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ปัจจัยสําคัญ 4 เรื่อง ท้าทายโลกในปี 2020 

 ผมขอถือโอกาสอวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2020 นี้ ขอให้มี
ความสุข มีสุขภาพท่ีดี ทุกๆท่าน 
 การเขียนของผมคงจะท้าทายมกขึ้น เพราะเขียนมาเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบัน มีนักเขียน
รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาช่วยเติมเต็มอีกมากมาย ดีใจท่ีบทความยังมีคุณค่าต่อผู้อ่านอยู่เสมอ ดูได้
จากการตอบรับจากผู้อ่านหลายๆกลุ่ม 
 ขอขอบคุณผู้อ่านหลายท่านให้กําลังใจผมเสมอ ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าได้ทําประโยชน์ต่อ
สังคมในการนําประสบการณ์ท่ีสะสมมาแบ่งปันกัน 
 ในแต่ละปีผ่านไปรวดเร็วมาก ยิ่งอายุมาก รู้สึกยิ่งผ่านไปเร็วยิ่งขึ้น แต่ตราบใดท่ียังติดตาม
ข่าวสารอย่างต่อเนื่องให้วิเคราะห์และมีเวทีให้สื่อสารก็ควรจะแบ่งปันกัน เพราะแต่ละคนมี
ประสบการณ์แตกต่างกันไป  
 การเลือกหัวข้อของผมแต่ละคร้ังยากขึ้น ผมจะพูดถึงกิจกรรมของตัวเองน้อยลงเพราะ
ผู้อ่านอาจจะทราบมาแล้ว แต่เร่ืองการพัฒนาคนสําคัญมาก จะเน้นเร่ืองใหญ่ๆของสังคมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ผมนําเร่ืองท่ีคิดอยู่มาแบ่งปันให้ผู้อ่านได้นําไปคิด ได้ไปปรึกษา
วิเคราะห์กับเพื่อนฝูง เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมของการเรียนรู้ 
 สัปดาห์นี้เนื่องจากจะตีพิมพ์ก่อนปีใหม่ จึงเลือก 4 เร่ืองท่ีมีความสําคัญต่อโลกของเราและ
อาจหมายถึงความสําคัญต่อคนไทยด้วย 
 เร่ืองแรกจะเกิดขึ้น แน่ๆคือการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐ เวลาผ่านไปรวดเร็ว 3 ปี ปี 
2016 มีการเลือกต้ังคร้ังสุดท้าย เดือนพฤศจิกายน ปี 2020 จะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีอีก
คร้ัง 
 ใน 3 ปี ท่ีผ่านมาความเป็นผู้นําของทรัมป์ท่ีไม่เหมือนใคร วิธีการทํางานท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
บุคลิกหรือการโกหกซึ่งๆหน้าในเร่ืองต่างๆ ถ้าใครติดตามจะเห็นว่าเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดี หยาบ
คาย ไม่มีมารยาท แต่ทรัมป์ก็ไม่แคร์ 

