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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการช้ีน�าเศรษฐกิจการค้าไทย เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 5 ต่อปี
Be a principal agency to lead Thailand’s economy and trade toward a new 
economic era with the average annual growth of no less than 5%

พันธกิจ
บูรณาการ จัดท�า และขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
ค้าให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ
Integrate, formulate and drive forward 
Thailand’s trade strategies
ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานสถานการณ์
ทางการค้าที่ส�าคัญ
Study, analyze, monitor and report trade 
situations

จัดท�าและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
Establish and develop economic indicators
เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
Serve as the center for economic and trade 
intelligence system

ค่ำนิยมและวัฒนรรมองค์กร

Teamwork หมายถึง การปฏิบัติงานที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศจากการท�างานเป็นทีม การเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี และ 
การยอมรับความแตกต่างทางความคิด เพื่อให้เกิดการท�างานอย่างบูรณาการ บนพื้นฐานของความไว้วางใจและช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันรวมถึงการอุทิศความรู้ ความสามารถ ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่มีความท้าทาย

Hearted service หมายถงึ การปฏบิตังิานเพือ่สร้างผลงานทีด่แีละเหนอืความคาดหวงั เพือ่ให้ผู้เกีย่วข้องเกดิความประทบัใจ
การเสนอความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู ้ที่เดือดร้อน รวมถึงการปฏิบัติตนและการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอื่น 
ด้วยความเคารพและให้เกียรติโดยไม่เลือกปฏิบัติ

Intention หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อที่จะบรรลุภารกิจของตนเอง และน�าไปสู่การ 
บรรลเุป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสทิธิภาพ

Networking หมายถึง การปฏบิตังิานทีมุ่ง่สร้างผลลัพธ์ทีด่ขีึน้ จากการสร้างความร่วมมอืกับเครือข่ายภายนอกองค์กร โดยการ
ผสานแลกเปลีย่นข้อมูล ความรู ้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญทีห่ลากหลาย และการร่วมกนัปฏิบตังิานให้ส�าเรจ็ลุล่วงด้วยความ
ร่วมมอืของทุกฝ่าย

Knowledge หมายถงึ การปฏบัิตงิานทีม่พีืน้ฐานบนองค์ความรู ้การสัง่สมองค์ความรูจ้ากการปฏบิตังิานและการแสวงหาความรูใ้หม่ 
เพ่ือน�ามาใช้ในการพฒันาปรบัปรงุงาน การสร้างผลลพัธ์ทีด่ยีิง่ขึน้ และสอดคล้องกบับรบิทของการแข่งขนัในปัจจบุนั
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:

จัดท�า/เสนอแนะ และขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ
เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่
เป้าประสงค์ เศรษฐกิจการค้าไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

กลยุทธ์ 1. ศึกษาโอกาสจากแนวโน้มตลาดโลกและประเด็นทางการค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
3. เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจบริการ
4. สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย
5. สร้างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
เป้าประสงค์ 1.  มีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่ทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและจัดท�ายุทธศาสตร์การค้า

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและเคร่ืองช้ีวัดที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อประกอบ
การวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ 1. การบรหิารจดัการและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านเศรษฐกจิการค้าให้ทนัสมยัและมปีระสทิธิภาพ
2. จดัท�าและพฒันาเครือ่งชีว้ดัด้านเศรษฐกจิการค้าให้ถกูต้องและทนัสมยัตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ง
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:

สร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ ผลงานเป็นที่ยอมรับและมีการน�าไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ 1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
2. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร
4. สร้างความเป็นธรรม ขวัญก�าลังใจ และบรรยากาศที่ดีในการท�างาน
5. สร้างองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ

2ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
รายงานประจ�าปี 2562



นำงสำวพิมพ์ชนก วอนขอพร
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ยังคงมุ่งมั่นและผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นส่วนส�าคัญในการเพิ่มศักยภาพ
ในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า

ได้อย่างถูกต้องและทันสถานการณ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย

ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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 นำงสำวพิมพ์ชนก วอนขอพร
 ผูอ้�านวยการส�านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

 นำงนุชพันธ์ กฤษณำมระ
 ผูอ้�านวยการกองนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางการค้า 

 นำงสำวเกษสุรีย์ วิจำรณกรณ์
 ปฏิบตัริาชการแทนผูอ้�านวยการกองนโยบายระบบการค้า

 นำงพรพรรณนิล ศตวรรษธ�ำรง
 ผู้อ�านวยการกองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค

 นำงสุรีย์พร สหวัฒน์
 รองผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

 นำยวิชำนัน นิวำตจินดำ
 ผูอ้�านวยการกองดชันเีศรษฐกิจการค้า

 นำงฐิติชญำนันท์ ภัทรปภำ
 ผู้อ�านวยการศนูย์ข้อมลูเศรษฐกจิการค้า
 
 นำงพรกมล เกษอำรี
 เลขานกุารกรม

1 2

3

5

7

4

6

8

3 675 48
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โครงสร้ำงองค์กร
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อ�ำนำจหน้ำที่กอง

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ด�าเนินการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบรรลุ 

เป้าหมายของหน่วยงานร่วมกัน

กองนโยบำยสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
เสนอแนะ จัดท�า นโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารายสาขา 

การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ บริการ และการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

กองนโยบำยระบบกำรค้ำ
เสนอแนะนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้ารวมของประเทศ 

เศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ การสร้างระบบนิเวศทางการค้า 

การพัฒนาความสารมารถทางการแข่งขัน

กองวิจัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค
ศกึษา วิเคราะห์ วจัิย ข้อมลูเศรษฐกจิการค้า จัดท�าและพฒันา

แบบจ�าลอง เพื่อคาดการณ์ เตือนภัย และประเมินผลกระทบ

การค้าในมิติต่าง ๆ

กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
จัดท�า พัฒนา เผยแพร่ ข้อมูลและงานวิจัยด้านดัชนีเศรษฐกิจ

การค้าและวเิคราะห์ วจิยัเชงิลกึ พฒันาดชันชีีว้ดัเศรษฐกิจการ

ค้าใหม่ ที่สอดคล้องกับรูปแบบสถานการณ์และนโยบาย 

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
บริการ เผยพร่ ให้ค�าปรึกษาด้านข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และ

สร้างเครือข่าย เชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

การค้า ระหว่างหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร
เสนอแนะ ให้ค�าปรกึษา ตดิตาม ประเมนิผล และจดัท�ารายงาน

