
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

 

 ย้อนไปเมื ่อปี 2560 รัฐบาลต้องการให้การบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศมีเอกภาพ ลดความ

ซ้ำซ้อน จึงตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 

ขึ้นมาตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 46/2560 เมื่อวันที่ 25 

ตุลาคม 2560 ทำหน้าที่บูรณาการงาน ข้อมูลแผนงาน

โครงการ งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

และการควบคุมการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับน้ำท่ีมีอยู่กว่า 30 หน่วยงาน 

 จากวันนั้นที่สทนช.ตั้งขึ้นมาใหม่ๆ ว่าคำเปรียบเปรยว่า จะเป็นแค่ “เสือกระดาษ” แต่เมื่อ

มาถึงวันนี้ วันที่ สทนช. มีอายุครบ 3 ปี และกำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่ 4 ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการ

ขับเคล่ือนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเท่ีเป็นระบบมากขึ้น ลดการทำงานซ้ำซ้อน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ปัญหาน้ำได้ทันสถานการณ์ สทนช.

ไม่ใช่แค่เสือกระดาษแล้ว แต่เป็นเสือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตัวจริง! 

 ต้องยอมรับว่า บุคคลสำคัญที่ทำให้สทนช.เป็นรูปร่าง ก้าว

มาถึงวันนี้คือ ดร.สมเกียรติ ประจำวงศ์ เลขาธิการ สทนช. คน

แรกและคนปัจจุบัน อดีตอธิบดีกรมชลประทาน 

 ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า จากปีที ่ 3 เข้าสู ่ปีที ่ 4 ในปี 2564 

สทนช.จะขับเคล่ือนแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 

ปี ทั้ง 6 ด้านต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านที่ 1 น้ำเพื่อการอุปโภค

บริโภค และด้านที่ 4 คุณภาพน้ำที่ต้องบูรณาการหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประปา

หมู่บ้านในระยะ 20 ปี และเตรียมความพร้อมดำเนินการ รวมทั้งจัดแผนแม่บทลุ่มน้ำท่ีสอดคล้อง

กับปัญหาและศักยภาพของพื้นท่ี โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจน จัดทำแผนปฏิบัติการระยะ

สั ้น ระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับตัวชี ้วัดของแผนแม่บทลุ ่มน้ำ เสนอแผนแม่บทลุ ่มน้ำ 

แผนปฏิบ ัต ิการ แผนงานตามนโยบายรัฐบาลและการข ับเคลื ่อนโครงการสำค ัญ ผ่าน

คณะอน ุกรรมการทร ัพยากรน ้ ำจ ั งหว ัดและ

คณะกรรมการลุ ่มน้ำ ให้เป็นไปตามขั ้นตอนการ

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 

 นอกจากนี ้ สทนช. จะปรับปรุงการติดตาม 

ประเมินผลแผนงานและโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยผ่าน app Thai Water Plan ซึ ่งมีกลไกการ

ติดตามระดับพื้นที่ ระดับลุ่มน้ำ ผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและคณะกรรมการ

ลุ่มน้ำ เพื่อวิเคราะห์ สรุปรวบรวมเสนอต่อ กนช. และครม. ต่อไป 

รายงานพิเศษ : ก้าวขึ้นสู่ปีที่4‘สทนช.’ มิติใหม่ของการขับเคลื่อนทรัพยากรน้ำ 



 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สทนช.ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ

พัฒนาและวางรากฐานงานด้าน “น้ำ” ของประเทศอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ ภายใต้

บทบาทเสนาธิการด้านน้ำของประเทศ สทนช.ให้คุณค่ากับการดำเนินงานของหน่วยงานและ

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง

และขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่ง สทนช.บูรณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ร่วมกับหน่วยงานที ่เกี่ยวข้อง จนสามารถกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการ ตลอดจนได้พัฒนาพื้นท่ี

ต้นแบบสำหรับการขยายผลให้บรรลุเป้าหมาย 

 แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีดังกล่าว มีทั้งหมด 6 แผนงาน/แนวทาง

ประกอบด้วย 

 1.แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน 20 ปี ตั้งเป้าจัดระบบบำบัดน้ำด้ 1.7 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)ต่อวัน ประชาชนได้ประโยชน์ 10 ล้านคน  

 2.แผนปฏิบัติการโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562-2563 เพิ่มกำลังการผลิตได้ 989,160 

