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บทที่ 7  

ทิศทางเศรษฐกิจตามวิถี Next Normal 

การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่ทั ่วโลกกำลังเผชิญอยู ในปจจุบัน 

กอใหเกิดผลกระทบรอบดานทั้งการเมือง เศรษฐกิจและวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปอยางมาก 

ไมวาจะเปน การยกระดับชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคคล และการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ดำเนินชีวิตที่มากขึ้น อยางไรก็ดี การดำเนินชีวิตของคนในสังคมโลกหลังวิกฤตครั้งนี้จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด 

บรรทัดฐานจะตางไปจากวิถีความปกติใหมมากนอยเพียงใด การคาดการณกาวตอไปของวิถีความปกติใหม 

หรือ Next Normal นี ้จะชวยสะทอนถึงสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที ่เปลี ่ยนไป ซึ ่งมีผลตอการ

ประกอบธุรกิจของผูประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งจะเปนแนวทางการจัดทำนโยบาย

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการที่ภาครัฐจะตองจับทิศทางเพ่ือรับมือกับบริบทที่ปรับเปลี่ยนไป 

ขอบเขตและนิยามของ Next Normal 

แนวคิด Next Normal เกิดข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ. 2552 ในชวงวิกฤตการณการเงิน (Financial crisis) 

ของสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท McKinsey & Company และไดกลับมาเปนที่รูจักอยางแพรหลายอีกครั้งหลัง

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในป พ.ศ. 2563 โดยไดใหคำจำกัดความของ Next 

normal วาหมายถึง  “ความปกติใหม (New Normal) ที่ธุรกิจตองปรับตัวในยุคหลังการระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 ใน 5 ดาน ไดแก 1) การแกไขปญหาเฉพาะหนา (Resolve) 2) การปรับธุรกิจใหมีความยืดหยุนทัน

ตอสถานการณ (Resilience) 3) การกลับไปดำเนินธ ุรกิจตามปกติอีกครั ้ง (Return) 4) การคิดใหม 

(Reimagination) และ 5) การปฏิรูปเพื่อกาวสูอนาคตที่ดีกวา (Reform)” ในชวงระยะเวลาที่ผานมา แนวคิด 

Next Normal ไดร ับการกลาวถึงอยางกวางขวางทั ้งในกลุ มนักวิชาการและนักธุรกิจ แตยังไมมีนิยาม 

ความหมาย หรือคำจำกัดความที่ชัดเจน ทำใหแนวคิด Next Normal ถูกเรียกในหลากหลายชื่อ ไดแก New 

Normal, Never Normal และ The Post-pandemic New Normal ดังแสดงในตารางที่ 1 
   

      ตารางที่ 1 ความหมายของ Next normal 

นักวิจัย ความหมาย คำพองความหมาย 

McKinsey & Company 

(2020) 

ความปกติใหม (New normal) ที่ธุรกิจตองปรับตัวในยุค

หล ังการระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ใน 5 ดาน ไดแก 1) การแกไขปญหาเฉพาะ

หนา (Resolve) 2) การปรับธุรกิจใหมีความยืดหยุนทันตอ

สถานการณ (Resilience) 3) การกลับไปดำเนินธุรกิจ

ต า ม ป ก ต ิ อ ี ก ค ร ั ้ ง  ( Return)  4)  ก า ร ค ิ ด ใ ห ม  

Next normal 
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นักวิจัย ความหมาย คำพองความหมาย 

(Reimagination) และ 5) การปฏิรูปเพื่อกาวสูอนาคตที่

ดีกวา (Reform) 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

(2563) 
พฤติกรรม ทัศนคติ และรูปแบบการใชชีวิตของผูคนทั่ว

โลกที่เปลี่ยนไปหลังวกิฤตสิถานการณ COVID-19 

Next Normal 

Deloitte (2021) การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผูคน และการดำเนินงานของ

องคกรใน 4 มิติ ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ไดแก มิติดานสังคม (Society) 

มิติดานธุรกิจ (Business) มิติดานเศรษฐกิจ (Economy) และ

มิติดานการเมือง (Politics) 

Next Normal 

Alraouf (2021) 

 

การเปลี ่ยนแปลงในวิถีชีว ิตของผู คนทั ่วโลก เนื ่องจาก

ผลกระทบของสถานการณ COVID-19 

New Normal 

Putsanra (2020) และ 

Winata et al. (2020) 

การปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมเพ่ือใหสามารถทำกิจกรรมตาง ๆ 

ไดเปนปกติ โดยมีการปรับใชขอปฏิบัติดานสุขภาพ เพื่อปองกันการ

แพรกระจายของเชื ้อไวรัส เชน การรักษาระยะหาง การสวม

หนากากอนามัย การลางมืออยางสม่ำเสมอ และการหลีกเลี่ยงพ้ืนที่

ที่มีความแออัดของฝูงชน  

New Normal 

Accenture (2020) การเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานขององคกรธุรกิจในดานการวิจัยและ

พ ัฒนา (Research & development) เพ ื ่อร ับม ือต อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึง 3 เรื ่อง ไดแก 1) 

Stretch หมายถึง การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อยางรวดเร็ว ทั้งในดานการเปลี่ยนแปลงของตลาดอุปสงคและขีด

ความสามารถขององคกร 2) Speed หมายถึง การตอบสนองตอ

ความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว และ 3) Scale หมายถึง 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดวยมีโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี

และทรัพยากรที่เหมาะสม 

Never Normal 

Krungsri Research (2020) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคและความสามารถในการ

แขงขันทางธุรกิจ  
The post-

pandemic new 

normal 

      แหลงที่มา: รวบรวมโดยทีมที่ปรึกษามูลนิธคิีนันแหงเอเซีย (2564) 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวามีผูใหคำนิยามคำวา Next normal ไวหลากหลาย ซึ่งสามารถสรุป

คุณลักษณะที่สำคัญของ Next normal ได ดังนี้  

 เปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ นิสัย พฤติกรรม หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตหลังการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 เปนการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานขององคกร เพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวของในหลายมิติ เชน มิติดานสังคม มิติดานธุรกิจ มิติดาน

เศรษฐกิจและมิติดานการเมือง 
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ดังนั้นขอบเขตและนิยามของ Next Normal ในการศึกษานี้จึงหมายถึง “การปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม 

รูปแบบการดำเนินชีวิต หรือวิธีการดำเนินงานขององคกร เพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางดาน

สังคม ดานธุรกิจ ดานเศรษฐกิจและดานการเมือง ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)” โดยยกกรณีศึกษาจากประเทศที่ม ีความโดดเดนทางเศรษฐกิจจำนวน 6 ประเทศ ไดแก 

สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐไอรแลนด สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม สาธารณรัฐจีน  

 

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาถือเปนประเทศที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกทั้งยังเปนประเทศที่มีมูลคาการคาและ

มูลคาการลงทุนจากตางประเทศสูงที ่ส ุดในโลก มีขนาดเศรษฐกิจที ่ใหญเปนอันดับสองของโลกและมี

ความสามารถการแขงขันทางดิจิทัลที่สูงที่สุดในโลกอีกดวย อยางไรก็ดี แมสหรัฐฯ จะมีศักยภาพทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่สูง แตก็มีปญหาในดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยูไมนอย อนึ่ง สหรัฐฯ เปนประเทศท่ี

ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดเปนอันดับสองของโลก มีปญหาเกี่ยวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ อัตรา

อาชญากรรม และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยิ่งไปกวานั้น ประขากร 330 ลานคนของสหรัฐฯ ประกอบไปดวย

กลุ มชนหลากหลายชาติพันธุ และเชื ้อชาติ และสหรัฐฯ ยังคงมีปญหาดานการเหยียดผิวเชิงโครงสราง 

(structural racism) โดยชาวอเมริกันผิวขาว ซึ่งเปนชนกลุมใหญทางชาติพันธุ  มีโอกาสทางเศรษฐกิจและ

สังคมมากกวาชาวอเมริกันกลุมอ่ืนๆ ท่ีเปนชนกลุมนอยทางชาติพันธุ ท้ังนีค้วามเหลื่อมล้ำทางชาติพันธุดังกลาว

ยังพบเห็นไดในกลุมธุรกิจขนาดยอมอีกดวย  

 

สถานการณ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis) 

โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัล  

สถานการณ COVID-19 ไดกระตุนใหรัฐบาลสหรัฐฯ เล็งเห็นความจำเปนในการฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน

ดิจิทัลของประเทศ พรอมทั้งสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีดิจทิัล

มีความสำคัญอยางมากสำหรับการปรับตัวในยุคสถานการณ COVID-19 ซึ ่งมีประชากรจำนวนมากที่ตอง

ทำงานและทำการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งในแผนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน American Jobs Plan ที่

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเสนอ ไดมีแผนที่จะลงทุน 1 แสนลานเหรียญสหรัฐเพื่อติดตั้งบรอดแบนดความเร็วสูง

ทั ่วประเทศเพื ่อใหครอบคลุมประชากรทุกคน เนื ่องจากยังมีชาวอเมริกันกวา 30 ลานคนที่ยังเขาไมถึง

โครงสรางบรอดแบนดความเร็วสูง นอกจากนี ้ ยังมีแผนที่จะลงทุน 5 หมื ่นลานเหรียญสหรัฐเพื ่อกอตั้ง

คณะกรรมการเทคโนโลยีสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญตางๆ เชน เซมิคอนดักเตอร เทคโนโลยี

การสื่อสารขั้นสูง และจะลงทุนอีก 5 หมื่นลานเหรียญสหรัฐในการวิจัยและผลิตเซมิคอนดักเตอรโดยเฉพาะ ซึ่ง

การลงทุนเหลานี้ลวนแตจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในสหรัฐฯ อยางรวดเร็วข้ึน 
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ดิจิทัลดอลลาร (Digital dollar) 

สหรัฐฯ กำลังพิจารณาความเปนไปไดที่จะใหธนาคารกลางของประเทศใช “ดิจิทัลดอลลาร” ใน

อนาคต ซึ่งการรับมือกับสถานการณ COVID-19 ไดกอใหเกิดความตระหนักวา การใชดิจิทัลดอลลารจะชวยให

รัฐบาลกระจายเงนิชวยเหลือแกประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกวาเดิมมาก ซึ่งนอกจากจะชวย

ใหสงรับเงินไดอยางรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสัมผัสแลว ดิจิทัลดอลลารยังจะชวยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ไดอีกดวย เนื่องจากจะชวยใหผูที่ไมมีบัญชีธนาคารสามารถรับและจายเงินผานระบบดิจิทัลได ทั้งนี้ องคกร

ตางๆ รวมทั้ง Digital Dollar Foundation และ Federal Reserve Bank of Boston ทีก่ำลังวิจัย พัฒนา และ

ทดลองใชดิจิทัลดอลลารของธนาคารกลางสหรัฐฯ อยู ณ ขณะนี้ ซึ่งแมวาการใชงานจริงของดิจิทัลดอลลาร

นาจะยังตองใชเวลาอีกนานหลายป แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก

อยางมากเนื่องจากดอลลารสหรัฐยังคงเปนสกุลเงนิหลักของโลกที่ใชเปนทุนสำรองระหวางประเทศ 

สงครามไซเบอร  

เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และขอมูลกลายเปนสินทรัพยที่มีมูลคามหาศาล 

ความกังวลดานสงครามไซเบอร (cyber warfare) และความปลอดภัยในโลกไซเบอร (cybersecurity) ก็ทวีคณู

ตามไปดวย ซึ่งในปจจุบันสหรัฐฯ ก็กำลังรับมือกับวิกฤตความปลอดภัยในโลกไซเบอรอยูหลายเหตุการณ เชน 

กรณแีฮกขอมูล SolarWinds และกรณีแฮกระบบทอสงน้ำมันของ Colonial Pipeline และกอนหนานี้

กระทรวงยุติธรรมไดฟองรองคดีขโมยขอมูลครั้งใหญที่มีขอมูลเก่ียวกับการวิจัยวัคซนีสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้รัฐบาลในปจจุบันกำลังพยายามที่จะเสริมสรางความแข็งแกรงของความปลอดภัย

ในโลกไซเบอรอยางจริงจัง โดยมีการสนับสนุนกองทุน Technology Modernization เพ่ือปรับปรุงระบบไอที

ของรัฐบาลอีกดวย  

การเปลี่ยนแปลงของเมือง  

เทรนดการทำงานทางไกลที่เกิดขึ้นภายใตสถานการณ COVID-19 ไดสงผลกระทบตอการโยกยายถ่ิน

ฐาน อัตราคาเชา และการพัฒนาเมืองในสหรัฐฯ ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2563 พื้นที่เมืองขนาดใหญ เชน มหานคร

นิวยอรก บริเวณซานฟรานซิสโกเบย วอชิงตัน ดีซี และบอสตัน มีอัตราสวนการยายเขา-ออกของผูอยูอาศัย

ลดลงสูงสุดในประเทศ ในขณะที่เมืองขนาดเล็ก เชน แมดิสัน แจ็กสันวิลล และซอลตเลกซิตีท่ีมีการเติบโต

สูงสุด นอกจากนี ้คาเชาที่อยูอาศัยในเมืองใหญก็ลดต่ำลง ในขณะที่คาเชาในเมืองเล็กเพ่ิมสูงข้ึน อีกทั้งอัตราคา

เชาออฟฟศในสหรัฐฯ ก็ไดหดตัวลงรอยละ 10.4 โดยเฉลี่ย ในป พ.ศ. 2563 โดยคาเชาออฟฟศในเมืองใหญหด

ตัวลงอยางมากเปนพิเศษ ซึ ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทำใหเกิดผลกระทบอีกทอดหนึ่งตอการจัดเก็บภาษี

ทองถิ ่น บริการขนสงสาธารณะ และธุรกิจตางๆ ในพื้นที่เมือง เชน รานอาหาร รานคา และธุรกิจอื่นๆ ที่

ใหบริการพนักงานออฟฟศเปนหลัก ซึ่งสถิติการจางงานในภาพรวมไดชี้ใหเห็นวา MSME ที่อยูในพื้นที่เมือง

ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ที่รุนแรงกวา MSME ที่อยูนอกพื้นที่เมือง แมขณะนี้จะยังไมเปนที่

แนชัดวาการหดตัวของเมืองใหญและการเติบโตของเมืองเล็กจะเปนการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร แตก็เปนที่

ประจักษวาชุมชนเมืองในสหรัฐฯ มีความเปนไปไดทีจ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ 
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เศรษฐกจิใสใจ (Care economy) 

สถานการณ COVID-19 ไดทำใหภาครัฐและภาคประชาชนของสหรัฐฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการ

พัฒนาระบบบริการทางดานสุขภาพของประเทศใหดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลในปจจุบันไดใหความสำคัญตอการพัฒนา

ภาคบริการการดูแลเปนพิเศษ ทั้งนี้กอนที่จะสถานการณ COVID-19 จะเกิดขึ้น สหรัฐฯ เองไดเผชิญวิกฤตใน

ภาคบริการการดูแลในระดับหนึ่ง เนื่องจากประชากรจำนวนมากยังเขาไมถึงบริการที่ดีแมจะอยูในระบบ

ประกันสุขภาพ (Medicaid) อีกทั้งผูประกอบอาชีพใหการดูแล (caregivers) ในสหรัฐฯ ซึ่งสวนใหญจะเปน

สตรีชนกลุมนอยที่ไดรับคาตอบแทนที่ต่ำมาก ดังนั้น American Jobs Plan จึงมีแผนที่จะลงทุน 4 แสนลาน

เหรียญสหรัฐในโครงสรางพื้นฐานของเศรษฐกิจใสใจ (care economy) เพ่ือขยายการเขาถึงบริการใหการดูแล

ผูสูงอายุและผูพิการที่บานและในชุมชน และบริการการดูแลระยะยาวภายใตระบบประกันสุขภาพ อีกทั้งจะ

เพ่ิมอัตราคาจางและสวัสดิการใหแกผูประกอบอาชีพใหการดูแลอีกดวย จึงมีแนวโนมที่อุตสาหกรรมดังกลาวจะ

เติบโตข้ึนอยางมากในอนาคต 

 

พลังงานสะอาด  

ในฐานะประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกในระดับสูง สหรัฐฯ ไดเล็งเห็นศักยภาพในการพลิกวิกฤต 

สถานการณ COVID-19 ใหเปนโอกาส โดยมีนโยบาย “Build Back Better” เพื่อฟนฟูประเทศใหมีความยั่งยืน 

ทั้งนี้รัฐบาลไดประกาศเปาหมายที่จะลดการปลอยคารบอนจากภาคพลังงานเปนศูนย ภายในป พ.ศ. 2578 

และลดการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิจนเปนศูนย (net zero emissions) ภายในป พ.ศ. 2593 อีกทั้ง 

American Jobs Plan มีแผนที่จะลงทุน 1 แสนลานเหรียญสหรัฐในการปรับปรุงโครงสรางพื ้นฐานของ

ประเทศใหเปลี ่ยนไปใชพลังงานสะอาด ลงทุน 3.5 หมื ่นลานเหรียญสหรัฐในการอุดหนุนงานวิจัยดาน

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และลงทุนถึง 1.74 แสนลานเหรียญสหรัฐในตลาดรถยนตไฟฟา (EV) เพื่อให

อุตสาหกรรมรถยนตไฟฟาของสหรัฐฯ แขงขันกับตางชาติได นอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังไดเสนอแผน

ปฏิรูปภาษี Made in America Tax Plan ที่จะกำจัดสิทธิพิเศษทางภาษีของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล

ทั้งหมด และเสนอใหธุรกิจที่สรางมลพิษตองจายภาษีเขากองทุนของสำนักงานปกปองสิ่งแวดลอม เพื่อชวย

ออกคาใชจายในการขจัดมลพิษ และในดานการคากับตางประเทศ สหรัฐฯ มีนโยบายที่จะบังคับใชมาตรฐาน

ดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหประเทศคูคาสงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและรวมกันแกไขปญหาการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกดวย  

ทุนนิยมเพื่อผูมีสวนไดสวนเสีย  

สถานการณ COVID-19 ทำใหรัฐบาลและประชากรสหรัฐฯ มีความตื่นตัวมากขึ้นในการผลักดันให

ประเทศเปลี่ยนผานจากระบบ “ทุนนิยมที่คำนึงถึงผูถือหุน” เปนระบบ “ทุนนิยมที่คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุมในระบบเศรษฐกิจ” (Stakeholder capitalism) ซึ ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ไดประกาศแผนท่ีจะอัพเดทแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทในสหรัฐฯ ในการเปดเผยขอมูลดาน

สิ่งแวดลอม ซึ ่งผูเชี ่ยวชาญหลายทานไดใหความเห็นวาสหรัฐฯ มีโอกาสที่จะปรับเขาสูระบบ “ทุนนิยมท่ี

คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในระบบเศรษฐกิจ” ไดรวดเร็วขึ้นภายใตการบริหารของประธานาธิบดีไบ

เดน อยางไรก็ดี ผูเชี่ยวชาญบางทานไดโตแยงวานโยบายดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะเปลี่ยนสหรัฐฯ แบบเต็มตัว
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ได เนื่องจากเปนนโยบายที่เนนใหภาคธุรกิจเปดเผยขอมูลสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เทานั้น 

แตมิไดมีการปฏิรูปกฎหมายเก่ียวกับบรรษัทภิบาล  

กระแสชาตินิยม  

กระแสชาตินิยม (Nationalism) ในสหรัฐฯ ไดกอตัวรุนแรงขึ้นภายใตสถานการณ COVID-19 และ

การบริหารประเทศของอดีตประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป ซึ่งแมทรัมปจะลงจากตำแหนงผูนำประเทศแลว แต

นโยบายของรัฐบาลในปจจุบันก็ยังมีการสนับสนุนกระแสชาตินิยมอยู ทั้งนี้ รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนได

ประกาศความตั้งใจที่จะใหความสำคัญกับนโยบายทางการคาที่เอื้อประโยชนใหคนอเมริกันเปนหลัก ยิ่งไปกวา

นั้น American Jobs Plan และ Made in America Tax Plan ก็มีการผนวกแนวคิดแบบชาตินิยมอยูดวย ซึ่ง

ทั้งสองแผนเนนการรักษาประโยชนของชาวอเมริกันและการพัฒนาศักยภาพของสหรัฐฯ ในการแขงขันกับ

ประเทศจีน โดยมีแผนที่จะลงทุนเพื่อปรับปรุงและฟนฟูอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ มีการเสนอให