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส�านักงาน

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและการบัญชี และ 

ด�าเนินการสนับสุนนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2562

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 54,093,200
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 14,336,400
แผนงานยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
ด้วยการยกระดับศักยภาพสินค้า และบริการสมัยใหม่ 54,850,400

แผนงานบูรณาการ 44,422,300

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 32,257,800

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 12,164,500
รวม 167,702,300

หน่วย : บาท
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งบประมำณ
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ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

องค์ประกอบ
การประเมิน ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ด�าเนินงาน

คะแนน
คะแนน

องค์ประกอบ
ขั้นต�่า
(50)

มาตรฐาน
(75)

ขั้นสูง
(100)

Function
Base

จ�านวนนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ หรือ

มาตรการทางการค้า ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ 

และน�าไปปฏิบัติต่อไป

16 
เรื่อง

18 
เรื่อง

20
เรื่อง

22
เรื่อง

100.00

100.00
ความส�า เร็จในการสร ้างหุ ้นส ่วน

ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม 

4.0 ในภูมิภาค CLMVT

ร้อยละ
40

ร้อยละ
80

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

100.00

Agenda
Base

การพัฒนาคุณภาพดัชนีความเชื่อมั่น 

ผู้บริโภค (Consumer Confidence 

Index)

3,500
ตัวอย่าง

7,100
ตัวอย่าง

9,000
ตัวอย่าง 7,867.00

ตัวอย่าง
85.09 85.09

การชี้แจงประเด็นส�าคัญที่ทันต ่อ

สถานการณ์ (ถ้ามี)

100
คะแนน

Area
Base

ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้ - - - - - -

Innovation
Base

ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 100
คะแนน

100
คะแนน

100.00 100.00

Potential
Base

การด�าเนนิการตามแผนปฏริปูองค์การ

ของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

100
คะแนน

90
คะแนน

90.00 90.00

คะแนนเฉลี่ย 93.77

สรุปรายงาน ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
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กำรจัดท�ำและพัฒนำ
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ
         กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีภารกิจหลักในการจัดท�าเครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจ
การค้าที่ส�าคัญของประเทศ อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง ดัชนีราคาผู้ผลิต 
ดัชนีราคาส่งออก – น�าเข้า ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เป็นต้น ซ่ึงดัชนีเหล่านี้เป็น 
เครื่องชี้วัดส�าคัญทางเศรษฐกิจท่ีหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้ที่สนใจ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 
ตามภารกิจและความสนใจได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย อีกทั้งเครื่องชี้วัดเหล่าน้ียังมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีนัยส�าคัญอีกด้วย  โดยในปี 2562  มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

ดัชนีรำคำผู้บริโภค
(Consumer Price Index)
ดชันรีาคาผูบ้ริโภค หรอืเงนิเฟ้อ เป็นเครือ่งชีว้ดัด้านเศรษฐกิจการค้า
หลักของประเทศ ส�าหรับเป็นเคร่ืองมือวัดการเปลี่ยนแปลง
ด้านราคา สะท้อนถึงการใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภคด้าน 
ค่าครองชีพของประชาชน ตลอดจนเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ด้านราคาในส่วนของเงินเฟ้อของประเทศ โดยจะน�าไปใช้
ประกอบการก�าหนดนโยบายในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
อาทิ ก�าหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนของ 
ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น

ปัจจุบันกำรจัดท�ำดัชนีรำคำผู้บริโภค 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนค่ำครองชีพของประชำชน
ในการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยครอบคลุมสินค้า
และบริการ 7 หมวด ที่จ�าเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ หมวด
อาหารและเครื่องดื่ม, หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า, หมวด
เคหะสถาน, หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล, 
หมวดยานพาหนะ การขนส่งและการสือ่สาร, หมวดการบนัเทงิ 
การอ่าน การศกึษา และการศาสนา, หมวดยาสบูและเครือ่งด่ืม 
มีแอลกอฮอล์ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล�้า 
ของรายได้ อีกทัง้พฤตกิรรมการอปุโภคบรโิภคของแต่ละภมูภิาค
มีความแตกต่างกัน จึงต้องจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคหลายชุด  
ส�าหรับสะท ้อนค ่าครองชีพของประชาชนและเงินเฟ ้อ 
ของประเทศในแต่ละกลุ่มโดยจ�าแนกดัชนีแต่ละชุดได้ดังนี้ 
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ดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดทั่วไป
(Consumer Price Index  : CPI)
ปีฐาน 2558 โดยวัดการใช้จ่ายของครัวเรือนผู้มีรายได้ทั่วไป 

มีรายได้ระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็น

รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ที่มีครัวเรือน 

อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และมีสมาชิกครัวเรือน 1 - 5 คน 

ซึ่งมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค และบริการ จ�านวน 

422 รายการ สะท้อนจากการเปลีย่นแปลงของราคาสนิค้าและ

บริการจากจังหวัดตัวแทน 43 จังหวัด

ดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดรำยได้น้อย 
(Low Income Consumer Price Index  : LPI)
ปีฐาน 2558 โดยวัดการใช้จ่ายจากรายการสินค้าและบริการ

ของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยภาคแรงงาน มีรายได้ระหว่าง 

4,200 – 21,000 บาทต่อเดือน ท่ีมีครัวเรือนอาศัยอยู่ใน 

เขตเทศบาลและมีสมาชิกครัวเรือน   1 - 5 คน ซึ่งมีการใช้จ่าย 

ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค และบริการ จ�านวน 393 รายการ 

สะท้อนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ 

จากจังหวัดตัวแทน 43 จังหวัด

ดัชนีรำคำผู้บริโภคเขตชนบท  
(Rural Consumer  Price Index  : RPI)
ปีฐาน 2558  โดยวัดการใช้จ่ายจากรายการสินค้าและบริการ 

ของครั ว เรื อนภาค เกษตรกรรม  มี ร าย ได ้ ร ะหว ่ า ง 

8,500 – 40,000 บาทต่อเดือน ที่มีครัวเรือนอาศัยอยู ่

นอกเขตเทศบาล  และมสีมาชกิครวัเรอืน 1 - 5 คน ซึง่มกีารใช้จ่าย 

ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค และบริการ จ�านวน 338 รายการ 

สะท้อนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการจาก

จังหวัดตัวแทน 37 จังหวัด

กำรพัฒนำปรับปรุงดัชนีรำคำผู้บริโภค
เ พ่ือให ้ เป ็นเครื่อง มือ ช้ีวัดที่มีประสิทธิภาพได ้ เน ้นถึ ง 

