นโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โดย รองประธานกรรมการสภาหอการาค้าแห่งประเทศไทย (นายสนัน่ อังอุบลกุล)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
------------------------------------------------------------------------------------------------แนวนโยบายการดําเนิ นงานพัฒนาสมาคมการค้า 2560-2561
• มุง่ เน้นการทํางานแบบ Agenda Base เชื่อมโยงระหว่าง Function Base (สมาคมการค้า และ
หอการค้าจังหวัด) และ Area Base (หอกาค้าจังหวัด)
• ทํางานร่วมกับประชารัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัย หอการค้า ไทย สถาบันการศึ ก ษาในพื้นที่ และ
สถาบันต่ า งๆ ซึ่ง ประชารัฐ เป็ นเวทีเ ปิ ดรับฟัง ภาคเอกชนในการนํา เสนอปัญ หา และเสนอ
แนวทางแก้ไข
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีเครือข่ายทีจ่ ะได ้ประสานการทํางานร่ ว มกับหอการค้า จัง หวัด ,
สมาคมการค้า หอการค้าต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้า และ กลุ่ม YEC ทัวประเทศ
่
• กรอบการดําเนินงานแบ่งเป็ น 3 เรื่อง ได ้แก่
1. Best Practice ยกระดับการพัฒนาสมาคมการค้า ด ้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ
2. Networking สร้างเครือข่าย พันธมิตรธุ รกิจทีเ่ ข้มแข็ง เพือ่ เติบโตร่วมกัน
3. Economic ต่อยอด ให ้มุมมอง กลัน่ กรองและสนับสนุนข้อเสนอทางเศรษฐกิจ
- โดยกรอบการทํางานด ้านนี้ จะเป็ นการทํางานร่ ว มกับหน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ทัง้ การ
ทํางานในรูปแบบคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ซึง่ เป็ นการขับเคลื่ อนตามแนวทางประชารัฐ
ซึง่ มีรฐั มนตรีว่าการในกระทรวงต่างๆเป็ นหัวหน้าทีมภาครัฐบาล และในส่ ว นของภาคเอกชนก็ จ ะ
เป็ นหัวหน้าทีมภาคเอกชนเป็ นการประชุมและการขับเคลื่อนการทํางานร่วมกัน
- เวทีในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึง่ มีส ภาหอการค้า แห่ง ประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
- เวทีคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน เพื่อแก้ไ ขปัญ หาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.) ซึ่ง จะ
ประกอบไปด ้วยภาคเอกชน กกร. 3 สถาบัน ,สภาธุ รกิจตลาดทุนไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ย ว
แห่งประเทศไทย ,สภาผู ส้ ่ง สิ นค้า ออกทางเรื อแห่ง ประเทศไทย และกระทรวงเศรษฐกิ จ 17
กระทรวง

-2โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าประจําปี 2560-2561
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า แบ่งคณะกรรมากรออกเป็ น 2 ชุด
1. คณะกรรมการ Executive Committee แบ่งการทํางานออกเป็ น 6 ด ้าน ได ้แก่
• ดา้ น Education ดู แลกิ จ กรรมดา้ นการส่ ง เสริ ม องค์ค วามรู ้ เน้นเกี่ ย วกับ Best
Practice เช่น การอบรมสัมมนา เป็ นพีเ่ ลี้ยงให ้คําปรึกษาในการบริหารงานสมาคม
• ด ้าน Network ดูแลกิจกรรมด ้านการเชื่อมโยงกับสมาคมการค้า ต่ า งๆเน้นแบบ Formal
(TAP club ทําให ้เกิดความสนิทสนมของกลุ่ มสมาคมการค้า และเกิ ดการประสานงาน
ร่วมกัน ) รวมถึงเครือข่ายอืน่ ๆ ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (YEC, ภาครัฐ)
• ด ้าน Economic ดูแลกิจกรรมด ้านส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้น Project Base
และมีการเก็บข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลด ้านเศรษฐกิ จ เพื่อใหม้ ีก ารจัดเก็ บ Data ไดอ้ ย่ า ง
เหมาะสม รวมถึ ง การจัดทํา แบบฟอร์ม One Page เพื่อใหก้ ับสมาคมการค้า ที่เ ป็ น
สมาชิก ได ้จัดทําและส่งกลับมาให ้กับสภาหอการค้าฯ เพือ่ ทราบข้อมูลสถิติต่า งๆ รวมถึ ง
พิจารณาประเด็นต่างๆ ในการแถลงข่าวด ้านเศรษฐกิจ ร่วมกับสภาหอการค้า ฯ ในแต่ ล ะ
กลุ่มธุ รกิจ
• ด ้าน Social สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ เน้นแบบ Informal ระหว่ า งประธาน
กลุ่ม 14 ท่าน เช่น การ Outing หรือ TAP Forum , การไปเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคม
การค้าต่างๆ
• ดา้ น Screening Process ยกระดับการพัฒ นาสมาคมการค้า ใหเ้ ป็ น มือ อาชี พ
สร้างเครือข่ายในการทํา งานใหเ้ ติ บโตร่ ว มกัน และนํา ไปสู ่ ก ารสนับสนุ นใหเ้ กิ ดมูล ค่ า
ทางธุ รกิจ โดยทางกลุ่มสมาคมจะมีการนํา เสนอ Screening process ไปสู ่ ก ารยอมรับ
ของภาครัฐ
• ด ้าน Budget ดู แลงานดา้ นงบประมาณและการเงิ นของคณะกรรมการฯ พิจ ารณา
กลัน่ กรองงบประมาณ และบริหารงบระมาณอย่างเป็ นระบบ

-32. คณะกรรมการกลุ่มสมาคมการค้า 14 กลุ่ม ได ้แก่
• กลุม่ ผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกพืชเกษตร (20 สมาคม)
• กลุม่ อุตสาหกรรมประมง และปศุสตั ว์ (11 สมาคม)
• กลุม่ อัญมณี และแฟชั่น (9 สมาคม)
• กลุม่ การเงิน การลงทุน และการประกัน (9 สมาคม)
• กลุม่ ท่องเที่ยว MICE และกีฬา (11 สมาคม)
• กลุม่ บริการ และโลจิสติกส์ (11 สมาคม)
• กลุม่ บันเทิงและการสื่อสาร (10 สมาคม)
• กลุม่ การค้าไทย-นานาชาติ (13 สมาคม)
• กลุม่ ผลิตภัณฑ์ไลฟ์ และดีไซน์ (12 สมาคม)
• กลุม่ อุตสาหกรรม (9 สมาคม)
• กลุม่ อสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง (8 สมาคม)
• กลุม่ ยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสําอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (9 สมาคม)
• กลุม่ ภาคการค้าปลีก-ค้าส่ง (8 สมาคม)
• กลุม่ อาหารและเครื่องดื่ม (5 สมาคม)
------------------------------------------------------------------------------

สรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ : เมกะเทรนด์ การปรับตัวเข้าสู ่ Thailand 4.0
โดย อธิ การบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รศ.ดร.เสาวณี ย ์ ไทยรุ่งโรจน์)
…………………………………………………………..
