
นโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและพฒันาสมาคมการคา้ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

โดย รองประธานกรรมการสภาหอการาคา้แห่งประเทศไทย (นายสนัน่  องัอุบลกุล) 

วนัท่ี  13  กรกฎาคม  2560  ณ  โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวนโยบายการดําเนินงานพฒันาสมาคมการคา้ 2560-2561 

• มุง่เนน้การทาํงานแบบ Agenda  Base เชื่อมโยงระหว่าง Function  Base (สมาคมการคา้และ

หอการคา้จงัหวดั)  และ  Area Base (หอกาคา้จงัหวดั) 

• ทาํงานร่วมกบัประชารฐั  รวมถึงมหาวิทยาล ัยหอการคา้ไทย  สถาบนัการศึกษาในพื้นที่  และ

สถาบนัต่างๆ  ซึ่งประชารัฐเ ป็นเวทีเปิดรับฟังภาคเอกชนในการนําเสนอปัญหา และเสนอ               

แนวทางแกไ้ข   

• สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  มเีครือข่ายทีจ่ะไดป้ระสานการทาํงานร่วมกับหอการคา้จังหว ัด , 

สมาคมการคา้ หอการคา้ต่างประเทศ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ และ กลุ่ม YEC ท ัว่ประเทศ 

• กรอบการดาํเนินงานแบง่เป็น  3  เร่ือง  ไดแ้ก ่

1. Best  Practice ยกระดบัการพฒันาสมาคมการคา้  ดว้ยการบริหารอย่างมอือาชีพ 

2. Networking  สรา้งเครือข่าย  พนัธมติรธุรกิจทีเ่ขม้แข็ง  เพือ่เติบโตร่วมกนั 

3. Economic  ต่อยอด ใหม้มุมอง กล ัน่กรองและสนบัสนุนขอ้เสนอทางเศรษฐกิจ  

   - โดยกรอบการทาํงานดา้นน้ี  จะเป็นการทาํงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท ัง้การ

ทาํงานในรูปแบบคณะกรรมการสานพลงัประชารฐั  ซึง่เป็นการขบัเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ  

ซึง่มรีฐัมนตรีว่าการในกระทรวงต่างๆเป็นหวัหนา้ทมีภาครฐับาล  และในส่วนของภาคเอกชนก็จะ

เป็นหวัหนา้ทมีภาคเอกชนเป็นการประชุมและการขบัเคลื่อนการทาํงานร่วมกนั   

   - เวทใีนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ซึง่มีสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  และสมาคมธนาคารไทย   

   - เวทคีณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  เพื่อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งจะ

ประกอบไปดว้ยภาคเอกชน กกร. 3 สถาบนั ,สภาธุรกิจตลาดทุนไทย,สภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

แหง่ประเทศไทย ,สภาผูส้่งสินคา้ออกทางเรือแห่งประเทศไทย  และกระทรวงเศรษฐกิจ 17  

กระทรวง  
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โครงสรา้งคณะกรรมการสง่เสริมและพฒันาสมาคมการคา้ประจําปี 2560-2561   

    คณะกรรมการสง่เสริมและพฒันาสมาคมการคา้ แบง่คณะกรรมากรออกเป็น 2 ชุด 

1. คณะกรรมการ Executive Committee  แบง่การทาํงานออกเป็น 6 ดา้น  ไดแ้ก่   

• ดา้น Education ดูแลกิ จกรรมดา้นการส่ งเสริมองค์ความรู  ้ เน ้นเกี่ย วกับ Best 

Practice เช่น การอบรมสมัมนา เป็นพีเ่ลี้ยงใหค้าํปรึกษาในการบริหารงานสมาคม  

 

• ดา้น Network ดูแลกิจกรรมดา้นการเชื่อมโยงกบัสมาคมการคา้ต่างๆเนน้แบบ Formal  

(TAP club ทาํใหเ้กิดความสนิทสนมของกลุ่มสมาคมการคา้และเกิดการประสานงาน

ร่วมกนั ) รวมถึงเครือข่ายอืน่ๆ ของสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย (YEC, ภาครฐั) 

• ดา้น Economic ดูแลกิจกรรมดา้นส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจ โดยเนน้ Project Base 

และมกีารเก็บขอ้มลู จดัเตรียมขอ้มลูดา้นเศรษฐกิจ เพื่อใหม้ีการจัดเก็บ Data ไดอ้ย่าง

เหมาะสม  รวมถึงการจัดทาํแบบฟอร์ม One Page เพื่อใหก้ ับสมาคมการคา้ที่เป็น

สมาชิก ไดจ้ดัทาํและส่งกลบัมาใหก้บัสภาหอการคา้ฯ เพือ่ทราบขอ้มลูสถิติต่างๆ  รวมถึง

พจิารณาประเดน็ต่างๆ ในการแถลงข่าวดา้นเศรษฐกิจ ร่วมกบัสภาหอการคา้ฯ ในแต่ละ

กลุ่มธุรกิจ  

 

• ดา้น Social สรา้งความร่วมมอืและความสมัพนัธ ์เนน้แบบ Informal ระหว่างประธาน

กลุ่ม 14 ทา่น เช่น  การ Outing หรือ TAP Forum , การไปเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสมาคม

การคา้ต่างๆ  
 

• ดา้น Screening Process ยกระด ับก ารพฒันาสมาคมการค ้าใหเ้ ป็นมอือาชีพ                   

สรา้งเครือข่ายในการทาํงานใหเ้ติบโตร่วมกัน และนําไปสู่การสนับสนุนใหเ้กิดมลูค่า                

ทางธุรกิจ โดยทางกลุ่มสมาคมจะมกีารนําเสนอ Screening process ไปสู่การยอมรับ

ของภาครฐั 
 

• ดา้น Budget  ดูแลงานดา้นงบประมาณและการเงินของคณะกรรมการฯ พจิารณา

กล ัน่กรองงบประมาณ และบริหารงบระมาณอย่างเป็นระบบ  
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2. คณะกรรมการกลุ่มสมาคมการคา้  14  กลุ่ม ไดแ้ก่ 

• กลุม่ผูผ้ลติและผูส้ง่ออกพืชเกษตร (20 สมาคม) 

• กลุม่อตุสาหกรรมประมง และปศุสตัว ์ (11 สมาคม) 

• กลุม่อญัมณี และแฟชั่น (9 สมาคม) 

• กลุม่การเงิน การลงทุน และการประกนั (9 สมาคม) 

• กลุม่ท่องเท่ียว MICE และกีฬา (11 สมาคม) 

• กลุม่บริการ และโลจิสติกส ์ (11 สมาคม) 