สภาเพิ่มบทบัญญัติ Buy American (ซื้อของอเมริกัน) และ Ship American (สงโดยอเมริกัน) สำหรับการ

ลงทุนของรัฐบาลกลาง และมีการเสนอใหปฏิรูปภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ ผานมาตรการตางๆ 

เชน เพิ่มภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำเปนรอยละ 21 เก็บภาษีสวนเพิ่มจากกำไรในตางประเทศ เพิ่มสิทธิประโยชนใน

การลงทุนภายในประเทศ และยกเลิกกฎยกเวนภาษีรายไดรอยละ 10 แรกที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ 

ทั้งยังมีนโยบายที่จะเจรจาตอรองใหประเทศอ่ืนๆ หันมากำหนดภาษีนิติบุคคลข้ันต่ำในระดับที่สูงเทาๆกัน เพื่อ

ปองกันมิใหบริษัทขามชาติเลี่ยงภาษีโดยการลงทุนในตางแดน ซึ่งนโยบายที่สงเสริมการผลิตและการจางงาน

ภายในประเทศเหลานี้ก็มีโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมีนยัสำคัญตอหวงโซอุปทานระดับโลก 

 

สถานการณ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis)  

1) แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค  

การซื้อสินคาและบริการออนไลน  

แมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะไมใชเรื ่องใหม แตสถานการณ COVID-19 ก็ไดทำใหพฤติกรรมการซื้อ

ขายผานชองทางออนไลนปรับตัวสูงขึ้นอยางกาวกระโดด ซึ่งอัตราการซื้อของออนไลนในสหรัฐฯ ไดปรับตัว

สูงข้ึนในหมวดการคาปลีกทุกประเภทในป พ.ศ. 2563 โดยมูลคาการซื้อขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตลอดป

อยูที่ 7.9 แสนลานเหรียญสหรัฐ เติบโตข้ึนรอยละ 32.4 จากป พ.ศ. 2562 และคิดเปนรอยละ 14 ของมูลคา

การขายปลีกทั้งหมด เปนที่นาสังเกตวาพฤติกรรมการซื้อขายออนไลนในสหรัฐฯ มีแนวโนมที่จะกลายเปน 

Next Normal มากกวาในประเทศแถบยุโรป เนื่องจากสหรัฐฯ มีโครงสรางพื้นฐานดานการสงสินคาที่ดีกวา 

โดยผลการสำรวจความคิดเห็นผูบริโภคจากทั้ง McKinsey & Company และ The Economist Intelligence 

Unit ตางพบวาชาวอเมริกันสวนใหญตั้งใจที่จะดำเนินพฤติกรรมการซื ้อของออนไลนตอไปแมสถานการณ 

COVID-19 จะจบลง โดยพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมจะดำเนินตอในระดับสูง ไดแก การซื ้อเสื ้อผา หนังสือ 

เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณสำหรับสัตวเลี้ยง ผานชองทางออนไลน และการรับอาหารกลับบานหลังสั่งผาน

ระบบออนไลน โดยผูบริโภคในกลุม Millennial มีแนวโนมสูงสุดที่จะใชจายออนไลนตอไปเมื่อเทียบกับกลุม

อายุอ่ืน  
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การดูแลสุขภาพจากบาน  

สถานการณ COVID-19 ทำใหชาวอเมริกันหันมาสนใจการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ ้น พรอมทั้ง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพไปจากเดิม ซึ่งเทรนดดานสุขภาพที่โดดเดนเปนพิเศษ คือ การ

พบแพทยและเภสัชกรผานชองทางออนไลน โดยมีอัตราเติบโตขึ้นถึง 2-3 เทาในชวงสถานการณ COVID-19 

ทั้งนี้ บริษัท PwC รายงานวารอยละ 88 ชองผูบริโภคในสหรัฐฯ ที่ไดลองใชบริการสุขภาพทางไกลเต็มใจจะใช

บริการดังกลาวตอไปในอนาคต และรอยละ 53 ของผูที่ยังไมเคยใชบริการมากอนก็เต็มใจที่จะลองใชบริการใน

อนาคตเชนเดียวกัน ขณะที่ McKinsey & Company รายงานวามีผูบริโภคประมาณรอยละ 40 – 60 ที่ตั้งใจ

จะใชบริการดานสุขภาพผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตอไปหลังสถานการณ COVID-19 จบลง นอกจากนี้ 

บริการดานสุขภาพจิตทางไกล (mental telehealth) ไดเปนหนึ่งในบริการสุขภาพออนไลนที่เปนที่นิยมอยาง

มาก โดยเฉพาะในกลุมผูบริโภคอายุ 18 – 24 ป ซึ่งมีแนวโนมที่จะใชเครื่องมือออนไลนเพื่อสงเสริมสุขภาพจิต

ของตนมากกวากลุมอายุอ่ืนๆ โดยเฉลี่ย ถึงสามเทา  

นอกจากการพบแพทยและเภสัชกรทางไกลแลว การใชแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ก็กลายเปนที่นิยมมากขึ้นและมีแนวโนมที่จะดำเนินตอไปหลังสถานการณ COVID-19 เชนเดียวกัน ยิ่งไปกวา

นั้น การสำรวจโดย Global Consumer Trends พบวามีผูบริโภคชาวอเมริกันประมาณรอยละ 38 ยินดีจะซื้อ

เทคโนโลยีที่สวมใสไดในราคาสูง หากเทคโนโลยีดังกลาวสามารถตรวจจับปญหาทางสุขภาพของตนได  

ความเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพอีกประการหนึ่ง คือ การใหบุคลากรทางการแพทยมาพบผูปวยที่บาน 

ซึ่งแมวาพฤติกรรมดังกลาวจะเปนเทรนดเกิดใหมที่ยังไมแพรหลายนัก (ณ ไตรมาสที่สามของป พ.ศ. 2563 มี

ผูบริโภคเพียงรอยละ 4 ในสหรัฐฯ ที่เคยใหบุคลากรทางการแพทยมาพบที่บาน) แตไดมีผูบริโภคถึงสามในสี่คน

ที่ระบุวาตนสนใจจะรับบริการในรูปแบบดังกลาวในอนาคต  

การสั่นคลอนของความภักดีตอแบรนด  

หนึ่งในผลขางเคียงของเทรนดการอุปโภคบริโภคผานชองทางออนไลนที่สูงขึ้น คือ เทรนดความภักดี

ต อ 

แบรนดที่ลดลง เนื่องจากผูบริโภคสามารถคนหาสินคาและบริการไดงายขึ้น และสามารถเขาถึงแบรนดไหมๆ

และเปรียบเทียบแบรนดตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้การสำรวจโดย PwC พบวามีผูบริโภคในสหรัฐฯ ถึงรอยละ 

50 ที่ทดลองซื้อแบรนดหรือสินคาใหมที่ไมเคยซื้อมากอนในชวงสถานการณ COVID-19 ในขณะที่การสำรวจ

โดย McKinsey & Company พบวารอยละ 39 ของชาวอเมริกันที ่เปลี ่ยนพฤติกรรมการซื ้อของในชวง

สถานการณ COVID-19 ไดเปลี่ยนแบรนดที่ตนซื้อเปนประจำ ซึ่งอัตราการเปลี่ยนแบรนดในป พ.ศ. 2563 ได

เพิ่มขึ้นเปนสองเทาเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2562 โดยผูบริโภคในกลุม Gen Z และ Millennial (รอยละ 44) มี

สัดสวนที่ไดลองซื้อจากแบรนดใหมๆ มากกวาผูบริโภคในรุนอายุมากกวา  

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  

สิ่งที่ผูบริโภคใหความสำคัญในการเลือกสินคาและแบรนดเปลี่ยนไปเชนกัน เนื่องจากสถานการณ 

COVID-19 ทำใหผูบริโภคตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ทั้งนี้ 

รอยละ 34  ของผูบริโภคอเมริกันที่เปลี่ยนแบรนดในชวงสถานการณ COVID-19 ไดระบุสาเหตุการเปลี่ยนแบ
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รนดที่เกี่ยวกับเปาหมายหรือความรับผิดชอบทางสังคมขององคกร (purpose driven) โดยผูบริโภคกลุม Gen 

Z และ Millennial (รอยละ 42) มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแบรนดดวยสาเหตุนี้มากกวากลุมอายุที่มากกวา  

ทั้งนี้ การเลือกซื้อรถยนตพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle: EV) ไดเปนหนึ่งในพฤติกรรมที่มีแนวโนม

จะเติบโตขึ้นในสหรัฐฯ ภายใตความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีสูงข้ึน ซึ่งรายงานการสำรวจผูบริโภค

ทั่วโลกในป พ.ศ. 2563 พบวา รอยละ 56 ของผูบริโภคในทวีปอเมริกาเหนือมีความสนใจจะซื้อ EV เพิ่มมาก

ขึ้นหลังเกิดสถานการณ COVID-19 โดยสาเหตุหลักของความสนใจดังกลาวมาจากความกังวลดานความยั่งยืน

ทางสิ่งแวดลอมและคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น อีกทั้งผูบริโภคสวนใหญในทวีปอเมริกาเหนือที่สนใจจะซื้อ EV ยัง

ระบุวา กระบวนการผลิตที่มีอัตราปลอยกาซเรือนกระจกในระดับต่ำ (รอยละ 62) และการใชวัสดุในการผลิตที่

ยั่งยืน (รอยละ 50) เปนปจจัยที่มีความสำคัญในการเลือกซื้อ  

2) แนวโนมธุรกิจ  

การเรงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล  

สถานการณ COVID-19 ไดทำใหธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น จึงมี

ธุรกิจมากมายที่ตัดสินใจลงทุนเพื่อเรงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งการสำรวจของ KPMG พบวามี

บริษัทในสหรัฐฯ ประมาณรอยละ 75 ที่เรงการสรางประสบการณไรรอยตอใหลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล รอย

ละ 74 เรงการเปลี่ยนระบบการดำเนินงานเปนระบบดิจิทัล รอยละ 70 เรงการสรางโมเดลธุรกิจและรูปแบบ

การสรางรายไดแบบดิจิทัล และรอยละ 66 เรงการสรางโมเดลแรงงานใหมโดยมีการใชระบบอัตโนมัติและ

ปญญาประดิษฐเขามาชวย นอกจากนี้ การสำรวจของ PwC ยังพบวาผูบริหารระดับสูงรอยละ 78 ในสหรัฐฯ 

วางแผนจะเพ่ิมงบประมาณการลงทุนในดานความปลอดภัยในโลกไซเบอรในปนี้อีกดวย 

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเหลานี้ไดนำไปสูเทรนดยอยๆ มากมายในแตละภาคอุตสาหกรรมของ

สหรัฐฯ  ตัวอยางเชน ในภาคคาปลีก การรับชำระเงินแบบไรสัมผัสที่แพรหลายมากขึ้น การขายและการตลาด

ในรูปแบบ omni-channel ที่ผสมผสานชองทางออฟไลนกับออนไลนมากขึ้น การเปลี่ยนไปใชโมเดลธุรกิจ

รูปแบบที่เขาถึงผูบริโภคโดยตรง (direct-to-consumer: D2C) มากขึ้น และมีแนวโนมที่ธุรกิจจะปดหนาราน

ลงเรื่อยๆ เพื่อไปเนนการขายผานชองทางออนไลนแทน สวนในภาคการบริการสุขภาพก็ไดสะทอนเทรนดการ

ใหบริการทางไกลที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งมีศูนยบริการสุขภาพถึงรอยละ 95 ที่ใหบริการสุขภาพทางไกลในป 

พ.ศ. 2563 จากเดมิที่มีอยูเพียงรอยละ 43 ในป พ.ศ. 2562  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลตางๆ ในภาคธุรกิจจะมีผลกระทบตอประเด็นดานแรงงานที่ตามมา 

เชน การแทนที่คนงานดวยระบบอัตโนมัติ และความจำเปนในการปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน ซึ่งแรงงานในกลุม

รายไดต่ำ กลุมสตร ีและชนกลุมนอยลวนมีแนวโนมท่ีจะไดรับผลกระทบที่รุนแรงกวากลุมอ่ืนๆ  

การทำงานแบบผสม (Hybrid Work)  

สถานการณ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคธุรกิจทำใหมีประชาชนที่ทำงานจากที่

บานมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งในกลุมคนทำงานในสหรัฐฯ ซึ่งประกอบอาชีพที่สามารถปฏิบัติงานจากบานได มี

สัดสวนผูที่ทำงานจากบานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 20 ในชวงกอนสถานการณ COVID-19 เปนรอยละ 71 ในชวง
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สถานการณ COVID-19 และรอยละ 54 ของคนกลุ มนี ้ก็ระบุวาตนตองการจะทำงานจากบานตอไปแมวา

สถานการณ COVID-19 จะคลี่คลายลง ทั้งนี้ Upwork ไดคาดการณไววาจะมีคนอเมริกันจำนวน 36.2 ลานคน

ที่ทำงานทางไกลแบบเต็มตัว ภายในป พ.ศ. 2568 เติบโตจาก 16.8 ลานคนในชวงกอนสถานการณ COVID-19 

อยางไรก็ดี ศักยภาพในการทำงานทางไกลจะแตกตางกันออกไปในแตละสายอาชีพและรูปแบบการทำงาน ซึ่ง

คนทำงานสวนใหญในสหรัฐฯ  (รอยละ 61) ไมสามารถทำงานจากที่บานได โดยมีชองวางทางชนชั้นและระดับ

การศกึษาอยางชัดเจนระหวางผูที่สามารถและผูที่ไมสามารถทำงานทางไกลได  

เนื่องจากธุรกิจสวนมากมีสวนที่สามารถใหพนักงานทำงานจากบานไดและสวนที่ทำไมได บริษัทสวน

ใหญจึงมีแนวโนมที่จะใชระบบการทำงานแบบไฮบริด ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางการทำงานทางไกลและการ

ทำงานในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้การสำรวจของ McKinsey & Company ในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2563 พบวา 

รอยละ 72 ของผูบริหารธุรกิจในสหรัฐฯ ไดเริ่มใชระบบการทำงานทางไกลกับพนักงานบางสวนอยางถาวรแลว 

ดังนั้นเทรนดในการทำงานแบบไฮบริดจึงมีแนวโนมสูงที่จะดำเนินตอไปแมสถานการณ COVID-19 จะทุเลาลง 

การขยายตัวของเศรษฐกิจแพลตฟอรม  

สถานการณ COVID-19 ไดทำใหธุรกิจแพลตฟอรมบางประเภทเติบโตขึ้นอยางกาวกระโดด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งแพลตฟอรมสำหรับการสั่งอาหารและสินคาอุปโภคบริโภคไปสงที่บาน ทั้งนี้แพลตฟอรมเปนตลาด

ออนไลนแบบครบวงจร บริษัทแพลตฟอรมจึงไดเปรียบอยางมากเมื่อผูบริโภคหันมาใชชองทางออนไลนมากข้ึน 

นอกจากนี้ ในยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ผูประกอบการที่ไมมีกำลังทรัพย

สำหรับลงทุนในเทคโนโลยีมากนักสามารถเปลี่ยนมาใชแพลตฟอรมเปนชองทางในการเขาถึงลูกคาได ใน

ขณะเดียวกันคนงานที่ไดรับผลกระทบทางลบจากสถานการณ COVID-19 ไดเริ่มไปทำงานแบบฟรีแลนซ (gig 

work) ผานแพลตฟอรมดิจิทัลเปนจำนวนมาก และมีการพึ่งงานแพลตฟอรมเปนรายไดหลัก/รายไดสำคัญมาก

ขึ้น ทั้งนี้ การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอรมมีแนวโนมที่จะสงผลใหแรงงานออกจากระบบการจางงานแบบ

ดั้งเดิมไปอยูในระบบการจางงานแบบ gig หรือฟรีแลนซ ผานแพลตฟอรมมากขึ้น ผลการศึกษา Freelance 

Forwards Trends Report พบวารอยละ 36 ของแรงงานอเมริกันเปนบุคคลที่ทำงานฟรีแลนซ และรอยละ 

36 ของคนทำงานฟรีแลนซก็ทำงานฟรีแลนซแบบเต็มเวลา ดังนั้น ประเด็นดานสวัสดิการ ระบบบำนาญ และ

การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ จะเปนสิ่งที่จะตองพิจารณาหากแรงงานไปทำงานนอกระบบมากขึ้น

เรื่อยๆ 

การปรับเปลี่ยนหวงโซอปุทาน  

มาตรการปดเมืองในชวงสถานการณ COVID-19 ไดทำใหธ ุรกิจจำนวนมากตระหนักถึงความ

เปราะบางของหวงโซอุปทานของตน ซึ่งแปดในสิบบริษัทในภาคคาปลีก และเกาในสิบบริษัทในภาคอุปโภค

บริโภคมีแผนที่จะลงทุนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความยืดหยุนของโซอุปทานในป พ.ศ. 2564 โดยหนึ่งในกล

ยุทธที่บริษัทขามชาติเลือกใชเพ่ือเสริมสรางความยืดหยุนของโซอุปทาน คือ การเปลี่ยนมาผลิตและใชซัพพลาย

เออรภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งแมวามิใชทุกบริษัทขามชาติจะเลือกใชกลยุทธดังกลาว แตก็มีแนวโนมที่โซ

อุปทานโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงกระแสชาตินิยมและการสงเสริมการลงทุน

และการผลิตภายในประเทศของรัฐบาลในปจจุบัน 
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การให้ความสําคัญกบัสิงแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล 

สถานการณ COVID-19 และนโยบายของภาครัฐในปจจุบันไดตอกย้ำใหธุรกิจในสหรัฐฯ เปลี่ยนมาให

ความสำค ัญก ับส ิ ่ ง แวดล อม ส ั งคมและธรรมาภ ิบาล (Environmental Social and Governance 

prioritization: ESG) มากขึ้น ซึ่งการสำรวจความคิดเห็น ในป พ.ศ. 2563 พบวานักลงทุนรอยละ 88 เชื่อวา

บริษัทที่ใหความสำคัญกับ ESG มีโอกาสจะไดผลกำไรในระยะยาวที่ดีกวาบริษัทที่ไมสนใจ ESG อีกทั้งผูนำ

ธุรกิจในภาคอุปโภคบริโภคประมาณสามในหาคนอยูในระหวางลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธทางธุรกิจของตน

ใหมีความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ ในชวงหนึ่งปที่ผานมาหลายบริษัทท่ีมีชื่อเสียงไดแสดงเจตนารมณ

ในการใสใจตอ ESG เชน Walmart ประกาศในเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2563 วาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปน

ธุรกิจที่ชวยฟนฟูโลก (regenerative business) โดยตั้งเปาลดการปลอยกาซเรือนกระจกเปนศูนยภายในป 

พ.ศ. 2583 และ Elon Musk ประกาศในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 วาบริษัท Tesla จะยกเลิกการรับ 

Bitcoin โดยใหเหตุผลวา Bitcoin เปนภัยตอสิ่งแวดลอม  

สหรัฐอเมริกา 

สถานการณระดับมหภาค สถานการณระดับจุลภาค 

 โครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดิจิทัล  

 ดิจิทัลดอลลาร 

 สงครามไซเบอร  

 การเปลี่ยนแปลงของเมือง 

 เศรษฐกิจใสใจ  

 พลังงานสะอาด 

 ทุนนิยมเพ่ือผูมีสวนไดสวนเสีย  

 กระแสชาตินิยม  

แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค  

 การซื้อสินคาและบริการออนไลน  

 การดูแลสุขภาพจากบาน  

 การขาดความภักดีตอแบรนด  

 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

แนวโนมธุรกิจและอุตสาหกรรม  

 การเรงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล  

 การทำงานแบบผสม  

 การขยายตัวของเศรษฐกิจแพลตฟอรม  

 การปรับเปลี่ยนหวงโซอุปทาน  

 สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล  

 

อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตและทรุดตัว 

สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (US Bureau of Labor Statistics) คาดการณอัตราการเติบโตโดย

เฉลี่ยของแตละอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ  ในระยะเวลา 10 ป จากป พ.ศ. 2562 - 2572 ซึ่งเปนการคาดการณ

กอนการเสนอ American Jobs Plan และเปาหมายลดกาซเรือนกระจกของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดน จึง

อาจมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท เชน ภาคพลังงงาน เปนตน แตกระนั้น ผล