ความทันสมัยและสะท้อนพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นปัจจุบัน  

โดยปรับปรุงตัวอย ่างสินค ้าให ้ทันสมัย คัดเลือกสินค้า 

ที่ผู ้บริโภคนิยม พัฒนาร้านค้าตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูล 

ให้ถูกต้องตามหลักสถิติ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงข้อมูล

ราคาสินค้าในจังหวัดตัวแทนเดิม ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ 

นครราชสีมา สงขลา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

และกรุงเทพฯ 15 ตลาด ท้ังนี้ได้ส�ารวจข้อมูลเพิ่มจังหวัด

ตัวแทนในการจัดเก็บข้อมูลอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย 

กาฬสินธุ ์ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และนครปฐม รวมเป็น 

48 จังหวัด จากเดิม 43 จังหวัด  ส�าหรับการพัฒนาปรับ 

ปีฐานจากปี 2558 เป็นปี 2562 จะสามารถเผยแพร่ในปี 2564

นอกจากนัน้  ตลอดปี 2562 ทีผ่่านมา กองดชันเีศรษฐกิจการค้า  

ได้จดัท�าดัชนรีาคาผูบ้รโิภคในรปูแบบต่างๆเพือ่สะท้อนค่าครองชพี

เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้สามารถเป็นเครื่องชี้วัดที่น�าไปก�าหนด 

แผนนโยบายด้านต่าง  ๆ ได้อย่างตรงจดุและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

โดยผลการด�าเนินการมีดังนี้

“
เพื่อให้เป็นเครื่องมือชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ ได้

เน้นถึงความทันสมัยและสะท้อนพฤติกรรมการ
บริโภคที่เป็นปัจจุบัน

”
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ดัชนีรำคำผู้บริโภคกลุ่มปัจจัย 4  
เป็นดัชนีราคาที่คัดเลือกรายการสินค้าและบริการพื้นฐาน 

ท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ (Basic Needs) ซึ่งจะครอบคลุม 

กลุ่มสนิค้าและบรกิารท่ีมีความจ�าเป็นและไม่มทีางเลอืกในการ

บรโิภคมากนกั เพือ่ให้สามารถใช้เป็นทางเลอืกในการพจิารณา

ก�าหนดมาตรการ/นโยบายส�าหรับผู้บริโภคในกลุ่มท่ีมีรายได้

ไม่สูงมากได้อย่างเหมาะสมยิ่งข้ึน สามารถใช้เป็นเครื่องช้ีวัด

ทางเลือกส�าหรับพิจารณาค่าครองชีพของประชาชนฐานราก 

ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้ นอกเหนือจากการ

พิจารณาจากดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

การพิจารณาก�าหนดมาตรการ/นโยบายส�าหรับผู้บริโภคใน

กลุม่ท่ีมรีายได้ไม่สงูนกั ได้อย่างเหมาะสมมากยิง่ข้ึน เผยแพร่ได้ 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

ดัชนีรำคำผู้บริโภคกลุ่มบริกำร   
เป็นดัชนีราคาที่คัดเลือกเฉพาะกลุ ่มราคาค่าบริการ โดย 

จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 

(Thailand Standard Industrial Classification : TSIC)  

เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดทางเลือกส�าหรับการพิจารณาวิเคราะห์

และก�าหนดมาตรการ/นโยบายส�าหรับภาคธุรกิจบริการให้

เหมาะสมและมีความเป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์

เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม จะเผยแพร่ได้ในไตรมาสที่ 1 ของ

ปี 2563

ดัชนีรำคำผู้บริโภคกลุ่มแรงงำน (CPI Worker)  
เป็นเครือ่งชีว้ดัทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่ประกอบการวเิคราะห์และเสนอแนะ

มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต 

ที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอาจใช้เป็นเครื่องชี้วัดประกอบ 

การพิจารณาอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ทีส่ามารถสะท้อนค่าครองชพีแท้จรงิ 

ของกลุม่แรงงาน โดยในปี 2562 ได้ศกึษาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่างๆ 

เช ่น การส�ารวจค่าใช ้จ ่ายที่จ�าเป ็นของแรงงานในภาค

อุตสาหกรรม (กระทรวงแรงงาน) การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ) และ 

ได้ประสานขอความร่วมมือกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เพือ่ให้ด�าเนนิการส�ารวจค่าใช้จ่ายของกลุม่ผูใ้ช้แรงงานในนคิม

อุตสาหกรรมทั่วประเทศ ส�าหรับแรงงานที่ท�างานนอกนิคม

อตุสาหกรรม ได้ประสานขอความร่วมมอืจากกระทรวงแรงงาน

ในการส�ารวจข้อมูล เพื่อน�ามาใช้ในการจัดท�าโครงสร้างดัชนี  

ซึ่งคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ดัชนีได้ภายในปี 2563 นี้

ดัชนีรำคำผู้บริโภคออนไลน์ (CPI Online)
เป็นเครื่องชี้วัดท่ีจัดท�าข้ึนเพ่ือรองรับช่องทางการจ�าหน่าย

สนิค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะการค้าทีเ่กดิขึน้

ผ่านช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมการบริโภคอย่างมีนัยส�าคัญ และน่าจะส่งผลต่อ

ระดับราคาและการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินค้าและ

บริการ (เงินเฟ้อ) อย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน  โดยในปี 2562 ได้

ด�าเนินการ ได้แก่ 

1 | การจัดท�าโครงสร้างน�้าหนัก ด�าเนินการส�ารวจ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายสินค้าและบริการ

ออนไลน์  ครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  

ในเดือนกันยายน 2562  รวมทั้งได้ศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคออนไลน์ผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย

2 | การจัดเก็บข้อมูลราคา  ได้เริ่มทดลองจัดเก็บราคา

สนิค้าและบรกิารออนไลน์ต้ังแต่เดอืนพฤศจกิายน 2562  

และคาดว่าจะเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคออนไลน์ได้

ภายในปี 2563 นี้

กำรพัฒนำดัชนีกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่ 
โดยการประยกุต์ใช้การประสานงานผ่านระบบ Application Mobile 

และการสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ โดยการ

จัดสร้างฐานข้อมูลรูปภาพสินค้าและบริการขายปลีก ที่ใช้เป็น

ตวัแทนในการจดัท�าดชันรีาคาผูบ้รโิภค ส�าหรบัลดความผดิพลาด

ในการส�ารวจ จัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าขายปลีกที่เกิดจาก 

ความไม่ชัดเจนในลักษณะจ�าเพาะของสินค้า เพ่ือพฒันาการ 

จัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ข้ึน และคาดว่า 

จะสามารถเริ่มใช้ได้ภายในปี 2563 นี้
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ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง
(Construction Materials Price Index)
ดัชนีราคาวัสดุก ่อสร้างจัดท�ามาเป็นเวลายาวนานตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2486 ตลอดระยะเวลา 76 ปี เริม่ตัง้แต่เป็นหมวดย่อย 

หมวดหนึ่งในดัชนีราคาขายส่งของประเทศ จนมาเป็นดัชนี 

ราคาวัสดุก ่อสร้างของประเทศไทยในวันนี้ ได ้ผ ่านการ

พัฒนาการจัดท�ามาอย่างต่อเนื่อง  และใน ปี 2562 ที่ผ่านมา

ได ้ท�าการยกเครื่องการจัดท�าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างใหม ่

โดยเพ่ิมพืน้ทีจ่ัดเก็บข้อมูลจากเดิมจัดเก็บเฉพาะในพื้นท่ี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีด�าเนินการมาเป็นเวลานาน ไปสู่

การขยายพืน้ทีก่ารจดัเก็บข้อมลูไปยงัภมูภิาค เนือ่งจากรูปแบบ

การค้าธุรกิจวัสดุก่อสร้างแต่เดิมสถานที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ 

มักจะกระจกุตวัอยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑลเป็นส่วนใหญ่ 

การก�าหนดราคาจ�าหน ่ายจึงถูกก�าหนดโดยบริษัทแม ่ 

ในส่วนกลาง แต่ในปัจจุบันมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปยัง

ภูมิภาคจ�านวนมาก มีการลงทุนในธุรกิจต่างๆ มากมายโดย

เฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ ซ่ึงธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างเป็นอีกหนึ่ง

ธุรกิจที่นักลงทุนมองว่าน่าจะเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้

จากการคาดการณ์ว่าจะต้องมีการขยายตัวของภาคการ

ก่อสร้างจากอานิสงของทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐและ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน ท�าให้เกิดการ

ลงทุนการค้าในธุรกิจวัสดุก่อสร้างในภูมิภาคจ�านวนมาก 

ส่งผลให้รูปแบบการค้าวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

จึงได้ด�าเนินการพัฒนาการจัดท�าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างใหม ่

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค้าวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน

ในระยะแรก ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเพ่ิมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 

ในจงัหวดัทีม่อีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิด้านการก่อสร้างสูง 

ภาคละ 2 จังหวัด เพื่อเป็นจังหวัดตัวแทนภาค จ�านวน 4 ภาค 

รวม 8 จังหวัด รวมทั้งพิจารณาปรับโครงสร้างหมวดสินค้า  

ปรับปรุงรายการวัสดุก่อสร้างใหม่ให้มีความทันสมัยและ 

ความครอบคลมุตามความต้องการใช้ในปัจจบัุน และได้ด�าเนนิ

การปรับปีฐานจาก ปี 2553 เป็นปีฐาน 2558 ท้ังนี้ เพ่ือให้

สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคการก่อสร้างใน

ปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับการ

จัดท�าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input - Output 

Table)  ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ซึง่เป็นข้อมลูส�าคญัในขัน้ตอนการจัดท�า

น�้าหนักดัชนีฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และ

สามารถเผยแพร่ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

ส�ำหรบักำรเปลีย่นแปลงครัง้น้ี  ได้ปรบัรปูแบบการพัฒนา

เป็นอย่างมาก เพ่ือให้ข้อมลูท่ีจัดท�าและเผยแพร่มคุีณภาพมากทีส่ดุ 

และสามารถสะท้อนเศรษฐกจิของประเทศในด้านการก่อสร้าง

ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการน�าไปใช้วางแผนและก�าหนดนโยบายต่าง ๆ 

ตลอดจนวางแผนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการค้า

วัสดุก ่อสร ้าง เนื่องจากตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก ่อสร ้าง 

มีความส�าคัญมากในการมีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการก่อสร้าง  

จึงต้องมีความโปร่งใส ดังนั้นการพัฒนาจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ 

ต้องมีพันธมิตรในการร่วมกันคิดแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้อง

และเหมาะสม จึงได้เชิญหน่วยภาครัฐและภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับสาขาการก่อสร้างร่วมเป็นคณะท�างานพัฒนาการ

จัดท�าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการก่อสร้างท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจาก

ส�านกังบประมาณ กรมบญัชกีลาง กรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สมาคม

อตุสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชปูถมัภ์  และกระทรวงพาณชิย์  

เพื่อร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัด

ท�าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างให้มีความครอบคลุม ทันสมัย 

สอดคล้องกบัภาวะการก่อสร้างทีเ่ป็นปัจจุบนั   โดยในปี 2562 

คณะท�างานฯ ได้ร่วมประชมุพจิารณาการปรบัปรงุรายการวสัดุ

ก่อสร้างไปแล้ว จ�านวน 3 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 จะหารือกับ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในคณะท�างานย่อยแต่ละสาขาก่อน

ก�าหนดรูปแบบรายการ  และแนวทางการจัดเกบ็ข้อมูลให้เป็น

ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 

ของปี 2563
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ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค 
(Consumer Confidence Index)
ดชันคีวามเช่ือม่ันผูบ้ริโภคเป็นเคร่ืองชีว้ดัทศันคตขิองประชาชน

ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลของดัชนีจะสะท้อนทั้ง

ความคิดของประชาชนและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ซึ่งย่อมมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินมาตรการ/

นโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความ 

เหมาะสมกบัสถานการณ์  ในปี 2562 กองดชันเีศรษฐกจิการค้า 

ได้พัฒนาวิธีการจัดท�าดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค เพื่อให้ดัชน ี

มีความน่าเชื่อถือสามารถสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

ได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 

ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องและครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม  

โดยแนวทางที่ได้ด�าเนินการมีดังนี้

การเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง  ได้บูรณาการความร่วมมือ 

ในการจัดเก็บข้อมูลจากสถาบันการศึกษาและธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทั่วประเทศ 

ท�าให้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างเพ่ิมขึน้เกือบ 3 เท่า (จาก 3,500 ตวัอย่าง 