ลบ.ม.ต่อวัน ประชาชนได้ประโยชน์ 1 ล้านคน  

 3.แผนหลักการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสำคัญ 715 ชุมชน ประชาชนได้ประโยชน์ 7.82 

ครัวเรือน 

 4.แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำต้นทุน จ.ภูเก็ต 3 โครงการ  

 5.แผนบูรณาการอุตุนิยมวิทยาเขตร้อนปี 2562-2563 เพื่อให้ระบบการพยากรณ์อากาศมี

ความแม่นยำทันสมัย และ  

 6.แนวทางจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยเร่งรัดก่อสร้าง ฟื ้นฟู 

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามผู้ก่อมลพิษ พร้อมปรับปรุงกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เป็นอีกผลงานหนึ่งที่สทนช.บูรณา

การกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินงานจนเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 3 ปี สทนช.ยังขับเคล่ือน

โครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญอีก 526 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 151 โครงการ โครงการที่ต้องเตรียมเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

(กนช.) 128 โครงการ และโครงการที ่ต้องรายงานความก้าวหน้าต่อ กนช.ในภาพรวม 247 

โครงการ พร้อมเสนอแผนงาน/โครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการประชุม

คณะรัฐมนตรีสัญจร 102 แผนงาน/โครงการ วงเงินกว่า 14,223 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แล้ว 31 โครงการ วงเงิน 882 ล้านบาท ท่ีเหลือ 71 โครงการ 

อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม และบรรจุเข้าแผนเพื่อเสนอของงบประมาณวงเงิน 13,341 

ล้านบาท 

 ล่าสุด สทนช.ยังขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) ปี 2563-2580 จำนวน 38 โครงการ วงเงิน 52,191 ล้านบาท ได้ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 

872 ล้าน ลบ.ม. โดยในจำนวนนี้ สทนช.กำกับขับเคล่ือนโครงการไปแล้ว 16 โครงการ ดำเนินการ

แล้วเสร็จในปี 2565 จะได้น้ำเพิ่มขึ้น 253.60 ล้าน ลบ.ม. 



 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำ ตลอดจนการติดตามประเมินผล

โครงการ เป็นอีกผลงานหนึ่งท่ีเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 

 1.ผลดำเนินงานแผนบูรณาการน้ำปี 2563 จำนวน 3,621 โครงการ งบประมาณ 56,711 

ล้านบาท 

 2.งบกลางปี 2563 บูรณาการหน่วยงานจัดทำโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมและ

โครงการเร่งด่วนเพื่อการกักเก็บน้ำฤดูฝนปี 2563 โดย ครม.ได้อนุมัติงบกลางจำนวน 30,985 

โครงการ วงเงิน 28,831 ล้านบาท และนายกรัฐมนตรีอนุมัติอีก 69 โครงการ 24,59 ล้านบาท 

 3.จัดทำแผนปฏิบัติการด้านน้ำปี 2564 จำนวน 26,810 โครงการ วงเงิน 115,448 ล้าน

บาท 

 4.ติดตามประเมินผลโครงการตามแผนบูรณาการด้านน้ำปีงบประมาณ 2563 และงบ

กลางปี 2563 

 และ 5.Thai Water Plan เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำแผนงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ และพัฒนาระบบติดตามพร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานแผนบูรณาการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 30,985 โครงการ วงเงิน 28,831 ล้านบาท 

 ภารกิจหลักอีกเรื่องที่ สทนช.ได้ขับเคลื่อนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาคือ การดำเนินงานภายใต้

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และจัดทำกฎหมายลำดับรอง เป็นอีกผลงานท่ีสทนช.ได้

ดำเนินการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ….. 