• กลุม่บนัเทิงและการสื่อสาร (10 สมาคม) 

• กลุม่การคา้ไทย-นานาชาติ (13 สมาคม) 

• กลุม่ผลติภณัฑไ์ลฟ์และดีไซน์ (12 สมาคม) 

• กลุม่อตุสาหกรรม (9 สมาคม) 

• กลุม่อสงัหาริมทรพัย ์ ออกแบบและก่อสรา้ง (8 สมาคม) 

• กลุม่ยา เวชภณัฑ ์อาหารเสริม เคร่ืองสาํอาง และอปุกรณ์ทางการแพทย ์ (9 สมาคม)  

• กลุม่ภาคการคา้ปลกี-คา้สง่ (8 สมาคม) 

• กลุม่อาหารและเคร่ืองด่ืม (5 สมาคม) 

 

------------------------------------------------------------------------------ 



สรุปการบรรยายพิเศษ หวัขอ้ : เมกะเทรนด ์การปรบัตวัเขา้สู่ Thailand 4.0 

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์) 

………………………………………………………….. 

  

เมกะเทรนด ์คือ กระแสการเปลี่ยนแปลงท ัว่ โลกที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ ส ังคม ว ัฒนธรรม  

และชีวิตความเป็นอยู่ของคนอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้ โดยมแีนวโนม้ทีส่าํคญั ดงัน้ี 
 

1) สงัคมเมืองในอนาคต คนจะอยู่ อาศัยในแนวดิ่ง เพิ่มมากขึ้ น ภายในปี 2025 จะม ี 

35 Mega Cities ท ัว่โลก อยู่ในเอเชีย 18 เมอืง มมีลูค่า GDP 29 ลา้นลา้นดอลล่าร ์
 

2) การมองหาโอกาส (Smart is The New Green) ในอนาคต คาํว่า “Green” ถูกทดแทน

ดว้ย “Smart” ภายในปี 2025 กว่า 26 เมอืงในโลกจะเป็น SMART Cities อย่างแทจ้ริง และจะสรา้งโอกาส

ธุรกิจมลูค่ากว่า 1.5 ลา้นลา้นดอลล่ารภ์ายในปี 2020 
 

3) ดา้นแนวโน้มของสงัคม จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของว ัฒนธรรมในส ังคมอย่างรวดเร็ว  

คนรุ่นใหมจ่ะมบีทบาทมาก เน่ืองจากการใหค้วามสาํคญักบัผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถมากกว่าผูท้ีม่คีวามอาวุโส 

ผูห้ญิงจะมบีทบาทในการเป็นผูน้ําขององค์กรและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเน่ืองจากผูห้ญิง 

มกีารเขา้ถึงขอ้มลูโซเชียลมเีดยีและมกีาํลงัซื้อออนไลนสู์ง และยงัมสี่วนในการตดัสินใจมากขึ้น  
 

4) แน้วโน้มทางเทคโนโลยี การเขา้ถึงขอ้มูล Big Data จะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดม้ากขึ้ น 

รวดเร็วขึ้น และทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้การเก็บขอ้มลูจะไมใ่ชรู้ปแบบเดมิจะเก็บอยู่ในระบบ Clouds ดงันั้น 

ความปลอดภยัของระบบไซเบอร์จึงตอ้งมีความส ําคัญเป็นอย่างยิ่ง  เทคโนโลยีเสมือนจริงจะมีผลต่อ

ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างของผูค้น ในอนาคตจะตอ้งพึ่งพาหุ่นยนต์ในการทาํงานใหก้ ับมนุษย์ เช่น การดูแล

ผูสู้งอายุ การทาํความสะอาด ดา้นการแพทย ์ เน่ืองจากหุน่ยนตม์คีวามแมน่ยาํ อดทน  
 

5) การคา้ปลกียุคใหม่ การทาํการตลาดจะตอ้งพึ่งพาขอ้มลู การคา้ปลีกยุคใหม่ผู บ้ริภาค 

ไมต่อ้งเดนิเขา้หา้งสรรพสนิคา้ ผู ป้ระกอบการยุคใหม่จะใชพ้ื้นทีข่ายสินคา้นอ้ยลง (หา้งสรรพสินคา้แบบ 

Virtual) ทาํใหม้คีวามสะดวกและรวดเร็ว  
 

6) นวตักรรมสูค่วามเป็นศูนย ์ ทีน่าํมาใชใ้นการจดัการทรพัยากรอย่างทีม่ปีระสิทธิภาพ  
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7) ดา้นการเดินทาง จากธุรกิจรถยนตสู์่ธุรกิจการเดนิทางทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเดนิทางจะ

ใชข้อ้มลูออนไลน ์  
 

8) สุขภาพและความเป็นอยู่ ในอนาคตมนุษย์จะเป็นเจา้ของขอ้มูลสุขภาพของตนเอง  

ผ่านการวิเคราะหด์า้นสุขภาพจากการใชช้ีวิตประจาํวนั  
 

9) อนาคตของการคมนาคม ความตอ้งการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานของโลกมแีนวโนม้เพิม่สูงขึ้น 
 

10) รูปแบบธุรกจิแบบใหม่ เชื่อมโยงธุรกิจต่างประเภทโดยไมม่ขีอจาํกดั 
 

11) การเขา้ถึงเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย มคีวามรวดเร็วกว่าในอดตี เช่น การเขา้ถึงวิทยุ 

ตอ้งใชเ้วลา 38 ปี เขา้ถึงทวี ีตอ้งใชเ้วลา 13 ปี แต่การเขา้ถึง เฟสบุค๊ใชเ้วลาเพยีงแค่ 6 ปี เทา่นัน้ 
 

12) ดา้นเศรษฐกิจ ในอนาคตไทยและประเทศเพือ่บา้น เช่น เวียดนาม อนิโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

จะมบีทบาทเพิม่มากขึ้น 

สาํหรบันโยบายประเทศไทย 4.0 มทีีม่าจากปญัหาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศที่ชะลอตัวลง

อย่างต่อเน่ือง จนนํามาสู่ประเทศที่ติดกับดกักรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งในรอบ 5 ปี  

ทีผ่่าน GDP ของประเทศโตเฉลี่ยเพยีงแค่ 2.9 และมแีนวโนม้เศรษฐกิจถดถอยลงเร่ือย ๆ จึงมีความจําเป็น 

ในการนาํเอานวตักรรมมาใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการขบัเคลื่อนประเทศไทย เพื่อใหเ้กิด New S-Cure พรอ้มท ัง้

สรา้งความเขม้แข็งจากภายในสู่การเชื่อมโยงประเทศเพือ่นบา้นและยกระดบัสู่การคา้ทีไ่รพ้รมแดน  
 