เมกะเทรนด์ คือ กระแสการเปลี่ยนแปลงทัว่ โลกที่จ ะมีผ ลต่ อเศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ สัง คม วัฒ นธรรม
และชีวิตความเป็ นอยู่ของคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ โดยมีแนวโน้มทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1) สัง คมเมื อ งในอนาคต คนจะอยู่ อาศัย ในแนวดิ่ง เพิ่มมากขึ้ น ภายในปี 2025 จะมี
35 Mega Cities ทัวโลก
่ อยู่ในเอเชีย 18 เมือง มีมลู ค่า GDP 29 ล้านล้านดอลล่าร์
2) การมองหาโอกาส (Smart is The New Green) ในอนาคต คําว่ า “Green” ถู ก ทดแทน
ด ้วย “Smart” ภายในปี 2025 กว่า 26 เมืองในโลกจะเป็ น SMART Cities อย่างแท ้จริ ง และจะสร้า งโอกาส
ธุ รกิจมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านดอลล่าร์ภายในปี 2020
3) ด้านแนวโน้มของสังคม จะเกิดการเปลี่ ย นแปลงของวัฒ นธรรมในสัง คมอย่ า งรวดเร็ ว
คนรุ่นใหม่จะมีบทบาทมาก เนื่องจากการให ้ความสําคัญกับผู ท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถมากกว่าผู ท้ มี่ คี วามอาวุ โ ส
ผู ห้ ญิงจะมีบทบาทในการเป็ นผู น้ ํา ขององค์ก รและมีบทบาทในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ เนื่ องจากผู ห้ ญิ ง
มีการเข้าถึงข้อมูลโซเชียลมีเดียและมีกาํ ลังซื้อออนไลน์สูง และยังมีส่วนในการตัดสินใจมากขึ้น
4) แน้วโน้มทางเทคโนโลยี การเข้าถึงข้อมูล Big Data จะสามารถเข้า ถึ ง ข้อมูล ไดม้ ากขึ้ น
รวดเร็วขึ้น และทุกคนสามารถเข้าถึงได ้ การเก็บข้อมูลจะไม่ใช้รูปแบบเดิมจะเก็ บอยู่ ใ นระบบ Clouds ดัง นั้น
ความปลอดภัย ของระบบไซเบอร์ จึ ง ต้องมีความสํา คัญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง เทคโนโลยี เ สมือนจริ ง จะมีผ ลต่ อ
ประสบการณ์ทแี่ ตกต่างของผู ค้ น ในอนาคตจะต้องพึ่ง พาหุ ่นยนต์ใ นการทํา งานใหก้ ับมนุ ษ ย์ เช่ น การดู แล
ผู ส้ ู งอายุ การทําความสะอาด ด ้านการแพทย์ เนื่องจากหุน่ ยนต์มคี วามแม่นยํา อดทน
5) การค้าปลีกยุคใหม่ การทํา การตลาดจะต้องพึ่ง พาข้อมูล การค้า ปลี ก ยุ คใหม่ผู บ้ ริ ภาค
ไม่ตอ้ งเดินเข้าห ้างสรรพสินค้า ผู ป้ ระกอบการยุ คใหม่จ ะใช้พ้ ืนทีข่ ายสิ นค้า น้อยลง (หา้ งสรรพสิ นค้า แบบ
Virtual) ทําให ้มีความสะดวกและรวดเร็ว
6) นวัตกรรมสูค่ วามเป็ นศูนย์ ทีน่ าํ มาใช้ในการจัดการทรัพยากรอย่างทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

-27) ด้านการเดินทาง จากธุ รกิจรถยนต์สู่ธุรกิจการเดินทางทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการเดินทางจะ
ใช้ขอ้ มูลออนไลน์
8) สุ ข ภาพและความเป็ นอยู่ ในอนาคตมนุ ษ ย์จ ะเป็ นเจ้า ของข้อมูล สุ ข ภาพของตนเอง
ผ่านการวิเคราะห์ด ้านสุ ขภาพจากการใช้ชีวิตประจําวัน
9) อนาคตของการคมนาคม ความต้องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของโลกมีแนวโน้มเพิม่ สู งขึ้น
10) รูปแบบธุ รกิจแบบใหม่ เชื่อมโยงธุ รกิจต่างประเภทโดยไม่มขี อจํากัด
11) การเข้าถึงเทคโนโลยีและโซเชี ยลมีเดีย มีความรวดเร็วกว่าในอดีต เช่ น การเข้า ถึ ง วิ ทยุ
ต้องใช้เวลา 38 ปี เข้าถึงทีวี ต้องใช้เวลา 13 ปี แต่การเข้าถึง เฟสบุค๊ ใช้เวลาเพียงแค่ 6 ปี เท่านัน้
12) ด้านเศรษฐกิจ ในอนาคตไทยและประเทศเพือ่ บ ้าน เช่น เวียดนาม อินโดนี เ ซีย ฟิ ลิ ปปิ นส์
จะมีบทบาทเพิม่ มากขึ้น
สําหรับนโยบายประเทศไทย 4.0 มีทมี่ าจากปัญหาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศที่ช ะลอตัว ลง
อย่างต่อเนื่อง จนนํา มาสู ่ ประเทศที่ติดกับดัก กรายไดป้ านกลาง (Middle Income Trap) ซึ่ง ในรอบ 5 ปี
ทีผ่ ่าน GDP ของประเทศโตเฉลี่ยเพียงแค่ 2.9 และมีแนวโน้มเศรษฐกิจ ถดถอยลงเรื่ อย ๆ จึ ง มีความจํา เป็ น
ในการนําเอานวัตกรรมมาใช้เป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อใหเ้ กิ ด New S-Cure พร้อมทัง้
สร้างความเข้มแข็งจากภายในสู ่การเชื่อมโยงประเทศเพือ่ นบ ้านและยกระดับสู ่การค้าทีไ่ ร้พรมแดน
การสร้างเครือข่ ายเพื่อความเข้มแข็ ง โดยมหาวิ ทยาลัย หอการค้า ไทย เป็ นเครื อข่ า ยหนึ่ ง ที่ส ํา คัญ
ในการเชื่อมโยงผู ป้ ระกอบการและสมาคมทีเ่ กี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิ จ ปัจ จุ บนั มีก ารพัฒ นาหลัก สู ตร
Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) โดยความร่วมมือกับ MIT เพือ่ พัฒนาผู ป้ ระกอบการรุ่ นใหม่
ให ้ใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เ ป็ นเครื่ องมือในการพัฒ นาธุ ร กิ จ ความร่ ว มมือของมหาวิ ท ยาลัย
กับอาลีบาบา สร้างหลักสู ตร E-Commerce และหลัก สู ตรผู บ้ ริ หารระดับสู ง ดา้ นการค้า และการพาณิ ช ย์