ได้ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้ว ขณะนี้อยู ่ระหว่างทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ 76 จังหวัด ร่างกฎกระทรวง 7 ฉบับ ระเบียบ/

ประกาศอีก 4 ฉบับ 

 “สทนช.ยังได้สร้างกลไกบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ จัดตั้งและขับเคล่ือนกองอำนวยการ

น้ำแห่งชาติ ซึ่งดำเนินแก้ปัญหาคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง การแก้ปัญหาขาด

แคลนน้ำในพื้นท่ี EEC การคาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เส่ียงภัย พิจารณาปรับแผนปลูกข้าวนาปรังให้เก็บ

เกี่ยวก่อนฤดูน้ำหลากเพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลาก จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำใน

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง การเร่งรัดแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ กำจัดวัชพืช จัดทำ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำต้นทุน ติดตามเร่งรัดดำเนินงานงบกลางและสร้างการรับรู้

กับประชาชน นอกจากนี้ สทนช.ยังให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ

การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ความร่วมมือด้านน้ำนานาประเทศ” เลขาธิการ สทนช. กล่าว 

 ผลงานและการวางแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสทนช. ตลอดระยะเวลา 3 ปี

ท่ีผ่านมา น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้ว่า การขับเคล่ือนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

มาถูกทางแล้ว มีเอกภาพมากขึ้น มีการบูรณาการ การทำงานเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลดการซ้ำซ้อน โดยยึดมั ่นในประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนเป็น

เป้าหมายสูงสุด ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการก้าวขึ้นสู่ปีท่ี 4 และปีต่อๆไปของสทนช 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

ฉบับวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

 

  แค่เอื้อมสู่ตำแหน่งผู้นำโลกเสรีประชาธปิไตย

ก้าวย่าง ความคิด แนวนโยบายของนายไบเดนกำลังถูก

นำไปวิเคราะห์ ประเมินจากรัฐบาลท่ัวโลก เพื่อกำหนด

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนต่อ

สหรัฐอเมริกาใหม่...เช่นเดียวกับประเทศไทย... 

 

อมรเทพ จาวะลา 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

 แม้ว่าการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังไม่สรุปอย่างเป็นทางการ แต่มีความเป็นไป

ได้สูงท่ีโจ ไบเดน จะได้รับเสียงมากกว่าทรัมป์ และจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนต่อไป ไบเดนมี

นโยบายเศรษฐกิจที่แตกต่างไปจากทรัมป์ ซึ่งจะกระทบกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ 

 แม้ไบเดนจะมีท่าทีประนีประนอมกับจีนมากกว่าทรัมป์ แต่ก็ใช่ว่าไบเดนจะไม่ตอบโต้จีนใน

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ไบเดนอาจเปลี่ยนวิธีการจากการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพื่อลด

ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจีนในสหรัฐฯ มาเป็นพยายามให้จีนเปิดตลาดให้สหรัฐฯ ขาย

ของในจีนได้มากขึ ้น ลดกฎระเบียบการลงทุนของบริษัทสหรัฐฯในจีน และให้จีนดูแลเรื ่อง

ทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่นี่ไม่ได้เป็นท่าทีที่อ่อนโยนกับจีนนัก เพราะ

ต้องการกดดันให้จีนมีอิทธิพลต่อการค้าโลกลดลง และโอบล้อมจีนด้วยการสานต่อมาตรการ 

CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership: ความตกลงท่ีครอบคลุม

และก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก) ในสมัยโอบามา และเปิดรับการค้าใน

ภูมิภาคเอเชีย เรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนการค้า (trade diversion) ให้สหรัฐฯมีอิทธิพลทางการค้า

กับเอเชียแทนที่จีน แต่อาจไม่ใช่การค้าเสรีมากเช่นในอดีตเพราะไบเดนยังคงเน้นการจ้างงานใน

สหรัฐฯอยู่ และอาจเปล่ียนเงื่อนไขใน CPTPP เพื่อให้สหรัฐฯ ได้ประโยชน์เพิ่มเติมก่อนกลับมาเข้า

ร่วม ซึ่งไทยต้องรีบทบทวนการเข้าร่วมกลุ่ม CPTPP โดยเร็วเพื่อให้ได้ประโยชน์จากนโยบาย

เศรษฐกิจใหม่ของไบเดน เพื่อเร่งการส่งออกในกลุ่มการค้านี้ และไทยจะได้ประโยชน์จากย้ายฐาน

การผลิตจากจีนมาอาเซียน 

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะได้ประโยชน์จากความร่วมมือในกลุ่ม CPTPP และได้โอกาสใน

การส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพื่อทดแทนสินค้าที่สหรัฐฯนำเข้าจากจีน ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณค์อมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ยานยนต์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

และกลุ่มอาหารแปรรูปและอาหารกระป๋อง ขณะเดียวกัน เราอาจดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับ

ติดตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย รับมือว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ 



ผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP และการที่สินค้าจากสหรัฐฯ จะไหลเข้ามากระทบผู้ผลิตใน