การสรา้งเครือข่ายเพ่ือความเข้มแข็ง โดยมหาวิทยาล ัยหอการคา้ไทย เป็นเครือข่ายหน่ึงที่ส ําคัญ 

ในการเชื่อมโยงผูป้ระกอบการและสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้งในการพฒันาเศรษฐกิจ ปัจจุบนัมีการพฒันาหล ักสูตร 

Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) โดยความร่วมมอืกบั MIT เพือ่พฒันาผูป้ระกอบการรุ่นใหม่

ใหใ้ชน้วตักรรมและความคิดสรา้งสรรค์เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาธุรกิจ ความร่วมมือของมหาวิทยาล ัย 

กบัอาลีบาบา สรา้งหลกัสูตร E-Commerce และหล ักสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์

(TEPCoT) ทีเ่นน้การสรา้งเครือข่ายผูบ้ริหารดา้นการคา้ ท ัง้ น้ี มหาวิทยาล ัยหอการคา้ไทยมีความยินด ี

ทีจ่ะส่งนกัศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการต่าง ๆ ทีม่คีวามสนใจ ซึง่มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

พรอ้มสนบัสนุนสมาคมการคา้และผูป้ระกอบการในการพฒันาธุรกิจเพือ่ความยัง่ยืนของเศรษฐกิจไทย 



การใชข้อ้มูลเพื่อยกระดบัประเทศไทยสู่ยุค Trade & Service 4.0 สําหรบัสมาคมการคา้ 

โดย ดร.สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์ประธานสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

------------------------------------ 

 ไทยแลนด ์4.0 (Thailand 4.0) คือ เศรษฐกิจฐานความรู ้ซึ่งไทยแลนด ์1.0 คือ เกษตรกรรม  2.0 คือ 

อุตสาหกรรมเบา และ 3.0 คืออุตสาหกรรมหนกั จนไปถึงไทยแลนด ์4.0 ซึ่งมีขอ้มูลเป็นปจัจยัการผลติที่สาํคญั 

แต่อย่างไรก็ดี จากตวัเลขผลการประเมินในปี 2015 ประเทศไทยยงัมีความสามารถในการผลติตํา่กวา่ประเทศ

อ่ืนๆในยุค 4.0 ไดแ้ก่ จีน (93.5%) และ มาเลเซีย (91.1%) ไทย (82.8%) 

 

 ขอ้มูลสามารถเพิ่มผลติภาพของปจัจยัการผลติอ่ืนไดอ้ย่างทวคีูณ อาทิ เพิ่มผลติภาพที่ดิน, ยกระดับ

ผลติภาพแรงงาน, เพิ่มผลติภาพเงนิทุน, ลดวตัถุดิบและพลงังาน และ เพิ่มคลงัความรู ้ทัง้นี้ หากนาํขอ้มูลจาก

แผนที่กบัจุดขนสง่สนิคา้มารวมกนั จะไดเ้สน้ทางการขนสง่สนิคา้ออกมา หรือ การนาํขอ้มูลแผนที่สามมิติรวมกบั

รถยนตต์ิดระบบช่วยขบั (Advanced driver-assistance systems: ADAS) จะไดร้ถยนตข์บัไดด้ว้ยตวัเอง 

 

 BIG Data 

 - ขอ้มูลช่วยกาํหนดกลยุทธด์า้นราคา : การใชข้อ้มูลคํานวนเบี้ ยประก ันรถยนต์ตามพฤติกรรม          

การใชร้ถ แทนที่การคาํนวนแบบเกา่ ซึ่งคาํนวนตามลกัษณะประชากร ทาํใหเ้บี้ยประกนัไม่สะทอ้นความเสีย่งจริง 

 

 - ขอ้มูลช่วยสรา้งโมเดลใหม่ทางธุรกิจ: Fintech รายหนึ่งใหบ้ริการจบัคู่ผูต้อ้งการโอนเงินในทิศทาง

ตรงกนัขา้มใหม้ีค่าโอนถูกกวา่ธนาคาร แทนที่การโอนเงนุิทกรายการที่มีค่าธรรมเนียมแพงและเสยีเปรียบจาก

อตัราแลกเปลีย่น 

 

 - ขอ้มูลช่วยลดพลงังาน: โดย SCG Logistics ใหบ้ริการกบัธุรกิจ “โคลดเ์ชน” ซึ่งตอ้งควบคุมอุณหภูมิ

ใหเ้หมาะกบัสนิคา้ตลอดช่วงการขนสง่และเก็บรกัษา ทาํใหใ้ชพ้ลงังานมากและมีค่าไฟฟ้ากวา่ 40% ของตน้ทุน

รวมของคลงัสนิคา้ และจากการใชข้อ้มูลเพื่อลดการใชพ้ลงังาน ทาํใหเ้กิดการลดตน้ทุน ซึ่งไม่ตอ้งลงทุนเพิ่ม 

เพียงแต่ปรบัโปรแกรมเครื่องทาํความเย็นตามอุณหภูมิภายนอกเท่านั้น ท ําใหล้ดตน้ทุนกว่า 200,000 บาท       

ต่อเดือน 

 

- ขอ้มูลช่วยไร่ออ้ยและช่วยเพิ่มผลผลติ: ซึ่งความทา้ทายของอุตสาหกรรมนํา้ตาลไทย คือการขาด

แคลนแรงงาน, ผลผลติต่อไร่ต ํา่, แปลงออ้ยเป็นนํา้ตาลไดน้อ้ยและประมาณการผลผลติไม่แม่นยาํ จึงมีการใช ้

ขอ้มูลช่วยเพิ่มผลผลติ ดว้ยการจดัรูปที่ดินแปลงใหญ่ ใหเ้หมาะสมกบัการใชเ้ครื่องจกัร รวมถึงการใชภ้าพถ่าย

ดาวเทียม-GIS วดัพื้นที่ปลูก, ระบบพิกดัแปลงออ้ยดว้ยแท็บเลต็, ใชโ้ดรนดูการเติบโตของออ้ย, เก็บขอ้มูลสภาพ

อากาศแต่ละจุด และพยากรณ์ผลผลติดว้ยแบบจาํลอง 
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- ขอ้มูลช่วยธุรกิจสิง่พิมพ:์ เนื่องจากโรงพิมพม์ีปญัหามาก อาทิ ฝ่ายต่างๆทํางานไม่สอดคลอ้งก ัน, 

ระบบงานไม่มีมาตรฐาน (คาํนวนราคาผิดพลาด), ใชเ้ครื่องพิมพไ์ม่เหมาะสมกบังานและตน้ทุนบริหารวตัถุดิบสูง 

จึงมีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร ์บริหาร ขอ้มูลการร ับงานและขอ้มูลสถานะเครื่องพิมพ์, ติดตั้งระบบ                  

Radio-frequency identification: RFID คุมสนิคา้คงคลงั และจดัตัง้วอรร์ูม ในการมองการผลติทัง้หมด 

 

- ขอ้มูลช่วยบริการแท็กซี่: โดยออลไทยแท็กซี่ ไดอ้อกแบบระบบดว้ยการวเิคราะหพ์ฤติกรรมคนข ับ    

ซึ่งแต่เดิมการขบัรถแท็กซี่ 1 กะ ใชเ้วลา 12 ช ัว่โมงแต่มีรายไดเ้พียงแค่ 7 ช ัว่โมงเท่านัน้ (เติมแก๊ส 1 ช ัว่โมง,    

ขบัรถเปลา่ 1 ช ัว่โมงและเปลีย่นกะ 1 ช ัว่โมง) จึงเกิดการพฒันาแท็กซี่ดิจิทลัของไทยและพฒันาซอฟต์แวร ์เอง    

ซึ่งช่วยจบัคู่คนขบัและลดเวลาเปลีย่นกะ, ลดเวลาการขบัรถเปลา่ (บอกเสน้ทางและบอกจุดผูโ้ดยสารมาก) และ

ทาํใหป้ระสทิธิภาพเพิ่มขึ้นและมีกาํไรแบ่งกนัมากขึ้น เนื่องจากประหยดัเวลาและนํา้มนั 

 

 จากตวัอย่างที่กลา่วมา จะเห็นไดว้า่การลงทุนดา้นขอ้มูลนัน้คืนทุนเร็ว เนื่องจากการคืนทุนลดความสูญ

เปลา่ ซึ่งช่วยทาํใหแ้รงงานและวตัถุดิบลดลงในบางกรณีและทาํใหม้ีรายไดเ้พิ่มขึ้น ในการลงทุนก ับ Big Data         

องคก์รควรจดัการกบั Small Data ภายในองคก์ร ดว้ย จึงจะทาํใหเ้กิดการคืนทุนจากโมเดลใหม่ทางธุรกิจ 

 

Quick Win ของเศรษฐกิจไทย ไดแ้ก่ 1.การเพิ่มผลติภาพดว้ยขอ้มูล ซึ่งขอ้มูลช่วยทาํใหเ้กิดการผลติ

แบบลนี (Lean) ซึ่งลดความสูญเปลา่ และ 2. ธุรกิจใหญ่ควรช่วยธุรกิจเลก็ในซพัพลายเชนดว้ย อีกทั้งภาคร ัฐ

ควรสรา้งความตื่นตวัของภาคเอกชน, ใหเ้งนิอุดหนุนช่วยเหลอื SMEs และเกษตรกรรายเลก็ติดตัง้ระบบขอ้มูล 

และการจดัเก็บและเผยแพร่ขอ้มูลที่ถูกตอ้งทนัสมยัอีกดว้ย 

 

การใชข้อ้มูลเพื่อยกระดบัประเทศไทยสูยุ่ค Trade & Service 4.0 สาํหรบัสมาคมการคา้ สามารถแบ่ง

ออกเป็น  2 สว่น ไดแ้ก ่
 

1. ขอ้มูลกลางของสมาคม ที่มีขอ้ตกลงร่วมกนักบัสมาชิกในการรกัษาความลบัระดบัหนึ่ง โดยอาจมี

ตวักลางในการบริหารจดัการขอ้มูล 

2. ขอ้มูลจากภาครฐั ซึ่งควรเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยใชช้่องทางของประชาร ัฐ            

ในการสนบัสนุน 

 

---------------------------------------------------------------------- 



นโยบาย และบทบาทการส่งเสริมและพฒันาสมาคมการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

โดย  รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์

(นายสนธิรตัน์  สนธิจิรวงศ)์ 

--------------------------------------------------------------------------- 

กระทรวงพาณิชย์ทราบดีว่าสมาคมการคา้ คือ เสาหล ักของการพฒันาเศรษฐกิจของไทย               

สมาคมการคา้  สามารถเป็น Strategic partners กับรัฐ เพื่อใหส้มาคมที่เป็น real player ไดเ้ขา้มา

นาํเสนอ และใหแ้นวทางในการแกป้ญัหา  เพือ่ทีภ่าคธุรกิจจะไดม้พีลงัในการแข่งขนัและสรา้งศักยภาพให ้

สามารถเติบโตและแข่งขนัได ้

• บทบาทและนโยบายสง่เสริมสมาคมการค้าของกระทรวงพาณิชย ์

เนน้การสรา้ง Networking ใหส้มาคมการคา้ เพื่อใหส้มาคมการคา้ไดเ้รียนรูซ้ึ่งก ันและกัน               

บนความแข็งแรงของสมาคมทีไ่มเ่ทา่กนั  ท ัง้น้ี  สมาคมแข็งแรงหรือไม่ขึ้ นอยู่ก ับผูน้ํา แต่หากแข็งแรง           

มากไปอาจเกิดการผูกขาดของผูน้าํในสมาคม  และอาจกลายเป็นจาํกดัการเจริญเติบโตของสมาคม 

 

• กระทรวงพาณิชยมี์ 5 แนวทางในการพฒันาสมาคม  

1. พฒันาสมาคมให เ้ป็นมืออาชีพ มีก ารบริหารที่เขม้แข็งจากภายในกลุ่ มบริษ ัทในสมาคม               

มแีผนยุทธศาสตรใ์นการดาํเนินงานทางธุรกิจ และเกิดการประสานงานร่วมกับภาครัฐ มีการทาํงาน                

เพือ่ส่วนรวมของสมาชิกในสมาคม มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งจากภายในสมาคม มกีารเรียนรูซ้ึง่กนัและกนั 

2. Networking เชื่อมโยง value chain ใหแ้ต่ละสมาคมไดม้ีการเชื่อมโยงกัน อย่าคิดทาํคน

เดยีวทุกอย่าง โลกน้ีมกีารแข่งขนั ยกตวัอย่าง การทอ่งเทีย่วเติบโต จะทาํอย่างไรใหธุ้รกิจทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้ ับ

ประโยชนร่์วมกนั , Life style , Logistic เป็นโอกาสที่มากมายของไทย คาบสมุทรอินเดีย&แปซิฟิค  

ไทยมโีอกาสมหาศาล ตอ้งทาํ master plan ร่วมกัน , หากสามารถพฒันาโชห่วยกว่า 300,000 รา้นคา้ 