(TEPCoT) ทีเ่ น้นการสร้า งเครื อข่ า ยผู บ้ ริ หารดา้ นการค้า ทัง้ นี้ มหาวิ ทยาลัย หอการค้า ไทยมีความยิ นดี
ทีจ่ ะส่งนักศึกษาไปฝึ กประสบการณ์ในสถานประกอบการต่าง ๆ ทีม่ คี วามสนใจ ซึง่ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย
พร้อมสนับสนุนสมาคมการค้าและผู ป้ ระกอบการในการพัฒนาธุ รกิจเพือ่ ความยัง่ ยืนของเศรษฐกิจไทย

การใช้ขอ้ มูลเพื่อยกระดับประเทศไทยสู ่ยุค Trade & Service 4.0 สําหรับสมาคมการค้า
โดย ดร.สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิ ชย์ ประธานสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
-----------------------------------ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) คือ เศรษฐกิจฐานความรู ้ ซึ่งไทยแลนด์ 1.0 คือ เกษตรกรรม 2.0 คือ
อุตสาหกรรมเบา และ 3.0 คืออุตสาหกรรมหนัก จนไปถึงไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีขอ้ มูลเป็ นปัจจัยการผลิตที่สาํ คัญ
แต่อย่างไรก็ดี จากตัวเลขผลการประเมินในปี 2015 ประเทศไทยยังมีความสามารถในการผลิตตํา่ กว่าประเทศ
อื่นๆในยุ ค 4.0 ได้แก่ จีน (93.5%) และ มาเลเซีย (91.1%) ไทย (82.8%)
ขอ้ มูลสามารถเพิ่มผลิตภาพของปัจจัยการผลิตอื่นได้อย่างทวีคูณ อาทิ เพิ่มผลิตภาพที่ดิน, ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน, เพิ่มผลิตภาพเงินทุน, ลดวัตถุดิบและพลังงาน และ เพิ่มคลังความรู ้ ทัง้ นี้ หากนําขอ้ มู ลจาก
แผนที่กบั จุดขนส่งสินค้ามารวมกัน จะได้เส ้นทางการขนส่งสินค้าออกมา หรือ การนําขอ้ มูลแผนที่สามมิติรวมกับ
รถยนต์ติดระบบช่วยขับ (Advanced driver-assistance systems: ADAS) จะได้รถยนต์ขบั ได้ดว้ ยตัวเอง
BIG Data
- ขอ้ มูลช่วยกําหนดกลยุ ทธ์ดา้ นราคา: การใช ข้ อ้ มู ลคํา นวนเบี้ ย ประกัน รถยนต์ต ามพฤติ ก รรม
การใชร้ ถ แทนที่การคํานวนแบบเก่า ซึ่งคํานวนตามลักษณะประชากร ทําให้เบี้ยประกันไม่สะท้อนความเสีย่ งจริง
- ขอ้ มูลช่วยสร้างโมเดลใหม่ทางธุ รกิจ: Fintech รายหนึ่งให้บริการจับคู่ผตู ้ อ้ งการโอนเงิน ในทิ ศ ทาง
ตรงกันขา้ มให้มีค่าโอนถูกกว่าธนาคาร แทนที่การโอนเงินุทกรายการที่มีค่าธรรมเนียมแพงและเสียเปรียบจาก
อัตราแลกเปลีย่ น
- ขอ้ มูลช่วยลดพลังงาน: โดย SCG Logistics ให้บริการกับธุ รกิจ “โคลด์เชน” ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิ
ให้เหมาะกับสินค้าตลอดช่วงการขนส่งและเก็บรักษา ทําให้ใชพ้ ลังงานมากและมีค่าไฟฟ้ ากว่า 40% ของต้น ทุ น
รวมของคลังสินค้า และจากการใชข้ อ้ มูลเพื่อลดการใชพ้ ลังงาน ทําให้เกิดการลดต้น ทุ น ซึ่ งไม่ ต อ้ งลงทุ น เพิ่ ม
เพียงแต่ปรับโปรแกรมเครื่องทําความเย็นตามอุณหภูมิภายนอกเท่ า นั้น ทํา ให้ลดต้น ทุ น กว่า 200,000 บาท
ต่อเดือน
- ขอ้ มูลช่วยไร่ออ้ ยและช่วยเพิ่มผลผลิต: ซึ่งความท้าทายของอุตสาหกรรมนํา้ ตาลไทย คื อ การขาด
แคลนแรงงาน, ผลผลิตต่อไร่ตาํ ่ , แปลงอ้อยเป็ นนํา้ ตาลได้นอ้ ยและประมาณการผลผลิตไม่แม่นยํา จึงมีก ารใช ้
ขอ้ มูลช่วยเพิ่มผลผลิต ด้วยการจัดรูปที่ดินแปลงใหญ่ ให้เหมาะสมกับการใชเ้ ครื่องจักร รวมถึงการใชภ้ าพถ่าย
ดาวเทียม-GIS วัดพื้นที่ปลูก, ระบบพิกดั แปลงอ้อยด้วยแท็บเล็ต, ใชโ้ ดรนดูการเติบโตของอ้อย, เก็บขอ้ มูลสภาพ
อากาศแต่ละจุด และพยากรณ์ผลผลิตด้วยแบบจําลอง

-2- ขอ้ มูลช่วยธุ รกิจสิง่ พิมพ์: เนื่องจากโรงพิมพ์มีปญั หามาก อาทิ ฝ่ ายต่ า งๆทํา งานไม่ สอดคลอ้ งกัน ,
ระบบงานไม่มีมาตรฐาน (คํานวนราคาผิดพลาด), ใชเ้ ครื่องพิมพ์ไม่เหมาะสมกับงานและต้นทุนบริหารวัตถุดิบสูง
จึงมีการพัฒ นาระบบซอฟต์แ วร์บ ริ ห าร ข อ้ มู ลการรับ งานและข อ้ มู ลสถานะเครื่ อ งพิ ม พ์, ติ ด ตั้งระบบ
Radio-frequency identification: RFID คุมสินค้าคงคลัง และจัดตัง้ วอร์รูม ในการมองการผลิตทัง้ หมด
- ขอ้ มูลช่วยบริการแท็กซี่: โดยออลไทยแท็กซี่ ได้ออกแบบระบบด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมคนขับ
ซึ่งแต่เดิมการขับรถแท็กซี่ 1 กะ ใชเ้ วลา 12 ชัว่ โมงแต่มีรายได้เพียงแค่ 7 ชัว่ โมงเท่านัน้ (เติ ม แก๊ ส 1 ชัว่ โมง,
ขับรถเปล่า 1 ชัว่ โมงและเปลีย่ นกะ 1 ชัว่ โมง) จึงเกิดการพัฒนาแท็กซี่ดิจิทลั ของไทยและพัฒนาซอฟต์แ วร์เ อง
ซึ่งช่วยจับคู่คนขับและลดเวลาเปลีย่ นกะ, ลดเวลาการขับรถเปล่า (บอกเส ้นทางและบอกจุดผูโ้ ดยสารมาก) และ
ทําให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีกาํ ไรแบ่งกันมากขึ้น เนื่องจากประหยัดเวลาและนํา้ มัน
จากตัวอย่างที่กล่าวมา จะเห็นได้วา่ การลงทุนด้านขอ้ มูลนัน้ คืนทุนเร็ว เนื่องจากการคืนทุนลดความสูญ