ประเทศได้แก่ อุตสาหกรรมยา ปุ๋ย อาหารสัตว์ เนื้อสุกร และพันธุ์พืช 

 นอกจากนี้ ไบเดนยังมีนโยบายสนับสนุนด้านสุขภาพและพลังงานสะอาด ซึ่งไทยเองอาจ

สนับสนุนการลงทุนในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ พลังงานลมและแสงอาทิตย์ 

และบริษัทวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจได้ แม้ไทยควรมีท่าทีโอนอ่อนตามผู้นำคนใหม่ของ

สหรัฐฯ แต่ไทยยังควรเดินหน้าเน้นเรื่องการเป็นหุ้นส่วนกับจีน เพราะจีนยังคงมีบทบาทสำคัญใน

การค้าในภูมิภาคเอเชีย และไทยควรเป็นห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตของจีนผ่านความร่วมมือ 

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership: ความตกลงหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย อาเซียน+6 แต่อินเดียยังไม่เข้าร่วม) โดยเน้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องจักร กลุ่มยานยนต์ชิ้นส่วน ขณะเดียวกันต้องเน้นอุปสงค์ในประเทศจีนคือ อาหาร ยาง 

สินค้าเกษตร การแพทย์สุขภาพ และเดินหน้าเน้นเร่ืองการท่องเท่ียวต่อไป 

 

ธีระพงศ์ จันศิริ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

 หากไบเดนชนะการเล ือกต ั ้ ง น ่าจะทำให้

สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯคล่ีคลายลง โดย

น่าจะสามารถเจรจากันได้ง่ายขึ้น รวมทั้งประเทศคู่ค้า

อื่นๆของสหรัฐฯด้วย เพราะนโยบายที่ส่งเสริม Free trade zone ของพรรคเดโมแครตจะทำให้

สหรัฐฯไม่ขึ้นภาษีนำเข้าที่ไร้เหตุผล นโยบายกีดกันทางการค้าก็น่าจะดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ

ส่งออกของประเทศคู่ค้าสหรัฐฯรวมทั้งไทย 

 ขณะท่ีการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าของการรวมกลุ่มต่างๆ ท่ีในช่วงท่ีผ่านมา

อาจจะหยุดชะงักไป ในช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี ก็อาจจะกลับมาเดินหน้าต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับนโยบายของรัฐบาลไทยว่า จะเข้าร่วมหรือไม่ 

 อย่างไรก็ตาม เห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้ ทุกประเทศทั ่วโลกกำลังกลับมาเน้นฟื ้นฟู

เศรษฐกิจของประเทศตัวเองก่อน หลังได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เพื่อให้เศรษฐกิจท่ีกำลัง

ตกต่ำไปท่ัวโลกฟื้นกลับขึ้นมาได้ ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นท่ัวโลกก็ดีขึ้น 

 สำหรับในส่วนของไทยยูเนี่ยน ไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะกระจายการ

ลงทุนไปท่ัวโลก และไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือจีเอสพีในการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ

มานานแล้ว ส่วนนโยบายไบเดนท่ีเน้นขึ้นภาษีธุรกิจในสหรัฐฯ บริษัทท่ีไทยยูเนี่ยนลงทุนในสหรัฐฯ

ก็ไม่ได้รับผลกระทบในระยะส้ัน เพราะมี tax credit หรือเครดิตภาษีอยู่จากการขาดทุนสะสม 

 

 

 

 

 



 

วิกรม กรมดิษฐ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 

 ท่ัวโลกกำลังลุ้นผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐฯ เพราะมีผลต่อนโยบายการค้าการลงทุน

ระหว่างประเทศ คาดว่าผลการเลือกตั้ง อาจต้องใช้ระยะเวลาในการนับคะแนน และการรับรอง

ผลนานกว่าในอดีต ถึงจะแน่ชัดได้ว่าใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริง เนื่องจากทรัมป์ ประธานาธิบดี

สหรัฐฯที่ลงชิงตำแหน่งสมัยที่ 2 ได้ส่งทีมทนายฟ้องร้องต่อศาลในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง เพราะ

เห็นว่าอาจจะมีการโกงบัตรเลือกตั้ง 

 กระบวนการเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคในการประกาศแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ ทำให้เกิด