กลายเป็น hub ในการเป็นจุดรบัสินคา้ จะเกิดฐานลูกคา้มหาศาล , Uber แบบรับขนส่งสินคา้ สามารถ

กาํหนดจุดรบัส่งสินคา้ได ้  

3. ใหร้างวลัสมาคมตน้แบบ สมาคมการคา้ยอดเยี่ยม สมาคมการคา้ดเีด่น ผูบ้ริหารสมาคมดีเด่น 

ผูบ้ริหารสมาคมรุ่นใหม ่เป็นรางวลัเพือ่ช่วยใหส้มาคมเกิดการพฒันา และภาครฐั ทาํหนา้ทีเ่ป็นผูช้่วยในหาร

ทาํงานของสมาคม ใหม้ทีศิทางทีถู่กตอ้งและมคีวามน่าเชื่อถือ 



บรรยายพิเศษ  

หวัขอ้ “สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2017 และความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก” 

โดย ดร.กอบศกัด์ิ  ภตูระกูล ผูช่้วยรฐัมนตรีสํานักนายกรฐัมนตรี  

------------------------------------ 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกเมือ่ 3 ปีก่อนหนา้เขา้สู่ช่วงชะลอตวัลงอย่างมนียัส ําคัญ และเมื่อ 2-3 ปี

ใหห้ลงั เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวัดขีึ้น จากตวัเลขส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้ นถึง 13% ที่เกิดการปรับตัวกล ับ   

มาดขีึ้น เพยีงแต่ว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกอาจไมไ่ดฟ้ื้นตวัอย่างรวดเร็วเหมือนในอดีต แต่จะค่อยๆ

ฟ้ืนตวั  ซึง่เกดิจากหลายปัจจัย อาทิเช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน ประเทศญี่ ปุ่นที ่             

ความเชื่อม ัน่ต่อภาครฐัทีล่ดลง ท ัง้นโยบายทีผ่่านมาไมเ่กิดผลสาํเร็จ หรือทวีปยุโรป โดยปัจจุบนัลว้นอยู่ 

ในระยะการปรบัตวัดขีึ้นอย่างชา้ๆ ทาํใหร้าคาสินคา้ท ัง้ภาคการเกษตร และสินคา้โภคภณัฑจ์ะอยู่ในระดบั

ตํา่ไปอกีระยะหน่ึง อกีท ัง้สหรฐัอเมริกาทีส่ามารถทาํใหเ้กิดความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลกได ้ท ัง้จากการ

ขึ้นดอกเบี้ย  ซึง่จากภาพรวมดงักล่าวนัน้อาจมองไดว้่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกดขีึ้นแต่อาจตอ้งใชเ้วลา และ

เตรียมตวักบัความผนัผวนต่างๆทีจ่ะตามมาในอนาคต  

 โดยเศรฐกิจประเทศจีนเมือ่10 ปีทีแ่ลว้เคยขยายตวัไดสู้งสุดถึง 15% ปัจจุบนัมีการปรับตัวลงมา

อยู่ที ่6.9% จากปญัหาเร่ือง NPL หรือสินเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กิดรายได ้ทีเ่ป็นแผนงานพฒันาต่างๆขนาดใหญ่

สะสมมาในอดตี  เน่ืองจากหลายโครการทีช่ะลอตวัและรอการระบายจากชว่งทีเ่ศรษบกิจดี จึงจําเป็นตอ้ง

รอลา้งหน้ีเสียใหห้มดจากระบบก่อน ทาํใหเ้ศรษฐกิจจีนยากที่จะพลิกผ ันกล ับขึ้ นมาสูงไดเ้หมือนในอดีต              

ซึง่จะมนียัต่อการซื้อสินคา้จากประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย 

 เศรษฐกิจของยุโรปนั้น แมจ้ะมีการปรับตัวที่ดีขึ้ น แต่ย ังขยายตัวในอตัรที่ตํา่ ปัจจุบนัอยู่ที่

ประมาณ 0.6% ซึง่พบว่าอตัรการว่างงานของประเทศในรุโรปยงัสูงมาก อยูที่ประมาณ 9.5% แต่ค่อยๆดี

ขึ้นซึง่ยงัคงตอ้งใชเ้วลาในการปรบัตวัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เช่น ประเทศสเปนทีม่อีตัราการว่างงานสูงถึง 

18% หรือประเทศกรีซมอีตัรการวา่งงานสูงถึง 22% ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถึงปญัหาและอาจส่งผลทาํใหเ้กิดปญัหา

ไดต่้อประเทศในกลุม่ยุโรปได ้

 เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นทีม่คีวามน่าเป็นหว่งทีเ่มือ่ 4-5 ทีผ่่านมา นโยบายของนายกรัฐมนตรี 

ชินโซะ อาเบะ ในการใชน้โยบายทางการคล ังในการสนับสนุนเพื่อแกป้ัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบนัไม่มี

งบประมาณมากพอทีจ่ะคอยพยุงเศรษฐกิจเหมอืนทีผ่่านมา  
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 ปญัหาจากราคาสินคา้ภาคการเกษตร และสินคา้โภคภณัฑท์ีย่งัคงตกตํา่ ท ัง้นํา้ตาล, ขา้วโพด, ขา้ว 

และถัว่เหลือง  ซึง่เป็นตวัสะทอ้นใหเ้ศรษฐกิจประเทศไทยที่พึ่งพาภาคการเษตรยังคงฟ้ืนตัวอย่างชา้ๆ              

สืบเน่ืองมาจากลูกคา้ภาคการเกษตรของไทย  คือ  ประเทศจีน ญี่ ปุ่น และยุโรป ไม่สามารถกล ับมาเป็น             

ผูซ้ื้อรายใหญ่ได ้และแมว้่าตวัเลขราคาภาคการเกษตรจะดขีึ้นบา้งแต่ไมส่ามารถกล ับไปสูงไดเ้ท่ายอดขาย   

ที่เคยไดเ้หมือนในอดีต อีกท ัง้ย ังสะทอ้นถึงราคานํา้มนัโลก ซึ่งในปัจจุบนัอยู่ที่ 45 เหรียญสหรัฐฯ              

ต่อบารเ์รล  ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถึงกาํลงัซื้อทีย่งัไมด่ ีหรือราคาทองที ่1,220 เหรียญสหรัฐต่อออนซ ์แมอ้าจจะ

สูงแต่ก็ยงัเทยีบไมไ่ดก้บัในอดตีทีม่รีาคาสูงเกือบ 1,800 เหรียญสหรฐัต่อออนซ ์  

 และในส่วนของประเทศสหรฐัอเมริกาในปจัจุบนัเมือ่เทยีบกบั จีน ญี่ปุ่น หรือยุโรป เศรษฐกิจเร่ิมมี

