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๑. การเปิดเสรีในบริบทของ
กระบวนการโลกาภิวตัน์



การปรับเปล่ียน

โครงสร้างความสมัพันธ์

ระหว่างประเทศ

การเปิดเสรีทาง

เศรษฐกจิ ด้าน

การค้าและการเงิน

การพัฒนา

เทคโนโลยี

โทรคมนาคมและ

สารสนเทศ

ปัจจัยทีผ่ลกัดันใหเ้กิด

กระแสโลกาภวิัตน์

economic 
borderless

political & ideological 

borderless

information 
borderless

กระบวนการและ

ปรากฏการณ ์

โลกาภิวตัน์

?



การปรับเปลีย่นโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ



ความสมัพนัธ์ทางการเมืองระหวา่งประเทศ
ในยคุระเบียบโลกใหม่ (new world order) ... จริงหรือ?

• เม่ือวนัที ่11 กนัยายน ค.ศ. 1990 ประธานาธิบดี Bush ในการประชุมร่วม 
Joint Session of Congress วา่ “… free from threat of terror, stronger in 
pursuit of justice, and more secure in the quest for peace, an era in which 
the nations of the world can prosper and live in harmony.”

• ศาสตราจารย์ Francis Fukuyama นกัปรัชญาแนวทางเฮเกลช่ือดงัของสหรัฐฯ 
ถึงกบักล่าวอยา่งมัน่ใจวา่นัน่เป็นจุดจบของการต่อสูท้างประวติัศาสตร์ 
(historical struggle by individuals)

• 08.46 นาฬิกาของ วนัที ่11 กนัยายน ค.ศ. 2001 เกิดการก่อวินาศกรรม โดย
กลุ่มบุคคลธรรมดา 19 คน ไดท้ าการยดึเคร่ืองบินโดยสารพาณิชยจ์  านวน 4 
ล า ไดพุ้ง่ชนอาคาร Twin Towers of the World Trade Center และส านกังาน
Pentagon



การปรับโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ
Prof. Marshall McLuhan’s 

GLOBAL VILLAGE

Cold War after 

Speech of President 

W. Churchill at 

Fulton, 1947

President Bush’s Speech on 11 Sept. 1990, 

established    NEW WORLD    ORDER

“…free from threat of terror, stronger in 

pursuit of justice, and more secure in the quest 

for peace, an era in which the nations of the 

world can prosper and live in harmony…”

Ms. Judy Williams’s 1997 Convention on the prohibition of the Use,  Stockpiling, 
Production and Transfer of Anti-Personnel Mines    จาก  E =MC2 E-mail 

Francis Fukuyama’s 

The End of History and the Last Man

08.46 นาฬิกาของ วันที่

11 กนัยายน ค.ศ. 2001
?

power of individual 

by digital/ e-machine



การพฒันาเทคโนโลยี โทรคมนาคม

และสารสนเทศ



พฒันาการของเทคโนโลยส่ืีอสารและสารสนเทศ

ICT = computer technology + digitization + telecommunication

ผลของสงครามเยน็                                                 NASA                           
(National Aeronautic 

and Space Authority)   ARPA (Advanced Research Projects Agency)

ARPA NET electronic mails ในงาน ICCC  ค.ศ.  1972

TCP/ IP open architecture
INTERNET   WWW  (HTTP โดย

Tim Berners Lee แห่งสถาบนั CERN)

***TIME (1977)  ได้ยกย่องว่า www มค่ีาเทียบเท่า เคร่ืองพิมพ์ของ Gutenberg

Prof. Marshall McLuhan’s GLOBAL VILLAGE

WILIKEAK: 
ขบถในโลกดิจิทอล

ชมุชนหวา้กอ:ฮีโร่ของชุมชน
ออนไลน์และสงัคมไทยกรณี

การทดสอบเคร่ืองจีท ี200

Ms. Judy Willliams เจ้าของรางวัลโนเบลที่สามารถ

ระดม NGOs โดยอาศัยเพียง e-mail ในการผลักดันให้มี

การจัดท าสนธสิญัญาระหว่างประเทศในการห้ามใช้ทุ่นระเบิด 

(1977 Convention on the Prohibition of the Use, 

Stockpiling, Production and Transfer of Anti-

Personnel Mines)