เปล่า ซึ่งช่วยทําให้แรงงานและวัตถุดิบลดลงในบางกรณี และทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในการลงทุ น กับ Big Data
องค์กรควรจัดการกับ Small Data ภายในองค์กร ด้วย จึงจะทําให้เกิดการคืนทุนจากโมเดลใหม่ทางธุ รกิจ
Quick Win ของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1.การเพิ่มผลิตภาพด้วยขอ้ มูล ซึ่งขอ้ มูลช่วยทําให้เกิดการผลิต
แบบลีน (Lean) ซึ่งลดความสูญเปล่า และ 2. ธุ รกิจใหญ่ควรช่วยธุ รกิจเล็กในซัพพลายเชนด้วย อีกทั้งภาครัฐ
ควรสร้างความตื่นตัวของภาคเอกชน, ให้เงินอุดหนุ นช่วยเหลือ SMEs และเกษตรกรรายเล็กติดตัง้ ระบบขอ้ มูล
และการจัดเก็บและเผยแพร่ขอ้ มูลที่ถูกต้องทันสมัยอีกด้วย
การใชข้ อ้ มูลเพื่อยกระดับประเทศไทยสูย่ ุ ค Trade & Service 4.0 สําหรับสมาคมการค้า สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. ขอ้ มูลกลางของสมาคม ที่มีขอ้ ตกลงร่วมกันกับสมาชิกในการรักษาความลับระดับ หนึ่ ง โดยอาจมี
ตัวกลางในการบริหารจัดการขอ้ มูล
2. ขอ้ มูลจากภาครัฐ ซึ่งควรเปิ ดเผยขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่ อ สังคม โดยใช ช้ ่ อ งทางของประชารัฐ
ในการสนับสนุ น
----------------------------------------------------------------------

นโยบาย และบทบาทการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
(นายสนธิ รตั น์ สนธิ จิรวงศ์)
--------------------------------------------------------------------------กระทรวงพาณิ ช ย์ทราบดีว่ า สมาคมการค้า คื อ เสาหลัก ของการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของไทย
สมาคมการค้า สามารถเป็ น Strategic partners กับรัฐ เพื่อใหส้ มาคมที่เ ป็ น real player ไดเ้ ข้า มา
นําเสนอ และให ้แนวทางในการแก้ปญั หา เพือ่ ทีภ่ าคธุ รกิจจะได ้มีพลังในการแข่งขันและสร้า งศัก ยภาพให ้
สามารถเติบโตและแข่งขันได ้
• บทบาทและนโยบายส่งเสริมสมาคมการค้าของกระทรวงพาณิ ชย์
เน้นการสร้า ง Networking ใหส้ มาคมการค้า เพื่อใหส้ มาคมการค้า ไดเ้ รี ย นรู ซ้ ึ่ง กันและกัน
บนความแข็งแรงของสมาคมทีไ่ ม่เท่ากัน ทัง้ นี้ สมาคมแข็ ง แรงหรื อไม่ข้ ึ นอยู่ ก ับผู น้ ํา แต่ หากแข็ ง แรง
มากไปอาจเกิดการผู กขาดของผู น้ าํ ในสมาคม และอาจกลายเป็ นจํากัดการเจริญเติบโตของสมาคม
• กระทรวงพาณิ ชย์มี 5 แนวทางในการพัฒนาสมาคม
1. พัฒ นาสมาคมให เ้ ป็ นมืออาชี พ มีก ารบริ หารที่เ ข้มแข็ ง จากภายในกลุ่ มบริ ษ ัทในสมาคม
มีแผนยุทธศาสตร์ในการดํา เนิ นงานทางธุ ร กิ จ และเกิ ดการประสานงานร่ ว มกับภาครัฐ มีก ารทํา งาน
เพือ่ ส่วนรวมของสมาชิกในสมาคม มีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องจากภายในสมาคม มีการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน
2. Networking เชื่อมโยง value chain ให ้แต่ล ะสมาคมไดม้ ีก ารเชื่ อมโยงกัน อย่ า คิ ดทํา คน
เดียวทุกอย่าง โลกนี้มกี ารแข่งขัน ยกตัวอย่าง การท่องเทีย่ วเติบโต จะทําอย่างไรให ้ธุ รกิจทีเ่ กี่ ย วข้องไดร้ ับ
ประโยชน์ร่วมกัน , Life style , Logistic เป็ นโอกาสที่มากมายของไทย คาบสมุทรอินเดีย &แปซิฟิ ค
ไทยมีโอกาสมหาศาล ต้องทํา master plan ร่วมกัน , หากสามารถพัฒ นาโชห่ว ยกว่ า 300,000 ร้า นค้า
กลายเป็ น hub ในการเป็ นจุดรับสินค้า จะเกิดฐานลูกค้า มหาศาล , Uber แบบรับขนส่ ง สิ นค้า สามารถ
กําหนดจุดรับส่งสินค้าได ้
3. ให ้รางวัลสมาคมต้นแบบ สมาคมการค้ายอดเยี่ยม สมาคมการค้าดีเด่น ผู บ้ ริ หารสมาคมดีเ ด่น
ผู บ้ ริหารสมาคมรุ่นใหม่ เป็ นรางวัลเพือ่ ช่วยให ้สมาคมเกิดการพัฒนา และภาครัฐ ทําหน้าทีเ่ ป็ นผู ช้ ่ว ยในหาร
ทํางานของสมาคม ให ้มีทศิ ทางทีถ่ ูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

บรรยายพิเศษ
หัวข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2017 และความเชื่ อมโยงกับเศรษฐกิจโลก”
โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผูช้ ่ วยรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี
-----------------------------------สถานการณ์เศรษฐกิจโลก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเมือ่ 3 ปี ก่อนหน้าเข้าสู ่ช่วงชะลอตัวลงอย่างมีนยั สํา คัญ และเมื่อ 2-3 ปี
ให ้หลัง เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้ นตัวดีข้ นึ จากตัวเลขส่ง ออกที่ป รับตัว สู ง ขึ้ นถึ ง 13% ที่เ กิ ดการปรับตัว กลับ
มาดีข้ นึ เพียงแต่ว่าการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกอาจไม่ได ้ฟื้ นตัวอย่างรวดเร็ ว เหมือนในอดีต แต่ จ ะค่ อยๆ
