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GLOCAL Thailand 4.0

Source : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิด
ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” 

รมช.พาณิชย์ – ประเทศไทย 
4.0 จึงเป็นการพัฒนา
เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ 
(New Engine of Growth) 
ด้วยการแปลง “ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ” และ 
“ความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม” ให้เป็นความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน



GLOCAL อุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศไทย

Source : แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต อยู่ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย อันประกอบด้วย 1. กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนกิส์ควบคุม 4. กลุ่มดิจิตอล และ 5. 
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง



GLOCAL ยุทธศาสตร์ดิจิตอลไทยแลนด์



LABOUR  Preparation for AEC Market Agreement | Trade in Services

ภายใต้ข้อตกลงทางการค้า
บริการที่หลายประเทศภาคีได้
ตกลงร่วมกันที่จะเปิดเสรีภาค
บริการในอนาคต โดยมีหัวข้อ
การเปิดเสรีภาคบริการอยู่
หลายหัวข้อ ซึ่งด้านไปรษณีย์
น้ันอยู่ในหัวเรื่อง 
Communication Services
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ASEAN ConnectivityGLOCAL
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The Global Goals for Sustainable DevelopmentGLOCAL



Smart CityGLOCAL



Transportation Oriented DevelopmentGLOCAL



Global Risks | Energy

จากสถิตขัอมูลของโลก ท าให้ทราบ
ว่าทรัพยากรด้านพลังงานในโลกนี้มี
ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นจึงต้องเร่ง
หาทางรับมือกับวิกฤติพลังงานที่จะ
มาถึงในไม่ช้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภทจะ
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาในเรื่อง
ของต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่
จะสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

ถึงแม้จะมีทางเลือกของพลังงานอยู่
หลากหลายแต่ประเทศทั่วโลกก็เริ่ม
ต่ืนตัวกับความไม่ม่ันคงทางด้าน
พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีความ
จ าเป็นจะต้องเตรียมความพร้อม
อย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับวิกฤติ
พลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

Global Dynamic



Transportation Risks | Energy

วิกฤตน้ ามันที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จะท าให้ต้นทุนการเดินทาง
และการขนส่งจะสูงขึ้นเป็นอย่าง
มาก และอาจจะท าให้อุตสาหกรรม
ขนส่งต้องเปลี่ยนโฉมในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อให้การ
เดินทางและการขนส่งนั้นบริโภค
น้ ามันให้น้อยที่สุด หรืออาจจะใช้
เชื้อเพลิงประเภทอื่นทดแทนน้ ามัน
ในเวลาอันใกล้นี้อย่างเต็มที่
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จากที่น้ ามันเริ่มที่จะหายากขึ้น ท า
ให้อุตสาหกรรมต่างๆเริ่มเปลี่ยนมา
บริโภคก๊าซธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ 
ซ่ึงในอนาคต ก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศไทยก็มีน้อยลงเรื่อยๆ จน
อาจจะท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตขึ้นมาใช้งานได้ไม่พอ และ
อาจจะต้องน าเข้าเกือบทั้งหมด อัน
จะส่งผลกระทบต่อการคมนาคม
ขนส่งของประเทศเป็นอย่างมาก
ต่อไป

Transportation Risks | EnergyGLOCAL



จากส่วนแบ่งของการบริโภคพลังงานในโลกนี้ การคมนาคมใช้น้ ามันมากที่สุดถึง 87% ... ดังนั้นหากเกิด
วิกฤตการณ์น้ ามันขาดแคลนขึ้น การคมนาคมขนส่งทั่วโลกจะหยุดชะงักลงอย่างรุนแรง

Transportation Risks | EnergyGLOCAL



Global Supply Chain | DecarbonizationGLOCAL



Global Supply Chain | Decarbonization

โอกาสในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Global Supply 
Chain มีอยู่มากมาย แต่ก็ไม่ใช่ทุกมิติที่จะมีโอกาสเท่ากัน แต่ละประเทศ
จะต้องพิจารณาและเลือกหนทางการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากโอกาสและปริมาณการลดที่เป็นไปได้
และจะต้องเร่งน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกตฺใช้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะ
ก้าวเข้าสู่ Green Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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Water Footprint | การติดตามการใช้น้ า

จากปัญหาการขาดแคลนน้ า ท าให้องค์กรต่างเริ่มให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ าใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ดังนั้นจึงเป็น
กระแสที่ติดตามการใช้น้ าในกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการที่เรียกว่า “Water Footprint”
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Future of Postal Service

ในโลกของการแข่งขันในปัจจุบัน ตลอดจนรูปแบบใหม่ๆของธุรกิจ รวมทั้งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้ความต้องการบริการการคมนาคมและขนส่ง เริ่มตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น อันจะท าให้ส่งผลกระทบต่อการออกนโนบายและการก ากับดูแลมากขึ้น
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