ฉบับวันเสาร์ท่ี 28 ธันวาคม 2562 (หน้า 5) 
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 แต่กลุ่มการเมืองในสหรัฐฯ ยังสนับสนุนเขาอยู่ เป็นท่ีมาของคําว่า ฐานเสียงการเมือง คือ
ไม่ต้องมีมาก แต่มีฐานเสียงการเมืองท่ีม่ันคงก็พอเพียง ไม่เปลี่ยนไปตามกระแส บุคคลเหล่านี้
ประกอบไปด้วย 
1.ผิวขาว การศึกษาไม่สูง 
2. ผู้เคยมีงานทําท่ีดี แต่ตอนหลังๆ มีเทคโนโลยีทําให้ตกงาน 
3. ไม่ชอบนโยบาย เปิดโอกาสให้ชาติอื่นอพยพเข้ามาในสหรัฐ ท้ังถูกหรือผิดกฎหมาย 
4. ฐานเสียงการเมืองของทรัมป์ในรัฐท่ีสําคัญ คือ โอไฮโอ (Ohio),มิชิแกน (Michigan), ไมอาม่ี 
Miami, เพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) 
5. เกลียดการค้าเสรีหรือระบบโลกาภิวัตน์ เพราะทําให้ฐานเสียงของเขาเสียเปรียบ ไม่ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นการเมืองยุคทรัมป์จะเน้นท่ีฐานเสียง อาจจะมีแค่ 40 % ของประชากรทั้งประเทศ แต่เป็น
ฐานเสียงท่ีแน่น และรับข้อมูลข้างเดียวโดยไม่เป็นกลาง เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ในอนาคตท้ังใน
สหรัฐและในประเทศอื่นๆ ไม่ว่าทรัมป์จะทําผิดหรือถูก คะแนนนิยมก็ไม่ตก 
 ถ้าจะเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็คล้ายกับฐานเสียงของประชาธิปัตย์ในอดีตท่ีภาคใต้หรือ 
กทม. แต่ปัจจุบันก็เร่ิมเปล่ียนไป หรือพรรคคุณทักษิณฐานเสียงท่ีภาคอีสานหรือภาคเหนือ การ
เลือกต้ังคร้ังนี้ก็เร่ิมลดลง แต่ของทรัมป์ยังแน่นหนาอยู่ 
 ท่ีอเมริกาฐานเสียงของทรัมป์ยังแน่นเพราะวิธีการพูด วิธีการใช้สื่อของทรัมป์ และ
วิธีการใช้โซเชียลมีเดีย Social Media ยังส่งไปสู่ฐานเสียงเหล่านี้  
 ส่วนใครจะมีแข่งกับทรัมป์ในนามพรรคเดโมแครต ซึ่งมีตัวเก็ง เช่น 
1. โจ ไบเดน (JOE BIDEN) 
2. เบอร์นี แซนเดอร์” (BERNIE SANDERS) 
3. เอลิซาเบธ วอร์เรน” (Elizabeth Warren) 
4. พีท บุตอาเจจ (Pete Buttigieg) 
 ดังท่ีผมได้เขียนถึงเขาไปแล้วว่า Buttigieg ยังติดอยู่ 1 ใน  4 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคาดไม่ถึงเพราะ
เขาเป็นนักการเมืองอายุน้อยแค่ 37 ปี คู่แข่งอื่นอายุเกิน 70 ทุกคน แต่มีอีกคนหนึ่งท่ีน่าจะพูดถึง 
คือ แอนดรูว์ หยาง (Andrew Yang) เป็นอเมริกันเชื้อสายจีนไต้หวัน อายุแค่ 44 ปี ยังติดอยู่
อันดับต้นๆ เป็นคนรุ่นใหม่ มีอาชีพเป็นทนาย ทํางานทางด้าน NGO คือพัฒนาประกอบการให้
กลุ่มคนท่ียังขาดโอกาส นับเป็นผู้สมัครระดับประธานาธิบดีคนแรกท่ีมาจากเชื้อสายจีน 
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 ผมติดตามอ่านประวัติของ แอนดรูว์ แยง เห็นว่าน่าสนใจติดตามอีกคนหนึ่ง เพราะหน้า
เขาเป็นคนเอเชียมาก และมีวิธีนําเสนอท่ีถูกใจคนอเมริกันพอสมควร 
 การเลือกต้ัง 2020 ยังไม่มีการคาดเดาได้ว่าใครชนะ แต่ท่ีแน่ๆคือคงจะสูสีกันมาก  เพราะ
พรรคเดโมแครตเองต้องสู้เพราะยุคทรัมป์ได้สร้างปัญหาไว้มากมาย 
 ท่ีสําคัญคือผลกระทบต่อโลก เพราะถ้าทรัมป์ชนะ ทําให้โลกปั่นป่วนต่อไปและเสี่ยงมาก 
 สําหรับผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากการที่ติดตามการเมืองว่า การเมืองเป็นสิ่งท่ีไม่มีอะไร
แน่นอนและต้องระมัดระวัง การสร้างกระแสทางการเมืองน่ากลัว เพราะถ้าประชาชนขาดความ
เข้าใจและวิเคราะห์ไม่เป็น ผลกระทบทางลบจะเกิดขึ้น เช่น สมัยฮิตเลอร์ในอดีต เคยได้รับความ
นิยมอย่างมาก แต่เข้าสู่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทําให้โลกเสียหายอย่างมาก การศึกษาผู้นําจาก
การเมือง จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างยิ่ง 
 ปัจจัยท่ี 2 ท่ีต้องเฝ้าติดตามในปี 2020 คือข้อตกลงการค้า รอบ 2 ระหว่างอเมริกากับจีน
ในระยะท่ี 1 จบแล้วในปีนี้ ซึ่งเน้นเฉพาะเร่ืองการหยุดการเพิ่มภาษีนําเข้าและการซื้อสินค้า
เพิ่มขึ้นของจีน ก็เป็นข้อตกลงท่ีสําคัญขั้นแรก 
 ซึ่งข้อตกลงขั้นท่ี 2 คงจะเกี่ยวกับปัจจัยทางเทคโนโลยี ซึ่งสหรัฐมองจีนว่าไม่ยุติธรรม 
 2.1 จีนชอบขโมยเทคโนโลยีของสหรัฐโดยไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ 
 2.2 รัฐบาลจีนมีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจจีนมากเกินไป จีนเก่งกว่าสหรัฐฯเร่ือง 5G  
