีพแอนิเมชัน 

และคอมพิวเตอรnกราฟ®ก สามารถแบSงประเภทธุรกิจได4เปEน 3 ประเภท คือ ผู4ผลิตงานโดยมีทรัพยnสินทาง

ป5ญญาของตนเอง ผู4รับจ4างผลิตงาน และผู4จัดจำหนSาย นำเข4า และตัวแทนจำหนSาย โดยจากการศึกษาของ

สำนักงานสSงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พบวSาประเทศไทยเปEนแหลSงผลิตงานที่มีมาตรฐานสากล มีบุคลากรคุณภาพ 

ในขณะคSาแรงในการผลิตไมSสูง จึงทำให4ประเทศไทยเปEนแหลSงการผลิตงานแอนิเมชันชั้นนำแหSงหนึ่ง โดย

ประเทศไทยมีแรงงานที่มีฝïมือสูง และมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตแรงงานด4านนี้กวSา 25 สถาบันทั่วประเทศ และ

ผลิตนักศึกษากวSา 2,000 คนตSอปï 

ประเด็นที่สาม คนไทยได4รับการยอมรับจากตSางประเทศเปEนรายบุคคล เห็นได4จากการรับรางวัลตSาง 

ๆ ในระดับสากล แตSจะเปEนการได4รับรางวัลรายบุคคล และ มีแนวโน4มที ่เพิ ่มขึ ้นทุกปï ประกอบไปด4วย 

อุตสาหกรรมการออกแบบสถาป5ตยกรรม เรขศิลป¨ ออกแบบผลิตภัณฑnอุตสาหกรรม และการออกแบบ

นิทรรศการ 

 กลยุทธnสำคัญคือ ประเทศไทยต4องรู4จัก Branding Thailand และใช4ทรัพยากร Soft Power ที่ตัวเอง

มีผันมาเปEนโอกาส และเปEนพลังให4ได4 หลายประเทศได4หันมาใช4 Soft Power เพื่อเสริมสร4างเสนSหnและอำนาจ

เชิงโน4มน4าว ซึ่งอุตสาหกรรมสร4างสรรคn ของไทยนอกเหนือจากจะสามารถสร4างรายได4ให4แกSประเทศ ยังเปEน

กลุSมอุตสาหกรรมที่สามารถสSงเสริม Soft Power ของไทยได4ในเวทีโลก ซึ่งจากข4อมูลข4างต4นจะพบวSาประเทศ

ไทยมีภาพรวมทางเศรษฐกิจและศักยภาพการแขSงขันในด4านตSาง ๆ อยูSในเกณฑnที่ดีและสามารถพัฒนาขึ้นไปได4 
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จึงเปEนโอกาสที่ไทยจะสามารถเผยแพรSวัฒนธรรมหรือสร4างความนิยมในภาพลักษณn รวมไปถึงการสร4างแบรนดn

ประเทศไทยให4แข็งแรงมากขึ้นจากฐานที่มีอยูSเดิม โดยแบรนดnประเทศไทยอาจหมายถึง ความเปEนองคnรวมของ

สินค4าและบริการทางวัฒนธรรม ตลอดจนสินค4าอุปโภคบริโภคที ่สื ่อถึงประเทศไทย ซึ ่งจะชSวยสSงเสริม

ผลประโยชนnทางเศรษฐกิจ ช่ือเสียง ความนิยม และบารมี (Charisma) ให4แกSประเทศไทยได4 

 ความโดดเดSนของไทยที่จะชSวยสร4าง Soft Power ประกอบด4วยความเปEนสังคมที่ยืดหยุSนผSอนคลาย 

เป®ดกว4างตSอคนตSางชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย LGBT มีคSาครองชีพที่พอรับได4 มีอาหารริมถนนที่เปEนท่ี

ยอมรับในระดับโลก และยังมีอุตสาหกรรมที่โดดเดSนมากมาย อาทิ อุตสาหกรรมบันเทิงและการออกแบบ 

ภาพยนตรn ละคร รายการโทรทัศนn และโฆษณาสั้น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการทSองเที่ยว และ

อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม เชSน นวดไทย สปาไทย เปEนต4น 

 ในชSวงสถานการณnโรคโควิด-19 นี้ อุตสาหกรรมสร4างสรรคnมี “เนื้อหา” ดี ๆ เพียงอยSางเดียวอาจไมS

เพียงพอ ผู4ประกอบการอาจต4องคำนึงถึงวิธีการนำเสนอ วิธีการขายที่ “อัจฉริยะ (Smart)” มากขึ้นด4วยการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลเข4ามาชSวยลดต4นทุนและเพิ่มชSองทางการสื่อสารและจัดจำหนSาย ซึ่งเปEนแนวโน4มที่เกิดขึ้นท่ัว