ฟื้ นตัว ซึง่ เกิดจากหลายปัจ จัย อาทิเ ช่ น การชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ ในประเทศจี น ประเทศญี่ ป่ ุ นที่
ความเชื่อมันต่
่ อภาครัฐทีล่ ดลง ทัง้ นโยบายทีผ่ ่านมาไม่เกิดผลสําเร็ จ หรื อทวี ปยุ โ รป โดยปัจ จุ บนั ล้ว นอยู่
ในระยะการปรับตัวดีข้ นึ อย่างช้าๆ ทําให ้ราคาสินค้าทัง้ ภาคการเกษตร และสิ นค้า โภคภัณ ฑ์จ ะอยู่ ใ นระดับ
ตํา่ ไปอีกระยะหนึ่ง อีกทัง้ สหรัฐอเมริกาทีส่ ามารถทําให ้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิ จ โลกได ้ ทัง้ จากการ
ขึ้นดอกเบี้ย ซึง่ จากภาพรวมดังกล่าวนัน้ อาจมองได ้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกดีข้ ึนแต่อาจต้องใช้เ วลา และ
เตรียมตัวกับความผันผวนต่างๆทีจ่ ะตามมาในอนาคต
โดยเศรฐกิจประเทศจีนเมือ่ 10 ปี ทแ่ี ล้วเคยขยายตัวได ้สู งสุ ดถึ ง 15% ปัจ จุ บนั มีก ารปรับตัว ลงมา
อยู่ที่ 6.9% จากปัญหาเรื่อง NPL หรือสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให ้เกิดรายได ้ ทีเ่ ป็ นแผนงานพัฒ นาต่ า งๆขนาดใหญ่
สะสมมาในอดีต เนื่องจากหลายโครการทีช่ ะลอตัวและรอการระบายจากช่วงทีเ่ ศรษบกิ จ ดี จึ ง จํา เป็ นต้อง
รอล้างหนี้เสียให ้หมดจากระบบก่อน ทําให ้เศรษฐกิจจีนยากที่จ ะพลิ ก ผันกลับขึ้ นมาสู ง ไดเ้ หมือนในอดีต
ซึง่ จะมีนยั ต่อการซื้อสินค้าจากประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย
เศรษฐกิ จ ของยุ โ รปนั้น แมจ้ ะมีก ารปรับตัว ที่ดีข้ ึ น แต่ ย ัง ขยายตัว ในอัตรที่ตาํ ่ ปัจ จุ บนั อยู่ ที่
ประมาณ 0.6% ซึง่ พบว่าอัตรการว่างงานของประเทศในรุโรปยัง สู ง มาก อยู ที่ประมาณ 9.5% แต่ ค่อยๆดี
ขึ้นซึง่ ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวให ้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม เช่น ประเทศสเปนทีม่ อี ตั ราการว่างงานสู งถึง
18% หรือประเทศกรีซมีอตั รการว่างงานสู งถึง 22% ซึง่ สะท ้อนให ้เห็นถึงปัญหาและอาจส่งผลทําให ้เกิดปัญหา
ได ้ต่อประเทศในกลุม่ ยุโรปได ้
เศรษฐกิจของประเทศญี่ป่ นุ ทีม่ คี วามน่าเป็ นห่วงทีเ่ มือ่ 4-5 ทีผ่ ่า นมา นโยบายของนายกรัฐ มนตรี
ชินโซะ อาเบะ ในการใช้นโยบายทางการคลัง ในการสนับสนุ นเพื่อแก้ปัญ หาเศรษฐกิ จ ซึ่ง ปัจ จุ บนั ไม่มี
งบประมาณมากพอทีจ่ ะคอยพยุงเศรษฐกิจเหมือนทีผ่ ่านมา

-2ปัญหาจากราคาสินค้าภาคการเกษตร และสินค้าโภคภัณฑ์ทยี่ งั คงตกตํา่ ทัง้ นํา้ ตาล, ข้า วโพด, ข้า ว
และถัว่ เหลือง ซึง่ เป็ นตัวสะท ้อนให ้เศรษฐกิจ ประเทศไทยที่พ ึ่ง พาภาคการเษตรยัง คงฟื้ นตัว อย่ า งช้า ๆ
สืบเนื่องมาจากลูกค้าภาคการเกษตรของไทย คือ ประเทศจีน ญี่ ป่ ุ น และยุ โ รป ไม่ส ามารถกลับมาเป็ น
ผู ซ้ ้อื รายใหญ่ได ้ และแม ้ว่าตัวเลขราคาภาคการเกษตรจะดีข้ นึ บ ้างแต่ไม่สามารถกลับไปสู ง ไดเ้ ท่า ยอดขาย
ที่เ คยไดเ้ หมือนในอดีต อีก ทัง้ ยัง สะทอ้ นถึ ง ราคานํา้ มันโลก ซึ่ง ในปัจ จุ บนั อยู่ ที่ 45 เหรี ย ญสหรัฐ ฯ
ต่อบาร์เรล ทีส่ ะท ้อนให ้เห็นถึงกําลังซื้อทีย่ งั ไม่ดี หรือราคาทองที่ 1,220 เหรียญสหรัฐ ต่ อออนซ์ แมอ้ าจจะ
สู งแต่ก็ยงั เทียบไม่ได ้กับในอดีตทีม่ รี าคาสู งเกือบ 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
และในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนั เมือ่ เทียบกับ จีน ญี่ป่ นุ หรือยุโรป เศรษฐกิ จ เริ่ มมี
การปรับตัวดีข้ นึ จากตัวเลขการจ้า งงานเริ่ มกลับ มาเป็ นปกติ จากการปรับ ตัว ตลอด 8-10 ปี ที่ผ่ า นมา
โดยภาพรวมเศรษฐกิจกลับไปเป็ นเหมือนในอดีต มีเพียงอย่างเดียวทีไ่ ม่เหมือนเดิม คื อ อัตราดอกเบี้ย
ทีย่ งั ตํา่ อยู่ จากตัวเลขการว่ า งงานที่ล ดลง การจ้า งงานที่สู ง ขึ้ น ทํา ใหเศรษฐกิ จ ภายในประเทศดีข้ ึ น
และอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยให ้สู งขึ้นจากอดีตทีอ่ ยู่ที่ 0% ตลอด 8 ปี ที่ผ่ า นมา และในปัจ จุ บนั อยู่ ที่ 3%
จะทําให ้ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเงิ นโลก ค่ า เงิ น imagine market ตลาดเกิ ดใหม่ จะมีนัย
อย่างมาก โดยปัจจุบนั เห็นได ้จากตัวเงินทีไ่ หลออกมาจากสหรัฐอเมริกาจะไหลกลับ โดยทัว่ โลกมีแนวทาง
ทีต่ อ้ งการให ้สหรัฐอเมริกาลดขนาดงบดุล ทีจ่ ะต้องมีการดูสภาพคล่อง ซึง่ จะทําใหก้ ารไหลเวี ย นของเงิ น
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อค่าเงินจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และในอนาคตจีน ญี่ป่ ุ น ยุ โ รป ยัง ไม่มี