การปรบัตวัดขีึ้น จากตวัเลขการจา้งงานเร่ิมกล ับมาเป็นปกติ จากการปรับตัวตลอด 8-10 ปีที่ผ่านมา             

โดยภาพรวมเศรษฐกิจกลบัไปเป็นเหมอืนในอดตี  มเีพยีงอย่างเดยีวทีไ่มเ่หมือนเดิม  คือ  อตัราดอกเบี้ย

ทีย่งัตํา่อยู่ จากตวัเลขการว่างงานที่ลดลง การจา้งงานที่สูงขึ้ น  ทาํใหเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้ น              

และอาจจะมกีารปรบัดอกเบี้ยใหสู้งขึ้นจากอดตีทีอ่ยู่ที ่0% ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา และในปัจจุบนัอยู่ที่ 3% 

จะทาํใหส้่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเงินโลก ค่าเงิน imagine market ตลาดเกิดใหม่  จะมีนัย   

อย่างมาก  โดยปจัจุบนัเหน็ไดจ้ากตวัเงินทีไ่หลออกมาจากสหรฐัอเมริกาจะไหลกลบั โดยท ัว่ โลกมีแนวทาง

ทีต่อ้งการใหส้หรฐัอเมริกาลดขนาดงบดุล   ทีจ่ะตอ้งมกีารดูสภาพคล่อง ซึง่จะทาํใหก้ารไหลเวียนของเงิน

โลกมกีารเปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลต่อค่าเงินจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และในอนาคตจีน ญี่ปุ่น ยุโรป ยังไม่มี

การขึ้นดอกเบี้ย ซึง่ตรงขา้มกบัสหรฐัอเมริกาทีจ่ะขึ้นดอกเบี้ยที่สูงขึ้ น จะทาํใหเ้กิดการถ่างของความต่าง 

ทางค่าเงิ นที่มากขึ้ น เร่ือยๆ โลกจะเปลี่ ยนแลงไปในทิศทาง ใด จะส่ง ผลต่อ Carry Trade หรือ               

ความผนัผวนในตลาดเงินตลาดทุนโลก ที่อาจทาํใหอ้ตัรการแลกเปลี่ยนเงินของโลกมีการเคลื่อนไหว              

อย่างน่าสนใจ และในขณะเดยีวกนัธนาคารกลางของสหรฐั(FED)  มีแนวโนม้ที่จะขึ้ นดอกเบี้ยขึ้ นเร่ือยๆ   

ทาํใหค่้าเงินของสหรัฐอเมริกา  มีการปรับตัวขึ้ นกว่า 10% ภายใน 6 เดือน ซึ่งตัวแปรส ําคัญคือ 

ประธานาธิบดคีนปจัจุบนั นายโดนลัด ์ทรมัป์ ทีม่นีโนบายต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึ้น ทาํใหต้ลาดหุน้ Down Jones 

ช่วงทีเ่ขา้รบัตํา่แหน่งเพิม่สูงขึ้นอกีกว่า 3000 จุด ทีเ่กี่ยวขอ้งกบันโยบายลดภาษี โครงการพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน โครงการพฒันาเศรษฐกิจ  โครงการทีเ่นน้การลงทุนภายในประเทศ ทาํใหน้กัลงทุนในตลาดหุน้ย ัง

ต่ืนตวักบัการมาของประธานาธิบดคีนใหม ่และทาํใหเ้งินดอลล่าหส์หรัฐแข็งค่าขึ้ น  และมีความผ ันผวน              

อยู่ตลอด และส่งผลต่อตลาดโลก และทาํใหเ้งินบาทไดร้ ับผลกระทบจากเงินดอลล่าหท์ี่มีการไหลกล ับ              

ทาํใหท้ ัว่โลก  จึงจาํเป็นทีจ่ะตอ้งคาดการณ ์  และจบัตามองอย่างใกลช้ิดถึงแผนงานต่างๆในอนาคตของ

สหรฐัอเมริกา   
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เศรษฐกจิไทยในปี 60 

 เศรษฐกิจไทยในปี 60 คาดการว์า่จะเติบโตที ่3.5-4% โดยรฐับาลภายใตก้ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

ของประเทศ ดร.สมคิด จาตุศรีพทิกัษ ์โดยเป็นการออกนโยบายใหป้ระชาชนรวมถึงนกัธุรกิจไทยเกิดความ

เชื่อม ัน่ในเศรษฐกิจไทย ทา่มกลางเศรษฐกิจโลกทีม่กีารฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ มทีา้ทายจากหลายองค์ประกอบ 

อกีท ัง้ประชากรภาคการเกษตรทีย่งัประสบปญัหา จึงไดม้กีารตั้งแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจที่สามารถ

ดาํเนินการไดใ้นสถานการณ์ปจัจุบนั โดยพบว่าตัง้แต่ตน้ปีทีผ่่านมามตีวัเลขการส่งออกเพิ่มสูงขึ้ นปัจจุบนั

อยู่ที ่13.20% และเมือ่พจิารณาในส่วนของรายธุรกิจต่างๆจะพบว่า ในไตรมาสแรกของปี มีอตัราการ

เพิม่ขึ้นไปในทศิทางทางเป็นบวกเกือบทุกธุรกิจ ยกเวน้เพยีงดา้นธุรกิจรถยนต ์ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเศรษฐกิจ

ไทยทีทุ่กธุรกิจมกีารปรบตวัดขีึ้นจาํทาํใหเ้ศรษฐกิจรวมของประเทศมคีวามเขม้แข็งขึ้ นเร่ือยๆ ประกอบกับ

ในหลายๆประเทศเร่ิมมกีารฟ้ืนตวัขึ้นทาํใหภ้าคการส่งออกของไทยเร่ิมพลิกฟ้ืนสูงขึ้น  

 

 โดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปจุัจบนัตวัขบัเคลื่อนท ัง้  4 ดา้น คือ ดา้นการบริโภค ดา้นการ

ลงทุน ดา้นการส่งออก และภาครฐับาล ขบัเคลื่อนประเทศไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพทีไ่ม่ไดม้ีการพึ่งพาตัวใด

ตวัหน่ึงเป็นหลกั เหลือเพยีงจุดออ่นคือภาคการเกษตรในประเทศทีจ่ะตอ้งมแีนวนโยบายใหป้ระคับคองให ้

ยงัคอยู่ในช่วงน้ีใหไ้ด ้และในอนาคตหากภาคการเกษตรฟ้ืนตัวจะยิ่ง เป็นตัวข ับเคลื่อนประเทศส่งผล