ของการคาดการณนี้แสดงใหเห็นวา ภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมที่จะเติบโต
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รวดเร็วที่สุด เมื่อพิจารณาจากมูลคาทางเศรษฐกิจในชวง 10 ขางหนา อุตสาหกรรมบริการดานสุขภาพมี

แนวโนมที่จะเติบโตรวดเร็วที่สุดเมื่อพิจารณาจากการจางงาน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโนมจะ

ทรุดตัวอยางรวดเร็ว ท้ังในดานมูลคาทางเศรษฐกิจและการจางงาน ท้ังนี้ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เปนเศรษฐกิจที่

พึ่งพาภาคการบริการมากกวาภาคการผลิตเปนอยางมาก โดยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศจากการ

บริการในภาคเอกชนคดิเปนสัดสวนกวา รอยละ 70 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศท้ังหมด  

ตารางที่ 2 อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตและทรุดตัวนประเทศสหรัฐอเมริกา 

อุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตเร็ว อุตสาหกรรมทีท่รุดตัวเร็ว 

การผลิตซอฟตแวร  การผลิตยาสูบ  

การบริการขอมูลอื่นๆ (Other information services)* การผลิตและแปรรปูอลูมินาและอลูมิเนียม  
การขุดเจาะนำ้มันและกาซ  บริการไปรษณีย  
การออกแบบระบบคอมพวิเตอรและบรกิารที่เก่ียวของ  โรงผลิตสิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอ  
ศูนยบริการสุขภาพผูปวยนอก  การบริโภคสินทรพัยถาวรในการปองกันประเทศ  

แหลงที่มา: BLS, 2020a 

*อุตสาหกรรมการบริการขอมูลอื่นๆ (Other information services) ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ

กับการใหขอมูล การจัดเก็บและจัดหาการเขาถึงขอมูล การคนหาและเรียกคืนขอมูล และการดำเนินการ

เว็บไซตที่ใชโปรแกรมคนหาขอมูล หรือการตีพิมพและเผยแพรขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของโลก เมื่อ

พิจารณาจากขนาดผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือประมาณ 14.72 ลานลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 

17 ของเศรษฐกิจโลก ในชวงระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา จีนมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว

และเปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกดวยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอปจนถึงป พ.ศ. 2558 แมวาหลังจากนั้นจีนจะมีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง 

อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ  แตจีนยังคงเปน

ประเทศผูสงออกสินคาออกรายใหญที่สุดของโลก โดยไดรับการขนานนามวา “โรงงานของโลก” และเปนผู

นำเขาสินคารายใหญเปนอันดับที่สอง รวมถึงเปนประเทศที่มีอัตราการเติบโตของตลาดผูบริโภคสูงที่สุดในโลก 

ในชวงระยะเวลาที่ผานมารัฐบาลกลางของจีนไดพยายามออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและสรางเสถียรภาพ

ทางการคา รวมถึงการลงทุนจากตางประเทศอยางตอเนื่อง ทำใหในป พ.ศ. 2564 จีนประสบความสำเร็จกาว

ขึ้นมาเปนประเทศที่มีปริมาณการลงทุนจากตางประเทศมากเปนอันดับหนึ่งของโลก ทำใหในปเดียวกันจีนได

กลายเปนประเทศเศรษฐกิจใหญเพียงรายเดียวท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปนบวกในอัตรารอยละ 2.3 

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกมีอัตราการหดตัวอยูที ่รอยละ 4.5 นอกจากนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศยังได

คาดการณวา ในสิ้นป พ.ศ. 2564 เศรษฐกิจของจีนจะมีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 8.2 แมวาจะตองเผชิญกับ

ความทาทายอยางหนักจากสถานการณ COVID-19 
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สถานการณ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis) 

โครงสรางพื้นฐานดิจิทัล  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในอดีตมีพ้ืนฐานมาจากการผลิตและสงออกสินคาที่มีตนทุนการผลิตต่ำ 

ที่เนนการนำปจจัยทุนผสมผสานกับแรงงานคนจำนวนมาก ขณะที่ปจจุบันจีนกำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ มีอัตรา

การเกิดของประชากรที่ลดลง และอัตราคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

กอใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงได

ประกาศยุทธศาสตร “Made in China 2025” ที่มุงปฏิรูปภาคการผลิต โดยเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากการ

เนนปริมาณสูการเนนคุณภาพที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต เพื่อมุงพัฒนาประเทศจีนใหกาวสูการเปนผูนำ

ดานการผลิตที่แข็งแกรงของโลก ซึ่งในการบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐบาลจีนไดมุงเนนการลงทุนเเละพัฒนา

โครงสรางพื ้นฐานดิจิทัล ไดแก เทคโนโลยี 5G เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ระบบอินเทอรเน็ต

ดาวเทียม เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ระบบ Cloud Computing และ Blockchain รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน

ดานศูนยประมวลผลขอมูล เชน Big Data Center ซึ่งการเกิดขึ้นของสถานการณ COVID-19 ไดกลายมาเปน

แรงกระตุนสำคัญที่ทำใหรัฐบาลเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลรวมกับภาคเอกชนเพ่ือรับมือกับภาวะ

วิกฤติที่เกิดขึ้น เชน การรวมมือกับ Alibaba ในการใชงานระบบประมวลผล AI เพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-

19 การคัดกรองโปรตีน และการพัฒนายารักษาโรค การรวมมือกับ WeChat สรางคิวอารโคดตอตานไวรัส 

โดยใชแสดงคาความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของผูใชโทรศัพทมือถือเวลาเดินทางไปพ้ืนที่สาธารณะ การ

รวมมือกับ Tencent เพ่ือใชงานระบบ Supercomputing ใหนักวิจัยสามารถคิดคนวิธีการรักษาโรค ตลอดจน

การพัฒนาแพลตฟอรม “Shanzong” โดยใชเทคโนโลยี Blockchain สรางชองทางใหบุคลากรทางการแพทย

ไดรับบริจาคหนากากอนามัย เครื่องมือทางการแพทยและเงินบริจาคเพื่อนำไปใชในการดำเนินงานตอสูกับ

ไวรัสโคโรนา 2019 ผลจากการมุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลในอดีต ประกอบกับการเรงพัฒนาเทคโนโลยี

ใหม ๆ เพ่ือใชรับมือกับสถานการณ COVID-19 ไดกลายเปนปจจัยสำคัญที่ชวยเรงการเปลี่ยนถายสังคมของจีน

ใหกาวสูสังคมดิจิทัลไดอยางรวดเร็ว  

เศรษฐกจิเพื่อส่ิงแวดลอม  

จากการเผชิญกับปญหามลภาวะที่เปนพิษ รวมถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากรอยาง

สิ้นเปลืองมาอยางตอเนื่อง ทำใหจีนกลายเปนประเทศท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดของโลก 

ประกอบกับการแขงขันระหวางประเทศเพ่ือพิชิตเปาหมาย “Net-zero Carbon Emission” โดยจีนตองการ

ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหไดรอยละ 65 ภายในป พ.ศ. 2573 และเปนประเทศปลอดคารบอน

ภายในป พ.ศ. 2603 รวมถึงตองการผลักดันเปาหมายใหมในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใชภายในประเทศ

ใหไดในระยะยาว เพื่อลดปญหาโลกรอนตามขอตกลงปารีส รัฐบาลจีนจึงไดออกนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว

ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป ฉบับที่ 14 (China's 14th Five-Year Plan 2021-

2025) โดยมุงสงเสริมใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน ไดแก พลังงาน

ลม พลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งอุตสาหกรรมดังกลาวเคยมีสถานะเปนเพียงพลังงานสำรองในอดีต 
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แตปจจุบันกำลังกลายเปนพลังงานหลักที่จะเขามาทดแทนพลังงานฟอสซิลแบบดั้งเดิมที่ไมเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และจะกลายเปนอุตสาหกรรมสำคญัที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนในอนาคต  

โดยจากรายงานของสำนักงานสถิติแหงชาติจีน (National Bureau of Statistics of China) และ JP 

Morgan ระบุวา สัดสวนการใชพลังงานสะอาดของจีนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 13.4 ในป พ.ศ. 2554 เปนรอยละ 

23.4 ในป พ.ศ. 2562 จากนั้นเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 24.3 ในป พ.ศ. 2563 ทำใหในปเดียวกันนั้นจีนไดกาวขึ้นมา

เปนผูนำดานอุตสาหกรรมพลังงานลมของโลก โดยมีสัดสวนกำลังการผลิตสูงท่ีสุด จำนวน 52 กิกะวัตต เพ่ิมขึ้น

เปนสองเทาจากป พ.ศ. 2563 และมากกวากำลังการผลิตของยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และละติน

อเมริการวมกัน นอกจากนี้ผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ที่จำกัดการเดินทางของคนในสังคมยังทำให

รูปแบบการใชพลังงานเปลี่ยนไป โดยการใชเชื้อเพลิงน้ำมันจากฟอสซิลในภาคขนสงทั้งทางบกและทางอากาศ

จะมีแนวโนมลดลง และจะถูกทดแทนดวยการใชพลังงานไฟฟาที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ดังนั้นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของจีนหลังจาก สถานการณ COVID-19 จะอยูบนพ้ืนฐานของการคำนึงถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้นท้ังภาค

การผลิตและการดำเนินชีวิตของผูคน 

การสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ  

เศรษฐกิจจีนเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงจากหลายปจจัยทั้งปญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว 

สงครามการคาและความตึงเครียดจากการแขงขันดานเทคโนโลยีกับสหรัฐฯ  ประกอบกับผลกระทบจากวิกฤต

สถานการณ COVID-19 ที่เปนปจจัยเนนย้ำใหเห็นวาภาคการสงออกของจีนกำลังตกต่ำลง ทำใหรัฐบาลจีนเรง

ดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจผานยุทธศาสตรวงจรคูขนาน (Dual Circulation) ซึ่งถือเปนนโยบายการเติบโต

ทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม (New Growth Model) ท่ีลดการพึ่งพาการสงออกและเทคโนโลยีของตางชาติ ไปสู

การพ่ึงพาตนเองโดยมุงสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ ผานนโยบายการเพ่ิมรายไดและสวัสดิการทางสังคม 

การยกระดับความเปนสังคมเมือง และการยกระดับคุณภาพของสินคาและบริการในประเทศใหเปนทางเลือก

ของผูบริโภคชาวจีนมากยิ่งขึ้น เพื่อแขงขันกับแบรนดสินคาจากตางชาติ โดยเฉพาะกลุมสินคาฟุมเฟอย ดังนั้น

การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในระยะถัดไปหลังการระบาดของ COVID-19 มีแนวโนมถูกขับเคลื่อนจากปจจัย

ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งแนวโนมดังกลาวจะสงผลกระทบเปนลูกโซตอประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เนื่องจากจีนมี

บทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของโลก 

การขยายตัวของสังคมเมือง  

ภายหลังการประกาศนโยบายการดำเนินงานในป พ.ศ. 2557 ของอดีตนายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง

มาตรการความเปนเมืองผานปฏิรูประบบทะเบียนบานหรือหูโขว (Hukou)  ไดกลายมาเปนหนึ่งในนโยบาย

สำคัญของรัฐบาลที่มุงสงเสริมใหเกิดการกระจายตัวของสังคมเมืองในประเทศจีน เพื่อกระตุนการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ นำไปสูการจางงานที่เพิ่มขึ้นตามแรงจูงใจของคาจางที่มากกวาในชนบท ซึ่งจะชวยเพิ่มรายไดตอหัว

ของประชากร ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม และเปนสวนหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนการบริโภคไดอีกทางหนึ่ง โดย

การระบบหูโขวในอดีตใชในการจำแนกประชากรของจีนออกเปนกลุมชนบทและไมใชชนบท การปฏิรูปครั้งนี้

ไดผลักดันใหเกิดระบบลงทะเบียนผูอยูอาศัยเปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยการยึดถือตามที่อยูจริงแทนการ

ยึดถือตามเมืองที่เกิดของบุคคล ผลจากการปฏิรูปประกอบกับการเติบโตของชนชั้นกลางและความพยายาม

ของทางการจีนในการพัฒนาหัวเมืองตอนกลางและทางตะวันตกของประเทศผานนโยบาย “Go West 
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Policy” ทำใหอัตราการขยายตัวของสังคมเมืองในจีนเพ่ิมสูงข้ึน โดยจากสถิติของ World Bank (2019) พบวา 

จีนมีอัตราการขยายตัวของสังคมเมืองอยางตอเนื่องจากรอยละ 16.7 ในป พ.ศ. 2504 เปนรอยละ 60.3 ในป 

พ.ศ. 2562 อยางไรก็ดี การขยายตัวดังกลาวยังถือวาเปนระดับที่ต่ำกวาประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ เชน 

สหรัฐฯ  ญี่ปุน เกาหลีใต และสหภาพยุโรป ซึ่งสะทอนถึงโอกาสในการพัฒนาไดอีกมากในอนาคต นอกจากนี้ใน

ป พ.ศ. 2563 การระบาดของ COVID-19 ไดกลายมาเปนตัวเรงสำคัญที่ทำใหเกิดการขยายตัวของเมืองใน

ชนบทของจีนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผูคนตองการใชชีวิตการทำงานที่หลีกเลี่ยงความแออัดในสังคมเมือง นอกจากนี้

ยังมีการคาดการณไววาเมื่อสถานการณ COVID-19 ผานพนไป จะมีผูคนยายออกจากเมืองใหญสูชนบทเพ่ิมข้ึน

ในอนาคต 

การเขาสูสังคมไรเงินสด  

ผลจากการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลทำใหจีนเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งการเกิดข้ึน

ของสถานการณ COVID-19 นับเปนปจจัยเรงที่ทำใหผูคนลดการใชเงินสดลงเนื่องจากเปนแหลงแพรระบาด

ของเชื้อไวรสั อีกทั้งจากมาตรการปดเมืองและกระแส “Work-From-Home” ที่ผูคนหันมานิยมซื้อสินคาผาน

ชองทางออนไลนจากที่บาน ทำใหการชำระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสเติบโตข้ึนอยางกาวกระโดด 

ประกอบกับสมาคมดานการชำระเงินและหักบัญชีจีน (Payment and Clearing Association of China) ได

ออกนโยบายกระตุนใหประชาชนใชจายผาน Online Payment, Mobile Payment และ QR Payment 

ในชวงสถานการณ COVID-19เพื่อเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรค ซึ่งเปนผลใหจีนกำลังจะกลายเปนประเทศแรกใน

โลกที่เขาสูสังคมไรเงินสดอยางเต็มรูปแบบ จากภาพที่ 1 จะเห็นวา จำนวนผูใชงาน Online Payment ใน

ประเทศจีนเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องจาก 94 ลานคนในป พ.ศ. 2552 เปน 854 ลานคนในป พ.ศ. 2563  

ภาพที่ 7.1 จำนวนผูใชงาน Online Payment ในประเทศจีน 

 
แหลงที่มา: Statista (2021) 
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สถานการณ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis)  

1) แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค  
การเติบโตของกลุมผูบริโภคชนชั้นกลาง  

การขยายตัวของสังคมเมืองสงผลใหชนชั้นกลางของจีนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนพลังหลักสำคัญที่

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนทั้งในปจจุบันและอนาคต รายงานของ Alibaba ระบุวาจำนวนครัวเรือนชนชั้น

กลางมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 10 เทาในชวงทศวรรษที่ผานมา โดยเพิ่มเปน 180 ลานครัวเรือนในป พ.ศ. 2562 และ

จากรายงานของ The Economist Intelligence Unit (2016) ไดคาดการณวา ในป พ.ศ. 2573 กลุมผูบริโภค

ชนชั้นกลางในจีนจะมีแนวโนมเติบโตอยางเนื่องโดยมีสัดสวนสูงถึงหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมดในประเทศ 

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางดังกลาว นำมาสูพฤติกรรมผูบริโภคที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น  โดยผูบริโภค

กลุมนี้จะใหความสำคัญกับสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูงและประสบการณที่แปลกใหม อีกทั้ง จากการ

ระบาดของ COVID-19 ทำใหผูบริโภคกลุมนี้หันมาใหความสำคัญกับเรื่องความสุขภาพและความปลอดภัยมาก

ยิ่งข้ึน  

การดูแลสุขภาพแบบองครวม  

การระบาดของ COVID-19 สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและคานิยมของผูบริโภคในประเทศ

จีนที่หันมาใสใจเรื่องสุขภาพแบบองครวมมากยิ่งขึ้น โดยจากผลการสำรวจของ GlobalData พบวา ผูบริโภค

ชาวจีนมากกวารอยละ 61 เริ่มใหความสนใจในผลิตภัณฑที่สงผลตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้น และชาว

จีนมากกวารอยละ 40 หันซื้อสินคาประเภทอาหารเสริมและวิตามินมากขึ้นกวาทุกครั้ง สอดคลองกับผลสำรวจ

พฤติกรรมผูบริโภคของชาวจีนในชวงเทศกาลซื้อสินคาออนไลนเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2563 ซึ่งพบวา สินคา

หมวดที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ กลุมสินคาหมวดสุขภาพ เชน อาหารเสริม วิตามิน โดยมียอดขายเพิ่ม

มากขึ้นถึงรอยละ 128 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน นอกจากนี้ยอดขายบริการดานสุขภาพยังมี

อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย เชน แพคเกจดานบริการสุขภาพ มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 126 บริการผดุงครรภ 

อาหารเสริม และวิตามิน มีอตัราเพ่ิมขึ้น รอยละ 135  

การซื้อสินคาและบริการออนไลน  

การระบาดของ COVID-19 ชวยเรงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคชาวจีนใหนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เชน การเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อสินคาออฟไลนมาสูออนไลน

ในชวงล็อกดาวน โดยจากรายงานของ World Economic Forum (2020) ระบุวา แมวายอดคาปลีกในสินคา

โภคภัณฑจะหดตัวลงเหลือรอยละ 16.2 ใน 4 เดือนแรกของป พ.ศ. 2563 แตยอดขายผานชองทางออนไลน

กลับเติบโตขึ้นรอยละ 8.6 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และแมวาภาพรวมเศรษฐกิจของจีนจะเริ่ม

เติบโตชาลง แตกำลังซื้อของผูบริโภคในชวงหลังสถานกาณ COVID-19 ผานชองทางออนไลนกลับฟนตัวอยาง

รวดเร็ว โดยอางอิงจากขอมูลการซื้อสินคาออนไลนในเทศกาลลดสินคาครั้งใหญกลางปของเว็ปไซต JD.com ที่

พบวาปริมาณคำสั่งซื้อสินคาออนไลนในวันแรกเติบโตสูงกวาป พ.ศ. 2562 ถึงรอยละ 74 โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สินคาประเภทอาหารสดที่ผูบริโภคมีปริมาณคำสั่งซื้อในหลายเมืองของจีนรวมกันสูงกวาปที่แลวถึง 1 เทาตัว 

หลังสถานกาณ COVID-19 ผูบริโภคชาวจีนเริ่มมีความคุนเคยในการซื้อสินคาและบริการออนไลน พฤติกรรม
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ผูบริโภคดังกลาวจึงไดกลายมาเปนความปกติใหมของชาวจีนที่มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องแมผานพนชวง

สถานการณ COVID-19 ไปแลว 

 

2) แนวโนมธุรกิจ (Industrial Trends)  

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในธุรกิจ  

แมวากอนการระบาดของ COVID-19 จีนจะไดข้ึนชื่อวาเปนผูนำอันดับสองของโลกดานเศรษฐกิจดิจิทัล แตการ

ระบาดที่รุนแรงของ COVID-19 ไดสงผลกระทบตอภาคธุรกิจของจีนอยางรุนแรง โดยเปนตัวเรงปฏิกิริยาให

เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจใหมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลดานตางๆ (Digital Transformation) 

เชน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ขอมูลขนาดใหญ (Big 

Data) เทคโนโลยีมาผสานระหวางโลกแหงความเปนจริงและความเสมือนจริงเขาดวยกัน (Augmented 

reality: AR) และการจำลองภาพใหเสมือนจร ิงแบบ 360 องศา (Virtual reality: VR) มาปรับปรุงการ

ดำเนินงานของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณมากยิ่งขึ้น โดยธุรกิจที่มีการเปลี่ยนรูปแบบเปน

ดิจิทัลมากที่สุด คือ ธุรกิจที่มีลักษณะเปน Business-to-consumer (B2C) โดยไดนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ

ใชในหลายสวน เชน การขายสินคาผานชองทางออนไลน การทำการตลาดผานแอปพลิเคชัน WeChat การทำ 

Live-streaming บนแอปพลิเคช ัน TikTok และ Alibaba’s Tmall การทำโชว ร ูมเสมือนจร ิง (Virtual 

Showrooms) ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย การพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือใหคำปรึกษาทางการแพทยแบบออนไลน 

นอกจากนี้จากผลการสำรวจของ GlobalData (2020b) ยังพบวา ในชวงการระบาดของ COVID-19 ในป พ.ศ. 