การขึ้นดอกเบี้ย ซึง่ ตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาทีจ่ ะขึ้นดอกเบี้ยที่สู ง ขึ้ น จะทํา ให เ้ กิ ดการถ่ า งของความต่ า ง
ทางค่ า เงิ นที่มากขึ้ น เรื่ อยๆ โลกจะเปลี่ ย นแลงไปในทิศทางใด จะส่ ง ผลต่ อ Carry Trade หรื อ
ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนโลก ที่อาจทํา ใหอ้ ตั รการแลกเปลี่ ย นเงิ นของโลกมีก ารเคลื่ อนไหว
อย่างน่าสนใจ และในขณะเดียวกันธนาคารกลางของสหรัฐ(FED) มีแนวโน้มที่จ ะขึ้ นดอกเบี้ย ขึ้ นเรื่ อยๆ
ทํา ใหค้ ่ า เงิ นของสหรัฐ อเมริ ก า มีก ารปรับตัว ขึ้ นกว่ า 10% ภายใน 6 เดือน ซึ่ง ตัว แปรสํา คัญ คื อ
ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั นายโดนัลด์ ทรัมป์ ทีม่ นี โนบายต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้น ทํา ใหต้ ลาดหุ น้ Down Jones
ช่วงทีเ่ ข้ารับตํา่ แหน่งเพิม่ สู งขึ้นอีกกว่า 3000 จุด ทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบายลดภาษี โครงการพัฒ นาโครงสร้า ง
พื้นฐาน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการทีเ่ น้นการลงทุนภายในประเทศ ทําให ้นักลงทุ นในตลาดหุ น้ ยัง
ตื่นตัวกับการมาของประธานาธิบดีคนใหม่ และทําให ้เงินดอลล่ า ห์ส หรัฐ แข็ ง ค่ า ขึ้ น และมีความผันผวน
อยู่ตลอด และส่งผลต่อตลาดโลก และทําให ้เงินบาทไดร้ ับผลกระทบจากเงิ นดอลล่ า ห์ที่มีก ารไหลกลับ
ทําให ้ทัวโลก
่
จึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องคาดการณ์ และจับตามองอย่างใกล้ชิดถึ ง แผนงานต่ า งๆในอนาคตของ
สหรัฐอเมริกา

-3เศรษฐกิจไทยในปี 60
เศรษฐกิจไทยในปี 60 คาดการ์วา่ จะเติบโตที่ 3.5-4% โดยรัฐบาลภายใต้การพัฒ นาดา้ นเศรษฐกิ จ
ของประเทศ ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ โดยเป็ นการออกนโยบายให ้ประชาชนรวมถึงนักธุ รกิจไทยเกิ ดความ
เชื่อมันในเศรษฐกิ
่
จไทย ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกทีม่ กี ารฟื้ นตัวอย่างช้าๆ มีทา้ ทายจากหลายองค์ประกอบ
อีกทัง้ ประชากรภาคการเกษตรทีย่ งั ประสบปัญหา จึงได ้มีการตั้ง แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ส ามารถ
ดําเนินการได ้ในสถานการณ์ปจั จุบนั โดยพบว่าตัง้ แต่ตน้ ปี ทผี่ ่านมามีตวั เลขการส่ ง ออกเพิ่มสู ง ขึ้ นปัจ จุ บนั
อยู่ที่ 13.20% และเมือ่ พิจารณาในส่วนของรายธุ ร กิ จ ต่ า งๆจะพบว่ า ในไตรมาสแรกของปี มีอตั ราการ
เพิม่ ขึ้นไปในทิศทางทางเป็ นบวกเกือบทุกธุ รกิจ ยกเวน้ เพียงด ้านธุ รกิจรถยนต์ ซึง่ แสดงให ้เห็นว่ า เศรษฐกิ จ
ไทยทีท่ ุกธุ รกิจมีการปรบตัวดีข้ นึ จําทําให ้เศรษฐกิจรวมของประเทศมีความเข้มแข็ ง ขึ้ นเรื่ อยๆ ประกอบกับ
ในหลายๆประเทศเริ่มมีการฟื้ นตัวขึ้นทําให ้ภาคการส่งออกของไทยเริ่มพลิกฟื้ นสู งขึ้น
โดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปัจุจบันตัวขับเคลื่อนทัง้ 4 ดา้ น คื อ ดา้ นการบริ โ ภค ดา้ นการ
ลงทุน ด ้านการส่งออก และภาครัฐบาล ขับเคลื่อนประเทศได ้อย่างมีประสิทธิภาพทีไ่ ม่ไ ดม้ ีก ารพึ่ง พาตัว ใด
ตัวหนึ่งเป็ นหลัก เหลือเพียงจุดอ่อนคือภาคการเกษตรในประเทศทีจ่ ะต้องมีแนวนโยบายใหป้ ระคับคองให ้
ยังคอยู่ในช่วงนี้ให ้ได ้ และในอนาคตหากภาคการเกษตรฟื้ นตัว จะยิ่ ง เป็ นตัว ขับเคลื่ อนประเทศส่ ง ผล
ต่ออัตรการเจริญเติบโตให ้สู งขึ้นได ้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดมี องว่ า รัฐ ไม่ควรเข้า ยุ ง ราคาแทรกแซงราคา
ตลาด ทัง้ จากการออกนโยบายทุม่ งบประมาณลงไปช่วยเหลือภาคการเกษตรไม่ได ้ช่วยให ้ดีข้ นึ เท่ากับการที่
ราคาสินค้ามีการปรับตัวขึ้นด ้วยตัวเอง ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากสินค้าภาคเกษตรโลกยัง คงตํา่ โดยคาดการ์ว่ า
อย่างน้อย 2-3 ปี จะเป็ นปกติเพราะว่าประเทศหลักๆยังไม่ดี ณ ขณะนี้ ปัจจุบนั ไตรมาสแรกของปี พ บว่ า ใน
ทุกธุ รกิจเริ่มมีการขยายตัว สะท ้อนให ้เห็นว่าประเทศเริ่มขับเคลื่อนแล้ว และในอนาคตจะมีแนวทางอย่ า งไร
ทีจ่ ะทําให ้เศรษฐกิจเกิ ดการยกระดับในอนาคต และธนาคารแห่ง ประเทศไทยไดค้ าดการณ์ ว่ า ปี หน้า
ประเทศไทยจะมีอตั ราเติบโตอยู่ทอี่ ย่างน้อย 4%

-4และในส่ ว นของค่ า เงิ นของประเทศ จากต้นปี อ ยู่ ที่ 36บาท/ดอลล่ า ห์ ปัจ จุ บนั ลดลงอยู่ ที่
34 บาท/ดอลล่าห์ แต่อาจส่งผลกระทบในส่วนของผู ส้ ่งออก และคาดการณ์ว่าเงินดอลล่าห์ไ ม่น่า จะอ่อนไป
มากกว่านี้ เงินทีแ่ ข็งอยู่ขณะนี้คาดการณ์ว่าจะแข็งเพียงชัว่ คราวเท่านัน้ ในอนาคตเมือ่ ธนาคารกลางสหรัฐ
(FED)ขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ ส่วนต่างดอกเบี้ยทีม่ คี วามแตกต่างกันระหว่างประเทศต่างๆ กับสหรัฐ อเมริ ก า
