
พมิพช์นก  วอนขอพร 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

18 กนัยำยน 2562

ทศิทำงกำรค้ำและกระแสเศรษฐกจิโลก



1. แนวโนม้ทศิทำงกำรค้ำและกระแสกำรเปล ีย่นแปลงสมยัใหม่

2. เศรษฐกจิยุคใหม่ท ีต่อบโจทย์กำรเปล ีย่นแปลง

3. กำรเตรยีมควำมพร้อมสู่เศรษฐกจิยุคใหม่

4. แนวทำงกำรพฒันำสู่เศรษฐกจิยุคใหม่ของกระทรวงพำณชิย์ 

ประเด็น

การน าเสนอ



1. แนวโน้มทิศทางการค้า

และกระแสการเปล่ียนแปลงสมัยใหม่















2. เศรษฐกจิยุคใหมท่ ีต่อบโจทย์กำรเปล ีย่นแปลง





ขยายตวั 3.5%

สดัสว่นประมาณ 60% ของ GDP



3. กำรเตรยีมควำมพร้อมสู่เศรษฐกจิยุคใหม่









4. แนวทำงกำรพฒันำสู่เศรษฐกจิยุคใหม่

ของกระทรวงพำณชิย์ 



การด าเนนิงานของกระทรวงพาณชิย์

จดัท าแผน

แมบ่ท 

MOC 

Big Data 

Roadmap

การบรหิารจดัการ

สนิคา้เกษตร 

(Policy 

Dashboard 

Agricultural 

Products)

โครงการ

ศึกษาและ

พฒันาระบบ

ตน้แบบ 

Blockchain 

กบั 

Traceability 

มาตรฐานขา้ว

อนิทรีย์

การศึกษาและขอ้เสนอแนะเชงิยุทธศาสตร์

ส าหรบั 5 กลุม่สนิคา้/บรกิาร

1. เศรษฐกิจชวีภาพ (Bio Economy)

2. เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular  

Economy)

3. เศรษฐกิจดจิทิลั (Digital Content)

4. โลจสิติกสเ์พ่ือการคา้ (Trade 

Logistics)

5. กลุม่ Big Data

การศึกษาและขอ้เสนอแนะเชงิยุทธศาสตร์

ส าหรบั 5 กลุม่สนิคา้/บรกิาร

1. เศรษฐกิจชวีภาพ (Bio Economy)

2. เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular  

Economy)

3. เศรษฐกิจดจิทิลั (Digital Content)

4. โลจสิติกสเ์พ่ือการคา้ (Trade 

Logistics)

5. กลุม่ Big Data



BIOECONOMY หรอื เศรษฐกจิชวีภำพ คอือะไร

G C

B
เศรษฐกจิชวีภำพ (Bio Economy)

เทคโนโลย ีนวตักรรมสร้ำงมูลค่ำเพ ิม่แก่ทรพัยำกร

เพ ือ่ควำมย ัง่ยนื

เศรษฐกจิหมุนเวยีน
(Circular Economy)

ค ำนงึถงึกำรใชว้สัดุและผลติภณั์์

ใหห้มุนเวยีน และเกดิประสทิธภิำพ

เศรษฐกจิสเีขยีว 
(Green Economy)
ค ำนงึถงึส ิง่แวดลอ้ม

และอนุรกัษ์ธรรมชำติ

เศรษฐกจิชวีภำพเช ือ่มโยงกบัเศรษฐกจิสเีขยีวและเศรษฐกจิหมุนเวยีน



SWOT อุตสำหกรรมเศรษฐกจิชวีภำพของไทย กลุม่อำหำร

STRENGTHS WEAKENESSES OPPORTUNITIES THREATS

• ไทยมีภูมิศาสตรแ์ละ

ทรพัยากรธรรมชาตเิหมาะสม

ส าหรบัการผลิตและตอ่ยอดเพ่ิม

มูลคา่

• ไทยผลิตอาหารไดเ้พียงพอกบัการ

บรโิภคและสง่ออกได ้

• เป็นแหลง่อุตสาหกรรมแปรรูป

สนิคา้เกษตร

• ประสทิธิภาพการผลิตไม่

แน่นอนเพราะขาดองค์

ความรูแ้ละเงินทุนเพ่ือเพ่ิม

มูลคา่

• ตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยี

ตา่งชาตทิ าใหต้น้ทุนสูง

• ขาดการวจิยัและพฒันาเชงิ

พาณิชย์

• กระแสการรกัษาสิง่แวดลอ้มมี

มากขึ้น

• พืช สตัว ์น ามาทดแทนอาหาร

เป็นทางเลือกทีมี่มากข้ึน

• ทรพัยากรชวีภาพและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน สามารถสรา้งมูลคา่เพ่ิม