2563 องคกรธุรกิจในจีนมีแผนการนำงบประมาณการใชจายดาน ICT รอยละ 37 มาใชในการทำ Digital 

Transformation ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงขึ้นกวาป พ.ศ. 2562 รอยละ 6 โดยเทคโนโลยีที่ภาคธุรกิจจีนสนใจจะ

ลงทุนมากที่สุด คอื เทคโนโลยี AI และ Machine Learning (ดังแสดงในภาพที่ 2) จะเห็นวาเทคโนโลยีดจิิทัลมี

บทบาทอยางมากตอการดำเนินธุรกิจในยุคปจจุบันของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะวิกฤติ และคาดวาจะมี

บทบาทและมีความสำคัญมากขึ้นอีกในอนาคต  

ภาพที่ 7.2 แผนการนำงบประมาณดาน ICT มาลงทุนใน Digital Transformation  

 

 
            แหลงที่มา: GlobalData (2020b) 
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การปรับเปลี่ยนของหวงโซอุปทาน  

ปญหาการหยุดชะงักของการผลิต (Supply Disruption) จากการปดโรงงานในชวงสถานการณ 

COVID-19 ของจีน สงผลใหหวงโซอุปทานโลกที่มีสวนการผลิตในประเทศจีนหยุดชะงักตาม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งอุตสาหกรรมฮารดแวรเนื่องจากโรงงานหลักที่ผลิตชิ้นสวนสำคัญตั้งอยูในเมืองที่มีการระบาด โดยเฉพาะ

เมืองอูฮั่นที่เปนฐานการผลิตของฮารดแวรหลายสวน ซึ่งมีการคาดการณวาหลังจากสถานการณ COVID-19 

สิ้นสุดลง ผูผลิตและซัพพลายเออรตางชาติมีแนวโนมจะลดการพึ่งพาจากจีน โดยยายฐานการผลิตกระจาย

ความเสี่ยงไปยังประเทศของตนหรือประเทศอื ่นเชน อินเดีย หรือประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เพิ ่มขึ ้น ทั ้งนี ้ จากผลการวิจัยของ Bank of America ระบุวา แนวโนมการยายฐานการผลิตออกจากจีน

ดังกลาวเกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง จากปญหาขอพิพาททางการคากับสหรัฐฯ ตลอดจนความกังวลเรื่องความ

มั่นคงของประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเติบโตของระบบอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม เมื่อ

เกิดการระบาด ทำใหภาคสวนตาง ๆ ของโลกประมาณรอยละ 80 ไดรับผลกระทบและความเสียหายจากการ

หยุดชะงักของการผลิต ซึ่งเปนตัวเรงใหบริษัทตาง ๆ มากกวารอยละ 75 ตองยายฐานการผลิตกลับประเทศ  

การเติบโตของธุรกิจยานยนตไฟฟา  

จากนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจสีเขียวภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป ฉบับที่ 

14 ที่มุงสงเสริมเรื่องพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนทำใหอุตสาหกรรมพลังงานลม พลังงานน้ำ และ

พลังงานแสงอาทิตยกลายมาเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตของจีน โดยธุรกิจที่คาดวาจะไดรับประโยชนจาก

นโยบายดังกลาวและมีแนวโนมเติบโตมากที่สุดทั้งกอนและหลังการระบาดของ COVID-19 คือ ธุรกิจยานยนต

ไฟฟา โดยมีปจจัยสนับสนุน ไดแก 1) ผูบริโภคเริ่มใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุม Gen Y 

และ Gen Z ที่มีคานิยมดานการดูแลสิ่งแวดลอม 2) การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่คืบหนาไปอยางรวดเร็ว 

3) มาตรการใหเงินอุดหนุนสำหรับซื้อรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle: EV) ของรัฐบาลจีน 4) อุตสาหกรรม

ผลิต EV ไดอานิสงสจากสถานการณ COVID-19 เนื่องจากเปนชวงที่จีนอยูในระหวางการหาจุดขายใหมที่จะ

ชวยสรางรายไดใหกับประเทศ และ 5) ประเทศจีนเปนแหลงผลิตชิ้นสวนทีส่ำคัญของรถยนตไฟฟาที่ครอบคลุม

หวงโซอุปทานตั้งแตตนน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยยอดจำหนาย EV ในจีนในปที่ผานมามีจำนวนทั้งสิ้น 1.3 ลาน

คัน ซึ่งคดิเปนสัดสวนรอยละ 40 ของยอดจำหนาย EV ทั้งโลก และมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 

พ.ศ. 2568 คาดการณวายอดจำหนาย EV จะเพิ่มขึ ้นเปนหนึ่งในสามของยอดจำหนายรถยนตทั ้งหมดใน

ประเทศจีน ดังแสดงในภาพที ่3 นับเปนสัญญาณของอุตสาหกรรมยานยนตที่นาจับตามอง  
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ภาพที่ 7.3 แผนการนำงบประมาณดาน ICT มาลงทุนใน Digital Transformation  

 
 

แหลงที่มา: Canalys (2021 

 

การเติบโตของธุรกิจพาณิชยอเิล็กโทรนิกส 

แมวาการระบาดของ COVID-19 จะสงผลกระทบตอหลายอุตสาหกรรม แตสวนทางกับธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กโทรนิกสที่มีอัตราการเติบโตอยางกาวกระโดด เนื่องจากจีนมีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกรง

และผูบริโภคชาวจีนหันมาซื้อสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น สงผลใหมูลคาตลาดพาณิชยอิเล็กโทรนิกส

ของจีนเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2563 ยอดคาปลีกสินคาออนไลนมีมูลคากวา 9.8 ลานลานหยวน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 14.8 จากปกอนหนา ทำใหจีนยังคงตำแหนงตลาดคาปลีกสินคาออนไลนใหญที่สุดของโลก

ตอเนื่องกันเปนปที่ 8  และมีการคาดการณวาตลาดพาณิชยอิเล็กโทรนิกสของจีนจะยังคงขยายตัวอยาง

ตอเนื่องแมวาจะผานพนสถานการณ COVID-19 ไปแลว  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สถานการณระดับมหภาค สถานการณระดับจุลภาค 

 โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

 เศรษฐกิจสีเขียว 

 การสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ  

 การขยายตัวของสังคมเมือง  

 สังคมไรเงินสด  

 

แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค 

 การเติบโตของผูบริโภคชนชั้นกลาง  

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม  

 การซื้อสินคาและบริการออนไลน  

แนวโนมธุรกิจและอุตสาหกรรม  

 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในธุรกิจ 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สถานการณระดับมหภาค สถานการณระดับจุลภาค 

 การปรับเปลี่ยนของหวงโซอุปทาน  

 การเติบโตของธุรกิจยานยนตไฟฟา 

 พาณิชยอิเล็กโทรนิกส 

 

อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตและทรุดตัว 

 ตารางที ่ 3 แสดงอุตสาหกรรมที ่มีแนวโนมจะเติบโตและทรุดตัวเร็วที ่ส ุดในประเทศจีน  โดย

อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชนจากยุทธศาสตรคูขนาน (Dual Circulation) 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป ฉบับที่ 14 รวมถึงเปนอุตสาหกรรมที่รองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคทั้งกอนและหลังการระบาดของ COVID-19 ในสวนของอุตสาหกรรมที่มี

แนวโนมทรุดตัวเร็ว พิจารณาจากอัตราการเติบโตของรายไดที่เริ่มถดถอยลงอยางตอเนื่อง 

 

ตารางที่ 3 อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตและทรุดตัวในประเทศจีน 

อุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตเร็ว อุตสาหกรรมทีท่รุดตัวเร็ว 

การแพทย  จำหนายเสื้อผาแบบมีหนาราน  

ประกันภัย  ผลิตชอนสอมและเครื่องครัว  

สินคาฟุมเฟอย  จำหนายกลองแบบมหีนาราน  

สื่อสารโทรคมนาคม  จำหนายรองเทาแบบมีหนาราน  

คาปลีกออนไลน และพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  ผลิตชิ้นสวนพลาสติก  

แหลงที่มา: IBISWorld (2021) และวิเคราะหโดยทีมที่ปรึกษามลูนธิิคีนันแหงเอเซีย (2564) 

 

สาธารณรัฐอนิเดีย 

สาธารณรัฐอินเดียนับเปนตลาดเกิดใหม (Emerging market) ที่มีการขยายตัวของประชากรและเมือง

อยางตอเนื ่อง ประเทศอินเดียไดรับผลกระทบอยางมากในชวงสถานการณ COVID-19 สงผลใหมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของอินเดียทรุดลงรอยละ 8 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลังจากที่มีการ

ประกาศล็อกดาวนในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 อัตราการวางงานปรับตัวขึ้นไปอยูที่รอยละ 23.52 ในเดือน

เมษายน พ.ศ. 2563 อยางไรก็ตามแนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของผูบริโภคยังคงแสดง

ปจจัยเชิงบวกของการฟนตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ COVID-19 ศักยภาพของประเทศอินเดียที่มี

แนวโนมของการขยายตัวขนาดของเศรษฐกิจมากขึ้นหลังสถานการณ COVID-19 จนมีมูลคาคาดการณสูงถึง 5 

ล านลานเหรียญสหรัฐภายในป พ.ศ. 2568 รวมถึงการมีโครงสรางประชากรที่มีประชากรวัยทำงาน

คอนขางมาก และการพ่ึงพิงของวัยสูงอายุตอวัยทำงานอยูในระดับต่ำ กอปรกับการท่ีประเทศอินเดียมุงพัฒนา
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โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ เพื่อหนุนการสงออก และลดการพึ่งพิงการนำเขาจากจีน ทำใหประเทศอินเดียเปน

ประเทศท่ีนาจับตามอง  

 

สถานการณ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis) 

การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  

เพื่อกระตุนการลงทุนในภาคเอกชนใหฟนฟูจากสถานการณ COVID-19 รัฐบาลอินเดียไดมุงความ

สนใจไปยังแผนการลงทุน 111 ลานลานรูป ในโครงสรางพื้นฐานภายใตโครงการ National Infrastructure 

Pipeline (NIP) สำหรับป พ.ศ. 2563 – 2568 ซึ่งคณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและ

เอกชน (Public Private Partnership Appraisal Committee: PPPAC) ได ให อน ุม ัต ิ โครงการพ ัฒนา

โครงสรางพื ้นฐานภายใต NIP แลว 7 โครงการ สำหรับป พ.ศ. 2563 – 2564 ประกอบดวยการพัฒนา

โครงสรางโทรคมนาคม การพัฒนาระบบราง การผลิตและวิศวกรรม และการพัฒนาการทา ทั้งนีร้ัฐบาลอินเดีย

คาดการณวาเศรษฐกิจของประเทศอินเดียจะขยายตัวจนมีมูลคาถึง 5 ลานลานเหรียญสหรัฐภายในป พ.ศ. 

2568 และคาดวาการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งในภาคพลังงาน โครงขายถนน โครงสรางเมือง และ

ระบบรางรถไฟ จะเปนหัวใจสำคัญในการผลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศ  

การเรงกระบวนการปรับตัวทางดิจิทัล  

สถานการณ COVID-19 ไดเรงใหเกิดการปรับตัวทางดิจิทัลในประเทศอินเดียอยางเห็นไดชัด โดยมีการ

เติบโตของจำนวนประชากรที่ติดตอรัฐบาลผานแพลตฟอรมดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลสวนทองถิ่นก็มีการ

ใชเครื่องมือทางดิจิทัล เชน video conferencing ระบบรองเรียนผานชองทางออนไลน อยางแพรหลาย

กวาเดิม อีกทั้งยังมีประชากรที่ใช Aadhar (เลขประจำตัวดิจิทัลสำหรับการรับสวัสดิการจากภาครัฐ) และพวง 

Aadhar กับบัญชีธนาคารและโทรศพัทมือถือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีการประเมินวาการเปลี่ยนไปใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการแจกจายเงินชวยเหลือประชาชนแทนการจายแบบออฟไลนไดชวยใหรัฐบาลรักษาเงินเอาไวไดถึง 23 

พันลานเหรียญสหรัฐ จากชวยปองกันการแจกจายที่ผิดพลาดและลาชา  

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดอานิสงสมาจากการลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกอนการเกิดสถานการณ 

COVID-19 ซึ่งมูลคาการลงทุนในการพัฒนาการโทรคมนาคมในชวงป พ.ศ 2558 – 2563 มีการเติบโตถึงรอย

ละ 200 โดยการพัฒนาการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและโครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนหนึ่งของแผน “Digital India” 

ที่ตั้งเปาใหทุกครัวเรือนสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได อยางไรก็ดี ในป พ.ศ. 2563 ยังมีครัวเรือนเพียงรอยละ 

20.4 ในอินเดียเทานั้นที่สามารถเขาถึงบรอดแบนดได และการเขาถึงอินเทอรเน็ตในสังคมชนบทยังมีความ

จำกัดมาก แมกระนั้น อินเดียก็มีจำนวนผูใชอินเทอรเน็ตมากเปนอันดับสองของโลกรองจากจีน และคาดวา

ภายในป พ.ศ. 2575 ประเทศอินเดียจะมีผู ใชอินเทอรเน็ตถึง 1,210 ลานคน โดยคิดเปนรอยละ 83 ของ

ประชากรทั้งหมด  

การขยายตัวของเมือง  

ประเทศอินเดียมีแนวโนมที่จะกลายเปนประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกภายในป พ.ศ. 2569 ซึ่ง

ทามกลางการเติบโตของประชากรดังกลาวก็จะมีการขยายตัวของเมืองเกิดข้ึนตามไปดวย ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกต
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วา สถานการณ COVID-19 ไดทำใหเกิดเทรนดการยายออกจากเมืองในหลายประเทศ แตในประเทศอินเดีย

นั ้น สถานการณ COVID-19 ไมไดทำใหเทรนดการยายถิ่นฐานจากชนบทเขาไปในเมืองหยุดลงแตอยางใด 

เนื่องจากการเติบโตของงานสวนใหญยังคงกระจุกตัวอยูในพื้นที่เมือง และมีแรงงานประมาณรอยละ 79 ที่ไม

สามารถทำงานทางไกลได อนึ่งรอยละ 55 ของแรงงานชาวอินเดียทำอาชีพที่มีลักษณะการทำงานกลางแจง 

เชน งานกอสราง เกษตรกรรม ฯลฯ แตคาดวาโอกาสทางดานการจางงานจะทำใหมีการขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ 

ในชวงป พ.ศ. 2562 – 2583 ดังแผนภาพที่ 4 ที่แสดงการคาดการณการเติบโตของประชากรในพ้ืนที่เมืองและ

พ้ืนที่ชนบท 

ภาพท่ี 7.4 การเติบโตของประชากรในพื้นที่เมืองและพ้ืนที่ชนบท ป พ.ศ 2562-2583 

 
แหลงที่มา: Euromonitor International (2020) 

อยางไรก็ดี การขยายของสังคมเมืองจะทำใหความตองการทางดานสาธารณสุข และการศึกษาเพิ่มขึ้น 

อีกทั้งอาจทำใหเกิดชุมชนแออัดเพ่ิมขึ้น ทางรัฐบาลจึงมีโครงการ “Pradhan Mantri Awas Yojana” ที่เริ่มมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2558 เพื่อหาบานใหคนอินเดียกวา 10 ลานยูนิตภายในป พ.ศ. 2565 ในขณะเดียวกัน โครงการ

พัฒนา “Smart City 2.0 Mission” ก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะชวยรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง ซึ่งทาง

รัฐบาลมีแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อทำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กวา 4,000 ชุมชนในเมือง ภายในป 

พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองใหสามารถรองรับบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีได และโครงขาย 5G ก็เปนหนึ่ง

ในแผนของโครงการนี้  
 

การสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  

อีกหนึ่งความพยายามของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจภายใตสถานการณ COVID-19 คือ การริเริ่ม

และขยายโครงการ Production Linked Incentive (PLI) ในป พ.ศ. 2563 โดยพุงเปาที่จะกระตุนการผลิตใน

ประเทศสำหรับ 10 อุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตจะไดรับประโยชนสูงสุด (ราว 

5.7 แสนลานรูป) ตามมาดวยอุตสาหกรรมโทรศัพทมือถือ (ราว 4.1 แสนลานรูป) นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการ

ผลิตอ่ืน ๆ ไดแก เซลลไฟฟาเคมี สินคาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ยา โครงขายโทรคมนาคม สิ่งทอ อาหาร แผง

ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สินคาครัวเรือน และเหล็กชนิดพิเศษ จะไดรับประโยชนจากโครงการเชนกัน 

ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกระตุนใหเกิดการผลิตในประเทศ การจางงานที่เพิ่มขึ้น และลด
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การพ่ึงพิงการนำเขาจากประเทศจีน และในขณะเดียวกันประเทศอินเดียไดมุงที่จะพัฒนาตัวเลขการสงออกโดย

การพัฒนาการขนสง กฎขอบังคบั และโครงสรางพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการสงออกมากขึ้น  

วิทยาการหุนยนตและระบบอตัโนมัติ  

ภายใตสถานการณ COVID-19 ซึ่งตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหวางมนุษย รัฐบาลระดับรัฐในอินเดียได

พึ่งพาวิทยาการหุนยนต (robotics) และระบบอัตโนมัติ (automation) เพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งรวมถึงการใชใน

การฆาเชื้อ ดูแลผูปวย สำรวจพื้นที่ ออกประกาศสาธารณะ และทำความสะอาดทอระบายน้ำ นอกจากนี้

หนวยงานรัฐจำนวนหนึ่งอยู ในระหวางการหารือเพื ่อปรับเปลี ่ยนนโยบายการใชวิทยาการหุ นยนตและ

ปญญาประดิษฐ เพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีเหลานี้ ที่ผานมาอัตราการยอมรับหุนยนตและระบบอัตโนมตัิใน

ประเทศอินเดียถือวาเติบโตคอนขางชา เนื่องจากยังไมไดมีการสรางมาตรฐานสำหรับกระบวนการในบริษัท มี

ภาษีนำเขาเทคโนโลยีสูง และมีความกังวลวาจะเปนการแยงงานของมนุษย แตกระนั้นการใชหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติก็มีแนวโนมที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ภายหลังสถานการณ COVID-19 ทั้งนี้ สถานการณ COVID-19 ได

เรงใหเกิดการใชระบบอัตโนมัติมากขึ้น ตัวเลขคาดการณจำนวนคนงานในอินเดียที่จะถูกแทนที่ดวยระบบ

อัตโนมัตภิายในป พ.ศ. 2573 จึงปรับตัวขึ้นจาก 48.3 ลานคน เปน 51.5 ลานคน  

สถานการณ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis) 

1.) แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค  

ธุรกรรมดิจิทัล  

สถานการณ COVID-19 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในระดับมหภาคไดสงผลใหผูบริโภค

ในอินเดียมีการทำธุรกรรมผานชองทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทำธุรกรรมผานชองทาง

ออนไลน ทั้งนี ้ยอดการชำระเงินผานระบบออนไลน Unified Payments Interface (UPI) ของอินเดีย เติบโต

ขึ้นรอยละ 102 ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 Reserve Bank of India (RBI) คาดวา การ

ชำระเงินผานชองทางดิจิทัล (รวมธุรกรรมผานบัตรเครดิตและเดบิต) จะเติบโตขึ้นไปอยูท่ีอัตรา 1.5 พันลาน

ธุรกรรมตอวัน ซึ่งคิดเปนมูลคา 15 ลานลานรูป ภายในป พ.ศ. 2568 จากปจจุบันที่มียอดธุรกรรมดิจิทัลเฉลี่ย

วันละ 100 ลานครั้ง โดยคดิเปนมูลคา 5 ลานลานรูป  

บริการสงอาหารและของชำผานชองทางออนไลน  

สวนหนึ่งของการเติบโตของธุรกรรมดิจิทัลเกิดขึ ้นจากการใชบริการสงอาหารและของชำผาน

แพลตฟอรมออนไลนท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยยอดผูใชงานธุรกิจสงอาหาร Zomato ในอินเดียเติบโตข้ึนถึง 13.2 เทา