ต่ออตัรการเจริญเติบโตใหสู้งขึ้นไดอ้ย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดมีองว่ารัฐไม่ควรเขา้ยุงราคาแทรกแซงราคา

ตลาด ท ัง้จากการออกนโยบายทุม่งบประมาณลงไปช่วยเหลอืภาคการเกษตรไมไ่ดช้่วยใหด้ขีึ้น เทา่ก ับการที่

ราคาสินคา้มกีารปรบัตวัขึ้นดว้ยตวัเอง ท ัง้น้ีเป็นผลมาจากสินคา้ภาคเกษตรโลกยังคงตํา่ โดยคาดการ์ว่า

อย่างนอ้ย 2-3 ปีจะเป็นปกติเพราะว่าประเทศหลกัๆยงัไมด่ ีณ ขณะน้ี ปจัจุบนัไตรมาสแรกของปีพบว่าใน

ทุกธุรกจิเร่ิมมกีารขยายตวั สะทอ้นใหเ้หน็ว่าประเทศเร่ิมขบัเคลื่อนแลว้ และในอนาคตจะมแีนวทางอย่างไร

ทีจ่ะทาํใหเ้ศรษฐกิจเกิดการยกระดบัในอนาคต และธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้าดการณ์ว่าปีหนา้ 

ประเทศไทยจะมอีตัราเติบโตอยู่ทีอ่ย่างนอ้ย 4%  
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 และในส่ว นของค่าเ งินของประเทศ จากตน้ปีอยู่ที่ 36บาท/ดอลล่าห ์ ปัจจุบนัลดลงอยู่ ที ่                   

34 บาท/ดอลล่าห ์แต่อาจส่งผลกระทบในส่วนของผูส้่งออก และคาดการณ์ว่าเงินดอลล่าหไ์ม่น่าจะอ่อนไป

มากกว่าน้ี  เงินทีแ่ข็งอยู่ขณะน้ีคาดการณ์ว่าจะแข็งเพยีงชัว่คราวเทา่นัน้ ในอนาคตเมือ่ธนาคารกลางสหรัฐ

(FED)ขึ้นดอกเบี้ยไปเร่ือยๆ ส่วนต่างดอกเบี้ยทีม่คีวามแตกต่างกนัระหว่างประเทศต่างๆ กับสหรัฐอเมริกา

จะเป็นตวัทีส่าํคญัทีท่าํใหเ้งินไหลกลบัไปสหรฐัอเมริกามากขึ้นเร่ือยๆ และจะใหค่้าเงินสหรบัอเมริกาแข็งขึ้ น 

แต่อย่างไรก็ดี  ท ัง้จากประชาชนนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาและท ัว่ โลก  ย ังมีความไม่แน่นอนใน

ประธานาธิบดใีนเร่ืองความม ัน่คงในตาํแหน่ง  ซึง่มองว่าหากมีปัญหาในเร่ืองล ักษณะดงักล่าวอาจทาํให ้

เงินดอลลา่หอ์าจจะออ่นลงได ้แต่ในระยะยาว  คือ  การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอมริกา (FED)  

ซึง่จะทาํใหเ้งินดอกล่าหแ์ข็ง และจะส่งผลต่อเงินบาททีอ่อ่นลง โดยของประเทศไทยอยู่ทีป่ระมาณ 5% ซึง่ไม่

ต่างกนัมากนกัในประเทศแถบอาเซยี กล่าวไดว้่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทช่วงที่ผ่านมา คือ การ

เคลื่อนไหวของเงินดอกล่าหเ์ทยีบกบัทุกสกุล  ดงันัน้  หากตอ้งการทราบถึงแนวโนม้ของเงินบาทใหจ้บัตามอง

ทีเ่งินดอกลล่าห ์  ทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และหากในระยายาวเงินดอลล่าหจ์ะแข็งขึ้ น              

ในอนาคต  ก็จะทาํใหเ้งินบาทค่อยๆ ออ่นลง อย่างไรก็ด ี แมเ้งินบาทแข็งนัน้ประเทศอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งก็จะ

แข็งตามกนัไปหมด  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเรายงัสามารถแขง่ขนัได ้แต่อาจส่งผลต่ออตัราการแลกเปลี่ยนเงินบาท

ทีไ่ดแ้ลกกลบัคืนมา  

Thailand 4.0 

 ท่ามกล างคว ามผ ันผ วนของโลก  รัฐบาลไดด้ ําเนินการ ในหลายๆ ดา้น โดยรัฐบาลไดม้ี

แนวนโยบายทีต่อ้งการพฒันาประเทศใหด้ขีึ้น ผ่านแนวทางในหลายๆดา้น ท ัง้การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ในประเทศ อตุสาหกรรมใหม ่ การทาํ Local Economy หรือการทาํกฎหมายใหม ่โดยในการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานทีเ่กิดขึ้น  จะเกี่ยวขอ้งท ัง้กบัการลงทุนใหญ่ของรถไฟไทยภายในปี 2560-2561 ใหส้ ําเร็จ

กว่า 2,000 กิโลเมตร ทีจ่ะเป็นการปฏรูิปครัง้ใหญ่ตัง้แต่รชัการที ่5 ,รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-หนองคาย 

ช่วงที ่1 (กรุงเทพ-โคราช)ทีก่าํล ังดาํเนินการในปีน้ี การบริหารพื้นที่รอบสถนนี  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์

สามารถเกิดการสรา้งรายไดใ้นพื้นทีร่อบขา้งเหมอืนทีป่ระเทศญี่ปุ่น ,การลงทุนพฒันาสนามบินกว่า 4 แสน

ลา้น ,รถไฟฟ้า 10 สายทีเ่ร่ิมดาํเนินการแลว้ ประกอบกบัในอีก 15 ปี ขา้งหนา้ ประเทศไทย ลาว กัมพูช 

และปากีสถาน  จะมปีระชากรรวมกว่า 450 ลา้นคน ซึง่จะเป็นโอกาสในการสรา้งการเจริญเติบโตอีกกว่าปี

ละ 15%             การลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานท ัง้หมดที่มีนั้นเป็ฯแผนในการรับการเชื่อมโยงและการ

เจริญเติบโตของธุรกิจ ในภมูภิาค   โดยใหป้ระเทศไทยกลายเป็นศุนย์กลางของภูมิภาคในดา้นกฎหมาย

ใหม ่(New set of laws and institutions)  โดยนาํกฎระเบยีบต่างๆทีล่า้สมยันาํมาทบทวนปรับเปลี่ยน



