
โครงการเศรษฐกจิแห่งวนัพรุ่งนี้

จุดเริ่มต้น

ECONOMY OF TOMORROW

จดุเร่ิมต้นของโครงการ EoT

1. ความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต: 

จดุจบของโมเดลการพฒันาที่ประสบความสําเร็จของไทย

2. พนัธมิตรที่ก้าวหน้าออ่นแอ และ กระบวนการธรรมาธิบาลที่บกพร่อง (ระบบอปุถมัภ์)

 การเมืองของการเปลี่ยนแปลงวิถีการพฒันา
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โมเดลการพัฒนาของไทยในทศวรรษที่ผานมา

การพฒันาอุตสาหกรรม

การส่งออก ค่าแรงตํา่
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ความทาทายรูปแบบใหม: จุดจบของวิถกีารเติบโต

การพฒันาอุตสาหกรรม

การส่งออก ค่าแรงตํ่า

การปฏิวติัทางอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 3 /
การแบ่งงานกนัทาํระดบัโลกแบบใหม่

ทรัพยากรจาํกดั / ความมัน่คงทางพลงังาน

การเปล่ียงแปลงทางภมิูอากาศ / ภยัพิบติั
ทางธรรมชาติ

การไหลเขา้มาของ “เงินร้อน”
/ ค่าเงินบาทแขง็ตวั

ฟองสบู่ในจีน

สึนามิในญ่ีปุ่น

ความเปราะบางต่อ external
shocks

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยระดบัโลก
เร่ิมปรากฏรางๆ

= ความขาดแคลนดา้นอุปสงค์
จากภายนอก

กบัดกัรายไดป้านกลาง=
ความจาํเป็นในการเพ่ิมผลิตภาพ

ความเหล่ือมลํ้าทาง
รายได้
= 

การแบ่งแยกทาง
สงัคม และความ

ขดัแยง้ทางการเมือง

AEC: การแข่งขนักนัลด

ค่าแรง

วกิฤตทางการเงิน
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คาํถามท่ีสาํคญัสาํหรับประเทศไทยน่าจะเป็น…
ECONOMY OF TOMORROW

โมเดลการพฒันาของไทยในศตวรรษที่ 21 ควรจะเป็นแบบใด เพ่ือทีจ่ะเป็นเข็มทศิใน

การนําประเทศผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศน์และสงัคม?

การโต้เถียงเก่ียวกบั “ประชานิยม” ทําให้การอภิปรายในประเด็น

ที่สําคญัจริงๆคลมุเครือ

เราต้องหากรอบการทํางานที่ทําให้เราสามารถประเมินได้วา่นโยบายนัน้

กําลงัไปในทางทีถ่กูต้อง 

หรือถอยหลงัเข้าคลอง
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โมเดลการพฒันาของเศรษฐกิจแห่งวนัพรุ่งน้ี
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คว
าม

คร
อบ

คล
มุ

การแนะแนว สินค้า ยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจ       สาธารณะ ระยะยาว    โครงสร้างใหม่

มหภาค

บัญชีที่สมดุลย์ ตลาดทางการเงนิท่ี

        เสถยีร

ผลติภพ นวัตกรรม

อุปทานที่มีพลวัต

ทรัพยากร ประสทิธิภาพ นวตักรรม

มนุษย์   ของทรัพยากร ด้านเทคโนโลยี

ความสามารถในการแข่งขันองค์กรที่ ความเท่าเทยีม

ครอบคลมุ ทางรายได้

การใช้จ่ายของ การใช้จ่าย การลงทุน การส่งออก

ผู้บริโภค        ของรัฐบาล สุทธิ

อุปสงค์ที่คงที่

เสถยีรภาพ

ความสมดลุย์

พลวัตร



ตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจสําหรับวันพรุงน้ี

ความครอบคลุม

เสถียรภาพ และ

ความสมดุลย์

นวัตกรรมสีเขียว

ECONOMY OF TOMORROW

Contact: Marc Saxer, marc@fes-thailand.org
6

Presenter
Presentation Notes
Consensus on previous EoT conferences that development models that have been successful in the past cannot tacke new challenges. 