ความล่าช้าออกไป ท่ีสำคัญนำไปสู่ความแตกแยกของสังคมในสหรัฐฯมากยิ่งขึ้น ขณะท่ีผู้สนับสนุน

ของทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้สนับสนุนฝ่ายทรัมป์ที่ออกมาเรียกร้อง

และประท้วงในคูหานับคะแนนในรัฐต่างๆ อาจมีแนวโน้มไปสู่ความรุนแรง แม้ว่านายไบเดนจะมี

คะแนนนำสูงกว่าและมีโอกาสได้ 270 คะแนนก่อน แต่ก็ยังไม่ประกาศชัยชนะ สะท้อนให้เห็นว่ายัง

มีความไม่แน่นอนสูงในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งนี้ 

 ขณะเดียวกัน จากการประเมินนโยบายการหาเสียงของทั ้งสองฝ่าย พบว่ามีนโยบาย

บริหารประเทศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยทรัมป์ ยังถือว่าได้รับความนิยมจากประชาชนสูง 

เนื่องจากสามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการเติบโต 

 “จากนี้ไปต้องรอดูนโยบายการค้าการลงทุนของประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่า

ภาคเอกชนของประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมรับมือนโยบายของผู้นำสหรัฐฯคนใหม่ไว้เรียบรอ้ย

แล้ว อย่างอมตะเอง ก็ได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว โดยได้พัฒนาพื้นที่ไว้รองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น

หลังจากนี้ ทั้งในไทยและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม ลาว เมียนมา โดยจะเน้น

พัฒนาในรูปแบบนิคมฯ สมาร์ทซิตี้ หรือนิคมอุตสาหกรรมที่ปลอดมลพิษ ที่เป็นเทรนด์ของโลก 

ตามประเภทอุตสาหกรรมในประเทศนั้นๆ” 

 ขณะที่จุดเปลี่ยนด้านการลงทุนในเอเชีย นอกจากที่ต้องรอดูนโยบายของประธานาธิบดี

สหรัฐฯคนใหม่แล้ว ยังต้องจับตาดูท่าทีของนายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญ่ีปุ่น ท่ี

เลือกเยือนประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเพียง 2 ประเทศในอาเซียน หลังจากที่ผ่านมานัก

ลงทุนญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นจำนวนมาก และหลายๆ กิจการประสบความสำเร็จ 

สามารถสร้างผลประกอบการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 

 “ผมมองว่าญ่ีปุ่นให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลทางการเมืองเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับ

จีนอีกทางหนึ่ง จึงชูเวียดนามให้เป็นพื้นที่การลงทุนหน้าด่าน ด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงการส่ง

สินค้าไปยังแถบแปซิฟิก และประเทศที่อยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ที่มีทั้งประเทศไทย 

ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา” 

 สำหรับนโยบายดึงนักลงทุนสหรัฐฯท่ีกระจายตัวลงทุนในท่ัวโลก ให้กลับไปลงทุนในแผ่นดิน

เกิดนั้น มั่นใจว่ายาก เพราะสหรัฐฯมีข้อเสียเปรียบ คือค่าจ้างแรงงานที่สูงมากโดยแรงงานขั้นต่ำ



อยู่ท่ี 15 เหรียญสหรัฐฯ ต่อชั่วโมง เมื่อเทียบกับประเทศจีน มีต้นทุนค่าแรง 15 เหรียญสหรัฐฯต่อ 

8 ชั่วโมง ขณะที่ประเทศไทย 10 เหรียญสหรัฐฯต่อ 8 ชั่วโมง จึงเป็นไปได้ยากที่นักลงทุนสหรัฐฯ

จะยอมย้ายกลับไปลงทุนในบ้านเกิดของตัวเอง 

 ส่วนนโยบายของไบเดน ที่ประกาศเน้นการเปิดเสรี ก็ต้องมาดูว่าจะมีการแก้ไขปัญหาการ

ขาดดุลการค้าอย่างไร เพื่อให้เศรษฐกิจสหรัฐฯมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง เพราะเรื่องการขาด

ดุลการค้า เป็นนโยบายสำคัญที่ผู ้นำสหรัฐฯต้องเร่งแก้ปัญหา เพื่อสร้างความพึ งพอใจให้กับ

พลเมืองสหรัฐฯเป็นอันดับแรกในการบริหารประเทศ 

ทีมเศรษฐกิจ 

 

 