ในปงบประมาณ 2563 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2561 และรอยละ 99.3 ของการสั่งอาหารในเดือนเมษายน

ถึงธันวาคมป พ.ศ. 2563 เปนการสั่งผานแอปพลิเคชันมือถือ ในขณะที่คูแขง Swiggy รายงานวามูลคาการสั่ง

อาหารตอยอดเพิ่มขึ้นรอยละ 30-40 ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2563 ขณะที่ยอดผูใชงาน

เฉลี่ยตอวันของรานขายของชำออนไลน BigBasket เพ่ิมข้ึนรอยละ 44 ระหวางไตรมาสท่ีหนึ่งกับไตรมาสที่สอง 

ป พ.ศ. 2563 โดยกลุมอายุที่มีการสั่งอาหารผานแพลตฟอรมออนไลนมากที่สุด คอืกลุมอายุ 18 – 34 ป  
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ความสนใจดานสุขภาพและการใชบริการสุขภาพทางไกล  

สถานการณ COVID-19 ไดกระตุนใหประชากรสนใจการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นรวมทั้งเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการรับบริการดานสุขภาพ ทั้งนี ้งานวิจัยของ Indian Consumer 2021 ในปพ.ศ. 2563 พบวา 

เปาหมายสำคัญในชวง 3 ปขางหนาที่ผูบริโภคอินเดียสนใจมากที่สุด (รอยละ 81) คือการดูแลสุขภาพตัวเองให

ดีขึ้น (healthier lifestyle) นอกจากนี้ ยังมีการใชบริการสุขภาพทางไกล (telehealth) มากขึ้น ทั้งนี้ การพบ

แพทยผานชองทางออนไลน ผานแพลตฟอรมของบริษัท Practo ซึ่งใหบริการสุขภาพทางไกล เติบโตขึ้นถึง 10 

เทาระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนในป พ.ศ. 2563 และมีการใชแอปพลิเคชันมือถือ เชน แอปพลิเค

ชันสำหรับการออกกำลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพมากขึน้  

การใหความสำคัญแกคุณคา (Value prioritization)  

สถานการณ COVID-19 ทำใหกำลังซื้อของผูบริโภคลดลงอยางมาก ในระยะยาวผูบริโภคในอินเดียจะ

เนนการจับจายที่ชวยทำใหเกิดความรูสึกที่เติมเต็มมากยิ่งขึ้น โดยผูบริโภคจะใหความสำคัญกับคุณคา (value) 

ของสินคาและบริการมากขึ้น กลาวคือ ใหความสำคัญไปยังผลประโยชนที่จับตองไดที่จะไดมาจากการลงทุน 

รวมทั้ง การยกระดับสินคา (premiumization) ความสะดวกสบายและคุณภาพ  

2) แนวโนมธุรกิจ (Industrial Trends) 

การเคลื่อนยายของแรงงานออกจากภาคเกษตรกรรม  

ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในระดับมหภาค รวมทั้งการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน การขยายตวัของเมือง 

และโครงการ Production Linked Incentive (PLI) ของรัฐบาล เปนปจจัยสำคัญที่จะสงผลใหแรงงานใน

อินเดียเคลื่อนยายจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดวา

แรงงานกวา 20 ลานคนจะยายออกจากภาคเกษตรกรรมในชวงป พ.ศ. 2564-2573 อีกทั้งเทรนดดังกลาวจะ

ทำใหอินเดียมีการเติบโตของงานในกลุมรายไดปานกลาง อยางไรก็ดีอินเดียยังคงมีแนวโนมที่จะเห็นการเติบโต

ของงานในกลุมรายไดสูง โดยคาดวาจะมีการเติบโตของการจางงานในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกวา 5 

ลานงานในชวงสิบปขางหนา อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 

การเรงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล  

ภาคเอกชนไดใหความสนใจกับการลงทุนในโครงสรางดิจิทัลของอินเดียเปนอยางมาก เนื่องจากอินเดีย

เปนตลาดใหญที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง และประชากรอินเดียมีการอุปโภคบริโภคผานชองทางดิจิทัลมาก

ขึ้นภายใตสภานการณ COVID-19 โดยบริษัท Google ไดประกาศในป พ.ศ. 2563 วามีแผนที่จะลงทุน 1 หมื่น

ลานเหรียญสหรัฐในอินเดียในระยะเวลาหาถึงเจ็ดปขางหนา เพื่อเรงการใชบริการทางดิจิทัลใหเร็วยิ่งขึ้น โดย

เนนการลงทุนเพื่อ 1) ขยายการเขาถึงขอมูลในภาษาทองถิ่น 2) สรางผลิตภัณฑและบริการดิจิทัลใหมๆ ท่ี

ตอบสนองความตองการในประเทศ 3) เสริมความแข็งแกรงใหแกธุรกิจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 

และ 4) ใชเทคโนโลยีเพ่ือสินคาสังคม เชน บริการสุขภาพ การศึกษา และการเกษตร  

นอกจากนี ้ ความรวมมือของบริษัทสื่อสารมวลชนขนาดใหญของอินเดีย Reliance Jio กับบริษัท 

Facebook ในเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2563 จะชวยเรงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสำหรับการเขาถึง
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อินเทอรเน็ตของชาวอินเดีย โดยมุงเนนไปที่กลุม MSME กวา 60 ลานกิจการ ชาวนากวา 120 ลานคน และ

ผูคารายยอยอีก 30 ลานราย ซึ่งรวมถึงผูคารายยอยที่อยูนอกระบบอีกดวย  

อุตสาหกรรมพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  

การเติบโตขึ้นของธุรกรรมดิจิทัลและการใชจายผานแพลตฟอรมออนไลนเพ่ิมขึ้นในชวงสถานการณ COVID-19 

ทำใหพาณิชยอิเล็กโทรนิกสเติบโตขึ้น โดยในป พ.ศ. 2563 มูลคาพาณิชยอิเล็กโทรนิกสในภาคคาปลีกของ

อินเดียเติบโตขึ้น รอยละ 2.1 ซึ่งถือวาสถานการณ COVID-19 ไดเรงการเติบโตขึ้นอยางมาก เนื่องจากการ

เติบโตเฉลี่ยตอปในชวงป พ.ศ. 2558 – 2562 อยูทีร่อยละ 0.7 เทานั้น ทั้งนี้ มูลคาตลาดพาณิชยอิเล็กโทรนิกส 

ของอินเดียในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยูที่ 2.57 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ และคาดวาจะเติบโตถึง 9.9 หมื่น

ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป พ.ศ. 2567 โดยสินคาประเภทเฟอรนิเจอรเปนสินคากลุมหนึ่งที่แสดงการเติบโตใน

การซื้อขายออนไลนอยางชัดเจน ถึงแมวาขณะนี้การซื้อขายเฟอรนิเจอรเพียงรอยละ 3 เปนการซื ้อขาย

ออนไลน แตการเติบโตของการซื ้อขายนี ้ในชวงหาปที ่ผ านมาไดปรับตัวสูงขึ ้นถึงรอยละ 30 – 40 ตอป 

นอกจากนี้ผูเลนรายหลักในตลาดยังมีการลงทุนหรือเปดแพลตฟอรมออนไลนเพื่อเตรียมพรอมการขยายฐาน

การซื้อขายเฟอรนิเจอรออนไลน และยังมีการขายที่ล้ำสมัยขึ ้นโดยใชเครื ่องมือตางๆ เชน แอปพลิเคชัน 

เทคโนโลยีมาผสานระหวางโลกแหงความเปนจริงและความเสมือนจริงเขาดวยกัน (Augmented reality: 

AR) และการจำลองภาพใหเสมือนจร ิงแบบ 360 องศา (Virtual reality: VR) เพ ื ่อให ล ูกคาได ส ัมผัส

ประสบการณของการจับจายเสมือนจริง  

การดำเนินธรุกิจแบบเขาถึงผูบริโภคโดยตรง  

ธุรกิจและแบรนดสินคาและบริการตางๆ หันมาใชโมเดลการคาขายแบบเขาถึงผูบริโภคโดยตรง 

(direct-to-consumer: D2C) มากขึ้น ซึ่งการดำเนินธุรกิจแบบ D2C มีแนวโนมในการพลิกโฉมหวงโซอุปทาน 

โดยการเติบโตของแพลตฟอรม พาณิชยอิเล็กโทรนิกส การซื้อขายออนไลน และระบบขนสงภายใตสถานการณ 

COVID-19 ลวนมีสวนในการกระตุนการใชโมเดลธุรกิจดังกลาว เนื่องจากเปนปจจัยที่ทำใหผูประกอบการ

สามารถเขาถึงกลุมลูกคาใหม ๆ และทำยอดขายไดอยางกาวกระโดดเมื่อเทียบกับแบรนดใหญๆ ที่ไมไดเนนกล

ยุทธนี้  

เศรษฐกจิแบบ gig (Gig economy) 

สถานการณ COVID-19 ไดเรงการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ gig (gig economy) เนื่องจากบริษัทตางๆ 

ไดจางคนงานแบบ gig เพ่ิมมากขึ้นเพื่อประหยัดคาใชจายในการจางงาน และในขณะเดียวกัน การสูญเสียงาน

หรือการหดตัวของรายไดในสถานการณ COVID-19 ไดทำใหคนทำงานตองพ่ึงพางานแบบ gig เพ่ิมข้ึนดวย

เชนกัน โดยคาดวา gig economy ของอินเดียจะเติบโตข้ึนถึงสามเทาภายในระยะเวลาสามถึงสี่ปขางหนา โดย

จะมีจำนวนงานประเภท gig ที่ไมไดอยูในภาคเกษตรกรรมราว 24 ลานงานในอินเดีย ทั้งยังมีแนวโนมจะเติบโต

ขึ้นเปน 90 ลานงานภายในสิบปอีกดวย  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแพลตฟอรมมีความสัมพันธโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของ gig 

economy เนื่องจากการทำงานประเภท gig ในปจจุบันเปนการทำงานผานแพลตฟอรมออนไลนในสัดสวนที่สูง 

ทั้งนี้ สถานการณ COVID-19 ก็มีผลกระทบทั้งแงบวกและแงลบตอเศรษฐกิจแพลตฟอรม ดังท่ีกลาวมาขางตน 
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สถานการณ COVID-19 ทำใหผูบริโภคใชบริการแพลตฟอรมสงอาหารและของชำมากขึ้น ซึ่งทำใหธุรกิจ

แพลตฟอรมมีรายไดเพ่ิมดวยเชนกัน แตในชวงที่ยอดผูติดเชื้อพุงข้ึนสูงและรัฐบาลใชมาตรการปดเมือง รายได

ของธุรกิจแพลตฟอรมก็ลดลงตามไปดวย และเมื่อรายไดของบริษัทแพลตฟอรตกต่ำลง หลายยริษัท อาทิ 

Zomato, Swiggy, Ola, Uber และ Airbnb ไดปลดคนทำงานบนแพลตฟอรมลงรอยละ 13 – 25 ของจำนวน

คนทำงาน ซึ่งแนนอนวาลักษณะการทำงานแบบ gig ทำใหการลดจำนวนคนทำงานสามารถทำไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากเปนการทำงานที่ไมมีกฎหมายดานการจางงานและสวัสดิการคุมครองอยางชัดเจน  

บทบาทของสตารทอัพ  

สตารทอัพมีบทบาทที่สำคัญขึ้นเปนอยางมากในสังคมอินเดียภายใตสถานการณ COVID-19 เนื่องจาก

ภาครัฐเองมีศักยภาพจำกัดในการรับมือกับการระบาด สตารทอัพจึงมีสวนชวยในการจัดหานวัตกรรมและ

เครื่องมือเพื่อตอสูกับสถานการณการแพรเชื้อ ทั้งนี้ นอกจากสตารทอัพในกลุมเทคโนโลยีดานสุขภาพจะชวย

สนับสนุนนวัตกรรมสำหรับใหบริการดานสุขภาพแลว สตารทอัพกลุมอื่นๆ ก็เขามาชวยในดานการระดมทุน

และการลำเลียงขนสงอุปกรณที่จำเปนตางๆ อีกดวย  

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเปนอีกหนึ ่งอุตสาหกรรมที่นาจับตามอง เพราะมีแนวโนมเติบโต

โดยเฉพาะชวงหลังจากสถานการณ COVID-19 โดยคาดวามูลคาตลาดอาหารแปรรูปจะเติบโตจาก 2.63 แสน

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2563 เปน 5.35 แสนลานดออลลารสหรัฐ ภายในป พ.ศ. 2568 เนื่องจาก

คานิยมเรื่องการระมัดระวังในความสะอาด และการพัฒนาของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินคานวัตกรรมที่เนนเรื่องความชีวิตที่มีสุขภาพดีและอาหารเสริมจะขยายตัวอยางมากใน

ตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมที่ประเทศอินเดียจะเปนผูสงออกอาหารแปรรูปรายใหญระดับ

โลกไดดวย โดยสตารทอัพในกลุมเทคโนโลยีเริ่มเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น เชน บริษัท Our 

Food ไดทำบันทึกความเขาใจกับรัฐบาลเพ่ือทำใหเครื่องมือในการแปรรูปอาหารเขาถึงไดโดยผูประกอบการใน

ชนบท ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยผูประกอบการในชนบทและชาวนาแลว ยังเปนการเพ่ิมการจางงานใหกับคน

ในพ้ืนที่ดวย  

สาธารณรัฐอินเดีย 

สถานการณระดับมหภาค สถานการณระดับจุลภาค 

 การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  

 การเรงกระบวนการปรับตัวทางดิจิทัล  

 การขยายตัวของเมือง  

 การสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  

 วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ  

 

แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค 

 ธุรกรรมดิจิทัล  

 บริการสงอาหารและของชำผานชองทาง

ออนไลน  

 ความสนใจดานสุขภาพและการใชบริการ

สุขภาพทางไกล  
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สาธารณรัฐอินเดีย 

สถานการณระดับมหภาค สถานการณระดับจุลภาค 

  การใหความสำคัญแกคุณคา  

แนวโนมธุรกิจและอุตสาหกรรม  

 การเคลื่อนยายของแรงงานออกจากภาค

เกษตร  

 การเรงเครื่องการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล  

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

 การดำเนินธุรกิจแบบเขาถึงผูบริโภค

โดยตรง 

 Gig economy 

 บทบาทของสตารทอัพ  

 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  

อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตและทรุดตัวในประเทศอนิเดีย 

ตารางที ่ 4 แสดงรายชื่ออุตสาหกรรมในอินเดียที่มีแนวโนมจะเติบโตและทรุดตัวอยางรวดเร็วใน

อนาคตโดยการประมวลขอมูลจากการวิเคราะหและคาดการณอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมจะเติบโตโดย India in 

2025 ขอมูลของ McKinsey Global Institute และซีอีโอของสถาบันคลังสมองของรัฐบาลอินเดีย (NITI 

Aayog) ซึ่งพบวา อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว คือ อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร เคมีภัณฑ ยาน

ยนต อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ ในขณะที่รายชื่ออุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมในการทรุดตัวเปน

ผลของการประเมินสถิติอัตราการเติบโตของแตละอุตสาหกรรมในอดีตควบคูกับการพิจารณาโครงการ 

Production Linked Incentive (PLI) ของรัฐบาลในปจจุบัน และการวิเคราะหของขอมูลจาก India in 2025 

ขอมูลของ McKinsey Global Institute เชนกัน ผลการวิเคราะหพบวา อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมทรุดตัว คือ  

อุตสาหกรรมดานการเกษตร โรงแรมและรานอาหาร อสังหาริมทรัพย ผลิตภัณฑถาน ปโตรเลียมและเชื้อเพลิง 

รวมทั้งอุตสาหกรรมการทำเหมืองแรและหิน  

ตารางที่ 7.4 อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตและทรุดตัวในประเทศอินเดีย 
อุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตเร็ว อุตสาหกรรมทีท่รุดตัวเร็ว 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การเกษตร     
เคมีภัณฑ  โรงแรมและรานอาหาร  
ยานยนต  อสังหาริมทรัพย  

อิเล็กทรอนิกส  ผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ำมันปโตรเลียม และ

เชื้อเพลิงปรมาณู  
สุขภาพ  การทำเหมืองแร เหมอืงหิน  

แหลงที่มา: รวบรวมและวิเคราะหโดยทีมท่ีปรึกษามูลนิธิคีนันแหงเอเซีย (2564) 
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สาธารณรัฐไอรแลนด 

ไอรแลนดถูกจัดลำดับเปนประเทศที่มีเสรีทางการคาการลงทุนสูงท่ีสุดอันดับ 5 ของโลก เศรษฐกิจของ

ไอรแลนดเปดกวางตอการลงทุนจากตางประเทศ โดยในป พ.ศ. 2562 มีมูลคาการลงทุนทางตรงจาก

ตางประเทศ ในลำดับ 5 ของโลก และถือเปนหนึ่งในประเทศที่สามารถดึงดูดการลงทุนมูลคาสูงไดมาก (High-

value FDI) มีการประเมินวากวารอยละ 20 ของการจางงานภาคเอกชนเปนผลมาจากการลงทุนทางตรงจาก

ตางประเทศ การที่ไอรแลนดมีอัตราภาษีนิติบุคคลที่นาดึงดูด และมีแรงงานที่มีการศกึษาสูงทำใหสามารถดึงดูด

บริษัทชั้นนำและสตารทอัพทางดานเทคโนโลยีใหมาลงทุนในไอรแลนดไดเปนจำนวนมาก โดย 9 ใน 10 บริษัท

ซอฟทแวรชั้นนำของโลก 9 ใน 10 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐฯ และทั้ง 10 บริษัทชั้นนำที่เติบโตจากผล

ของอินเทอรเน็ต เลือกที่จะตั้งฐานที่มั่นในไอรแลนด โดยกรุงดับลิน เมืองหลวงของไอรแลนดเปน 1 ใน 40 

เมืองชั้นนำของโลกที่มีสภาพแวดลอมที่สงเสริมสตารทอัพ อาจกลาวไดวาไอรแลนดกำลังกาวสูการเปนเมือง

เทคโนโลยีแห งยุโรป (Silicon Valley of Europe) ทั ้งนี ้โดยรวมแลวไอรแลนดเปนประเทศเศรษฐกิจ

ฐานความรู ที่มีความโดดเดนในภาคบริการเทคโนโลยี วิทยาศาสตรชีวภาพ และการบริการภาคการเงิน  

 

สถานการณ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis) 

เทคโนโลยีและการใชดิจิทัล  

ไอรแลนดไดดำเนินแผนยุทธศาสตร Project Ireland 2040 มาตั้งแตป พ.ศ. 2561 โดยมีกรอบการ

ดำเนินงานที่มุงพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือธุรกิจโดยเฉพาะ แผนพัฒนาแหงชาติภายใต Project 

Ireland 2040 มีการจัดสรรกองทุน เพ่ือใหทุนดานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สรางการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต

และธุรกิจในระดับสูง เชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สุขภาพ อาหาร พลังงาน การสรางความยั่งยืน

ของสภาพภูมิอากาศ และธุรกิจภาคบริหาร โดยมีสาขาหลักที ่ใหความสำคัญเปนอันดับตน คือ หุนยนต 

ปญญาประดิษฐ ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart manufacturing) และกระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะและ

ยั่งยืน นอกจากนี้ไอรแลนดมียุทธศาสตรดานดิจิทัลซึ่งดำเนินมาตั้งแต พ.ศ. 2556 และกำลังเขาสูระยะท่ี 2 ซึ่ง

รัฐบาลไดทบทวนแผนเพ่ือพิจารณาบริบทจากสถานการณ COVID-19 

อยางไรก็ตาม ไอรแลนดมีการใชเทคโนโลยีและดิจิทัลในกลุมธุรกิจ MSME ไมสูงนักเมื่อเทียบกับ

ประเทศอ่ืนที่เปนสมาชิกสหภาพยุโรป รัฐบาลจึงมีการผลักดันการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลผาน

โครงการตางๆ มาตลอด โดยตัวอยางโครงการท่ีเกี่ยวเนื่องจากสถานการณ COVID-19 เชน โครงการ Trading 

Online Voucher ไดรับการขยายตอและจัดสรรงบประมาณเพ่ิมอีก 3.3 ลานยูโร เพ่ือเปนทุนพัฒนาและอบรม 