เพิ่มเป็น 8,000 – 10,000 ตัวอย่างต่อเดือน) ส�าหรับใน 

ปี 2562 น้ี ได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (กนอ.) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 

ให้ความอนุเคราะห์และอ�านวยความสะดวกในการจัดเก็บ

ข้อมูลกลุ ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้

สัดส่วนของกลุ่มอาชีพสอดคล้องกับโครงสร้างประชากรของ

ประเทศมากยิ่งขึ้น

การเพิม่พ้ืนทีส่�ารวจ  เดมิจดัเกบ็จาก 86 อ�าเภอ/เขต เพิม่เป็น 

884 อ�าเภอ/เขต ท�าให้การกระจายตัวของพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 

10 เท่า  ส่งผลให้ดัชนมีคีวามน่าเชือ่ถอื มคีวามครอบคลมุ  และ

มีจ�านวนตัวอย่างส�าหรับการจัดท�าดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค

รายเดือนที่มากที่สุดของประเทศ

ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูล มีการสร้างระบบการจัดเก็บ

ข้อมลูแบบออนไลน์ (Online Survey) เพ่ืออ�านวยความสะดวก

แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม  และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ปรับปุรงแบบสอบถาม ให้สามารถส่ือสารกับผู้บริโภคในทุก

ระดบัได้อย่างดยีิง่ขึน้ มกีารปรบัปรงุค�าถามและค�าตอบเพือ่ให้

ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังมี

ค�าถามท่ีใช้ในการส�ารวจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  และประเมนิ

ผลการด�าเนินงานตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐตาม

มาตรฐานทางสถิติที่มีความรวดเร็วเป็นรายเดือนอีกด้วย
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กำรจัดท�ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำแบบบูรณำกำร
กองดชันีเศรษฐกิจการค้า ได้พฒันาแนวทางการจดัท�าเครือ่งชีว้ดั

ในลักษณะบูรณาการ ซ่ึงเน้นการท�างานร่วมกับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ�้าซ้อน

ของงาน เพิ่มผลิตภาพของงาน ลดระยะเวลา และต้นทุน 

การด�าเนนิงาน รวมทัง้สนบัสนนุให้มกีารบูรณาการการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลดังกล่าวร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม 

ความต้องการมากทีส่ดุ และทีส่�าคญัจะเป็นการลดภาระให้กบั

แหล่งข้อมูลที่ต้องตอบค�าถามหรือให้ข้อมูลกับภาครัฐซ�้าๆ กัน

หลายครั้งอีกด้วย ซึ่งกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ด�าเนินการ

ตามแนวทางการพฒันาดงักล่าวมาระยะหนึง่แล้ว โดยมตีวัอย่าง

ผลการพัฒนาที่ได้ด�าเนินการไปแล้วและมีความคืบหน้า ดังนี้

ดัชนีราคาผู้บริโภค  (CPI)  ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้วิธีการเข้าไป

จัดเก็บข้อมูลโดยตรงจากแหล่งข้อมูลราคา อาทิ ตลาดสด 

ร้านค้าปลีก และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ แต่ในขณะนี้เริ่มได้รับ

ความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่หลายแห่ง

ช่วยอ�านวยความสะดวกโดยให้ความอนเุคราะห์ในการส่งข้อมลู

ราคาสินค้าให้กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าโดยตรง โดยเฉพาะ

บริษัท ฟู ้ดแลนด์ ซูปเปอร์มาร์เก็ต จ�ากัด (Foodland 

Supermarket) และ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ�ากัด 

(MaxValue Supermarket) ซึ่งจะช่วยให้การจัดเก็บราคา 

เพ่ือจัดท�าดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย�า 

และรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือจะสามารถ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

จัดเกบ็เพือ่ประกอบการตัดสนิใจในเชงิธุรกจิของกจิการอกีด้วย 

โดยแนวทางการพัฒนาในระยะต ่อ ไป จะได ้หารื อ 

กับแหล่งข้อมูลราคารายอื่นๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ 

ในลักษณะเดียวกัน

ดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค (CCI)  ในปีทีผ่่านมา (ม.ค. - ธ.ค. 62) 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้รับความร่วมมือในการจัดเก็บ

ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาและธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทั่วประเทศ ท�าให้ขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า (จาก 3,500 ตัวอย่าง 

เพิ่มเป็น 8,000-10,000 ตัวอย่างต่อเดือน) และการกระจาย

ตัวของพ้ืนที่ส�ารวจเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า (จาก 86 อ�าเภอ/เขต 

เพ่ิมเป็น 884 อ�าเภอ/เขต) ส่งผลให้ดัชนีมีความน่าเชื่อถือ 

มคีวามครอบคลุม  และมจี�านวนตัวอย่างส�าหรับการจดัท�าดชันี

ความเชื่อมั่นผู ้บริโภครายเดือนที่มากที่สุดของประเทศ 

ส�าหรับในปี 2563 นี้ ได ้รับความร่วมมือจากการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และเขตส่งเสริม

อตุสาหกรรมนวนคร ให้ความอนเุคราะห์และอ�านวยความสะดวก

ในการจดัเกบ็ข้อมลูกลุ่มพนกังานโรงงานอตุสาหกรรมเพิม่เตมิ 

เพ่ือให้สัดส่วนของกลุ่มอาชพีสอดคล้องกบัโครงสร้างประชากร

ของประเทศมากที่สุด ทั้งนี้ หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์

เหล่านีก้จ็ะได้รบัประโยชน์จากการบรูณาการท�างานในลกัษณะนี้

ด้วยเช่นกัน ท้ังในลักษณะข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลการส�ารวจ 

และโอกาสในการใช้เคร่ืองมือส�ารวจร่วมกัน นอกจากนั้น 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้ายังได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ

ส�ารวจข้อมลูให้กบัหน่วยงานอืน่ๆ ผ่านแบบสอบถามดชันคีวาม

เชือ่มัน่ผูบ้รโิภค เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการบรูณาการการท�างาน

ระหว่างหน่วยงานอีกด้วย อาทิ อนุเคราะห์การส�ารวจข้อมูล

พฤติกรรมการบริโภค online ให้กับส�านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เป็นต้น  

ด ้านการพัฒนาพ้ืนที่ พิ เศษ  ส� านักงานนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์การค้า ให้ความส�าคัญและสนบัสนนุการพฒันา 