“ในยคุสงครามเยน็ ความเป็นมหาอ านาจ
ขึน้อยู่กับการใช้สูตร e = mc2 ในการท า
ระเบิดปรมาณู แต่ในยคุโลกาภิวัตน์
อ านาจของ ปัจเจกบุคคล อย่าง Judy -

ชุมชนหวา้กอ -Wikileak สามารถใช้
เครือข่ายของ e-mail ในการระดมพลงั
ของประชาสังคมต่อสู้กับมหาอ านาจ”



New Economy milestones

Network technology 

available to support 

the internet

Dale moves to selling 

exclusively on the 

internet and is networked 

with supplies

Autoexchange 

announced - B2B for 

the auto industry

New Economy companies 

Real time/real time

1993              1995                  1997                   1999            2000          2003 2005             

Computer literacy 

reaches critical mass 

and computers 

become affordable 

for home use

WWW is 

established 

with one 

server

Amazon.com opens 

its virtual doors

B2C is the rage

Internet based sales in the US are 

0.6 % of total retail sales

?

New Economy 

begins to show 

in traditional 

economic data

WWW has 78,500 servers
B2B makes a splash 

as the new internet 

investment theme



System-Centric

1968-1981

PC-centric

1981-1994

Network-centric

1994-2005

Content-centric

2005-2015

Users Business Professional Consumer Individual

Technology Transistor Microprocessor
Communications

bandwidth
Software

Law Coase Moore Metcalfe Transformation

Network focus Data centre LANs Public Networks Transparency

Supplier structure
Vertical 

integration

Horizontal

integration

Converged

horizontal
Embedded

Supplier 

leadership
US systems US components National carriers Content providers



การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 

ดา้นการคา้และการเงิน



การเปิดเสรีเศรษฐกิจและการคา้ระหวา่งประเทศ

• การเปิดเสรีการเงินและการลงทุน
• การเปิดเสรีทางการคา้ในรูปของ FTA
• การเปิดเสรีทางการคา้ในรูปของ FTA
• การร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาค



การเปิดเสรีทางการเงินและการลงทุน

• The Washington Consensus
• องคก์รการเงินระหวา่งประเทศ (IMF WB IBS )   
• วกิฤตเศรษฐกิจทางการเงิน
• การปรับเปล่ียนระบอบการเงินระหวา่งประเทศ

(Restructuring  International Financial Architecture)   

• บทบาทของ MNC   



การเปิดเสรีทางการคา้

• การเจรจาการคา้ในกรอบของแกตตร์อบอุรุกวยั
• การจดัตั้งองคก์ารการคา้โลก (WTO)
• ความลม้เหลวของการเจรจาท่ี Seattle
• การเปิดเจรจาการคา้รอบใหม่ท่ีเมือง Doha
• การขยายตวัของจดัท าเขตการคา้เสรี (Free Trade Area: FTA)



การค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบของ  WTO

Free Trade Fair Trade การคา้ทีไ่ม่เลือกประติบติั

Non-Discrimination
Tariff NTB

• การปิดตลาด

• การจ ากดั

ปริมาณการน าเขา้

(Quota)

• มาตรการความ

ปลอดภยัและ

สุขอนามยั

• มาตรฐานสินคา้

• สิง่แวดลอ้ม

• สิทธิมนุษยชน

*การทุ่ม
ตลาด  

(Dumping)

*การอุดหนุน
(Subsidy) MFN NT

Regional trade 
Agreement

Generalized 
System of 
Preferences

PTA

Custom 
Union

Common 
Market

Economic 
Community 



การรวมตวัทางเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาค

ASEAN Community
ACMECS / BIMSTEC /    

GMS/ IMT-GT / 
Emerald Triangle / 

Mekong-Japan / MGC

กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกจิระหว่างไทยกบัเพ่ือนบ้าน



The hierarchy of institutions in the trading system

Multilateral arrangements: Arrangements covered by the World 
Trade Organization and accepted by its 153 Members

Regional trading arrangements (RTAs): Free trade area, customs 

union, and more ambitious arrangements accepted by a group of 

countries, e.g. AFT, ASEAN and MERCOSUR.                                   
RTAs are under WTO Supervision.

