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เรื่อง ผลการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับ World Economic Forum   
เรียน    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี  

 
ด้วยกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอผลการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับ 

WEF เพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ก ากับการบริหารราชการ
กระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นชอบให้น าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

๑. เรื่องเดิม  

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
จัดประชุมหารือกับ WEF ในประเด็นด้านความสามารถทางการแข่งขันโดยรวม และการยกระดับมูลค่าและตลาด
สินค้าเกษตรและอาหาร   

๒. ข้อเท็จจริง  
รมว.พณ. ได้เดินทางไปสมาพันธ์รัฐสวิส ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 และ

ร่วมการประชุมหารือกับผู้แทนของ WEF เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมี Professor Klaus Schwab ผู้ก่อตั้งและ
ผู้บริหารของ WEF รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ของ WEF เข้าร่วมรวม 8 ท่าน ซึ่งการประชุมประกอบด้วย 3 หัวข้อ 
ได้แก่  

(1) จุดอ่อนในการประเมินและจัดอันดับของ WEF และแนวทางการยกระดับความสามารถ 
ทางการแข่งขันของไทย  

(2) ความร่วมมือเพ่ือยกระดับมูลค่าและตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
(3) การพัฒนาบทบาทของไทยในเวที WEF    

2.1 จุดอ่อนในการประเมินและจัดอันดับของ WEF และแนวทางการยกระดับ 
ความสามารถทางการแข่งขันของไทย 

2.1.1 จุดอ่อนในการประเมินและจัดอันดับ Competitiveness ของ WEF        
ประเด็นหารือ: ไทยให้ข้อสังเกตว่า ข้อมูล Hard Data ที่ WEF ใช้ในการประเมิน

อันดับสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ ทั้งในแง่ความครบถ้วน ความถูกต้องและความทันสมัย เพ่ือป้องกันความ
คลาดเคลื่อนในการประเมินอันดับ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนถนนที่ยังไม่ได้นับรวมจ านวนถนนในระดับท้องถิ่น 
กระบวนการจดทะเบียนธุรกิจที่มีการนับจ านวนวันคลาดเคลื่อนไป 20 วัน ความคืบหน้าในการพัฒนากฎหมายของไทย
ในช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งมีมากกว่า 170 ฉบับ และก าลังจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดีขึ้น ซึ่งหาก WEF 
ทราบข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจท าให้อันดับของไทยดีกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่ง WEF ได้ชี้แจงถึงข้อจ ากัดที่จ าเป็นต้องยึดถือข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้มาจากองค์การระหว่างประเทศ อาทิ World Bank และ UNESCO เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลจาก
ทุกประเทศได้   
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ในส่วนของข้อมูลจากการส ารวจความเห็นของผู้บริหารซึ่งครอบคลุมถึง 70% ของ
ตัวชี้วัดทั้งหมด  WEF ยอมรับว่าค าถามบางส่วนมีความคลุมเครือ และเป็นการเก็บแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์
เท่านั้น โดยให้สถาบันเครือข่ายในประเทศไทยเป็นผู้รวบรวม (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ) รวมทั้งยอมรับว่า
กลุ่มตัวอย่างยังมจี านวนจ ากัดมาก (ประมาณ 100 คน/ป)ี   

 ประเด็นทีจ่ะด าเนินการ:  
 ในการแก้ไขจุดอ่อนด้านข้อมูล Hard Data ไทยจะประสานงานหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพ่ือติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐไทยส่งไปยังองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะ World Bank ให้ครบถ้วนและถูกต้องทั้งเนื้อหาและภาษา รวมทั้งเพ่ิมการติดต่อและเผยแพร่
ความคืบหน้าในการพัฒนากฎหมายและมาตรการต่างๆ ให้มากขึ้น ตลอดจนเห็นควรก าหนดระยะเวลาในการปรับข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันของแต่ละหน่วยงานให้ใกล้เคียงกันด้วย ทั้งนี้ ไทยมคีณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (กพข.) ซึ่งมี สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ ที่สามารถด าเนินการในส่วนนี้ได้ ซึ่ง WEF และสถาบันในเครือข่าย
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือหากต้องการให้อธิบายค าถามหรือตัวชี้วัดต่างๆ  