เปาหมายทางยุทธศาสตรสําหรับภาครัฐ

นวตักรรมสีเขียว

ประสิทธิภาพทางทรัพยากร

ผลิตภาพ

ความสมดุลยท์างการคา้โลก

ตลาดการเงินท่ีเสถียร

ความย ัง่ยนืทางการเงิน

การใชค้วามสามรถท่ีมีอยูท่ั้งหมด

ค่าแรงท่ีเป็นธรรม

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ี

เสถียร

ECONOMY OF TOMORROW
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พลวัตสีเขียว

เสถียรภาพ และ

ความสมดุลย์ ความครอบคลุม

สภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ี
เสถียร
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EoT ทําหน้าที่เป็นเข็มทิศและเกณฑ์วดั
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เคร่ือยนตร์

สําหรับการเติบโต

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

การเตบิโตท่ี

เป็นธรรม

ทางสังคม

การเตบิโต

อย่างยั่งยนื

การเตบิโตอย่างมี

พลวัตสีเขียว

สังคมท่ีดีด้วย

ประสทิธภิาพสูงสุด

สาํหรับทุกคน

¨ การร่วมเจรจาต่อรอง

¨ ค่าแรงขัน้ตํ่า/ นโยบายค่าแรง

¨ การจ้างงานระยะสัน้

¨ การฝึกอาชีพ

¨ โปรแกรมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

¨ งานท่ีเป็นธรรม

¨ค่าแรงท่ีเป็นธรรมสาํหรับทุกคน 

(อุปสงค์การบริโภค๗

¨ ใช้ความสามารถท่ีมีทัง้หมด

(นวัตกรรม และ ผลติภาพของ

แรงงาน)

¨ การตัง้กฏเกณฑ์ควบคุมตลาด

การเงนิ

¨ ระบอบการเงนิระหว่างประเทศ

¨ การควบคุมทุน

¨ ความสามารถในการจัดการ

บริหาร (ดแูล และควบคุม)

¨ ลดการเก็งกําไร

¨ การชีแ้นะเศรษฐกิจมหภาคท่ี

ไม่เป็นไปตามวฏัจกัร

¨ Market introduction                   
schemes

¨ การกําหนดมาตรฐาน

¨ การค้าใบอนญุาตปลอ่ยมลพิษ

¨ R&D ในด้านเทคโนโลยีสีเขียว

¨ สร้างแรงจูงใจสาํหรับเพิ่ม
ผลติภาพ และนวัตกรรม

¨ การลงทุนระยะยาว และ
ยุทธศาสตร์การจัดการ

บริการ

¨ De-Coupling

¨ นวัตกรรม (สีเขียว)

¨ “การทาํเศรษฐกจิเก่าให้เขียว” 
(ทรัพยากรท่ีมีประสทิธภิาพ)

เคร่ืองมือด้าน

ธรรมาภิบาล
เพือ่บรรลุ เพือ่จุด เพ่ิอขบั

เข็มทิศแห่ง

การเตบิโต เพือ่ผลิต
วิสัยทัศน์ที่เป็น

บรรทัดฐาน

♦ ความเท่าเทียมทางรายได้

♦ องค์กรท่ีครอบคลุม

♦ สนิค้าสาธารณะ (การศกึษา, 

สุขอนามัย, ประกันสังคม)

¨ ตลาดการเงนิท่ีเสถยีร

(ผลติภาพทุน)
¨ การค้าท่ีสมดลุย์

(บัญชีเดนิสะพัดท่ีสมดลุย์

¨ งบประมาณท่ีสมดลุย์

(ความย่ังยืนทางการเงนิ)
¨สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและ

สังคมท่ีเสถยีร



อยา่งไรก็ตาม การโตเ้ถียงกนัเร่ือง “ประชานิมยม” ถือว่าเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 

เน่ืองจาก…

ECONOMY OF TOMORROW

การโต้เถยีงกันเร่ือง “ประชานิยม” แสดงให้เหน็ว่า การพูดคุยเก่ียวกับเศรษฐกิจ

โดยไม่มีการเมืองมาเก่ียวข้องนัน้เป็นไปไม่ได้

“การเปล่ียนแปลง” ไมใ่ชผ่ลลพัธ์ทีม่าจากข้อเทจ็จริงและตวัเลขในตวัของมนัเอง

“การเปล่ียนแปลง” เป็นผลของการตอ่สู้ดิน้รนทางการเมือง
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กลุ่มที�ต้องการคงอยู่ซึ�ง

สถานะเดมิ

โมเดลการพัฒนาที่
เปนธรรมตอสังคม 
มีความย่ังยืน และ
พลวัตสีเขียว

โมเดลการพัฒนา

แบบเก่า

สังคมท่ีดี ด้วย

ประสิทธิภาพสูงสุด

สําหรับทุกคน

สังคมที�เต็มไปด้วย

อภิสิทธิ�สําหรับชน

ชั�นผู้นํา

กลุ่มที�ต้องการการเปลี�ยนแปลง
ที�กา้วหน้า

กลุ่มใหม่

ความทา้ทาย: การเมืองของการเปล่ียนแปลง
ECONOMY OF TOMORROW
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