MSME ใหเขาสูตลาดออนไลนได  

การทำงานจากระยะไกล (Remote work) 

ไอรแลนดมีความตองการแรงงานทักษะสูงจำนวนมาก และหนึ่งในกลยุทธที่รัฐบาลใชดึงดูดแรงงาน

เหลานี้ คือ การใหความยืดหยุนในการทำงาน รวมไปถึงการทำงานจากสถานที่ใดก็ได ซึ่งนอกจากคาดหวังวา

จะดึงดดูแรงงานทักษะสูง ยังชวยสนับสนุนแนวทางสรางผลกระทบดานความยั่งยืน ลดปญหาสิ่งแวดลอม และ

เพ่ิมการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจในกลุมสตรี ผูสูงอายุ และผูพิการไดอีกดวย ทั้งนี้จากการสำรวจของสำนักงาน
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สถิติ เทรนดการทำงานจากระยะไกลในประเทศอยูแลวโดยเฉพาะในภาคเอกชน ซึ่งมีการทำงานจากระยะไกล

เปนประจำทุกสัปดาหสูงถึงรอยละ 64.6 ในกลุมผูทำงานในภาคการเงิน ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย สวน

ผูที่ทำงานระยะไกลทุกวัน มีถึงรอยละ 60 ในกลุมวิชาชีพไอท ีและอาชีพดานงานเทคนคิและวิทยาศาสตร  

สถานการณ COVID-19 นั้นทำใหการทำงานระยะไกลเกิดข้ึนไดเร็วและกวางข้ึน รัฐบาลไดดำเนินการ

เพื่อผลักดันความเปลี่ยนแปลงนี้ตอไปโดยผลักดันแผนยุทธศาสตรการทำงานระยะไกลแหงชาติ ‘Making 

Remote Work’ is Ireland’s National Remote Work Strategy แผนฉบับนี้ใหแนวทางที่ลูกจางสามารถ

ยื่นขอทำงานจากระยะไกลได และสามารถเขาขั้นตอนอุทธรณไดหากถูกปฏิเสธ ซึ่งนโยบายสำคัญที่จะออกมา

ในไตรมาสแรกนี ้ค ือ หล ักจร ิยธรรมในดานสิทธ ิท ี ่จะไม ต ิดตอ (Code of practice on the right to 

disconnect) รวมทั้งนโยบายเรงรัดโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนด (National Broadband Plan)  

การลดการปลอยคารบอน  

การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปนหนึ่งในนโยบายดานความยั ่งยืนและสิ่งแวดลอมที่ 

Project Ireland 2040 ใหความสำคัญ โดยมีแผน National Climate Policy Position ที่มีเปาประสงคเพ่ือ

เปลี่ยนไอรแลนดเปนประเทศที่มีความสามารถในการแขงขัน มีความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม เปนประเทศที่

ปลอยคารบอนต่ำและสามารถรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดานภูมิอากาศภายในป พ.ศ. 2593  

จากสถานการณ COVID-19 ทำใหไอรแลนดลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดรอยละ 6 ซึ่งเปนอัตราที่

ต่ำที่สุดนับตั้งแตครั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะภาคการขนสง (ลดลงรอยละ 17) และ 

ภาคพลังงาน (ลดลงรอยละ 14) โดยนักวิชาการและภาคประชาสังคมแสดงความหวังวารัฐบาลจะใชโอกาสนี้

ออกมาตรการทั้งดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือรักษาอัตราการปลอยคารบอนใหต่ำตอไป 

 

สถานการณ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis)  

1) แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค  

การซื้อขายและชำระเงินออนไลน  

ในระหวางการระบาดของ COVID-19 และการที่รัฐบาลใชมาตรการจำกัดการเคลื่อนยายประชากร 

และปดรานคาบางสวน ทำใหผูบริโภคตองหันมาซื้อสินคาจำเปนผานอินเทอรเน็ต เมื่อมีการประกาศมาตรการ

ฉุกเฉินในชวงตนเดือนมีนาคม 2563 พบวาการซื ้อออนไลนในหมวดสินคาอุปโภคบริโภคและสินคา

อิเล็กทรอนิกสตมีสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริโภครอยละ 13 สั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผานแพลตฟอรม

ออนไลน (เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 6 ในไตรมาสกอน) และผูบริโภครอยละ 10 สั่งสินคาเพ่ือการดูแลรักษาสุขอนามัย

และความสะอาด (เพิ่มข้ึนจากรอยละ 5) ในขณะที่การซื้อเสื้อผาออนไลนกลับลดลงจากรอยละ 52 เปนรอยละ 

38 ดังในภาพท่ี 5 การซื้อของออนไลนในไอรแลนดเติบโตไมไดเร็วมากนักกอนสถานการณ COVID-19 เพราะ

เหตุผลหลายประการรวมถึงความไมมั่นใจ แตยอดคาปลีกออนไลนในชวง 6 เดือนแรกของการระบาดนั้น มาก

เปนสองเทาของยอดรวมตลอด 20 ป  
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ภาพที่ 7.5 รอยละของผูใชอินเทอรเน็ตจำแนกตามประเภทสินคาที่ซื้อภายใน 3 เดือน 

แหลงที่มา: Central Statistics Office (2020) 

 

ผูบริโภคมีแนวโนมวามีความมั่นใจในการใชแพลตฟอรมออนไลนมากขึ้น โดยกวารอยละ 85 ของ

ผูบริโภคมีความมั่นใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะผูที ่มีฐานะทางสังคมและผูที ่อาศัยในเขตเมือง 

ผูบริโภคเกือบครึ่งบอกวาจะลดการใชเงินสดและยังคงใชการชำระเงินออนไลนตอไป และผูบริโภคกลุม Young 

millennials ระบุวาจะใชการชำระเงินออนไลนแตเพียงอยางเดียว ตามมาดวยกลุมที่มีอายุ 66 ปข้ึนไป ขอมูล

แสดงใหเห็นวาปริมาณการใชเทคโนโลยีเพื่อการซื้อขายออนไลนมีแนวโนมไมตางจากกลุมที่อายุนอยกวา โดย

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อสินคานี้มีแนวโนมจะดำเนินตอไปในระยะยาวหลังสถานการณ COVID-19 

การใสใจสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี  

การระบาดของ COVID-19 ทำใหผูบริโภคเพิ่มความสนใจในการรักษาสุขอนามัย การมีสุขภาพและ

ความเปนอยูที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการรักษาสุขภาพและความเปนอยูที่

ด ี โดยใชบร ิการแพลตฟอรมสตรีมมิ ่ง (Streaming services) แพลตฟอรมตรวจเช ็คสุขภาพ (Fitness 

tracking) และแพลตฟอรมสุขภาพจิต (Mental health) เพิ่มขึ้นอยางสูง ผูบริโภคมีความกังวลดานสุขภาพ

และตั้งใจเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยางที่ชวยรักษาสุขอนามัยและลดการระบาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริโภคถึง

รอยละ 93 จะใสใจกับการลางมือแมเมื่อสถานการณ COVID-19 ผานไปแลว และกวารอยละ 88 ใสใจกับ

ความเปนอยูที่ดีมากขึน้  

ชีวิตมีเปาหมายเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม  

ความใสใจชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมเปนเทรนดที่มีมากอนการระบาด แตสถานการณ COVID-19 

ไดชวยกระตุนใหผูบริโภครับรูประเด็นดานสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ทำใหเทรนดนีช้ัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้

จากการสำรวจโดย Irish Examiner (2020) พบวา ผูบริโภคจะคนหาขอมูลออนไลนเพื่อประเมินแบรนดดาน

ความยั่งยืน ผูบริโภคจะไมซื้อสินคาจากแบรนดแฟชั่นที่บรรจุภัณฑไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และผูบริโภคจะ

ซื้อซ้ำกับแบรนดที่ไดการรับรองดานความยั่งยืน ในกลุมคนรุนใหมนั้นสถานการณ COVID-19 ทำใหพวกเขา

เห็นความหมายของชีวิตมากข้ึน รูสึกใกลชิดกันในชุมชน รวมท้ังมีพฤติกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น การ

เลือกซื้อสินคาจากธุรกิจในชุมชนเปนเทรนดที่ผูบริโภคใหความสำคัญอยางมาก โดยผูบริโภคกวารอยละ 60 มี

แนวโนมจะเลือกซื้อสินคาที่ผลิตในประเทศหรือในภูมิภาคที่ตัวเองอาศัย  
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นอกจากนี้การสำรวจเทรนดผูบริโภคของบริษัทที่ปรึกษา KPMG รายงานวาผูบริโภครอยละ 86 ให

ความสำคัญกับความโปรงใสและความจริงใจของบริษัท ซึ่งตอกย้ำแนวโนมที่มีมากอนหนานี้วาผูบริโภคมองหา

ผูประกอบการที่มีจริยธรรมและแบรนดที่คืนกำไรสูสังคม อาจกลาวไดวาผูบริโภคไมไดตองการเพียงการบริการ

ที่ดีและความใสใจในตัวลูกคาจากแบรนดเทานั้น แตตองใสใจในโลกดวย ซึ่งผูบริโภคคาดหวังใหความโปรงใส

ของธุรกิจและความยั่งยืน มาพรอมกับความสะดวกสบายในประสบการณการซื้อขาย  

ออมเงินเพื่ออนาคต  

ถึงแมผูบริโภคชาวไอริชสวนใหญจะไมไดรับผลกระทบมากนักจากสถานการณ COVID-19 เนื่องจาก

ไดรับความชวยเหลือจากมาตรการของรัฐที่มีปริมาณมากและครอบคลุมในวงกวาง และมีถึงรอยละ 30 ที่

รายงานวาไมมีความลำบากดานการเงินเลย แตความไมแนนอนดานรายไดก็สงผลกระทบตอพฤติกรรมของ

ผูบริโภค โดยเฉพาะในกลุมวัยทำงานอายุระหวาง 25 – 34 ป ที่รบัรูถึงผลกระทบดานการเงนิมากกวาผูบริโภค

วัยเกษียณ ในชวงปดเมือง พบวาปริมาณเงินฝากครัวเรือนเพิ่มสูงจากปกอนอยางมาก อันเปนผลจากการใช

จายที่นอยลง อยางไรก็ดีในระยะยาวผูบริโภคมีแนวโนมระมัดระวังการใชจาย โดยเริ่มเก็บออมในระหวางปด

เมือง และใหความสำคัญกับการเงินในอนาคตมากขึ้น  

2) แนวโนมธุรกิจและอุตสาหกรรม  

การเปลี่ยนผานสูดิจิทัล  

การเปลี ่ยนผานองคกรสูดิจิทัลถูกผลักดันผานแผนยุทธศาสตร National Digital Strategy ซึ่งมุง

ผลักดันใหประชาชนมีสวนรวมและใชประโยชนจากดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงองคกรธุรกิจในการคาออนไลนมาก

ขึ้นมาตั้งแต พ.ศ. 2556 อยางไรก็ดีความทาทายดานการใชดิจิทัลในการทำธุรกิจยังคงมีอยู เนื่องจากการนำ

ดิจิทัลมาใชนั้นไมสามารถเปนไปไดในทุกกระบวนการของธุรกิจ หากแตมักมุงเนนที่สวนงาน โดยรอยละ 74 

ขององคกรในไอรแลนด มีการเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัลในงานดาน IT และ Cybersecurity รอยละ 59 ใน

งานดานการเงินและบัญชี และรอยละ 56 ในงานดานการผลิตและหวงโซอุปทาน นอกจากนี้ กลุม MSME มี

การการลงทุนดานดิจิทัลที่นอยกวาบริษัทขนาดใหญและนอยกวาประเทศอื่นในสหภาพยุโรปอยางมีนัยสำคัญ 

ดวยอุปสรรคดานเงินทุน ซัพพลายเออรที่ใหบริการ การเชื่อมตอเขากับระบบเดิม และทักษะดิจิทัลขององคกร  

ดวยสภาพปจจุบันที่ยังมีชองวางดานดิจิทัลดังกลาว การดำเนินธุรกิจในระยะหลังสถานการณ COVID-

19  มีแนวโนมที่ผูนำองคกรจะเรงการเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัล โดยองคกรที่มีการลงทุนในดิจิทัลแลวก็มีการ

ลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นอีกกวาเทาตัว ในขณะที่องคกรอื่นที่ยังขาดการลงทุนในเทคโนโลยีตองเรง

ดำเนินการ เพื่อใหองคกรสามารถประกอบธุรกิจไดอยางคลองแคลวและยืดหยุนตอสถานการณ (Agile and 

resilient) หรือ มองถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเพ่ือใหยังสามารถตอบสนองตอตลาดได  

การปรับปรุงหวงโซอุปทาน  

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคสงผลกระทบตออุตสาหกรรมและบริษัทในหลายมิติ โดย

หวงโซอุปทานของธุรกิจไอรแลนดเปนสวนที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เชน การเพิ่มขึ้นของความ

ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธกับจีน ประเด็นความกังวลดานความยั่งยืนและสิ่งแวดลอม ความไมเทา

เทียมในสังคม การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และที่สำคัญผลกระทบของโรคระบาด COVID-
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19 ตอเศรษฐกิจในประเทศและตอเศรษฐกิจโลก ถึงแมไอรแลนดและคูคาในหลายประเทศจะเริ่มฟนตัว แตใน

หลายอุตสาหกรรมไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกิจ เชน การเปลี่ยนมาใชรูปแบบ D2C (Direct 

to consumer) ของหลายธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทตาง ๆ จำเปนตองประเมินรูปแบบธุรกิจและอุป

สงคอุปทานเพื่อการวางแผนหวงโซอุปทานทามกลางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้แนวโนม

ดานการปรับปรุงหวงโซอุปทานของบริษัทจะไปในทางเดียวกันกับการเติบโตของการเปลี่ยนผานองคกรสูดิจิทัล

ที่สามารถวางแผนหวงโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพมากกวา  

การเติบโตของอตุสาหกรรมดิจิทัลและการแพทย  

แผนการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศของไอรแลนดในชวง 10 ปหลังทำใหภาคอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศเติบโตเปนอยางมาก โดยไอรแลนดเปนประเทศท่ีดึงดูดบริษัทไอทีและอินเทอรเน็ตชั้นนำ

ของโลก ซึ่งไอรแลนดถือเปนฐานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในยุโรปที่มีการจางงานกวา 37,000 

คน และสรางรายไดในการสงออกกวา 35 พันลานยูโรตอป  

ไอรแลนดยังไดเติบโตเปนฐานการผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยาชีวเภสัชภัณฑ เคมี และมีความ

แข็งแกรงในการผลิตและพัฒนาระดับโมเลกุลและยังเปนหนึ่งในหาศูนยกลางดานเทคโนโลยีทางการแพทยของ

โลกเนื่องจากสภาพแวดลอมที่สามารถสรางความรวมมือระหวางบริษัทเทคโนโลยีการแพทยและเภสัชภัณฑ

ขนาดใหญ สตารทอัพที่มีนวัตกรรม และ MSME 

ไอรแลนด 

สถานการณระดับมหภาค สถานการณระดับจุลภาค 

 เทคโนโลยีและการใชดิจิทัล  

 การทำงานจากระยะไกล  

 การลดการปลอยคารบอน  

 

แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค  

 การซื้อขายและชำระเงินออนไลนเติบโต 

 สุขภาพและความเปนอยูที่ดี  

 ชีวิตมีเปาหมายเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม  

 การออมเงินเพ่ืออนาคต  

แนวโนมธุรกิจและอุตสาหกรรม  

 การเปลี่ยนผานสูดิจิทัล  

 การปรับปรุงหวงโซอุปทาน  

 การเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลและ

การแพทย  

อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตและทรุดตัว 

ตารางที่ 5 แสดงรายชื่ออุตสาหกรรมในไอรแลนดที่มีแนวโนมจะเติบโตและทรุดตัวอยางรวดเร็วใน

อนาคตโดยภาพรวมอุตสาหกรรมอนาคตของไอรแลนด คือ กลุมเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสาร การแพทย และ

บริการทางการเงิน ในขณะที่ธุรกิจที่มีแนวโนมถดถอยสวนใหญ คือ ธุรกิจดั้งเดิมที่เริ่มไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
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ตารางที ่7.5 อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมจะเติบโตและทรุดตัวในประเทศไอรแลนด 

อุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตเร็ว อุตสาหกรรมทีท่รุดตัวเร็ว 

เทคโนโลยีทางการแพทย  รานคาปลีกแบบดั้งเดมิ  

เครื่องมือแพทย  สื่อสิ่งพิมพ  

ยาชีวเภสัชภณัฑ และเคมีภณัฑ  เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส ยกเวนอุปกรณคอมพิวเตอร

และซอฟตแวร  

เทคโนโลย ีICT และดิจิทัล  การธนาคารเพ่ือธุรกิจรายยอย และการจัดการการ

ลงทุน  

บริการทางการเงินและเทคโนโลยทีางการ

เงนิ  

 

แหลงที่มา: รวบรวมและวิเคราะหโดยทีมท่ีปรึกษามูลนิธิคีนันแหงเอเซีย (2564) 

 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเปนตลาดเกิดใหม (Emerging market) ที่จัดอยูในกลุมประเทศ

กำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงในระดับ

ภูมิภาค สงผลใหเวียดนามเปนประเทศเปาหมายของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การปฏิรูปทาง

เศรษฐกิจครั้งใหญจากการเริ่มใชนโยบาย “โดยเมย” (Đổi Mới) ในป พ.ศ. 2529 นี้สงผลใหมีการพัฒนา

ประเทศ การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการเชิงบูรณาการอยางเห็นไดชัด การปฏิรูปนี้มีสวนชวยลด

การผูกขาดของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การบริหารรายจายของภาครัฐ นอกจากนี้เวียดนาม

ไดทำการตกลงเขตการคาเสรีในหลายกรอบความรวมมือ อาทิ การเขารวมขอตกลงความครอบคลุมและ

ความก าวหน าเพ ื ่อห ุ นส วนทางการค าภาคพื ้นเอเช ียแปซิฟ ก (Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) และขอตกลงทางการคาเสรีระหวางเวียดนามกับ

สหภาพยุโรป (EU-Vietnam FTA - EUVFTA) ที่นับเปนขอไดเปรียบกวาหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 

อีกทั้งมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติในหลายๆ ดาน ทั้งการผอนคลายกฎระเบียบ 

การใหสิทธิประโยชนทางภาษ ีการทำขอตกลงเพ่ือปรับลดภาษี และการยกเวนภาษีซอน โดยรายงานผลการจัด

อันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจในป พ.ศ. 2563 จัดใหเวียดนามอยูในอันดับที่ 70 จาก 190 ประเทศ

ทั่วโลก  

 

สถานการณ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis)  

โครงสรางพื้นฐานและการปรับเขาสูยุคเทคโนโลยีดิจิตัล 

กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม (Ministry of Planning and Investment – MPI) 

ไดประกาศความรวมมือเพื่อเสริมศักยภาพให MSME เจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดยการรางยุทธศาสตรชาติดาน

การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจสำหรับป พ.ศ. 2564 – 2573 และแผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ระยะหา

ป โดยเนนดานการหาแนวทางและปรับนโยบายใหสอดคลองกับการปรับตัวในสถานการณ COVID-19 ตาม
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สถานการณปจจุบันและอนาคต ผานการอบรมดานการสงเสริมโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลและการใหความรูดาน

การปรับโอกาสทางการแขงขันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล รวมไปถึงการเสริมสรางทักษะที่สำคัญ

ใหแกผูประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมตาง ๆ  

ความเปนเมืองและเทคโนโลยีนวัตกรรม  

การขยายตัวของความเปนเมืองและการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีนวัตกรรม ถือเปนแรงผลักดัน

หลักในการพัฒนาเศรษฐศาสตรมหภาคของเวียดนาม โดยรัฐบาลไดตระหนักถึงการสงเสริมนโยบายที่ให

ความสำคัญกับพลังงานในอนาคต เนนการลงทุนจากตางประเทศท่ีนำการใชความรู เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

เขามาปรับโฉมรูปแบบการใชพลังงาน การบริหารจัดการการผลิต และการใหความรูแก MSME ในดานการ

สรางความมั่นคงเชิงพลังงานจากพลังงานทดแทน การปรับโครงสรางระบบอุตสาหกรรม การขยายเมืองใหเปน