จะเป็ นตัวทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให ้เงินไหลกลับไปสหรัฐอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆ และจะให ้ค่าเงินสหรับอเมริ ก าแข็ ง ขึ้ น
แต่ อย่ า งไรก็ ดี ทัง้ จากประชาชนนัก ลงทุ นในสหรัฐ อเมริ ก าและทัว่ โลก ยัง มีความไม่แน่ นอนใน
ประธานาธิบดีในเรื่องความมันคงในตํ
่
าแหน่ง ซึง่ มองว่าหากมีปัญ หาในเรื่ องลัก ษณะดัง กล่ า วอาจทํา ให ้
เงินดอลล่าห์อาจจะอ่อนลงได ้ แต่ในระยะยาว คือ การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ อมริ ก า (FED)
ซึง่ จะทําให ้เงินดอกล่าห์แข็ง และจะส่งผลต่อเงินบาททีอ่ อ่ นลง โดยของประเทศไทยอยู่ทปี่ ระมาณ 5% ซึง่ ไม่
ต่างกันมากนักในประเทศแถบอาเซีย กล่ า วไดว้ ่ า การเคลื่ อนไหวของค่ า เงิ นบาทช่ ว งที่ผ่ า นมา คื อ การ
เคลื่อนไหวของเงินดอกล่าห์เทียบกับทุกสกุล ดังนัน้ หากต้องการทราบถึงแนวโน้มของเงินบาทให ้จับตามอง
ทีเ่ งินดอกลล่าห์ ทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และหากในระยายาวเงิ นดอลล่ า ห์จ ะแข็ ง ขึ้ น
ในอนาคต ก็จะทําให ้เงินบาทค่อยๆ อ่อนลง อย่างไรก็ดี แม ้เงินบาทแข็งนัน้ ประเทศอื่นๆ ที่เ ป็ นคู่ แข่ ง ก็ จ ะ
แข็งตามกันไปหมด ซึง่ แสดงให ้เห็นว่าเรายังสามารถแข่งขันได ้แต่อาจส่งผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาท
ทีไ่ ด ้แลกกลับคืนมา
Thailand 4.0
ท่า มกลางคว ามผันผ วนของโลก รัฐ บาลไดด้ ํา เนิ น การ ในหลายๆ ด า้ น โดยรัฐ บาลได ม้ ี
แนวนโยบายทีต่ อ้ งการพัฒนาประเทศให ้ดีข้ นึ ผ่านแนวทางในหลายๆด ้าน ทัง้ การพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐาน
ในประเทศ อุตสาหกรรมใหม่ การทํา Local Economy หรื อการทํา กฎหมายใหม่ โดยในการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทีเ่ กิดขึ้น จะเกี่ยวข้องทัง้ กับการลงทุนใหญ่ของรถไฟไทยภายในปี 2560-2561 ให ส้ ํา เร็ จ
กว่า 2,000 กิโลเมตร ทีจ่ ะเป็ นการปฏิรูปครัง้ ใหญ่ตงั้ แต่รชั การที่ 5 ,รถไฟความเร็วสู ง กรุ ง เทพ-หนองคาย
ช่วงที่ 1 (กรุงเทพ-โคราช)ทีก่ าํ ลัง ดํา เนิ นการในปี น้ ี การบริ หารพื้นที่ร อบสถนนี เพื่อใหเ้ กิ ดประโยชน์
สามารถเกิดการสร้างรายได ้ในพื้นทีร่ อบข้างเหมือนทีป่ ระเทศญี่ป่ นุ ,การลงทุนพัฒนาสนามบินกว่ า 4 แสน
ล้าน ,รถไฟฟ้ า 10 สายทีเ่ ริ่มดําเนินการแล้ว ประกอบกับในอีก 15 ปี ข้า งหน้า ประเทศไทย ลาว กัมพู ช
และปากีสถาน จะมีประชากรรวมกว่า 450 ล้านคน ซึง่ จะเป็ นโอกาสในการสร้างการเจริ ญ เติ บโตอีก กว่ า ปี
ละ 15%
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทัง้ หมดที่มีนั้นเป็ ฯแผนในการรับการเชื่ อมโยงและการ
เจริญเติบโตของธุ รกิจ ในภูมภิ าค โดยให ้ประเทศไทยกลายเป็ นศุ นย์ก ลางของภูมิภาคในดา้ นกฎหมาย
ใหม่ (New set of laws and institutions) โดยนํากฎระเบียบต่างๆทีล่ า้ สมัยนํามาทบทวนปรับ เปลี่ ย น

หรือตัดออกไป และกําหนดกฎหมายใหม่เพิม่ เติมรวมแล้วกว่า 5,000 ฉบับ เพือ่ ใหป้ ระเทศสามารถดํา เนิ น
ไปได ้ตามแผนงานทีต่ งั้ ไว ้
-5ด ้านการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ที่เ ชื่ อมโยงกับ Local Economy คื อแนวทางการเติ บ โตทาง
ธุ รกิจตัวใหม่ ตัง้ แต่สมัยนายกรัฐมนตรีพ ลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ใ นหลายๆโครงการ ทัง้ แผนพัฒ นา
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 2.0 โดยในส่วนของทางนํา้ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่า เรื อเฟอรี่ ครู ซบริ เ วณเกาะเสม็ด EEC
(Eastern Economic Corridor) ท่าเรืออูต่ ระเภา และในส่ ว นของท่า อากาศยาน โดยเฉพาะสนามบิน
อูต่ ะเภา ทีจ่ ะเป็ นการลงทุนและจะสามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได ้อีกกว่า 4 ล้านคน ให ้กลายเป็ นศู นย์ซ่อม
บํารุงอากาศยาน มีศูนย์พฒั นาการเรียนการสอนด ้านท่าอากาศยาน ให ้กลายเป็ นสนามบินขนาดใหญ่ ที่สุ ด
ในภูมภิ าคและเกิดเป็ น Airport City ด ้านการพัฒนาด ้านระบบราง ทัง้ รถไฟทางคู่ หรื อแหลมฉบัง เฟส
3 ให ้กลายเป็ นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของอินโดจีน การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
โดยการทําเป็ น Container port การขยายเชื่อมโยงระบบรางของกรุ ง เทพ พัทยา ระยอง ใหเ้ กิ ดป็ น
อุตสาหกรรมไฮเทค หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว การพัฒนาเมืองใหม่ทเี่ รี ย กว่ า Pattaya on
pier ทีจ่ ะสามารถรองรับนักท่องเทีย่ วได ้อีกกว่าปี ละ 10 ล้านคน