Preferential trading arrangements with low-income countries:

The Lome Convention (now the Cotonou Agreement) for the 

African, Caribbean and Pacific States associated with the European 

Community, the Generalized System of Preferences (GSP) and the 

Global System of Trade Preferences (GSTP) are examples of such 

preferential arrangements.



วตัถุประสงคใ์นการท าเขตการคา้เสรี (FTA): เพือ่
เปิดตลาดการคา้สินคา้ การคา้บริการ และการลงทุน

ความตกลงดา้นสินคา้
ลดภาษีศุลกากร ลดมาตรการกีดกนัอ่ืนๆ 

และการอ านวยความสะดวกทางการคา้

ความตกลงการคา้บริการ ลดขอ้จ  ากดัตา่งชาตใินการเขา้มาลงทุน 

การท างาน การยอมรบัมาตรฐานวิชาชีพ

เปิดตลาดการลงทุน ส่งเสรมิ และ

คุม้ครองการลงทุนและนกัลงทุน
ความตกลงการลงทุน



ปัจจยัผลกัดนัใหมี้การรวมกลุ่มทางการคา้
• ความล่าชา้และปัญหาขอ้ขดัแยง้ภายใตก้รอบ WTO ทั้งรอบอุรุกวยัและโดฮา

• การแข่งขนัทางเศรษฐกิจส่งผลใหมี้ความจ าเป็นในการแสวงหาพนัธมิตร
• จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ/เขตการคา้เสรี ทั้งในระดบั

ภูมิภาคและทวิภาคี (demonstration effect)
– ปัจจุบนั ทัว่โลกมีความตกลงเปิดเสรีทางการคา้ (Regional Trade Agreements) อยู่

มากมาย เช่ือมโยงขา้มกนัไปมา (spaghetti effect)

– ตามขอ้มูลแจง้แก่ WTO เม่ือเดือนมิ.ย. 45

• 22 ความตกลงแบบ Customs Union
• 175 ความตกลงแบบ Free Trade Areas

• 46 ความตกลงในลกัษณะ partial scope



การรวมตวัทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาค
ยกเลิกภาษี    ระบบภาษี  ตลาดเดียว    สกลุเงิน
ศุลกากร        ร่วม   ร่วม

FTA 

CUSTOM

UNION

SINGLE

MARKET

MONTARY          

UNION



ยกเลิกภาษีเป็น 0 %

เฉพาะประเทศใน

กลุ่มสมาชิกเท่านั้น

ระบบภาษีร่วม

จากนอก

กลุ่ม

สภาพไร้

พรมแดนทาง

เศรษฐกิจ 

รวมตวัการเงนิ

โดยใชเ้งิน

สกุลเดียว

เขตเสรีทางการค้า
(FREE TRADE 

AREA)

EEC 1951      
LAFTA 1960  
NAFTA 1994   
AFTA 2010

สหภาพศุลกากร
(Custom Union)

EC 1957

ตลาดร่วม-ตลาดเดยีว
(Single/ Common 

Market)

Single Europe 1992 + ASEAN Community

สหภาพการเงิน
(Monetary Union)

European Union



ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท าความตกลง FTAs

Trade Creation versus Trade Diversion

• ผลกระทบเชิงบวก (welfare-enhancing)
– Trade creation: ปริมาณการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปิดเสรี
ระหวา่งภาคี FTA

– ตลาดท่ีใหญ่ข้ึน เพ่ิมโอกาสในการส่งออก สร้างการแข่งขนัท่ี
เพ่ิมข้ึน น าไปสู่การบริหารทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เน่ืองจากราคาสินคา้และตน้ทุนวตัถุดิบท่ีลดต ่าลง
(economies of scale)



ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท าความตกลง FTAs
• ผลกระทบเชิงลบ