เชงิพ้ืนทีเ่ป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะพืน้ทีพ่เิศษที่มีความจ�าเป็นต้อง

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างใกล้ชิดดงันัน้ จงึได้ 

หารือร่วมกับหน่วยงานที่ รั บ ผิดชอบการพัฒนาในพื้ นที่ 

พเิศษ 2 แห่ง ได้แก่ศนูย์อ�านวยการบรหิารจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

(ศอ.บ.ต.) และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) ซึ่งในเบื้องต้นได้เห็น

ชอบในหลักการร่วมกันให้จัดท�าดัชนีความเชื่อมั่นเชิงพื้นที่ 

เพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับติดตามและประเมินผลการพัฒนาใน

พื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ 

เป็นไปในทิศทางที่ก�าหนด
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ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  กระทรวงพาณิชย์ให ้

ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นอย่างยิ่ง 

โดยมอบหมายให้หลายหน่วยงานจัดท�าโครงการเพือ่สนบัสนนุ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซี่งถือว่าเป็น Backbone 

ของระบบเศรษฐกิจและยังต้องการการพัฒนาในทิศทาง 

ทีถ่กูต้องและตรงจุด ดงันัน้จึงได้ริเริ่มการจัดท�าเครื่องชี้วัด

เศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายการส�ารวจให้ครอบคลุม 

ทั้ งก ลุ ่ มฐานรากในเมืองและกลุ ่ มฐานรากในชนบท 

โดยกลุม่ฐานรากในเมอืงได้รบัความร่วมมอืจากการเคหะแห่งชาติ

ในการบรูณาการการท�างานและแลกเปลีย่นข้อมลู ซึง่นอกจาก

จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองหน่วยงานแล้ว ยังท�าให้การจัดท�า

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจฐานรากมีความครอบคลุม น่าเชื่อถือ 

และน�าไปใช ้ประโยชน ์ ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ และ 

ขณะนี้ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดท�าบันทึก

ความเข ้าใจว ่าด ้วยความร ่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

ก่อนด�าเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนั้น 

ยังได ้หารือกับส�านักงานส ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (สสว.) เพื่อบูรณาการการท�างานพัฒนา 

ดชันีชีวั้ดผูป้ระกอบการธรุกจิเกษตร ซึง่อยูร่ะหว่างการหารือ

แนวทางการท�างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถ 

เช่ือมโยงข้อมูลในมิติต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คาดว่า

จะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยส�าคัญภายในปี 2563

ด้านการพฒันาธรุกจิบรกิารโลจสิตกิส์ ธรุกจิบรกิารโลจสิติกส์

ถอืเป็นภาคบรกิารทีม่บีทบาทสนับสนุน และเป็นกลไกเชือ่มโยง 

ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับวันจะทวีความส�าคัญยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและเครือ่งชีว้ดัของธรุกจิบรกิารโลจสิตกิส์

ยังขาดการบูรณาการที่ดี ท�าให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

โลจิสติกส์ยังท�าได้ไม ่เต็มที่และมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ดงันัน้ ส�านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า และภาคเอกชน 

ซึ่งมีสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและสหพันธ์การขนส่ง

ทางบกแห่งประเทศไทยเป็นแกนน�า จึงได้ร่วมกันจัดท�าฐาน

ข้อมูลธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้มีลักษณะบูรณาการ มีความ

สมบู รณ ์ แ ล ะค รบถ ้ ว นต ามนิ ย ามที่ เ ป ็ น ม าต ร ฐ าน 

(Logistic Comprehensive Database) เพื่อให้เป็นข้อมูล 

ภาคบริการโลจิสติกส์ ท่ีทุกหน่วยงานสามารถใช้อ ้างอิง 

ได้อย่างเป็นทางการและน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

ทั้งนี้ ในการด�าเนินการที่ผ ่านมาได้รับความร่วมมือจาก 

หน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้อง อาทิ กรมสรรพากร ส�านกังานสถติแิห่งชาติ  

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง

คมนาคม และส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิเป็นอย่างดยีิง่ คาดว่าจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลทีเ่ป็น

ทางการชุดแรกได้ภายในปี 2563

ด้านการก่อสร้าง มีการบูรณาการวิธีการและหลักเกณฑ ์

ในการก�าหนดคุณลักษณะของสินค้าที่ใช้ในการจัดเก็บราคา

วัสดุก ่อสร ้าง รวมทั้งแลกเปลี่ยนข ้อมูลด ้านราคาและ

สถานการณ์กบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  

อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย สมาคมก่อสร้างไทย  

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กรมโยธาธิการ

และผั ง เมื อ ง  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  

กรมชลประทาน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น  ซึ่งท�าให้

ได ้ข ้อมูล ท่ีรอบด ้านและสอดคล ้องกับสถานการณ์ใน 

ภาคก่อสร้างของประเทศ

ด้านการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน  โดย

ร่วมกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในการปรับปรุงและพัฒนา

แบบสอบถามการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครวัเรอืน 

พ.ศ. 2562 (Household Socio – Economic Survey : SES) 

รวมทั้ งการลงพื้ นที่ ส� ารวจในภูมิภาคต ่ างๆ ร ่ วมกับ 

เจ้าหน้าทีข่องส�านกังานสถติแิห่งชาตแิละส�านกังานสถติจิงัหวดั  

ซ่ึงข้อมลูดังกล่าวกล่าวน�ามาใช้ประกอบในการจัดท�าโครงสร้าง

น�า้หนกัของดชันรีาคาผูบ้ริโภคชดุทัว่ไป  ชดุรายได้น้อย  และชดุชนบท

“
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เชื่อว่าจากแนวทางการ 
บูรณาการการท�างานข้างต้น จะส่งเสริมให้เกิดการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และท�าให้การท�างาน
ของภาครัฐและเอกชนมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่ถูก

ต้อง และน่าเชื่อถือ และท้ายที่สุดจะน�าไปสู่การพัฒนา
ประเทศในทิศทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนได้อย่างเต็มที่และยั่งยืนต่อไป

”
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กำรวิเครำะห์เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบำยและงำนอื่นๆ

