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แนวนโยบายการค้าไทยและการค้าโลก 
------------------------------------- 

ข้อ 1 นโยบายการค้าโลกในอดีต และ ข้อ 2 แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหลังจากนี้ 

 วิวัฒนาการของนโยบายการค้าโลกตั้ งแต่อดีตถึ งปัจจุบัน เริ่ มตั้ งแต่ ยุคพาณิชย์นิยม 
(Mercantilism) ซึ่งเน้นการเอารัดเอาเปรียบทางการค้า กีดกันการน าเข้า เน้นการส่งออก ตามด้วยยุคการค้าต่าง
ตอบแทนที่มาพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งจะเน้นการผลิตตามความช านาญท าให้การกีดกันเริ่มลดลง 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงต่อมาหลังเกิดสงครามโลกสองครั้ง รูปแบบการค้าใหม่เริ่มท าให้บางประ เทศเสียเปรียบทาง
การค้า โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาท าให้เกิดนโยบายการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า (Import Substitution) 
และมีมาตรการกีดกันการน าเข้าในหลากหลายรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่เน้นการตั้งก าแพงภาษี (Tariff)  

 ในช่วงต่อมา นโยบายการค้าในยุคนี้เริ่มเปิดเสรีมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการรวมกลุ่ม
ความร่วมมือทางการค้าในลักษณะที่หลากหลายและกระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ ในช่วงนี้เป็นยุคของการเจรจา
ต่อรอง ซึ่งมีความซับซ้อนในหลายมิติและใช้เวลาในการเจรจาเพ่ือน าไปสู่การค้าที่มีความเป็นเสรีมากขึ้นในช่วงต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม ซึ่งในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนารูปแบบการกีดกันทางการค้าที่
มิใช่ภาษีที่มีความหลากหลายและเชื่อมโยงกับมิติอ่ืนๆมากขึ้น รวมทั้งขั้วอ านาจทางการค้าก็เริ่มเปลี่ยนไป โดย
เริ่มเคลื่อนย้ายสมดุลไปสู่ทางตะวันออกมากขึ้น ในขณะที่การรวมกลุ่มการค้าต่างๆ  ก็เริ่มมีความหลากหลายและ
ซับซ้อนเป็นล าดับ ผนวกกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีทั้งความรวดเร็ว ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความ
เสี่ยง ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการค้ารูปแบบใหม่ 

 
ข้อ 3 สิ่งที่ไทยต้องปรับตัว ท่ามกลางการค้าโลกผันผวน 

กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักต่อการขับเคลื่อนการส่งออก และการพัฒนาผู้ประกอบการ มี
แนวทางในการเตรียมพร้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย ดังนี้ 

1) ด้านการส่งออก ในปี 2560 กระทรวงได้ผลักดันการส่งออกในรูปแบบที่เป็นเชิงรุก (Pro-active 
strategy) มากขึ้น โดยจะบุกเจาะตลาดเป็นรายประเทศ เน้นการสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาผู้ประกอบการไทยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าผ่านการใช้นวัตกรรม การหาลู่ทางออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมถึงการผลักดันธุรกิจบริการเพ่ือสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ และการผลักดันให้มีการค้าขาย
ระหว่างประเทศผ่านออนไลน์ ตลอดจนบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนที่เป็น Regional Advisors ในแต่ละภูมิภาค  

 ปัจจุบัน เรามุ่งเน้นการผลักดันการส่งออกไปยังตลาดศักยภาพใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับ
การรักษาตลาดหลักเดิม ซึ่งจะมุ่งเน้นผลักดันการส่งออกเชิงรุกและลงทุนประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ในสินค้า
และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพในคลัสเตอร์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ ส าหรับตลาดใหม่ ถือเป็นกลุ่มตลาดที่มีโอกาส
และศักยภาพในการขยายการค้าและการลงทุน เป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญในการแสวงหาวัตถุดิบ ซึ่งจะส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยในการออกไปด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ  
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 ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์ ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เชื่อมโยงการค้าทุกระดับทั้ง Local, Regional สู่ Global โดยได้วางแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (1) 
สร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับจังหวัดและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (2) การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs สู่การ
เป็น “สมาร์ท เอ็นเตอร์ไพร์ส” (3) ส่งเสริมธุรกิจบริการ โดยส่งเสริมกลุ่มภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (S-Curve) และกลุ่มธุรกิจบริการใหม่ (New S-Cueve) ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและกลุ่มธุรกิจบริการใหม่เพ่ือรองรับอนาคต และ (4) จัดตั้งศูนย์บริการ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC Business Solution Center) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินธุรกิจ  

 
ข้อ 4  แผนระยะยาวส าหรับการค้าระหว่างประเทศท่ีไทยควรจะด าเนินในอนาคต  

กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 - 2579) ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร  

Farmers     Smart Farmers  ซึ่งนอกจากจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพการผลิตแล้ว ยังต้องมี
ความสามารถในการตัดสินใจท าการผลิตและท าการค้าผลผลิตของตนอย่างชาญฉลาดด้วย   

Local player    Regional & Global player เน้นการสร้างผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก  แต่ต้องพร้อมที่จะแข่งขันกับต่างชาติ  และรู้จักออกไปค้าและลงทุนในต่างประเทศด้วย 

Supply Management    Demand & Supply Management ผู้ประกอบการต้องได้รับการ
สนับสนุนให้สามารถจัดการกับทั้งอุปทานและอุปสงค์อย่างครบวงจร  รวมทั้งผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการใน
รูปแบบที่เหมาะสมและตรงตามความคาดหวัง  จึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดได้อย่างเข้มแข็ง 