หรือตดัออกไป และกาํหนดกฎหมายใหมเ่พิม่เติมรวมแลว้กว่า 5,000 ฉบบั เพือ่ใหป้ระเทศสามารถดาํเนิน

ไปไดต้ามแผนงานทีต่ ัง้ไว ้  
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 ดา้นการพฒันาอตุสาหกรรมใหม่ ที่เชื่อมโยงกับ Local Economy คือแนวทางการเติบโตทาง

ธุรกิจตวัใหม ่ตัง้แต่สมยันายกรฐัมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนทใ์นหลายๆโครงการ ท ัง้แผนพฒันา              

อสีเทริน์ซบีอรด์ 2.0 โดยในส่วนของทางนํา้  ทา่เรือแหลมฉบงั ท่าเรือเฟอร่ีครูซบริเวณเกาะเสม็ด EEC 

(Eastern Economic Corridor) ทา่เรืออูต่ระเภา และในส่วนของท่าอากาศยาน  โดยเฉพาะสนามบิน           

อูต่ะเภา  ทีจ่ะเป็นการลงทุนและจะสามารถรองรบันกัทอ่งเทีย่วไดอ้กีกว่า 4 ลา้นคน ใหก้ลายเป็นศูนย์ซ่อม

บาํรุงอากาศยาน มศูีนยพ์ฒันาการเรียนการสอนดา้นทา่อากาศยาน ใหก้ลายเป็นสนามบินขนาดใหญ่ที่สุด

ในภมูภิาคและเกิดเป็น Airport City  ดา้นการพฒันาดา้นระบบราง ท ัง้รถไฟทางคู่  หรือแหลมฉบงัเฟส 

3 ใหก้ลายเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ของอนิโดจีน การพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมในภาคตะว ันออก 

โดยการทาํเป็น Container port  การขยายเชื่อมโยงระบบรางของกรุงเทพ พทัยา ระยอง ใหเ้กิดป็น

อตุสาหกรรมไฮเทค หรือการพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว การพฒันาเมอืงใหมท่ีเ่รียกว่า Pattaya on 

pier ทีจ่ะสามารถรองรบันกัทอ่งเทีย่วไดอ้กีกว่าปีละ 10 ลา้นคน  

อย่างไรก็ด ี ภาครฐัไดม้แีนวทางส่งเสริมการคา้การลงทุนในหลายๆ ดา้น ท ัง้มาตรการลดภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาเหลือ 17% ส ําหรับชาวต่างประเทศที่เขา้มาทาํงานในพื้นที่โครงการพฒันาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)   โดยขณะน้ี บริษ ัท LAZADA ประกาศที่จะเขา้มาร่วมลงทุนโดยใช ้

ประเทศไทยใหก้ลายเป็นแหล่งกระจายสินคา้ในภมูภิาคอนิโดจีน  

ท ัง้น้ี  ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งวางรากฐานใหมใ่หก้บัระบบเศรษฐกิจทีข่บัเคลื่อนประเทศ ผ่านการ

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานท ัง้จากศูนย์กลางการบิน การคา้ และการท่อเที่ยว ใหเ้กิดขึ้ นในสิ่งใหม่ๆ                  

เพือ่ดงึดูดกระแสเงินใหเ้ขา้สู่ประเทศ  

 

------------------------------------------------------------------ 

 



สรุปการบรรยายพิเศษ หวัขอ้ : อนาคตประเทศไทยกบัยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

โดย รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

(ดร.ปทัมา เธียรวิศิษฎส์กุล) 

……………………………………………………………… 
  

 การเปลี่ยนผ่านการพฒันาประเทศไทยจากอดีตสู่อนาคต มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งอาศัย              

กรอบการพฒันาทีช่ดัเจน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงเป็นเคร่ืองมือที่ส ําคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน               

โดยม ีพระราชบญัญติัจดัทาํยุทธศาสตรช์าติ และ พระราชบญัญัติแผนและขั้นตอนการปฏิบติั เพื่อเป็นการ

แกไ้ขปญัหาพื้นฐานของประเทศ เพือ่การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน โดยมเีป้าหมายทีส่าํคญั ดงัน้ี 
 

• เป็นประเทศท่ีหลดุจากกบัดกัรายได้ปานกลาง โดยการพฒันาศักยภาพของคน ปรับปรุง

กฎระเบยีบใหม้คีวามทนัสมยั  

• เป้าหมายการเจริญเติบโตของประเทศปีละ 5 % ระยะเวลา 5 ปี ต่อเน่ือง  

• ประชาชนมรีายไดเ้ฉลี่ยปีละ 15 %  

• เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ สงัคมมคีวามน่าอยู่ มคีวามม ัน่คง  

• สรา้งนวตักรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า โดยความร่วมมอืระหว่างภาครฐับาลและเอกชน 

• ประเทศไทยเป็นชาติการคา้ (ผลติได ้ขายเป็น)  

• พฒันา BIO Economy  

• ประเทศฐานการบริการ 

 

กรอบการพฒันาระยะยาวของยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี เพือ่ใหบ้รรลุวิสยัทศัน ์ดงัน้ี 

1) ดา้นความม ัน่คง  

2) ดา้นการเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

3) ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน 

4) ดา้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนัทางสงัคม 

5) ดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

6) ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
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 การพฒันา 6 ดา้น สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี ประกอบดว้ย 

 1) การเพิม่ประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลของภาครฐั 

  2) ความม ัน่คง 

  3) การเติบโตทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

  4) การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน 

  5) การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ํา้ในสงัคม 

  6) การเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์

 

 ปจัจยัท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ดงัน้ี 

  1) การต่างประเทศ ประเทศเพือ่บา้น และภมูภิาค 

  2) การพฒันาภมูภิาค เมอืง และพื้นทีพ่เิศษ 

  3) วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรม 

  4) การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

 

ภายใตก้รอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ภาครฐัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาประเทศ

ในระยะส ัน้ทีม่ลีกัษณะแผนทีเ่ป็นขั้นตอน จึงกําหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  

เป็นกลไกการขบัเคลื่อนประเทศในระยะเร่ิมตน้ ซึง่ถือเป็นจุดเปลี่ยนทีส่าํคญัในการเชื่อมต่อกบัยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี ในลกัษณะการแปลงยุทธศาสตรร์ะยะยาวสูก่ารปฏบิติั อกีท ัง้เพือ่เป็นการเตรียมความพรอ้มคน ส ังคม 

และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 จีงไดก้ ําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ช ัดเจน  

เพือ่กาํกบัใหก้ารพฒันาเป็นไปอย่างมทีศิทางและเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี ต่อไป  

 

--------------------------------------------------------------------------------  