กำรคำดกำรณ์อัตรำเงินเฟ้อ  
โดยวิธีกำรต่ำง ๆ 

อาทิ  Economet r i c s  model , 

Time series method,  Logistics model 

และการประมาณการแบบตัง้สมมตฐิาน

ปัจจัยต่าง ๆ โดยตรง เพื่อให้ทราบถึง

แนวโน้มของเงินเฟ้อ ซึ่งภาครัฐบาล

สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการ

วางนโยบายทางการเงิน  การคลงั  รวมท้ัง

เป้าหมายทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อให้

เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  และภาค

เอกชนสามารถน�าไปใช้ประกอบการ

วางแผนการลงทุน รวมทั้งแนวทาง 

ในการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ ได้

 

กำรศึกษำผลกระทบของ
ปัจจัยต่ำง ๆ ต่อเงินเฟ้อ  

อาท ิ ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ  อตัราแลกเปล่ียน  

สงครามการค้า การปรับค่าจ้างขั้นต�่า  

ภัยแล้ง  นโยบายและมาตรการต่าง ๆ 

ของภาครัฐ ฯลฯ ท�าให้ทราบถึงความ

ส�าคัญและผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ  

ว่าส่งผลต่ออตัราเงนิเฟ้อมากน้อยเพยีงใด  

เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบการ

พิจารณาและการตัดสินใจต่างๆ ในการ

ด�าเนินนโยบาย

โครงกำรเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่ำงประเทศ

Internation Comparision Program  
(ICP)

เป็นโครงการของธนาคารพัฒนาเอเชีย 

ภายใต้ United Nations Statistical 

Commission (UNSC) ซ่ึงมี 22 เขต

เศรษฐกิจในภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ  

โดยโครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่

จัดท�าค่าความเท่าเทียมกันของอ�านาจ

ซื้อ (Purchasing Power Parities : 

PPPs)  เพ่ือเปรียบเทยีบค่าครองชพีของ

แต่ละประเทศให้สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้   

รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการ

จัดท�าเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจในระดับ

นานาชาติและเป็นประโยชน์ต่อการ 

จัดท�าข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากลอีกด้วย

“
การด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น  ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การพัฒนาดัชนีต่างๆ จะยังคงด�าเนินต่อไป 
เพ่ือให้มีเครื่องชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ  และสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด  เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและ 

ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศต่อไป

”
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กำรระดมควำมคิดเห็นต่อ
กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรค้ำเศรษฐกิจใหม่
จากการด�าเนินโครงการประมวลยุทธศาสตร์การค้า นอกจากจะมีการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ เกษตรกร 
และหน่วยงานในภมูภิาคทัว่ประเทศไทย ยงัได้จดัให้มกีารรับฟังความคดิเหน็เพ่ือน�าข้อมลูไปใช้พัฒนากลยทุธ์การค้าเศรษฐกิจใหม่ 
โดยมีผลการระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนากลยุทธ์การค้าเศรษฐกิจใหม่ แบ่งเป็น 5 ประเด็นย่อย ดังนี้

กลุ่มเศรษฐกิจชีวภำพ 
Bio Economy
มีข้อเสนอแนะต่อบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

1  |  การหาตลาด การหาช่องทางการจดัจ�าหน่าย การสร้างแบรนด์ 

การเผยแพร่กฎระเบียบมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า 

รวมถึงการบูรณาการกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 | พจิารณาก�าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัเชงิผลลพัธ์ให้ชดัเจน

และเป็นรปูธรรม อาท ิการเตบิโตของเศรษฐกจิชีวภาพ (%GDP)

3 | ก�าหนดสินค้าชีวภาพที่ไทยมีศักยภาพใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 

อาหาร ไม่ใช่อาหาร และพลังงาน และจัดล�าดับความส�าคัญ 

ของสินค้าชีวภาพที่ต้องการผลักดันให้ชัดเจน

4 | สร้าง/สนับสนุนให้เกิดการท�างานร่วมกันของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

5 | การพัฒนากลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 

ตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

6 | การจัดท�าตราสัญลักษณ์ ThaiBio Mark เช่ือมโยงกับ

มาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะท�าให้

มาตรฐานสินค้าไทยเข้มแข็งขึ้น
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กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน 
Circular Economy
มีประเดน็ส�าคัญในการขบัเคลือ่นนโยบายเศรษฐกจิหมนุเวยีน ดงัน้ี

1 | การสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับเศรษฐกิจ

หมุนเวียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน�ามาสู ่การด�าเนินงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง อกีทัง้ควรต้องก�าหนดหน่วยงานหลกัเพือ่ท�าหน้าท่ี

ก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้ จ�าเป็นต้องมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนการสร้างความรับรู้ และ 

ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมผูบ้ริโภค

2 | การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ การขอรับความช่วยเหลือ 

จากภาครฐัในการปรบัเปลีย่น และการสนบัสนนุด้านการวจิยั

และการพฒันา เช่น การให้งบประมาณรฐัมากข้ึน

3 | การสร้างและเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างรัฐและเอกชน 

ซึ่งภาครัฐควรประชาสัมพันธ์และสื่อสารต่อสาธารณะมากขึ้น

4 | การพิจารณาปรับปรุง/แก้ไข/ก�าหนดกฎหมายและกฎ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการมีบทลงโทษ การส่งเสริมการลงทุน 

การขอรับการสนับสนุน และการให้สิทธิประโยชน์ส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ

5 | การพัฒนาไปสู ่การค้า หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่ง 

ขบัเคลือ่นนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนผู้ประกอบการ

ท่ีผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หมุนเวียน เพื่อรองรับกระแส 

ของการค้าโลกที่ก�าลังมุ ่งเน้นไปที่การผลิตและการบริโภค 

ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการก�าหนด

มาตรการด้านภาษีต่อสินค้าพลาสติก และส่งเสริมผลิตภัณฑ ์

สีเขียว (ฉลากเขียว)

กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลคอนเทนต์ 
Digital Content
มข้ีอเสนอแนะการพฒันา ดงันี้

1 | กระทรวงพาณิชย์ควรมีบทบาทหลักในการสนับสนุน 

และหาโอกาสใหม่ๆ เชิงการค้าและการส่งเสริมตลาด 

(Commercialize and Promotion) และการเป็นหน่วยงานกลาง 

(เบื้องต้น สนค. สามารถเป็น Care taker) ผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงตลาด (Market Access) 

และมศัีกยภาพในการส่งออก ตลอดจนเชือ่มโยงแหล่งเงนิทนุ โดย

การจัดท�าความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ และเจรจา 

ลดอปุสรรคให้ภาคเอกชน

2 | สนับสนุนการสร้าง/ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาด้าน 

ดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น ลิขสิทธิ์ด้านคาแรกเตอร์ ทั้งการสร้าง 