เมืองอัจฉริยะ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานโดยเนนการใชพลังงานอยางสมดุลและการลดผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอม ขณะนี้เวียดนามอยูในระยะที่ 2 ตามแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Plan 2021 – 

2025) ซึ่งมีมูลคาการลงทุนประมาณ 116 ลานเหรียญสหรัฐ  

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมแหงอนาคต  

การเขาถึงอินเทอรเน็ตที่เพ่ิมข้ึนของประชากรชาวเวียดนาม ถือเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญตอการ

เขาถึงสินคาของผูบริโภคจำนวนมาก ในป พ.ศ. 2555 มีประชากรเวียดนามเพียงรอยละ 37 ที่สามารถเขาถึง

อินเทอรเน็ต และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 68.7 ในป พ.ศ. 2562 รายงาน Vietnam Digital Readiness Report  

เผยผลสำรวจความพรอมดานดิจิทัลของชาวเวียดนามประจำป พ.ศ. 2564 พบวา เวียดนามยังคงประสบ

ปญหาที่ตองเรงพัฒนาชองวางของทักษะดิจิทัล โดยรอยละ 84 ระบุถึงความจำเปนในการสรางกรอบทักษะ

การพัฒนาความสามารถเพื ่อเตรียมความพรอมในการเขาสู อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล 

นอกจากนี้ รอยละ 90 คิดวาเทคโนโลยีจะสงผลกระทบตอการทำงานในระยะกลาง (6-10 ป) ขณะที่รอยละ 

83 คิดวาเทคโนโลยีจะสงผลกระทบตอการทำงานในระยะสั้น (3 ถึง 5 ป) และรอยละ 89 คิดวาการนำระบบ

อัตโนมัติหรือเทคโนโลยีอัตโนมัติเขามาใชจะชวยสรางโอกาสมากกวาความเสี่ยง ผลสำรวจนี้ชี้ใหเห็นถึงการ

สนับสนุนใหธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการจัดการระบบโครงสรางการทำงาน เชน ระบบการบริหาร

ทรัพยากรขององคกร (Enterprise Resource Planning) การนำกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติมาใชเพื่อ

เสริมสรางผลิตภาพแรงงาน การสรางสมดุลระหวางการวางระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการปรับ

นโยบายให MSME สามารถเขาถึงสิทธิ์ดานการชวยเหลือและสนับสนุนภายใตมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและการเสริมสรางทักษะทางดิจิทัล ที่เนนการลดปญหาชองวางของทักษะ (Skill gap) และการเตรียม

ความพรอมสูการเปนแรงงานแหงอนาคต โดยมีนโยบายที่สำคัญ อาทิ นโยบายการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 

(National Strategy on Industry 4.0: Revolution Toward the Year 2030) กา รพ ั ฒนา ร ะบ บ  e – 

government การนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อปรับกระบวนการทำงานขององคกร (National Programme for 

Digital Transformation by 2025) เปนตน  
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การปฏิรูปสำคัญ 3Es (Priority reforms: e-learning, e-payments and e-government) 

กระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนามไดรางแผนยุทธศาสตรแหงชาติดานอุตสาหกรรม 4.0 

เพื่อกำหนดนโยบายการปฏิวัติอุตสาหกรรมสูอนาคต โดยเนนการดำเนินการขยายเครือขาย 5G ใหครอบคลุม

ทั่วประเทศ การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำธุรกรรมทางการเงินผานระบบ 

e-payments การสรางระบบ e – government ใหอยูในอันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน เพ่ิมความปลอดภัยดาน

ไซเบอร และพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ใหสูงข้ึนรอยละ 7.5 ตอป รัฐบาลเวียดนามตั้งเปาวายุทธศาสตรนี้จะชวย

เรงพัฒนาระบบการทำงานในองคกรในอนาคต สนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไปสูการเปนอุตสาหกรรม 

4.0 และการรองรับนโยบายที่ยั่งยืนสูการทำงานในอนาคต ซึ่งจะสงผลใหมีการเชื่อมโยงสูโลกแหงเทคโนโลยีใน

ทุกดาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดวยไอโอที ปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม พรอมกับสรางความมั่นใจใหแกแรงงานในดานความมั่นคงในงาน  

การจัดตั้งอุทยานนวัตกรรม  

ดวยเหตุที่ระบบเศรษฐกิจของเวียดนามมีการพัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็ว รัฐบาลเวียดนามจึงหันมา

ใหความสำคัญตอการจัดตั้งอุทยานและศูนยนวัตกรรมในหลายพ้ืนที่ เชน ศูนยนวัตกรรมในไซงอน (Saigon Hi-

Tech Park - SHTP) อ ุทยานนว ัตกรรมแห งเว ียดนาม (Vietnam Innovation Parks - VNIP) และเขต

อุตสาหกรรมเวียดนาม-สิงคโปร (Vietnam-Singapore Industrial Park - VSIP) เพื่อสงเสริมการพัฒนาทุน

ทางปญญาและโอกาสทางเทคโนโลยี โดยตั้งเปาใหเขตอุตสาหกรรมเหลานี้เปนศูนยกลางการขับเคลื ่อน

นวัตกรรมแหงชาติและการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขามามีสวนรวมใน

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในเขตอุตสาหกรรมของเวียดนามในอนาคต   

สภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ  

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเวียดนาม การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและกอสราง 

รวมทั้งการพัฒนาเมืองและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางรวดเร็วและตอเนื่องนับเปนปจจัยที่สงผลให

เวียดนามประสบปญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคที่สำคัญ เชน ไฟฟาและโทรคมนาคม ระบบประปา และ

คุณภาพของน้ำ เปนตน ถึงแมวาเวียดนามจะสามารถยกระดับการเขาถึงไฟฟาของประชากรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟาติดตั้งเพิ่มขึ้นจาก 5 กิกะวัตต ในป พ.ศ. 2543 เปน 58 กิกะวัตต ในป 

พ.ศ. 2563 ทวา กำลังผลิตไฟฟาในปจจุบันยังไมเพียงพอตอความตองการท่ีเพิ่มข้ึน  

การปรับเขาสูเศรษฐกจิหมุนเวียนและพลังงานสะอาด  

จากปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟา ผลกระทบจากภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ และปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทำใหรัฐบาลเวียดนามหันมาใหความสำคัญกับการ

ปรับนโยบายตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเพิ่มสัดสวนของพลังงาน เชน พลังงานน้ำ พลังงานลม และ

พลังแสงอาทิตย เพื่อขยายโครงขายไฟฟาของประเทศและตอบสนองความตองการพลังงานไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น

เรื่อย ๆ ประเด็นเหลานี้เปนสวนหนึ่งของการที่รัฐบาลเวียดนามออกมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและ

เริ่มใชแผนสงเสริมเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ไมวาจะเปนการยกระดับมาตรฐานในการทำ

ธุรกิจที่ตองคำนึงถึงสิ่งแวดลอม หรือการกำหนดนโยบายที่ใหความสำคัญแกความยั่งยืน ภายใตเปาหมายของ
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การพัฒนาที่ยั่งยืนแหงป พ.ศ. 2564 (Sustainable Development 2021) ซึ่งไดกำหนดแนวทางของโครงการ

การจัดการสิ ่งแวดลอมและบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติหลายโครงการ โดยมุ งเนนที่การเสริมสรางขีด

ความสามารถ การใหความชวยเหลือทางเทคนิคและการเงิน และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียจากทุก

ภาคสวน  

การผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน  

โครงการเหลานี้มุงเนนการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา โดยเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกในสังคม เพื่อเพ่ิม

ความรับผิดชอบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการกำหนดประเภทกิจกรรมที่ใหความสำคัญแกการผลิตและ

การบริโภคแบบยั่งยืน โดยเวียดนามไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลกหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการ

พลังงานสะอาดที่นำนวัตกรรมชั้นสูงมาใชในการบริหารจัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดี

ระดับโลก อาทิ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำ (Trung Son Hydropower) โครงการการจัดการมลพิษและปญหา

การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม (The Vietnam industrial pollution management) เปนตน  

 

สถานการณ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis)  

การปรับตัวของธุรกิจและผูบริโภค 

หากมองในสวนของพฤติกรรมของผู บริโภคที ่เกิดขึ ้นหลังการระบาดของ COVID-19 ทั ้งการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อปองกันและควบคุมโรคระบาด และการเปลี่ยนแปลง

ดานการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการท่ีสงผลตอผูบริโภค เชน ผลกระทบจากการปดเมือง มาตรการการเวน

ระยะหางทางสังคม รวมถึงมาตรการสรางแรงจูงใจ (Incentive schemes) แผนกระตุนเศรษฐกิจ (Economic 

stimulus measures) และการลดหยอนภาษีตางๆ สงผลใหมีการพัฒนาชองทางการคาใหมๆ รวมไปถึงชอง

ทางการเขาสูตลาดที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคตามวิถีชีวิตที่กำลังเขาสูความปกติใหม เชน การ

เขาถึงสินคาและบริการผานชองทางอินเทอรเน็ต การเพ่ิมอำนาจตอรอง การทองเที่ยวรูปแบบใหม รวมทั้งการ

ทำงานและเรียนรูแบบใหม เปนตน  รัฐบาลเวียดนามไดออกมาตรการสงเสริมดานตลาดใหมผานนโยบายและ

กลยุทธทางการตลาด เพื่อสงเสริมให MSME ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน การเขาถึงตลาดใหม และการ

สรางชองทางทางการขายและใหบริการ ตัวอยางกลยุทธที่สำคัญ ไดแก การปรับโครงสรางทางธุรกิจ การมอง

หาตลาดใหมโดยเนนการใหบริการที่คลายคลึงกับธุรกิจแขนงเดิม การเพิ่มศักยภาพทางการตลาด การปรับ

วิธีการทำงานและเสริมสรางทักษะใหมแกพนักงาน และการใชแอปพลิเคชันและพัฒนาโปรแกรมประยุกต

สำหรับอุปกรณสื่อสารเคลื ่อนที่ โดยเนนทั ้งการใหบริการของภาครัฐและเอกชน เชน NCOVI app และ 

Bluezone app สำหรับการติดตามผูสัมผัส (Contract tracing)  

บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการและการฝกอบรม (Ministry of Education and Training – MEOT) ไดออก

แนวทางการเรียนการสอนแบบออนไลนและอินเทอรเน็ต สงผลใหทั้งภาครัฐและเอกชนเขาสูตลาดใหมจากการ

เพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา เชน การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ 

VNPT E-Learning ของบริษัท VNPT ซึ่งมีผู เขาใชงานเพิ่มขึ้น 4 เทา การเปดฐานขอมูลทางการศึกษาชื่อ 

ViettelStudy ของบริษัท Viettel สงผลใหมีผูเขาใชงานในตลาดใหมมากถึง 41 ลานคน นอกจากการเรียน
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การสอนออนไลนทั่วไปแลว การสอนทำอาหารออนไลนและการสรางสังคมออนไลนเกี่ยวกับการทำอาหารที่

บานเปนที ่นิยมมากในสังคมเวียดนาม เชน กลุ ม Facebook ชื ่อ “Yeu bep” และ “Ghet bep, khong 

nghien nha” ที่มีสมาชิกเขารวมจำนวนมากในชวงสถานการณ COVID-19 

การซื้อสินคาและบริการออนไลน  

แมวาพฤติกรรมของผูบริโภคชาวเวียดนามในดานการซื้อสินคาและบริการออนไลนจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต

กอนสถานการณ COVID-19 ผลสำรวจพบวา ผูบริโภคกวารอยละ 50 ลดการออกไปซื้อสินคาตามรานคาท่ัวไป

ในชวงการระบาด รอยละ 80 หันมาทำกิจกรรมที่บานมากขึ้น และรอยละ 39 ซื้อสินคาผานชองทางออนไลน

บอยขึ ้น พฤติกรรมที ่มีแนวโนมที ่จะคงอยู ตอไป ไดแก การซื ้อหนังสือออนไลน สินคาอิเล็กทรอนิกส 

โทรศัพทมือถือที่รองรับระบบ 5G และการสั่งอาหารมาสงที่บาน การเปลี่ยนแปลงของรายจายเพื่อการบรโิภค

ในเวียดนามในชวงสถานการณ COVID-19 ในป พ.ศ. 2563 พบวาผูบริโภคซื้อสินคาบนระบบออนไลน และใช

บริการการจัดสงของและอาหารมากขึ้นถึงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2562 ดานพฤติกรรมการซื้ออาหาร

ของชาวเวียดนามพบวา ยอดขายของอาหารสะดวกซื้อและอุปกรณทำอาหาร (Convenience foods and 

cooking aids) เพิ่มขึ ้นมาก โดยเฉพาะอาหารแชแข็ง อาหารกระปอง และบะหมี่กึ ่งสำเร็จรูป เนื่องดวย

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปในสถานการณ COVID-19 จากการแวะซื้อมาเปนการรับประทาน

อาหารท ี ่บ านเพื ่อความปลอดภ ัย (“On-the-go” to “Safe-in-home” consumption) ในภาคธ ุร กิจ 

Shopee รายงานวาชาวเวียดนามซื้อสินคาผานแพลตฟอรมเพิ่มขึ้นรอยละ 25 ในชวงสถานการณ COVID-19 

ขณะที่ Grab ไดสรางระบบรานขายของชำผานแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กโทรนิกส ชื่อ GrabMart ในชวง

เริ่มตนของสถานการณ COVID-19 สงผลใหมีการเขาใชเพ่ิมข้ึนรอยละ 91 ภายในหนึ่งสัปดาห  

การใชนวัตกรรมการเงิน 

จากการที่รัฐบาลเวียดนามไดปฏิรูปโครงสรางการทำงานของภาครัฐ ออกแผนการสนับสนุน MSME 

ดานการขยายธุรกิจและสรางฐานลูกคาเพื ่อกระตุ นเศรษฐกิจในชวงสถานการณ COVID-19 เพื ่อพัฒนา

สมรรถนะดิจิทัลและสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม สงผลใหภาคเอกชนและผูประกอบการ MSME หัน

มาใชเทคโนโลยีใหม ๆ มากขึ้นและปรับกระบวนการทำงานสูระบบดิจิทัล ผูประกอบการ MSME หันมาจัด

ระเบียบเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานใหมเพื่อเตรียมพรอมการรับมือกับในสถานการณ COVID-19 ที่อาจรุนแรงข้ึน 

ธุรกิจและผูบริโภคทำธุรกรรมทางการเงินผานชองทางออนไลนมากขึ้นและมีแนวโนมที่จะเปนความปกติใหมใน

อนาคต โดยเฉพาะในสวนของการใชระบบการทำธุรกรรมทางการเงินผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การจัดโครงสราง

พื้นฐานในหวงโซคุณคา ของระบบโลจิสติกสและดิจิทัล และการใหบริการเทคโนโลยีทางการเงินผานระบบ 

Fintech ทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนเพ่ือสรางนวัตกรรมใหมดานการเงิน  

แนวโนมธุรกิจและอตุสาหกรรม  

การเปลี่ยนแปลงจากการระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบอยางรุนแรง ภาคอุตสาหกรรมหันมา

เพิ่มการผลิตในอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในชวงสถานการณ COVID-19 ทั้งในสวนของ

ตลาดเปาหมาย ความตองการของผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาด เชน อุตสาหกรรมการแพทย การผลิต

ถุงมือยาง เภสัชภัณฑ และเคมีภัณฑ การใหบริการดานการแพทยผานระบบดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกิจ
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พัฒนาซอฟตแวร การปองกันอันตรายในโลกออนไลน และการบริการเกี ่ยวกับการจัดเก็บขอมูล (Cloud 

computing) 

เวียดนามเปนประเทศหนึ่งที่กำลังมุงมั่นปรับแผนยุทธศาสตรทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อรองรับการ

กาวเขาสูความปกติใหม รัฐบาลเวียดนามไดออกนโยบายการสงเสริมนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีเขามาใช

ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมที่สำคัญตาง ๆ  เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมยานยนต รวมไปถึงอุตสาหกรรมในระดับตติยภูมิ (Tertiary industry) ผ ู ประกอบการจึง

จำเปนตองปรับโครงสรางหวงโซมูลคาการผลิตและเนนอุตสาหกรรมสนับสนุนเปนหลัก สงผลใหมีการผลิตใน

ประเทศท่ีเพ่ิมมากขึ้นแทนการนำเขาวัตถุดิบสำหรับการผลิตและการบริโภค ผูใหบริการระบบขนสงโลจิสติกส

เนนการปรับระบบการขนสงใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนรวมและเขาถึงกลุมธุรกิจที่ทำหนาที่กระจายตัว

สินคา โดยมีการนำเทคโนโลยีเขามาใชในการพัฒนาการขนสงเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาการจัดระเบียบ

สินคาและบริการรูปแบบใหม รวมไปถึงการกระจายสินคา และการจำแนกแจกจายผลิตภัณฑสูผูบริโภค  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สถานการณระดับมหภาค สถานการณระดับจุลภาค 

 โครงสรางพ้ืนฐานและการปรับเขาสูยุค

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ความเปนเมืองและเทคโนโลยีนวัตกรรม 

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมแหงอนาคต  

 การปฏิรูปสำคัญ 3Es (Priority reforms: 

e-learning, e-payments and e-

government) 

 ศูนยนวัตกรรม  

 การรักษาสิ่งแวดลอม  

 การปรับเขาสูเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

พลังงานสะอาด  

 การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  

แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค  

 สภาวะแวดลอมของผูบริโภค   

 การปรับตัวของธุรกิจและผูบริโภค 

 บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

การศกึษา 

 การซื้อสินคาและบริการออนไลน 

 การใชนวัตกรรมดานการเงิน 

แนวโนมธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 นวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีในการ

ผลิตและโลจิสติกส 

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมเติบโตและทรุดตัว 

อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตเปนอุตสาหกรรมที่ไดอานิสงคจากนโยบายการสงเสริมของภาครัฐ 

ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะ 5 ป (2021 – 2025) แผนยุทธศาสตรแหงชาติดาน

อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อกาวสูปค.ศ.2030 (National Strategy on Fourth Industrial Revolution Toward 

the Year 2030) และแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระยะ 5 ป (2021-2025) รวมถึงเปนอุตสาหกรรมที่รองรับ

กับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคทั้งกอนและหลังการระบาดของ COVID-19 โดยมีอัตราการเติบโต

อยางตอเนื่องจากทั้งขอมูลในอดีตและแนวโนมการเติบโตในอนาคต ในสวนของอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมทรุด
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ตัวเร็วที่สุดนั้น พิจารณาจากอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจาการเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐ รวมถึงมีอัตรา

การเติบโตที่เริ ่มถดถอยลงอยางตอเนื่องทั้งกอนและหลังการระบาดของ COVID-19 โดยมีรายละเอียดตาม

ตารางที่ 6 ซึ่งแสดงรายชื่ออุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมจะเติบโตและทรุดตัวเร็วที่สุดในประเทศเวียดนาม  

ตารางที่ 7.6 อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตและทรุดตัวในประเทศเวียดนาม 

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว 

ผลิตภัณฑอิเลกทรอนิกส คอมพิวเตอรและ

สวนประกอบโทรศัพท  

เหมืองแรและเหมืองหิน  

การคาปลีกออนไลน และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  คาปลีกและคาสงแบบดั้งเดิม  

การแพทย  ยานยนต  

สื่อสารโทรคมนาคม  น้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ  

เครื่องจักรและอุปกรณ ถานหิน  

แหลงที่มา: รวบรวมและวิเคราะหโดยทีมท่ีปรึกษามูลนิธิคีนันแหงเอเชีย (2564) 

 

สาธารณรัฐจีน 

สาธารณรัฐจีน (Republic of China) หรือจีนไทเป (Chinese Taipei) มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปน

อุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ โดยเปนผูผลิตรายใหญอันดับที่ 4 ของโลก และเปนผูจำหนาย 

Semiconductor รายใหญที่สุดในโลก ระบบเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนดวยการสงออกและระบบอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม ตั้งแตป พ.ศ. 2553 จีนไทเปตองเผชิญกับกับสภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด

โดยเฉพาะอยางยิ่งความผันผวนในธุรกิจที่มีการดำเนินกิจการในประเทศจีนอันเนื่องมาจากกฎระเบียบในการ

ดำเนินธุรกิจและขอกำหนดดานการจางแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป และในป พ.ศ. 2562 จีนไทเปตองเผชิญกับ