ได ้

• ราคาสินคา้เกษตรผนัผวนตอ่

เศรษฐกิจโลก

• ภยัธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลง

ทางภูมิภาคอากาศ เป็นความเสีย่ง

ตอ่ผลผลิตทางการเกษตร

• กฎระเบียบ มาตรการตา่งๆ ยงั

เป็นอุปสรรคทางการคา้



SWOT อุตสำหกรรมชวีภำพของไทย กลุม่ไม่ใช่อำหำร

STRENGTHS WEAKENESSES OPPORTUNITIES THREATS

• มีความหลากหลายทาง

ชวีภาพดา้นวตัถุดบิ 

เทคโนโลยี และความพรอ้ม

ในการน าไปตอ่ยอด

• โครงสรา้งพ้ืนฐานด ีมี

นกัวทิยาศาสตรแ์ละ

หอ้งปฏิบตักิาร

• อุตสาหกรรมตอ่เน่ือง

ขยายตวั

• น านวตักรรมมาใชใ้นเชงิ

พาณิชยน์อ้ย

• การลงทุนดา้น

เทคโนโลยีชวีภาพมีไมม่าก

• ผูบ้รโิภคบางกลุม่ยงัไม่

ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมมมา

ใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้ม

• Startup เขา้สูต่ลาดไมไ่ด ้

• มีฐานทรพัยากรหลากหลาย 

สามารถตอ่ยอดกบัเทคโนโลยี

เป็นผลิตภณัฑเ์ชงิภาณิชยไ์ด ้

• สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุน

ในอุตสาหกรรมฐานชวีภาพมาก

ขึ้นได ้

• ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ

มีแนวโนม้เนน้การบรโิภคทีเ่ป็น

มิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

• ราคาสินคา้เกษตรผนัผวนตอ่

เศรษฐกิจโลก

• การชะลอการซื้อขายของประเทศ 

คูค่า้

• ภยัธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศสง่ผลตอ่

ผลผลิต

• กฎระเบียบ มาตรการตา่งๆ ยงั

เป็นอุปสรรคทางการคา้



SWOT อุตสำหกรรมชวีภำพของไทย กลุม่พลงังำนชวีภำพ

STRENGTHS WEAKENESSES OPPORTUNITIES THREATS

• มีศกัยภาพการผลิตเอทานอล 

อนัดบั 8 ของโลก และการ

ผลิตไบโอดีเซลจากปาลม์น า้มนั

• มีศกัยภาพจากแหลง่ชวีมวล

สว่นใหญจ่ากวสัดุเหลือทิ้งจาก

ภาคเกษตรกรรม

• มีความพรอ้มดา้นวตัถุดิบ และ

ตลอดหว่งโซก่ารผลิต ตอ่ยอด

เชงิธุรกิจได ้

• พลงังานทดแทนแตล่ะชนิดมี

ขอ้จ ากดั

• ยงัขาดนโยบายดา้นสทิธิ

ประโยชน/์การลดหยอ่นหากมี

การใชพ้ลงังานชวีภาพ

• ระบบการขนสง่และแปรรูป 

ชวีมวลในพ้ืนทีห่า่งไกลยงัขาด

ประสทิธิภาพ

• ผูบ้รโิภคยงัไมใ่หค้วามส าคญั

• หลายประเทศในอาเซยีนสนใจใน

พลงังานทางเลือกมากขึ้น

• ไทยมีความพรอ้มในการด าเนิน

ธุรกิจอุตสาหกรรมชวีมวล

มากกวา่ประเทศในอาเซยีน

• สหภาพยุโรปยกเลิกการน าเขา้

น า้มนัปาลม์จากไทย ดงันัน้ ไทย

จงึควรปรบัเป็นโอกาสการ

สง่ออกพลงังานชวีมวล

• ราคาสินคา้เกษตรผนัผวนตอ่

เศรษฐกิจโลก

• การชะลอการซื้อขายของประเทศ 

คูค่า้

• ภยัธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศสง่ผลตอ่

ผลผลิต

• กฎระเบียบ มาตรการตา่งๆ ยงั

เป็นอุปสรรคทางการคา้



เป้าหมาย : ผลกัดนัใหไ้ทยเป็นอตุสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio-Hub)