– trade diversion เกิดการเบ่ียงเบนทางการคา้โดยไม่มี
ประสิทธิภาพ     กล่าวคือ เพ่ิมปริมาณการคา้ระหวา่งประเทศ
คู่สญัญา ซ่ึงอาจมีตน้ทุน   การผลิตสูงกวา่ประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็น
ภาคีความตกลง FTAs

– ความสมัพนัธ์ทางการคา้ท่ีซบัซอ้น มีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิด
ความขดัแยง้ ระหวา่งกลุ่ม / ประเทศ คู่คา้ 

– ลดความเช่ือมัน่ / การผกูพนั / การปฏิบติัตามพนัธกรณี 
ภายใตก้รอบ WTO (Are PTAs “building blocks” or 
“stumbling blocks” to multilateral liberalization?)



สรุปภาพรวมการจดัท า FTA

FTA
สินค้า

ลดภาษทีนัที ปกติ ออ่นไหว ออ่นไหวสงู

TAFTA 2548 (ม.ค.) 2553 2558 2563

TNZCEP 2548 (ก.ค.) 2558 2563 2563

ACFTA 2548 (ก.ค.) 2553 2561 (0 -5%) 2558 (ลด 50%)

JTEPA 2550 (พ.ย.) 2555 2560 2565

TIFTA
(สินค้า 82รายการ)

2553*(กย. 
2547)

2558* 2568* -

ก าหนดลดภาษเีหลือเป็นศูนย์ภายใต้กรอบ FTA ต่างๆ

*ก าลงัอยูร่ะหวา่งเจรจา

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Flag_of_Australia.svg/125px-Flag_of_Australia.svg.png&imgrefurl=http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2&h=63&w=125&sz=4&hl=th&start=2&tbnid=Kdfl3ahyJ4VC_M:&tbnh=45&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Flag_of_New_Zealand.svg/125px-Flag_of_New_Zealand.svg.png&imgrefurl=http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C&h=63&w=125&sz=4&hl=th&start=4&tbnid=wvB1vqEPpCmzaM:&tbnh=45&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Flag_of_Japan.svg/250px-Flag_of_Japan.svg.png&imgrefurl=http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599&h=167&w=250&sz=3&hl=th&start=7&tbnid=2FzTke1cPVnayM:&tbnh=74&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/125px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png&imgrefurl=http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599&h=83&w=125&sz=2&hl=th&start=2&tbnid=ML24PhojW_LIUM:&tbnh=60&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_India.svg/125px-Flag_of_India.svg.png&imgrefurl=http://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2&h=83&w=125&sz=2&hl=th&start=3&tbnid=pdH1t3eT3Yr7fM:&tbnh=60&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DG


FTA และความร่วมมือเศรษฐกจิ: ไทยกบักลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต้
จีน * ASEAN and China (ACFTA) (GMS (Greater Mekong Sub Region)

* EDBETC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการคา้เชิงกวา้งและเชิงลึกระหวา่งไทยกบัจีน) 
* ความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ 
* ความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการค้าไทยกบัฮ่องกง (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

ญีปุ่่น
* JTEPA (Japan – Thailand Economic Partnership) (ใชเ้ม่ือ 1 พ.ย. 50)
* ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) (ใชเ้ม่ือ 1 มิ.ย. 52)

เกาหลใีต้
* ASEAN – Korea Free Trade Area (AKFTA) (ใชเ้ม่ือ 1 ม.ค. 53)

อนิเดยีและเอเชียใต้
* Thailand – India FTA (ใชเ้ม่ือ 1 ก.ย.47) 
* ASEAN – India FTA (ใชเ้ม่ือ 1 ม.ค.53) 
* BIMSTEC FTA (อยู่ระหว่างการด าเนินการ)

อ่ืน ๆ
* Thailand – Australia FTA (ใชเ้ม่ือ 1 ม.ค.48)
* Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership (ใชเ้ม่ือ 1 ก.ค.48)
* ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) (จะใชว้นัท่ี 12 มี.ค.53)
* ASEAN + 3 (EAFTA) / ASEAN + 6 (CEPEA) อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ขนาดตลาด 