ภาวะผันผวนที่สำคัญอีกครั้ง เนื่องจากปญหาสงครามการคากอใหเกิดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจระหวาง

อเมริกาและจีนที่เปนประเทศคูคาที่สำคัญ โดยทำใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงรอยละ 3 อยางไรก็

ตาม เมื่อเกิดสถานการณ COVID-19 ในป พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการคาดการณวาจะสงผลกระท บอยางรุนแรงทาง

เศรษฐกิจจีนไทเป กลับพบวา เศรษฐกิจมีการเติบโตอยางรวดเร็วในทิศทางตรงกันขาม โดยพบวามีอัตราการ

เติบโตของ GDP รอยละ 2.98 ซึ่งสูงกวาประเทศจีนในรอบ 30 ป ในขณะที่อัตราการเติบโตของ GDP ของจีน

เทากับรอยละ 2.33 ซึ่งอุตสาหกรรมสำคัญที่มีมูลคาการเติบโตสูงสุดไดแก อุตสาหรรม Semiconductor โดย

สถานการณ COVID-19 กอใหเกิดความตองการสินคาในกลุมนี้มากขึ้นในขณะที่มีขอจำกัดในการขนสงและ

ความสามารถในการผลิต จึงทำใหเกิดการขาดแคลนสินคาในระดับโลก เหตุการณดังกลาวสงผลใหราคาสินคา

สูงข้ึน ยังผลใหจีนไทเปซึ่งเปนผูผลิตรายใหญไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยตรง  
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สถานการณ Next Normal ในระดับมหภาค (Macro Analysis) 

การเปลี่ยนผานสูความเปนดิจิทัล  

แมวาจีนไทเปจะเปนประเทศผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรายใหญ และมีเทคโนโลยีกาวหนา อีก

ทั้งความสามารถในการรับมือกับสถานการณ COVID-19 อยางมีประสิทธิภาพ ทำใหชาวจีนไทเปไมเห็น

ความสำคัญหรือความเรงดวนในการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตและการดำเนินกิจการตาง ๆ สูการเปนดิจิทัล แต

ในขณะที่สถานการณ COVID-19 ยังไมสิ้นสุด และโดยเฉพาะอยางยิ่งความรุนแรงและจำนวนผูปวยที่เพิ่มข้ึน

ในป พ.ศ. 2564 จึงปฏิเสธไมไดวาจีนไทเปจะตองกำหนดใหการปรับเปลี่ยนประเทศสูการเปนสังคมดิจิทัลเปน

ประเด็นเรงดวนอีกประเด็นหนึ่ง โดยรัฐบาลไดประกาศแผนปฏิบัติการสำหรับการเปลี่ยนผานสูความเปนดิจิทัล

จำนวน 15 แผนงาน เพื่อการเปนอุตสาหกรรมดิจิทัลและการกอสรางเมืองอัจฉริยะ โดยประกอบดวย 5 

ประเด็น ไดแก ระบบโครงสรางพื้นฐานแบบดิจิทัล การพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัล ระบบการชวยเหลือเพ่ือ

การเปลี่ยนผานธุรกิจสูดิจิทัล การพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบอยูกับบาน (Stay-at-home economy) และ

การบริการแบบไรสัมผัส  

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอันเนื่องมาจากการขึ้นลงของน้ำทะเล และอุณหภูมิที่สูงข้ึน

เรื่อย ๆ เปนความทาทายที่สำคัญของจีนไทเปซึ่งมีภูมิประเทศเปนเกาะ ปญหาภัยแลงและการขาดแคลนน้ำใน

จีนไทเปมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสงผลโดยตรงตออุตสาหกรรม Semiconductor เนื่องจาก

กิจกรรมการผลิตและการขนสงของจีนไทเปตองพึ่งพาระบบน้ำและการขนสงทางน้ำ และยังสงผลตอการ

ดำเนินชีวิตของประชาชนอีกดวย นอกจากนี้ จีนไทเปเปนประเทศท่ีมีการผลิตแกสเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ

โลกกวารอยละ 0.8 ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาโลกรอน แมวาที่ผานมาจีนไทเปจะไมไดมีกฎระเบียบควบคุม

อยางจริงจริงเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องนี้ นอกจากนี้ กรีนพีซไดเรียกรองใหอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีน

ไทเปใหความสำคัญกับการมีมาตรการดานสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางจริงจัง โดยรัฐบาลไดประกาศและ

ปรับใชมาตรการเพื่อลดการผลิตแกสเรือนกระจกสูปริมาณศูนย (Set Zero) ภายในป ค.ศ. 2050 ตัวอยาง

มาตรการประกอบดวย การรับมือและการปองกันผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการปรับตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ือลดการผลิตกาซเรือนกระจก เปนตน 

สงเสริมการลงทุนภายในประเทศ  

เศรษฐกิจของจีนไทเปเปนเศรษฐกิจที่เนนการสงออกเปนหลักทำใหเศรษฐกิจของประเทศไดรับ

ผลกระทบโดยตรงเมื่อเกิดสถานการณ COVID-19 ซึ่งการขนสงและการเดินทางถูกระงับหรือชะลอตัวลงจาก

สถานการณปดเมืองทั่วโลก อีกทั้งการมีฐานการผลิตสวนใหญอยูในประเทศจีน และการชะลอตัวดวยรับ

ผลกระทบโดยตรงจากสงครามการคาของจีนและอเมริกา ตลอดจนความผันผวนในดานกฎระเบียบการคาการ

ลงทุนในจีน สงผลใหเกิดความไมสมดุลของความตองการสินคาและความสามารถในการผลิต การสงเสริมการ

ลงทุนภายในประเทศจึงเปนแนวทางการวางระบบเศรษฐกิจของจีนไทเปตอจากนี้ โดยมุงสรางนิเวศธุรกิจและ

หวงโซเชิงนวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป และ

ประกอบไปดวยองคประกอบอยางครอบคลุมในระบบหวงโซอุปทาน เพื่อปองกันปญหาการขาดสมดุละ
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ระหวางความสามารถในการผลิตและความตองการสินคา โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโยลีดิจิทัลเปนตัว

เชื่อมโยงหนวยธุรกิจที่อยูในหวงโซท้ังหมด  

 

สถานการณ Next Normal ในระดับจุลภาค (Micro Analysis) 

1) แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค  

การระบาดของ COVID-19 สงผลใหดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption 

Index) ของจีนไทเปลดลงรอยละ 1.15 โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนตางประเทศลดลงมากถึงรอยละ 

93.35 ในไตรมาสที่ 3 ของปพ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปกอนหนา เนื่องจากมีการกำหนดมาตรการควบคุม

บริเวณชายแดนทำใหอัตราการซื้อขายในบริเวณดังกลาวลดลงเปนอยางมาก แมวารัฐบาลจะออกนโยบาย

กระตุนใหเกิดการซื้อขายภายในประเทศในสาขาคาปลีกและธุรกิจบริการอาหารก็ตาม อยางไรก็ตาม การที่

ประชาชนไมสามารถเดินทางไปตางประเทศได ไดสงผลใหดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนภายในประเทศ

เพิ่มขึ้นรอยละ 5.09 ในชวงเวลาเดียวกัน ดานดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคนั้น หลังจากมีการปรับลดลง

ในชวงปแรกของการระบาด พบวา ใน พ.ศ. 2564 ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคในจีนไทเปเพิ่มสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่องตั้งแตเดือนมกราคม 2564 โดยเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 77.28 ในเดือนเมษายน ซึ่งเปนคาดัชนีที่สูงสุด

ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ วิกฤตการณระบาดของ COVID-19 ยังไดสงผลตอพฤติกรรมของ

ผูบริโภค ดังนี ้

การซื้อสินคาออนไลน  

แมสถานการณ COVID-19 ในจีนไทเปจะไมไดมีความรุนแรงนักเมื่อเทียบกับทั่วโลก แตประชาชนก็ให

ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงการสัมผัสซึ่งเปนสาเหตุหลักของการติดตอ สงผลใหเกิดพฤติกรรมการซื้อของ

ออนไลนมากขึ้น ประชาชนจีนไทเปหันมาใชระบบดิจิทัลซื้อสินคาออนไลนมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ 

ผูใหบริการแพลตฟอรมยังไดพัฒนาฟงกชั่นตาง ๆ เพิ่มเขามาอยูในแพลตฟอรม อาทิ การจายเงินออนไลน 

โปรโมชั่นและขอเสนอพิเศษ เกมส ระบบขอความอัตโนมัติ วิดีโอสั้น และการถายทอดสดของผูที่มีชื่อเสียง 

สวนการจายเงินออนไลนก็เปนอีกพฤติกรรมที่ผูบริโภคนิยมใชเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสด ทำใหเกิดการ

แขงขันกันในกลุมผูบริการแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาระบบการจายเงินออนไลนของตนเอง เชน LINE Pay และ 

PX Pay เพื่อสรางประสบการณที่ดีใหแกลูกคา ทางฝายรัฐบาลไดมีการสงเสริมการใชจายออนไลนนับตั้งแตป 

พ.ศ. 2561 โดยกระทรวงการคลังจีนไทเปไดเปดตัวแอปพลิเคชัน“Taiwan Pay” สำหรับการจายเงินผาน

สมารทโฟน และตั้งเปาใหประชาชนเปลี่ยนไปใชการจายเงินออนไลนผานระบบดังกลาวมากถึงรอยละ 90 

ภายในป พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ ในชวงปแรกของการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลโดยไดเปดใชระบบสื่อสาร

ไรสาย 5G ซึ่งเปนการเพ่ิมความสะดวกใหกับวิถีชีวิตดิจิทัลของประชาชนไดเปนอยางดีอีกดวย  

การบริโภคแบบใสใจสุขภาพ  

กระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพและความพิถีพิถันในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี

ประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภคมีสวนสำคญัในการเติบโตสูงข้ึนของตลาดคาปลีกจีนไทเป โดยผูบริโภคชาวจีน

ไทเปยอมจายเงินใหกับสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีประโยชน คณุภาพดี และสอดคลองกับวิถีชีวิต
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ซึ่งรวมถึง การลดอาหารที่มีรสหวานหรือปรุงรสหวานดวยสารแทนความหวาน นอกจากนี้ แนวคิดและความ

เชื่อสวนบุคคลยังสงผลตอเทรนดการบริโภคที่หลากหลาย รวมถึงการบริโภคอาหารมังสวิรัต การเลือกบริโภค

เนื้อสัตวบางชนิด หรือการบริโภคอาการจากธรรมชาติที่มีกระบวนการผลิตที่ใสใจสิ่งแวดลอม คานิยมการ

บริโภคดังกลาวยังคงอยูเมื่อเกิดสถานการณ COVID-19 และคาดการณวาจะยังคงอยูแมสถานการณของโรค

คลี่คลายลง เนื่องจากประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของการติด COVID-19 ในกลุมคนที่มีโรคประจำตัว จึง

ใหความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่ลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวยดวยโรคดังกลาว ขณะเดียวกันก็ไดเพ่ิม

ความพิถีพิถันในการเลือกบริโภคสินคาที่มีการบรรจุในหีบหอที่มีความปลอดภัยและมีลูกเลนสอดคลองกับวิถี

ชีวิตดวย  

2) แนวโนมธุรกิจและอตุสาหกรรม  

ธุรกิจท่ีมีความสามารถในการรับมือและฟนตัวจากภาวะวิกฤติ  

สถานการณ COVID-19 ทำใหทราบวา กวารอยละ 60 ของ MSME ในจีนไทเปมีทักษะการ

บริหารจัดการความเสี่ยงไมดีนัก ทำใหไมสามารถรับมือกับสถานการณที่ไมแนนอนหรือวิกฤตในการดำเนิน

ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งที่สำคัญตอการรับมือกับภาวะดังกลาว คือ การวางแผนธุรกิจที่มีความ

ยืดหยุน โดยมีการวางแผนการรับมือในกรณีที่เกิดปญหาทางธุรกิจ รวมถึงแนวทางการปรับตัวและฟนฟูธุรกิจ

ใหกลับสูภาวะปกติ ดังนั้นการเรียนรูทักษะดังกลาวเพ่ือใหสามารถดำเนินธุรกิจในยุคหลังสถานการณ COVID-

19 ตอไปได จะเปนเทรนดในอนาคตของการประกอบธุรกิจของ MSME ในประเทศ  

ธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยดิจิทัล  

ความพรอมดานเทคโนโลยีที่เชี ่ยวชาญและกาวหนาทำใหจีนไทเปใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ติดตามการเดินทางและการจัดการขอมูล Big data ในการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในปแรกไดอยาง

มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ความปกติใหมที่เกิดขึ ้นจากการระบาดของ COVID-19 การถูกจำกัดดานการ

คมนาคม และการขาดแคลนอุปทานในหวงโซคุณคา ทำใหธุรกิจของผูประกอบการไมวารายใหญหรือรายยอย

ขาดความตอเนื่องในการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาปรับใชในการสรางความเชื่อมโยงและ

ตอเนื่องของหวงโซคุณคาจะเปนแนวทางการรับมือและฟนตัวจากภาวะวิกฤติได นอกจากนี้ แนวคิดการปรับ

ธุรกิจใหเปน “Agile organization” หรือองคกรที่มีความคลองตัวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะชวยใหสามารถ

ปรับตัวไดอยางรวดเร็วเพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานใหทันกับเทรนดการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี เพื่อใหการ

ดำเนินงานประสบความสำเร็จ รัฐบาลจะตองสงเสริมใหใหมีการขับเคลื่อนในทิศทางดังกลาวอยางครอบคลุม

ทั้งในธุรกิจขนาดใหญและกลุม MSME นอกจากนี้ยังตองสรางความเชื่อม่ันในสังคมเก่ียวกับศักยภาพและความ

ปลอดภัยของระบบดิจิทัลอีกดวย  

คาปลีกออนไลน  

พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนที่สูงขึ้นของผูบริโภคสงผลใหธุรกิจคาปลีกออนไลนเติบโตข้ึน 

มูลคาของการคาปลีกออนไลนในจีนไทเป ระหวาง พ.ศ. 2561 – 2562 มีมูลคาประมาณ 6.3 และ 6.9 พันลาน

เหรียญสหรัฐตามลำดับ และมีมูลคาเพิ ่มขึ้นถึง 8.3 พันลานเหรียญสหรัฐใน พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนชวงที่เกิด

สถานการณ COVID-19 โดยสินคาที่มีการซื้อผานระบบออนไลนมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก เสื้อผาและรองเทา 
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เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑเสริมความงามและดูแลสุขภาพ ขณะเดียวกันกลุมสินคาอาหารและเครื่องดื่ม

มีการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในชวงสถานการณ COVID-19 โดยผูบริโภคเกือบครึ่งหนึ่งมีการซื้ออาหารและ

เครื่องดื่มเปนประจำทุกเดือน ธุรกิจที่หันมาทำการคาปลีกออนไลนประกอบดวยผูประกอบการ MSME และ

รานคาที่มีแพลตฟอรม พาณิชยอิเล็กโทรนิกสอยูแลวที่นำสินคามาลดราคาเพื่อใหแพลตฟอรมยังคงมีการ

เคลื่อนไหว อยางไรก็ตาม กลุมรานคาขนาดเล็กยังคงตองเผชิญกับความทาทายในดานการขนสง เนื่องจากมี

การจัดการขนสงเอง ซึ่งทำใหมคีวามสามารถในการแขงขันนอยกวาผูลงทุนรายใหญที่ไดมีการลงทุนสรางระบบ

หวงโซการคาปลีกออนไลนอยางครบวงจร  

ธุรกิจท่ีใหความสำคัญกับส่ิงแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล  

สืบเนื่องจากการหันมาใหความสำคัญในการจัดการสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศจาก

ปญหาสิ่งแวดลอมและสภาพอากาศที่แปรปรวนทั่วโลกนั้น ธุรกิจภายในจีนไทเปเองก็ไดเริ่มใหความสำคัญกับ

การทำธุรกิจเชิงยั่งยืน และโดยใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG มากขึ้น แมวา

เมื่อเทียบกับการลงทุนแบบดั้งเดิม สัดสวนของการลงทุนใน ESG ในประเทศจะมีเพียงรอยละ 2 เทานั้น แต

เมื่อพิจารณาสัดสวนกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันจะพบวาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จีนไทเปมีสัดสวนการ

ลงทุนใน ESG สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย (ภาพที่ 6) โดยจากการสำรวจพบวาผูบริหารบริษัทในจีนไทเปรอยละ 

90 ไดเริ่มหรือมีแผนที่จะเริ่มปรับธุรกิจใหมีรูปแบบความยั่งยืนของ ESG โดยเชื่อมั่นวาจะเปนสิ่งที่ชวยดึงดูด

การลงทุนและเพ่ิมอำนาจการแขงขันใหแกธุจกิจ เนื่องจากเปนประเด็นท่ีไดรับความสนใจจากนักลงทุนท่ัวโลก 

นอกจากนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงิน ไดเสนอแผนการพัฒนาอยางยั่งยืน (Three-Year 

"Corporate Governance 3.0 - Sustainable Development Roadmap") เพื ่อส งเสร ิมให เก ิดการเรง

พัฒนาธุรกิจในประเทศที่มีการดำเนินกิจการเชิงยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ใหหนวยธุรกิจมีความพรอมและ

แผนการรับมือและการฟนตัวของเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตในป พ.ศ. 2563 อีกดวย  

ภาพที่ 7.6: สัดสวนการลงทุนใน ESG ในภูมิภาคเอเชีย 

ที่มา: Fitch Ratings, Lipper for Investment Management (2020) 
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สาธารณรัฐจีน 

สถานการณระดับมหภาค สถานการณระดับจุลภาค 

 การเปลี่ยนผานสูความเปนดิจิทัล  

 สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง  

 สงเสริมการลงทุนภายในประเทศ  

 

แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค  

 การซื้อสินคาออนไลน  

 การบริโภคแบบใสใจสุขภาพ  

แนวโนมธุรกิจและอุตสาหกรรม  

 ธุรกิจที่มีความสามารถในการรับมือและฟน

ตัวจากภาวะวิกฤติ  

 ธุรกิจที่ขับเคลื่อนดวยดิจิทัล 

 การคาปลีกออนไลน  

 สิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล 

 

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมเติบโตและทรุดตัว 

เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของธุรกิจรายสาขา ในป พ.ศ. 2563 พบวา สาขาเกษตรกรรม 

เหมืองแร การบริการมีแนวโนมเติบโตขึ้น และการผลิต โดยมีมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 0.27 0.24 

0.09 และ 0.01 ตามลำดับ ในขณะที่สาขาการขนสง การกอสราง การบริหารราชการ และสาธารณูปโภคมี

มูลคาทางเศรษฐกิจลดลงรอยละ 0.88 0.14 0.06 0.04 ตามลำดับ อยางไรก็ตาม อุตสากรรมที่มีภาวะถดถอย

สวนใหญเปนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่ไมเกี่ยวของกับเทคโนโลยี ไมวาจะเปน สาขาการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ

จากเหล็ก พลาสติกและยาง เครื่องจักรกล สาขาปโตรเคมี สิ่งทอ และสาขาบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

บริการโรงแรมและอาหาร โดยแมวาจะมีระดับอัตราการจางงานสูงขึ้นเปนรอยละ 3.77 ก็ไมไดสะทอนถึงทิศ

ทางการเติบโตที ่ดีขึ้น เนื่องจากแรงงานสวนใหญเปนแรงงานในอุตสาหกรรมดั้งเดิมเหลานี้ และมีแรงงาน

จำนวนมากที่ถูกพักงานโดยไมไดรับคาจางนั่นเอง จากขอมูลดังกลาว สามารถสรุปอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมจะ

เติบโตและทรุดตัวเร็วที่สุดเมื่อพิจารณาจากมูลคาทางเศรษฐกิจไดดังแสดงในตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7.7 อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตและทรุดตัวในจีนไทเป 

อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็ว อุตสาหกรรมที่ทรุดตัวเร็ว 

1. เกษตรกรรม  1. การขนสง  

2. เหมืองแร  2. การกอสราง  

3. การบริการ  3. การบริหารราชการ  

4. การผลิต  4. สาธารณูปโภค  

แหลงที่มา: รวบรวมและวิเคราะหโดยทีมท่ีปรึกษามูลนิธิคีนันแหงเอเซีย (2564) 

 