และเป็นผูน้ าดา้นการผลติและการคา้อาหารโลก

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

1

2

3

4

• การผลกัดนัเทคโนโลยแีละนวตักรรม การตอ่ยอด แปรรูป และเพ่ิมมูลคา่

สนิคา้ สูก่ารประกอบธุรกิจเชงิพาณิชย์

ขอ้เสนอ : ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจชวีภาพ

• การพฒันาเศรษฐกิจการคา้ภายในประเทศใหเ้ขม้แข็ง ดว้ยการลดตน้ทุน

การผลติและการบรรเทาปัญหาผลผลติลน้ตลาดและราคาตกต า่

• การเชือ่มโยงผูป้ระกอบการไทยกบัการคา้โลก ดว้ยการสง่เสรมิการสง่ออก 

ขยายตลาดสนิคา้และธุรกจิบรกิารของไทยในตลาดโลก

• การปรบัปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ

วิสยัทศัน:์ 

เศรษฐกจิชีวภาพ

ขบัเคลือ่นไทยให้

เติบโตอย่างย ัง่ยนื



ระบบเศรษฐกจิแบบหมุนเวียน 

(Circular Economy) 

ออกแบบการผลิตสิง่ของใหส้ามารถน ามาใช ้

หมุนเวยีนได ้และเกิดผลกระทบทางลบ (negative 

externalities) ตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีสุ่ด

Resources
Design

Production/
Remanufacturing

Distribute

Consumption/ 
use/reuse/repairCollection

Recycling

Residual waste

Circular Economy

CIRCULAR ECONOMY หรอื เศรษฐกจิหมุนเวยีน คอือะไร



1.ออกแบบไม่ใหเ้หลอืท้ิงและเป็นมลพษิ

- การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์

ตัง้แตเ่ริม่ โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้ม

- การบรหิารจดัการสนิคา้และบรกิารที่

ไมใ่หเ้กิดผลมลพิษ

2.เปลีย่นรปูแบบการบรโิภค

- เปล่ียนพฤตกิรรมการบรโิภค

ใชห้ลกั 5R

- เปล่ียนจาก “ผูบ้รโิภค” เป็น 

“ผูใ้ชบ้รกิาร”

3.ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศน์

- ปรบัเปล่ียนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ทีส่ง่ผลเสยีใหก้บัสิง่แวดลอ้ม

- ใชพ้ลงังานสะอาด และทีน่ ากลบัมา

ใหใ้หมไ่ด ้แทนพลงังานจากถ่านหิน 

และฟอสซลิ

การขบัเคลือ่นสู่เศรษฐกจิหมุนเวียน



• รฐับาลมีนโยบายสง่แสรมิ

เศรษฐกิจหมุนเวยีน

• ภาคเอกชนตอบรบัการ

ด าเนินการ

• มีภาคเีครอืขา่ยทีร่ว่มกนั

ด าเนินการ

SWOT

• ประชาชนยงัไมเ่ขา้ใจหลกัการ

เศรษฐกิจหมุนเวยีนท าใหข้าดการ

มีสว่นรว่ม

• พฤตกิรรมผูบ้รโิภคยงัคงเป็น

แบบเดมิ

• เศรษฐกิจของไทยยงัเป็นแบบ 

Linear Economy

• มีสว่นสนบัสนุนใหไ้ทยบรรลุ SDGs

• เกิดตลาดใหม ่ๆ เพ่ือผลิตสนิคา้และ

บรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการทีจ่ะเกิดขึ้น

ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน
• ขาดเทคโนโลยีทีท่นัสมยั

• ยงัไมม่ีกฎหมายชว่ยผลกัดนั



ดา้นเศรษฐกิจ

และการคา้

ดา้นการบรหิาร

จดัการภาครฐั

ดา้นสงัคม

ขอ้เสนอ : ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจหมุนเวียน

1. ผลกัดนัใหม้ีกฎหมายสง่เสรมิระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน

2. สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการพฒันานวตักรรมการผลิต

3. สือ่สารใหเ้กิดความเขา้ใจในเรื่องการด าเนินเศรษฐกิจหมุนเวยีน จากตวัอยา่งตา่งประเทศ

4. ก าหนดสนิคา้หรอืบรกิารใหน้ ารอ่งในระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน

5. สง่เสรมิธุรกิจเพ่ือสงัคม

6. สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมการลดใชท้รพัยากร และลดการสรา้งขยะ

7. เพ่ิมเงินในกองทุนทที าหนา้ทีด่า้นรกัษาสิง่แวดลอ้ม

8. มีบทบาทในเวท ีCLMVT ในการเป็นผูน้ าดา้นการน าเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาใช ้