3,300 ลา้นคน

หรือ ½ โลก



GATT และ WTO
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๒. นัยส าคญัของ
ระบบเศรษฐกจิที่ไร้พรมแดน



AFTA       

1992

Financial 

Crisis

CHINA in 

WTO

9/11

Japanese
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Community
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GLOBALIZATION

subprime 
crisis

ภัยพิบัติซูนามิ



การคา้ การเงิน การลงทุนและการผลิต จะเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนั
ในลกัษณะของเครือข่าย (Network of Network) จนเสมือนไม่มี
พรมแดนทางเศรษฐกจิ (economic borderless)

• ตลาดโลกมีสภาพเป็นตลาดเดียว (Integrated Global Market)
• MNCs หรือ Corporate Global เป็นแรงผลกัดนั FDI และท าใหเ้กิด 

new international division of labor
• Global Production ถูกควบคุมโดย Intra-firm Trade 
• Financial Deregulation and Liberalization  ท าใหเ้กิดปรากฎการณ์

ท่ีเรียกวา่ Global/ Globalization Financial and Capital Market ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็น Financial Borderless



การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว รุนแรงและมีผลกระทบในทุก ๆ  
มิติของสงัคมมากข้ึนด้วยเหตุนีค้วามไม่แน่นอนและแปรผนัจงึเป็นส่ิงที่
เป็นปรกติธรรมชาติของกระบวนการโลกาภิวตัน์
“well, say goodbye to the equilibrium notions”  Prof. Castells 

(Berkeley)

• ระบบเศรษฐกิจจะมีลกัษณะ systemic, volatile and instability
• Financial Borderless ซ่ึงเกิดท่ีใด จะกระจายและกลายเป็นวกิฤตการณ์

ทางการเงินได ้ … (ไม่ต่างไปจากกรณีของ SARs หวัดนก ไข้หวัด 2009)
• myths of Asia Miracle  ------ crony capitalism ----- financial panic

“… ….เป็นเร่ืองน่าเสียดายท่ีประเทศไทยซ่ึงสามารถรอดพ้นจากการเป็น
โดมิโนตัวสุดท้ายใน ยคุสงครามเยน็ กลบักลายเป็น โดมิโนทาง
เศรษฐกจิตัวแรก ท่ีล้มในยคุโลกาภิวัตน์ …...…”



รัฐจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของเศรษฐกิจท่ีไร้
พรหมแดน ในขณะท่ีภาคเอกชนกต็อ้งยกระดบัศกัยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
• การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ทั้ง deregulation-liberalization-privatization เป็นการ

จ ากดัและลดบทบาทของรัฐในดา้นความสมัพนัธ์เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ท่ี 
Prof.. Gilpin เรียกวา่  the retreat of the states   ท าใหรั้ฐกลายเป็น anachronistic 
institute

• ภาคเอกชนสามารถโยกยา้ยเงินและการลงทุนเพียงแค่กดเมาส์คอมพิวเตอร์
• รัฐจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ Digital Economy (คิด
ใหม่ท าใหม่)

“The old, unresponsive bureaucracy simply doesn’t work in today’s volatile, open, 
global business environment.” Don Tapscott, Digital Economy, 1996



ทุนทางปัญญาเป็นปัจจยัทางการผลิตท่ีมีนยัส าคญัในยคุ Digital Economy

Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของทุนทางปัญญาวา่ 
Intangible investment is growing more rapidly than physical
investment. Individuals with more knowledge get better paid jobs, 
firm with more knowledge are winners on market and nations 
endowed with more knowledge are more productive.

Digital   

Economy

Creative Economy &                                       

Innovative Society
IC+HC=IP



INDUSTRIAL  ECONOMY    
• depended on physical goods and services
• concentrated on mass production
• addressed the problems of scarcity and the high cost of mobilizing raw 

materials, fabricating and assembling goods, and delivering them.
DIGITAL  ECONOMY

• non physical and knowledge-based
• the value of physical items depends on the knowledge embedded in their 

design and production
• the economy shifts from scarcity to abundance since the cost of knowledge 

reproduction and distribution is near zero.