โลก เจษฎา ศิวรักษn หัวหน4างานฝ´ายรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธn บริษัท อิริกสัน (ประเทศไทย) จำกัด กลSาววSา 

หลังจากวิกฤตโควิด-19 ทำให4เห็นวSา การอยูSอาศัย-การทำงาน-และการเรียนรู4 (Living-Working-Learning) 

จะไมSแยกขาดจากกัน และจากนี้ตSอไปในอนาคต ทั้งสามกิจกรรมนี้ก็จะรSวมอยูSในสถานที่เดียวกัน เปEนการ

เปล่ียนเข4าสูSยุคดิจิทัลผสมผสาน บริษัทของคนทำงาน คนเรียน ประสบการณnการใช4ชีวิตประจำวันจะเปล่ียนไป 

บริษัทในหลายประเทศพบวSาชSวงโควิดยังสามารถทำงานได4 ประสิทธิภาพไมSได4ลดลง แตSคSาใช4จSายสำนักงาน

ลดลง จึงพบวSาต4องคิดวิธีการทำงานแบบใหมS ทำที่บ4านให4ได4เหมือนทำที่ทำงาน โดยสองสิ่งที่จะต4องไมSหายไป 

ได4แกS 

1) ความรSวมมือ (Collaboration) ทำอยSางไรให4ได4ประสิทธิภาพการทำงานรSวมกันเหมือนตอนอยูSท่ี

ทำงาน 

2) นวัตกรรม (Innovation) บรรยากาศไมSเหมือนกัน ทำอยSางไรให4การทำงานที่บ4านยังคงทำให4เรา

สร4างนวัตกรรมได4เหมือนทำงานรSวมกันในที่ทำงาน เชSน การสร4างบรรยากาศจำลอง บางบริษัทพบวSา การมา

ทำงานตามปกติพนักงานจะต4องมีปฏิสัมพันธnและพูดคุยเรื่องทั่วไป จึงจัดให4มีการปฏิสัมพันธnทางออนไลนnกับ

พนักงานทุก 15 วันโดยไมSต4องเก่ียวข4องกับเร่ืองงาน เพ่ือเรียกคืนบรรยากาศการในท่ีทำงานกลับมา 

ในอนาคตเทคโนโลยีจะเข4ามามีบทบาทตSอ การทำงาน การเรียน การใช4ชีวิตประจำวันไมSได4แยก

สถานที่กัน บ4านหรือ smart living อาจต4องตอบโจทยnการทำงานและการเรียนภายในบ4านไปด4วย เรื่องเหลSาน้ี

อาจสSงผลตSอการสร4างระบบนิเวศท่ีเอ้ือตSอการพัฒนาอุตสาหกรรมสร4างสรรคnในอนาคต 

ตัวอยSางหนึ่งคือ การปรับตัวของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค4า (Trade Exhibition Industry) ที่มีการ

นำข4อมูล เข4ามาใช4 และมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาชSวยในสSวนตSาง ๆ งานแสดงสินค4ากลายเปEนจุดนัดพบให4

คนมาพบกัน ในด4านการสร4างรายได4 การพบปะตSอหน4าจะได4ผลการตอบรับร4อยละ100 ในสSวนหนึ่งก็จะ

คืนกลับมาหลังจัดงาน และยังกลSาวด4วยวSา แนวโน4มป5จจุบัน ผู4จัดงานในอุตสาหกรรมงานแสดงสินค4าต4องมีการ 
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“ออกแบบใหมS (Re-design)” โดยใช4เครื่องมือที่เปEนเสมือนจริง (Virtual) มากขึ้นหรือใช4ทั้งสองแบบ (Hybrid) 

การใช4ข4อมูลเพื่อสร4างงานจัดแสดงและนิทรรศการยังต4องคำนึงถึงความปลอดภัยสSวนบุคคลด4วย ซึ่งกลุSม

อุตสาหกรรมหุSนยนตnและยานยนตnอัตโนมัติ การแพทยnดิจิทัล และการแปรรูปอาหารจะพอเปEนตัวกำหนด

ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลได4บ4าง (สรรชาย นุSมบุญนำ รองกรรมการผู4จัดการบริษัท อินฟอรnมา 

มารnเก็ตสn ประเทศไทย) 

รัฐบาลมีการสSงเสริมในสSวนของผู4ประกอบการงานแสดงสินค4าเปEนอยSางดีในแงSการให4ความรู4 การสร4าง

บุคลากร เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข4ามารองรับการจัดงานแสดงและนิทรรศการ แตSต4องกระตุ4นผู4บริโภคให4

เป®ดใจรับเทคโนโลยีใหมS ๆ ขณะนี ้ เทคโนโลยีอัจฉริยะเกิดขึ ้นกับทุกสSวนของสังคม ทั ้งหนSวยงานรัฐ 