1. จดัท าตวัชี้วดัและประเมินผลการด าเนินงานในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวยีนของประเทศ 

2. สนบัสนุนใหม้ีการด าเนินโครงการโครงสรา้งพ้ืนฐานของการจดัเก็บขยะ 

3. เริม่ตน้ด าเนินโครงการจดัซื้อจดัจา้งสเีขียว (Green Procurement) 

1. สนบัสนุนใหเ้กิดการเปลี่ยนพฤตกิรรมของผูผ้ลิตและผูบ้รโิภค

2. พิจารณาจดัแคมเปญรณรงคก์ารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนเพ่ือเตรียมความพรอ้มสูเ่ศรษฐกิจหมุนเวยีน

3. จดัใหมี้การด าเนินรายการทางทวี ีชอ่งทางออนไลน ์แอปพลิเคช ัน่ หรอืจดัพ้ืนทีส่าธารณะในลกัษณะ Co-working space









ขอ้เสนอ : ยุทธศาสตรด์ิจทิลัคอนเทนต์

(แอนเิมช ัน่ เกม คาแรคเตอร ์ภาพยนตร)์

❑การปรบัปรงุ พฒันากฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้ก าหนด และระบบท่ีเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิบรกิาร

ดจิทิลัคอนเทนต ์เชน่ พฒันากฎหมายและปรบัปรุงกระบวนการดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา 

ลดปัญหาอุปสรรคทีข่ดัขวางการพฒันาธุรกิจบรกิารดจิทิลัคอนเทนต์

❑การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็แก่ธุรกจิบรกิารดจิทิลัคอนเทนต ์เชน่ พฒันาศกัยภาพให้

ธุรกิจไทยแขง่ขนัได ้สรา้งความรว่มมอืในประเทศระหวา่งกลุม่คลสัเตอรด์จิติลัคอนเทนต์

❑การส่งเสรมิการคา้และการลงทุนธุรกจิบรกิารดจิทิลัคอนเทนตใ์นต่างประเทศ เชน่ ผลกัดนั

การสง่ออกบรกิารดจิทิลัคอนเทนตข์องไทยไปตา่งประเทศ สรา้งเครือข่ายในตา่งประเทศ 

เจรจาลดอุปสรรคทางการคา้ 

❑การพฒันาปัจจยัสนบัสนุนอืน่ๆ ในดา้นดจิทิลัคอนเทนต ์เชน่ การบูรณาการระหวา่ง

หน่วยงานในการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั การพฒันาตน้ทุนทางวฒันธรรม 



โลจสิติกสก์ารคา้ (Trade Logistics)

โลจสิติกสก์ารคา้ (Trade Logistics) คอื การจดัการระบบหรอืบรกิารทีเ่ก่ียวขอ้งกบักระบวนการโลจสิติกส์

ตัง้แตก่ารไหลของสนิคา้และบรกิารจากตน้น า้ไปยงัปลายน า้ อยา่งมีประสทิธิภาพ ทนัเวลา และตน้ทุนเหมาะสม 

สง่ผลตอ่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของสนิคา้และบริการของประเทศ รวมทัง้ท าใหมู้ลคา่การคา้ทัง้ในและ

ตา่งประเทศขยายตวัก่อใหเ้กิดการเตบิโตของเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิติกส์ (AVIATION AND LOGISTICS) เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต 

(New S-curve) โลจสิติกสเ์ป็นหน่ึงในกลไกส าคญัของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจทีจ่ะชว่ยปรบัเปลี่ยน

โครงสรา้งเศรษฐกิจ และยกระดบัรายไดข้องประเทศใหก้า้วสูก่ารเป็นประเทศทีมี่รายไดสู้ง



Text 

Here !

ความตรงต่อเวลา

คะแนน 3.81

พธีิศลุกากร

คะแนน 3.14 

โครงสรา้งพื้นฐาน

คะแนน 3.14

การเตรียมการ

ขนส่งระหว่างประเทศ

คะแนน 3.46 

สมรรถนะผูใ้หบ้ริการ

โลจสิติกสภ์าครฐั/ธุรกิจ

คะแนน 3.41

ระบบการติดตาม

และตรวจสอบ

คะแนน 3.47

ปี 2561 คะแนน LPI ของประเทศไทยคือ 3.41 อยู่อนัดบัท่ี 32 จาก 160 ประเทศทัว่โลก และเป็นอนัดบั 2 ของอาเซยีน

เม่ือเปรยีบเทยีบตลอดชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา 

ไม่เปลีย่นแปลง จากเดมิมากนกั

ปัจจยั ดา้นโลจสิตกิสท์ีไ่ทยมีคะแนนดอ้ยกวา่ประเทศอืน่อยา่งชดัเจน คอื

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบศลุกากร 

ดชันชีี้วดัขดีความสามารถโลจสิติกส ์(Logistics Performance Index : LPI)



SWOT โลจสิตกิส์ไทย

STRENGTHS WEAKENESSES OPPORTUNITIES THREATS
• ทีต่ ัง้ทางภูมิศาสตรอ์ยูใ่จ
กลางภูมิภาคอนิโดจนี และ

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

• มีความพรอ้มดา้น
โครงสรา้งพ้ืนฐานและ

เครอืขา่ยถนนทีมี่

ประสทิธิภาพ เชือ่มตอ่ไป

ยงัประเทศเพ่ือนบา้น

• กฎระเบียบ และการก าหนด
นิยามทีย่งัไมมี่ความชดัเจน 

อาท ิพ.ร.บ. ศุลกากร 2560 

ไมก่ าหนดนิยามผู ้

ใหบ้รกิารโลจสิติกส์ สง่ผล

ดา้นการจดัสรรงบประมาณ

• ตน้ทุนและภาษีมูลคา่เพ่ิม    
ผูส้ง่ออกรบัภาระ VAT 7% 

และการขอคนื VAT ยุง่ยาก

• ขาดเงินทุนและเทคโนโลยี 
รวมทัง้เครอืขา่ยทัง้ในและ

ตา่งประเทศ

• การเติบโตของเศรษฐกิจการคา้
ระหวา่งประเทศภูมิภาคเอเชยี

• โครงการและนโยบายจาก
ภาครฐั อาท ิEEC

• การเติบโตของ E-Commerce

• หลายประเทศมุง่เป็น Logistics Hub

• สภาพการจราจรทีค่บัค ัง่
• การพ่ึงพาการน าเขา้พลงังาน
• ลูกคา้มีความตอ้งการบรกิารทีด่ขีึ้น 
ในขณะทีต่อ้งการคา่บรกิารที่ถูกลง



ขอ้เสนอ: ยุทธศาสตรโ์ลจสิติกสก์ารคา้ 

การพฒันาระบบโลจสิติกสเ์ชงินโยบาย 

มีหน่วยงานเจา้ภาพหลกัทีด่แูลรบัผดิชอบเรือ่งการพฒันาโลจสิตกิสก์ารคา้

การพฒันากระบวนการโลจสิติกสใ์นรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Logistics) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัให ้

ผูป้ระกอบการไทย

ลดการผูกขาดขอวภาครฐั/เอกชน

สนบัสนุนใหเ้กิดโลจสิติกสส์ตารท์อพั (Logistics Startup)

สนบัสนุนความรว่มมือระหวา่งประเทศ เพ่ือเปิดและเชือ่มโยงเสน้ทาง 

การพฒันาระบบโลจสิติกสภ์าคเอกชน 

การสง่เสริมรายใหญ ่: ผลกัดนัการออกสูต่ลาดตา่งประเทศ เชือ่มโยงผูป้ระกอบการศกัยภาพเขา้สูห่ว่งโซต่ลาด e-

Commerce ผา่นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ตา่งๆ เชน่ Thaitrade.com 

การสง่เสริมรายยอ่ย : สง่เสริมความรูใ้นการยกระดบัธุรกิจไปสู ่e-logistics ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภูมิภาค การเปิดให ้

เขา้ถึง platform/software บรกิารจดัการดา้น e-Logistics ใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ยสามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้และสง่เสริม

ความรว่มมือระหวา่งผูป้ระกอบการรายใหญแ่ละรายยอ่ยใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากการเตบิโต



MOC Big Data Roadmap
แผนแม่บทการขบัเคล่ือนยทุธศาสตรก์ระทรวงพาณิชยด้์วยข้อมลูขนาดใหญ่

Big Data คืออะไร? พาณิชยจ์ะใช้ประโยชน์จาก Big Data อย่างไร

กระทรวงพาณิชยม์ุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในดา้นการใช้
ขอ้มลูขนาดใหญ่มาใชเ้พื่อการตดัสนิใจเชงินโยบายอย่าง

ชาญฉลาด สรา้งสรรคท์นัการณ์ และเชื่อมโยง
(Intelligent, Innovative, In-Time, Integrated)



Thank you