(ร่าง) ยุทธศาสตร์ของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)



แผนภมูแิสดงการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเศรษฐกิจในยุคโลกาภวิตัน์

การปรบัเปลีย่น

โครงสรา้ง

การเมืองระหว่าง

ประเทศ

พฒันาการ

ของ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ
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*  กระแส
ประชาธิปไตย

*  กระแส good   
governance

* กระแส good 
corporate governance

* กระแสส่ิงแวดลอ้ม

* กระแสการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา

* กระแส net 
generation   (M-TV 
generation)  

การเปิดเสรี

ทางเศรษฐกิจ
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E

การบริหารจัดการ

ระบบเศรษฐกจิใหม่

(New 

Economy)

หรือ

หากไม่ปรบัตวั

ตอ้งเผชิญกบั

โรคภูมิคุม้กนั

โลกาภิวตัน์

บกพร่อง

(GAIDS)
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กฎหมายระหว่างประเทศ

ความตกลง WTO และ FTA

“… เป็นเร่ืองน่าเสยีดายทีป่ระเทศไทย

ซึง่สามารถรอดพน้จากการเป็นโดมโิน

ตัวสุดทา้ยในยุคสงครามเย็น กลับ

กลายเป็นโดมโินทางเศรษฐกิจตัวแรก

ทีล่ม้ในยุคโลกาภวิตัน ์…”

โดยที่ กลไกตลาด ไม่มี หัวใจ

ไม่มี คุณธรรม และไม่มี ความรูส้ึก

ค าตอบสุดทา้ยคือ ....           รัฐ

ตอ้งรูจ้ักน า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มาใช้

อย่างมคุีณธรรมและสรา้งสรรค ์                            

เพือ่สรา้ง ภมูคุิม้กัน ใหกั้บสังคมในปัจจุบัน



“ …… National Prosperity is created, not inherited. It does not 
grow out of a country’s natural endowments, its labor pool, 
its interest rate, or its currency’s value, as classical 
economics insists. A nation’s competitiveness depends on the 
capacity of its industry to innovate and upgrade. Companies 
gain advantage against the world’s best competitors because 
of pressure and challenge…”

Michael E. Porter, “The Competitive Advantage of Nations”, 
Harvard Business Review, March-April 1990, p. 73



The Global Competitiveness Report 2009-2010 

Global Competitiveness Index 2009-2010

Competitiveness 

Index

Innovation and 

sophistication factors

Education and 

training

Technological 

readiness

Switzerland 1 (2) 3 6 3

US 2 (1) 1 7 13

Singapore 3 (5) 10 5 6

Japan 8 (9) 2 23 25

Korea 19  (13) 16 16 15

Malaysia 24 (21) 24 41 37

Thailand 36 (34) 47 54 63



The Global Competitiveness Report 2009-2010 
Once a member of the top 30, Thailand (36th) drops for the second year in a row. The 
country’s competitiveness suffers from protracted instability. Unsurprisingly, the 
quality of public institutions continues to deteriorate. Ranked 63rd in this category, 
Thailand has dropped 20 places over the past three years. Insufficient protection of 
property rights (75th) and security (85th) are of particular concern to the business 
community. With respect to public health (78th), HIV/AIDS, which afflicts 1.4 percent 
of the adult population; tuberculosis (142 cases per 100,000 population); and malaria 
(400 cases per 100,000 population) are all major concerns. Thailand’s technological 
readiness (63rd) is also lagging. Although mobile telephony penetration is among the 
densest in the world at 124 mobile subscriptions per 100 population, the use of the 
Internet (21 users per 100) and computers (6 per 100) remains scarce. Looking at the 
most positive aspects of Thailand’s performance, the macroeconomic situation (22nd) 
improved slightly between 2007 and 2008.The efficiency of the labor market (25th) 
constitutes another strength. Finally, the sheer size of its domestic (22nd) and foreign 
(18th) markets is a source of economies of scale. 
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