อย่างไรก็ดี ภาครัฐได ้มีแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนในหลายๆ ด ้าน ทัง้ มาตรการลดภาษี เ งิ น
ได ้บุคคลธรรมดาเหลื อ 17% สํา หรับชาวต่ า งประเทศที่เ ข้า มาทํา งานในพื้นที่โ ครงการพัฒ นาระเบีย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยขณะนี้ บริ ษ ัท LAZADA ประกาศที่จ ะเข้า มาร่ ว มลงทุ นโดยใช้
ประเทศไทยให ้กลายเป็ นแหล่งกระจายสินค้าในภูมภิ าคอินโดจี น
ทัง้ นี้ ประเทศไทยจําเป็ นต้องวางรากฐานใหม่ให ้กับระบบเศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่ อนประเทศ ผ่ า นการ
พัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานทัง้ จากศู นย์ก ลางการบิน การค้า และการท่อเที่ย ว ใหเ้ กิ ดขึ้ นในสิ่ ง ใหม่ๆ
เพือ่ ดึงดูดกระแสเงินให ้เข้าสู ่ประเทศ
------------------------------------------------------------------

สรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ : อนาคตประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดย รองเลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ดร.ปัทมา เธี ยรวิศิษฎ์สกุล)
………………………………………………………………
การเปลี่ยนผ่านการพัฒ นาประเทศไทยจากอดีตสู ่ อนาคต มีความจํา เป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่จ ะต้องอาศัย
กรอบการพัฒนาทีช่ ดั เจน ยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี จึ ง เป็ นเครื่ องมือที่ส ํา คัญ ในการบริ หารราชการแผ่ นดิน
โดยมี พระราชบัญญัติจดั ทํายุทธศาสตร์ชาติ และ พระราชบัญ ญัติแผนและขั้นตอนการปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการ
แก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้ าหมายทีส่ าํ คัญ ดังนี้
• เป็ นประเทศที่หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยการพัฒ นาศัก ยภาพของคน ปรับปรุ ง
กฎระเบียบให ้มีความทันสมัย
• เป้ าหมายการเจริญเติบโตของประเทศปี ละ 5 % ระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่ อง
• ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยปี ละ 15 %
• เป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว สังคมมีความน่าอยู่ มีความมันคง
่
• สร้างนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่า โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน
• ประเทศไทยเป็ นชาติการค้า (ผลิตได้ ขายเป็ น)
• พัฒนา BIO Economy
• ประเทศฐานการบริการ
กรอบการพัฒนาระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพือ่ ให ้บรรลุวิสยั ทัศน์ ดังนี้
1) ด ้านความมันคง
่
2) ด ้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ด ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ด ้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ด ้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

-2การพัฒนา 6 ด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด ้วย
1) การเพิม่ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของภาครัฐ
2) ความมันคง
่
3) การเติบโตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได ้อย่างยัง่ ยืน
5) การสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลื่อมลํา้ ในสังคม
6) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ปัจจัยที่สนับสนุ นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
1) การต่างประเทศ ประเทศเพือ่ บ ้าน และภูมภิ าค
2) การพัฒนาภูมภิ าค เมือง และพื้นทีพ่ เิ ศษ
3) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐได ้ให ้ความสําคัญกับการพัฒ นาประเทศ
ในระยะสัน้ ทีม่ ลี กั ษณะแผนทีเ่ ป็ นขั้นตอน จึ ง กํา หนดแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12
เป็ นกลไกการขับเคลื่อนประเทศในระยะเริ่มต้น ซึง่ ถือเป็ นจุดเปลี่ยนทีส่ าํ คัญในการเชื่อมต่อกับยุ ทธศาสตร์ช าติ
20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู ก่ ารปฏิบตั ิ อีกทัง้ เพือ่ เป็ นการเตรี ย มความพร้อมคน สัง คม
และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให ้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงไดอ้ ย่ า งเหมาะสม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จี ง ไดก้ ํา หนดแนวคิ ดและกลไกการขับเคลื่ อนและติ ดตามประเมินผลที่ช ัดเจน
เพือ่ กํากับให ้การพัฒนาเป็ นไปอย่างมีทศิ ทางและเกิดประสิทธิภาพ เป็ นไปตามเป้ าหมายของยุ ท ธศาสตร์ช าติ
20 ปี ต่อไป
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