 ในส่วนของการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร ไทยเห็นควรต้องเน้นย้ ากับ 
ภาคเอกชนถึงประโยชน์ต่อธุรกิจเองที่จะได้จากการตอบแบบสอบถามและอันดับความสามารถทางการแข่งขันที่ดีขึ้น 
โดยเอกชนต้องคัดเลือกและมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้/ความเข้าใจเพียงพอเป็นผู้ตอบ รวมถึงควรต้องเพ่ิมการรับรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ๆ ที่จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้อง ในขณะเดียวกัน ภาครัฐควรมีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการตอบแบบสอบถามด้วยการให้ข้อมูลหรือตอบข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ที่จะตอบแบบสอบถาม 
รวมทั้งพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนได้สื่อสารความต้องการและปัญหาอุปสรรคมาสู่ภาครัฐได้ (ประชารัฐ) นอกจากนี้ 
ไทยได้เสนอให้ WEF พิจารณาปรับปรุงวิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย อาทิ การเก็บข้อมูลแบบ Face-to-Face 
Interview ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะประสาน สศช. เพ่ือหารือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลต่อไป 

2.1.2 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อยกระดับ Competitiveness   
ประเด็นหารือ: ทีมงานด้านการประเมินความสามารถทางการแข่งขันของ WEF ได้ให้

ข้อเสนอแนะแนวทางยกระดับความสามารถในแต่ละด้าน รวมทั้งได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับการนโยบาย Thailand 4.0 และไทยเองก็อยู่ระหว่างการด าเนินการใน
หลายด้าน 

ประเด็นทีจ่ะด าเนินการ:  
 WEF เสนอให้เร่งพัฒนาคนและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในประเด็นต่างๆ  

1) คุณภาพของอุดมศึกษาและฝึกอบรม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการจัดการ  
2) การรับการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีผ่านการลงทุนจากต่างประเทศ  
3) ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการและภาคเอกชน 
4) การจัดซื้อสินค้าเทคโนโลยีของภาครัฐเพ่ือกระตุ้นให้เกิดสินค้านวัตกรรม  
5) การคุม้ครอง IP เพ่ือความเชื่อมั่นในการสร้างนวัตกรรมและดึงดูดการลงทุน  

 WEF เสนอให้ไทยพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับการอ านวยความสะดวกทาง 
การค้าและการลงทุน โดย WEF และ International Chamber of Commerce ได้ริเริ่มเครือข่าย Global 
Alliance for Trade Facilitation เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตาม WTO-Trade Facilitation Agreement ที่ไทยได้
เข้าเป็นภาคีเมื่อปี 2558 ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนในการน าเข้าและส่งออก รองรับการขยายการค้าระหว่าง
ประเทศและการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการค้าในภูมิภาค  
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  นอกจากนี้ ไทยควรแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายที่ WEF ตั้งขึ้น เพ่ือ 
พัฒนาระบบการค้าและการลงทุนรองรับบริบทอนาคต ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนมาก
ขึ้น ซึ่ง WEF ได้จัดตั้งกรอบการหารือและความร่วมมือ 15 ด้าน เพ่ือเป็นเวทใีนการยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ด้านต่างๆ อาทิ ระบบการค้าและการลงทุนของโลก เศรษฐกิจดิจิทัล  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ไทยควรมีส่วนร่วม
และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความรู้และความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับการปฏิรูปและแนวทางประชารัฐ
ของไทยอยู่แล้ว 

2.2 ความร่วมมือเพื่อยกระดับมูลค่าและตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
ประเด็นหารือ: รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า