สหรัฐฯจึงไม่ให้ธุรกิจของสหรัฐยุ่งกับ 5G ของจีน เกิดผลกระทบอย่างมากเพราะ 5G ของจีนใน
อดีตก็มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอย่าง Google  เพราะ Google เป็นส่วนหนึ่งของ Supply chain 
ห่วงโซ่อุปทาน ของ 5G (Huawei)  
 ปี 2020 ข้อตกลงการค้า ขั้นท่ี 2 คงจะยากขึ้นเพราะจีนคงไม่ยอมง่ายๆ ถ้าหากตกลงกัน
ได้ จะทําโลกมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เพราะท่ีผ่านมาส่งครามการค้าทําให้การค้าเสรีในโลกปั่นป่วนไป
หมด ซึ่งกระทบแม้กระท้ังประเทศไทย ทําให้มีอัตราการส่งออกท่ีติดลบตลอดท้ังปี 2019 
 เร่ืองท่ี 3 คือเร่ือง BREXIT ซึ่งจากชัยชนะถล่มทลายของพรรคของคุณ Boris Johnson 
ทําให้ BREXIT ประสบความสําเร็จในข้ันแรก คือผ่านกฎหมาย อนุญาตให้ออกจาก EU ภายใน
วันท่ี 31 มกราคม 2020 แต่ท่ีโลกและคนไทยควรพิจารณาต่อไปก็คือภายในธันวาคม 2020 
สหราชอณาจักรจะต้องพิจารณารายละเอียดว่าจะออกแบบไหน ตกลงเร่ืองกฎระเบียบต่างๆกับ 
EU เช่น 
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 1. การค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับ EU และสหรัฐจะตกลงกันอย่างไร ซึ่งต้องใช้
เวลานาน 
 2. การเคลื่อนย้ายแรงงานของ EU ไปสหราชอาณาจักรและสหราชอาณาจักรมา EU จะมี
ข้อตกลงอย่างไร ซึ่งสําคัญมากๆ 
 3. เร่ืองกฎระเบียบ ต่างๆจะต้องทําใหม่ท้ังหมด ให้เสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2020 
 คาดว่าการเจรจาต้องใช้เวลา อาจจะมีเวลาไม่พอ ถ้าสําเร็จก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลก 
เพราะสหราชอาณาจักรก็จะกลายเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีอิสรภาพในการทําธุรกิจการค้าการลงทุน
มากข้ึนกับทุกๆชาติในโลก อาจจะหมายถึงกับสหรัฐฯและอาเซียนรวมท้ังไทยด้วย 
 สุดท้าย ปี 2020 ต้องดูเร่ืองความคืบหน้าของข้อตกลงภาวะโลกร้อนเพราะล้มเหลวในปี 
2019 ท่ีกรุงมาดริด จะมีการประชุมอีกรอบท่ีเมืองกลาสโกว์ ของสกอตแลนด์ ในปี 2020 หวังว่า
ประเทศต่างๆคงจะเห็นพ้องกันว่า ต้องช่วยกันดูแลเร่ืองภาวะโลกร้อน ไม่ใช่ต่างคน ต่างทํา 
ปัญหาก็คือ บางประเทศ เช่น สหรัฐฯผู้นํายังไม่เชื่อว่าโลกมีภาวะโลกร้อน ท้ังๆท่ีนักวิทยาศาสตร์
เกือบท้ังโลกยืนยันว่ามีภาวะโลกร้อน ปัญหาคงไม่ใช่วิทยาศาสตร์ น่าจะเป็นปัญหาการเมืองและ
ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าปี 2020 จึงต้องเอาชนะให้ได้ ผมคิดว่า ภาวะโลกร้อนในปี 2020 จะเป็น
ปัญหาท่ีทุกฝ่ายจะต้องเอาใจใส่มากข้ึน และคิดว่า คนรุ่นใหม่จะมีบทบาทมากข้ึน 
 

 
พีท บุตอาเจจ  

(Pete Buttigieg) 
แอนดรูว์ หยาง  

(Andrew Yang) 
 



5 

 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ องค์คณะมนตรีของเทพศิรินทร์นําคณะวิทยากรจาก 
Chira Academy และรุ่นพ่ีนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์จัดกิจกรรม  Debsirin Coaching and Mentoring Day ซึ่งมี
ผู้ปกครอง ครแูละนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
สมุทรปราการ 

 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สถาบันเสริมศกึษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ Chira Academy จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) "โครงการวิจัย 
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารคลังสนิค้า และโลจิสติกส์ทางการค้าของไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพรองรับการค้าและ
การลงทุนในยุค e-commerce" ซึ่งมีผู้เข้ารว่มประชุมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ผูแ้ทนสว่นราชการที่เก่ียวข้อง 
ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และคลังสินคา้สมัยใหม ่ผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้บริการด้านโลจิสติกส ์และคลังสินค้าสมัยใหม่  
รวมถึงผู้แทนภาควิชาการ ด้านเทคโนโลยีการจัดการคลังสนิค้าสมัยใหม่และด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
คลังสินค้า ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 
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