Partly Digital    Comprehensively Digital เปลี่ยนจากการบริหารจัดการโดยใช้ฐานข้อมูลและ
เครื่องมือสื่อสาร ไปสู่การบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางธุรกิจทุกๆขั้นตอน 

Invention    Commercialization ต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง แต่การพัฒนาจากงานวิจัยไป
เป็นนวัตกรรมต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนในเชิงพาณิชย์อีกมาก   

Services      High Value Services โดยเน้นให้มีกลไกการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ  และลด
ความเสี่ยงทั้งทางการเงินและการค้าควบคู่กัน  เพื่อน าไปสู่การค้าบริการที่ให้มูลค่าสูงและมีเอกลักษณ์ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ  

Regulate    Monitor and Facilitate ภาครัฐจ าเป็นต้องเน้นการก ากับดูแลและการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น  

Exclusive    Inclusive and Sustainable Growth ปรับระบบการค้าที่สามารถยกระดับภาค
การค้าในชนบทให้สามารถเชื่อมโยงและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่การค้าในภาคการผลิตและบริการที่ก้าวหน้า  และ
เน้นลดช่องว่างระหว่างเมืองและชนบท และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภค  
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Passive Consumers    Smart & Proactive Consumers ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ มี
ภูมิคุ้มกัน มีความพอประมาณ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างทันท่วงที  

ยุทธศาสตร์ที ่4  การบูรณาการกับระบบการค้าโลก  

Unilateral Actions    Interconnected Actions ภายในประเทศจะเน้นการเชื่อมโยงระบบ
ขนส่ง ขณะที่ระดับภูมิภาคอ่ืนจะเน้นการใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือ สร้างการรับรู้และการยอมรับในสินค้า
และบริการของไทยในเวทีโลก เพ่ือพัฒนาไทยเป็นห่วงโซ่คุณค่าที่ส าคัญในภูมิภาคและโลก   

 
ข้อ 5  สัดส่วนการค้าที่จะพยุงจีดีพีไทยอย่างยั่งยืน ควรพึ่งพาภาคส่งออกและการค้าในประเทศอย่างไร  

1) ในด้านสัดส่วนการค้าต่อ GDP  

 สัดส่วนการค้าต่อ GDP ของไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในแต่ละช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจ 
โดยในปี 2543-2550 สัดส่วนการค้าต่อ GDP อยู่ที่ประมาณร้อยละ 102 ขณะที่หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 106  (ในปี 2553-2559) ทั้งนี้ในอนาคตคาดว่าการส่งออกสินค้าต่อ GDP อาจจะเปลี่ยนไป
บ้าง ตามการส่งออกบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น นอกจากนี้การขยายตัวได้ดีทั้งการส่งออกสินค้าและบริการ
จะส่งผ่านให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัวได้ดีด้วย นั้นหมายถึงสัดส่วนการบริโภคภาคเอกชนต่อ GDP จะเพ่ิมขึ้น 

2) ด้านการพึ่งพาการค้าภายในประเทศต่อ GDP  

 การค้าภายในประเทศ (การค้าปลีกและค้าส่ง) ที่ผ่านมามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 15-18 ของ GDP 
ถือว่าการค้าภายในประเทศขยายตัวค่อนข้างสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามสัดส่วนการค้า
ปลีกและค้าส่งที่เพ่ิมขึ้นหมายถึงสัดส่วนการบริโภคภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของเศรษฐกิจต่างประเทศ นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่ งยืนนั้น ยังมี
ตัวชี้วัดด้านอ่ืนๆ ที่จะน ามาพิจารณาในอนาคต เช่น (1) การปรับตัวเข้าสู่การค้าขายรูปแบบใหม่ เช่น การค้า
ออนไลน์ และ (2) ความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่  Digital trade ที่ครบวงจร  

 
ข้อ 6  ความท้าทายของภาคการส่งออก และการค้าในประเทศ หลังจากนี้อีก 30 ปี  

ความท้าทายของภาคการส่งออกและการค้าภายในประเทศหลังจากนี้อีก 30 ปี จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยน
ของการค้าและเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลก ในอนาคตคาดว่าประเทศในเอเชียจะมีบทบาทส าคัญ
ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนโครงสร้างทางการค้าโลกท าให้มีการแข่งขันการค้าในภูมิภาคนี้สูงขึ้น  

2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินค้า ในอนาคตสินค้าใหม่ๆ ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีสูง  

3) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ในอนาคตคาดว่าประเทศต่างๆ จะมีการด าเนิน
นโยบายการค้าระหว่างประเทศน่าจะมีการรวมเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการค้าโดยตรงรวมไปด้วย  
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4) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างแรงงานและสังคมผู้สูงอายุ ความท้าทายที่ส าคัญของการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ คือ การขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งเป็นข้อจ ากัดในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

5) การเปลี่ยนแปลงค้าปลีกค้าส่งภายในประเทศ ในอนาคตการค้าปลีกและค้าส่งภายในประเทศเกือบ
ทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับการค้าออนไลน์ และการค้าขายสินค้า Digital จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ยังมีความท้าทาย
ในการรักษาความปลอดภัยทางด้าน Cyber และยกระดับประสิทธิภาพและโครงข่ายการบริการ Internet เป็นต้น 

 
 

------------------------------------- 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

28 มิถุนายน 2560 
 