ผู4ประกอบการ ผู4นำเทคโนโลยีเข4ามา ผู4ซื้อ ผู4ใช4ในอุตสาหกรรมตSาง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่รองรับวิถีชีวิตท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในยุคปกติใหมS ทุกภาคสSวนจึงควรคำนึงถึงจุดคุ4มทุน ความคุ4มคSา ในการใช4หรือลงทุนใน

เทคโนโลยี ในอดีตตลาดดิจิตอลยังไมSถึงจุดที่มีความต4องการใช4จริง ๆ แตSในป5จจุบันหรือแนวโน4มจะเกิดข้ึน

ตSอไป นSาจะสอดคล4องกันระหวSางนโยบายกับผู4ประกอบการและผู4ใช4 
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อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High-Technology-Industry) 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงมีความจำเปEนอยSางย่ิงในการดึงดูดการลงทุนจาก

ตSางประเทศ และยังกSอให4เกิดการถSายโอนความรู4ใหมSเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตSอเน่ือง ท้ังน้ีจะเปEนการ

แก4ป5ญหาในฉากทัศนnเร่ืองเก่ียวกับการลงทุนโดยตรงระหวSางประเทศท่ีมีแนวโน4มลดลง หลักคิดสำคัญคือ 

นวัตกรรม จะเกิดข้ึนได4ต4องมีองคnประกอบสำคัญ 3 ป5จจัย ได4แกS งบประมาณท่ีตSอเน่ือง พร4อมกับ เทคโนโลยีท่ี

เป®ดกว4าง และภาวะผู4นำของประเทศและทุกภาคสSวนในการขับเคล่ือนนโยบาย 

 แท4จริงแล4ว ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง ซ่ึงตSอยอดข้ึนจากความเช่ียวชาญ

และฐานองคnความรู4ท่ีสร4างข้ึนเองและพัฒนาตSอยอดจากตSางประเทศ สุวิทยn เมษินทรียn อดีตรัฐมนตรีวSาการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรn วิจัยและนวัตกรรมยังเสนอตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีอยูSบนฐานการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น่ันคือ การรวมเอาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เข4าไว4ด4วยกันเรียกวSา BCG 

Economy Model โดยนำทรัพยากรท่ีเปEน “จุดแข็ง” ของประเทศไทย ได4แกS ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

และความหลากหลายทางชีวภาพ มา “ตSอยอด” และ “เพ่ิมมูลคSา” พัฒนาเปEนยุทธศาสตรn ทรัพยากรเหลSาน้ัน

มี 4 กลุSม ได4แกS เกษตรและอาหาร  สุขภาพและการแพทยn พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และการทSองเท่ียว

และเศรษฐกิจเชิงสร4างสรรคn สุวิทยnคาดวSา กลุSมอุตสาหกรรมเหลSาน้ีจะชSวยเพ่ิมมูลคSาทางเศรษฐกิจถึง 4.4 ล4าน

ล4านบาท และจ4างงานได4มากกวSา 20 ล4านคนภายใน 5 ปï (สุวิทยn 2563: 37-38) ซ่ึงเปEนกรอบระยะกลางของ

รายงานฉบับน้ี เปtาหมายเชิงคุณภาพของ BCG Economy Model ดังภาพท่ี 6.6 

 

ภาพท่ี 6.6   เปtาหมายเชิงคุณภาพของ BCG Economy Model 
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 การขับเคล่ือนประเทศตามแนวทางดังกลSาวจะชSวยตอบโจทยnการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย และเช่ือมโยง

เศรษฐกิจท4องถ่ินเข4ากับเศรษฐกิจโลกโดยการสร4างความรSวมมือกับทุกภาคสSวน ตัวอยSางการเพ่ิมมูลคSาเพ่ือตSอ

ยอดจากฐานอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความชำนาญ (สุวิทยn 2563: 41) ดังน้ี 

 

• เกษตรและอาหาร: การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาพันธุnเกษตรแมSนยำ อาหารสุขภาพมูลคSาสูง 
• สุขภาพและการแพทยn: การพัฒนาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ยาชีววัตถุ สมุนไพรไปจนถึงโอมิกสn (OMICs) 

การแพทยnสมัยใหมS และการแพทยnแมSนยำ 
• พลังงาน และวัสดุชีวภาพ: การพัฒนาชีวมวล วัสดุทางการเกษตร เช้ือเพลิงชีวภาพ ไปจนถึง วัสดุชีวภาพ 

หรือสารมูลคSาสูง 
• ทSองเท่ียวและเศรษฐกิจเชิงสร4างสรรคn: การทSองเท่ียวเชิงอนุรักษn การทSองเท่ียวชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑn

ท่ีมีอัตลักษณn ไปจนถึงการทSองเท่ียวเชิงสุขภาพ  
 

โดยป5จจัยท่ีจะเปEนตัวสSงเสริม (Enablers) การขับเคล่ือนประกอบด4วยการปลดล็อกข4อจำกัดด4าน

กฎระเบียบ การพัฒนากำลังคน การพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก และการยกระดับ

เครือขSายพันธมิตรระหวSางประเทศ 

 

 นอกจากอุตสาหกรรมพ้ืนฐานแล4ว ตัวอยSางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงท่ีไทยทำได4ยังมี

อุตสาหกรรมปtองกันประเทศ ซ่ึงอยูSในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเปtาหมายท่ีมีความโดดเดSน (S-Curve) ลำดับท่ี 

11 ด4วย หนSวยงานภาครัฐท่ีมีองคnความรู4และขีดความสามารถในการพัฒนา ได4แกS กองทัพอากาศ ซ่ึงเปEน

หนSวยงานท่ีมีหลักนิยม โครงสร4างกำลัง นวัตกรรมท่ีล้ำสมัย มีแผนยุทธศาสตรn และมีการจัดทำสมุดปกขาว 

(White Paper) ซ่ึงกำหนดแผนการจัดซ้ือและพัฒนา (Purchase and Development) อาวุธด4วยฝïมือคนไทย

ผสมผสานกับป5ญญาของท้ังไทยและตSางชาติ ในงานสัมมนาวิชาการกองทัพอากาศ (RTAF Conference 2020) 

พลอากาศเอกมานัต วงษnวาทยn ผู4บัญชาการทหารอากาศ กลSาววSา แผนดังกลSาวจะชSวยสร4างงานให4คนไทย

จำนวนมาก และชSวยสร4างนวัตกรรมท่ีคนไทยเปEนเจ4าของเองได4ด4วย ซ่ึงป5จจัยสำคัญในการขับเคล่ือนนวัตกรรม

ของไทยจะเกิดข้ึนได4รัฐบาลต4องกำหนดงบประมาณแบบยุทธศาสตรnท่ีผูกพันการลงทุน ซ่ึงกองทัพอากาศมี

แผนงานและบุคลากรท่ีมีความสามารถรองรับอยSางดี ตัวอยSางนวัตกรรมท่ีกองทัพอากาศดำเนินการแล4ว

ประสบความสำเร็จ เชSน เคร่ืองสีข4าวขนาดเล็ก พกพาได4 ราคาไมSแพง จะชSวยลดต4นทุนชาวนาและชSวยให4คน

ไทยมีข4าวดีมีคุณภาพรับประทาน เปEนนวัตกรรมใหมS ตSอผู4บริโภคขายถึงกับท่ีผู4บริโภคให4ความสนใจกับการบด

ค่ัวและทำกาแฟสด 

 

 ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กลSาว

สนับสนุนแนวคิดของผู4บัญชาการทหารอากาศโดยเช่ือมโยงเข4ากับการพัฒนา EEC วSา กองทัพอากาศมีแผน
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ยุทธศาสตรnท่ีดี มีบุคลากรท่ีมีความสามารถอยูSแล4ว สามารถมาจับคูSกับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ของ

ไทย เช่ือมโยงกับ EEC ได4 ตัวอยSางเทคโนโลยีนSาสนใจท่ีคนไทยนSาจะทำได4 เชSน การผลิตเคร่ืองระบุตัวตนผSาน

การจดจำใบหน4า การผลิตเคร่ืองบินท่ีใช4พลังงานไฟฟtา เปEนต4น โดยอาจรSวมมือกับกลุSมธุรกิจตSางชาติท่ีมีความ

เช่ียวชาญและมีความคุ4นเคยกับตลาดอุตสาหกรรมปtองกันประเทศของไทยอยSางดีด4วยก็ได4 ในเร่ืองงบประมาณ 

กองทัพอากาศก็สามารถมาใช4รSวมกับ EEC ได4 ป5ญหาการพัฒนานวัตกรรมของไทยไมSได4อยูSท่ีงบประมาณ แตSอยูS

ท่ีความต้ังใจผลักดันของฝ́ายนโยบายและภาวะผู4นำท่ีจะตัดสินใจดำเนินการหรือไมSดำเนินการ ผู4บัญชาการ

ทหารอากาศกลSาวเน4นวSา หัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมปtองกันประเทศน้ันประกอบด4วยการกำหนด

มาตรฐานท่ีเปEนท่ียอมรับ การสร4างนวัตกรรม และการเพ่ิมผลิตภาพ สามส่ิงน้ีจะชSวยผลักดันประเทศไทยให4พ4น

จากกับดักรายได4ปานกลาง และเติบโตอยSางย่ังยืนตSอไป 
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