เกษตรและยกระดับรายได้อย่างทั่วถึง โดยได้เริ่มผลักดันในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว ด้วยการจัดตั้งมูลนิธิและสถาบัน
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพ่ือสินค้าเกษตร ซ่ึงสอดรับกับโครงการ Grow Asia ภายใต้แนวคิด New Vision for 
Agriculture ของ WEF ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับรายได้ของเกษตรกร และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยได้ด าเนินการไปแล้วในภูมิภาคแอฟริกา และขยายโครงการมายังภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่ปี 2557 ซึ่ง 
WEF และเครือข่ายได้จัดตั้งเวทีการหารือ ระดมทุนความช่วยเหลือและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ตลอดห่วงโซ่
มูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ซึ่งประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน อาทิ กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ได้เข้าร่วม
โครงการนี้แล้ว  

ประเด็นทีจ่ะด าเนินการ:  
  จากความสนใจของไทย WEF จะประสานหน่วยงานที่ท าโครงการ Grow Asia  

และสถาบันในเครือข่าย (Knowledge Partners) ด้านการเกษตรและอาหาร ทั้งที่เป็นภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา/
วิชาการ รวมทั้งหารือผ่านกลุ่ม Transformation Leaders Network ของ WEF เพ่ือหาทางสนับสนุนไทยในการ
พัฒนานวัตกรรมและตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมสูง โดยเริ่มจากข้าว และ มันส าปะหลัง   

  ไทยเสนอให้ท าโครงการติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลก Commodity Price  
Fluctuation เพ่ือสนับสนุนนโยบายการใช้ข้อมูลตลาดน าการผลิต (Demand-driven Approach) ของรัฐบาล  

2.3 การเพิ่มบทบาทของไทยในเวที WEF   
ประเด็นหารือ: WEF เป็นเวทีที่ผสมผสานความคิดของผู้น าทั้งภาครัฐ เอกชน 

และวิชาการ มีบทบาทในการชี้น าทิศทางเศรษฐกิจของโลกและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น
เป็นล าดับ จนได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้มีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ โดยจัดประชุมทุกปี
ที่เมือง Davos และจัด Regional Conference ประมาณ 6-8 ครั้งต่อปี รวมถึงในภูมิภาคอาเซียน    

อย่างไรก็ดี ภาครัฐของไทยยังไม่มีการติดต่อกับ WEF อย่างเป็นทางการ ยกเว้น
แต่ไปร่วมประชุม WEF Leaders ที่เมือง Davos เป็นครั้งคราว มีเพียงบริษัทใหญ่ๆ บางรายที่ไปเข้าร่วมประชุมเป็น
ประจ า ท าให้บทบาทของไทยใน WEF ที่ผ่านมาค่อนข้างน้อยและจ ากัดโอกาสของไทยในการก าหนดทิศทางและการ
เชื่อมโยงการค้าและการผลิตในภูมิภาค รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญของ WEF  

ประเด็นที่จะด าเนินการ: WEF เสนอให้ไทยระบุประเด็นที่ไทยสนใจ และท า 
MOU ระหว่างกัน เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นทางการและใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ไทยเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทางนโยบายต่อประเด็นต่างๆ ในอนาคตที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
(The Way Forward / System Initiatives) น าไปสู่การผลักดันความร่วมมือในภูมิภาคและระดับโลกได้มากขึ้น โดย 
WEF ได้มีหนังสือเชิญให้ รมว. พณ. เข้าร่วมเป็น Trustee ในกลุ่ม Shaping the Future of Production ด้วย 
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3. ประเด็นที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

กระทรวงพาณิชย์ขอเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบผลการประชุมหารือระหว่าง
รมว.พณ. กับ WEF ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะด าเนินการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

 
      ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
(นางอภิรดี ตันตราภรณ์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
โทร. 0 2507 5859  
โทรสาร 0 2507 7007 