IP ใหม่ และ IP ลขิสทิธิค์อนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

3 | การส�ารวจแนวโน้มตลาดเชิงลึกในกลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ 

เช่น ความต้องการคอนเทนต์ส�าหรบัเดก็ช่วงอาย ุ6-12 ปี เป็นต้น

4 | การมีหน่วยงานดูแลสนับสนุนแบบครบวงจรในแต่ละ 

กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์

5 | การสนับสนุนเงินทุน เช่น (1) การเปิดโอกาสการ 

เข้าถึงเงินทุน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก ได้แก่เงินกู้ 

และการให้ทุน Venture Capital ฯลฯ (2) การลดอุปสรรค

การเข้าถึงแหล่งทุน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถวัดมูลค่า 

โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ เช่น 

การเจรจากับสมาคมธนาคาร เป็นต้น และ (3) การเปิดโอกาส

ให้ต่างชาติมาลงทุนด้านธุรกิจเงินทุน

6 | การเก็บภาษีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของชาวต่างชาติ 

เช่น ภาษีโฆษณา เป็นต้น
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กลุ่มโลจิสติกส์เพื่อกำรค้ำ
Trade logistics
มข้ีอเสนอแนะการพฒันา ดงันี้

1 | กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อก�าหนดท่ีต้องพัฒนาเพื่อ 

ลดอุปสรรค เช่น การเร่งเชื่อมโยงระบบ National Single 

Window (NSW) ระหว่างหน่วยงานให้สมบรูณ์ การปรบัปรุง/

ยกเลิกกฎระเบยีบล้าหลงั การลดขัน้ตอนทีไ่ม่จ�าเป็น และสร้าง

ความเข ้าใจท่ีเกี่ยวข ้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบให้แก ่ 

ตัวแทนผู้น�าเข้า - ส่งออก

2 | การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธรุกจิบรกิารโลจสิตกิส์การค้า 

เช่น เครือข่ายของผู ้ประกอบการขนส่งไทยเพื่อลดต้นทุน 

การตีรถเปล ่า การจัดอบรมให้ความรู ้ด ้านเทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละ 

กลุ่ม การเร่งแก้ไขปัญหาด้านการจราจรท่ีติดขัดของไทยด้วย 

Big Data ด้านโลจิสติกส์ และการเตรียมความพร้อมของ 

ผูป้ระกอบการเพือ่รองรับการเข้ามาของทนุต่างชาติ

3 | การยกระดับมูลค่าธุรกิจ รวมถึงแนวทางการส่งเสริม 

การค้าและการลงทุนด้านบริการโลจิสติกส์ ควรพิจารณาแยก

ดชันช้ีีวดัความส�าเรจ็ (KPI) ของผูป้ระกอบการต่างชาตแิละไทย

ออกจากกนั เนือ่งจากความแตกต่างด้านเงนิทนุและเทคโนโลยี 

ซ่ึงจะช่วยให้ภาครัฐสามารถก�าหนดนโยบายสนับสนุน 

ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง การมหีน่วยงานหรอืคณะท�างาน

ทีผ่ลกัดนัภาคบรกิารโลจสิตกิส์การค้า และการแก้ไขปัญหาการ         

ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ อาทิ การจ้างพนักงานแบบ

ช่ัวคราว การเปิดรบัแรงงานต่างชาต ิและการพฒันาทักษะของ

แรงงานไทยด้านเทคนิคและภาษาด้านโลจิสติกส์

กลุ่มแผนพัฒนำข้อมูลขนำดใหญ่และดิจิทัล
ของกระทรวงพำณิชย์
Big Data
ซึง่หารอืเกีย่วกบั 3 ยทุธศาสตร์ 12 โครงการ ภายใต้ MOC Big 

Data Roadmap โดยมข้ีอเสนอแนะการพฒันา ดงันี้

1 | ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริง 

เพือ่ร่วมกบัขบัเคลือ่น และลดความซ�า้ซ้อนโดยใช้แพลตฟอร์ม

ของ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นหลัก 

เน่ืองจากโครงการดังกล่าวตอบโจทย์ระดับประเทศ และต่อยอด

จากโครงการอืน่ท่ีริเร่ิมมาแล้ว นอกจากน้ี โครงการท้ัง 12 โครงการ

ควรมีแพลตฟอร์มส�าหรบัแต่ละกลุม่ผู้ใช้งาน คอื ผูป้ระกอบการ 

เกษตรกร และผูบ้รโิภค

2 | ควรจัดล�าดับความเร่งด่วนและความเชื่อมโยงแต่ละ 

โครงการ โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และปรับ

การน�าเสนอให้เหน็ความเชือ่มโยงมากขึน้

3 | มีความเชื่อมโยงระหว่างโครงการและภารกิจของ 

กระทรวงพาณชิย์ เช่น การสร้างขดีความสามารถทางการค้าของไทย 

และการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น

4 | การก�าหนดมาตรฐานกลางด้านการเชื่อมโยงต้องค�านึงถึง 

2 ปัจจัย ได้แก่ (1) แนวทางการเชื่อมโยง (Integration 

Specification) ควรมุง่เน้นการเชือ่มโยงรปูแบบ (Application 

Programming Interface: API) และ (2) มาตรฐานข้อมูล 

(Data Standard) ควรก�าหนดมาตรฐานข้อมูลที่ตรงกัน หรือ

มีการท�า Mapping

5 | มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

6 | ข ้อ เสนอแนะด ้านเนื้ อหาส�าหรับโครงการต ่างๆ  

(1) โครงการ Price Level Manager ควรเพิ่มเนื้อหา 

ให้ครอบคลุมราคาส�าหรับผู้ผลิต (2) โครงการ Dashboard 

สินค้าเกษตร ปรับเนื้อหาในโครงการให้ครอบคลุมการใช้งาน

ของเกษตรกร และ (3) โครงการ Innovation Matching 

เพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือส่งเสริม 

ผู้ประกอบการ SMEs

7 | การแบ่งปันบทเรียนและอุปสรรคที่เคยพบด้านการพัฒนา 

Big Data ที่ควรค�านึง เช่น การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจาก 

Paper-based การแก้ไขกฎระเบียบเพื่อลดความเสี่ยง 

ด้านความปลอดภยัของข้อมลู และการวางแผนประชาสมัพนัธ์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานจริง
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คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและ
เอกชนด้ำนกำรพำณิชย์ (กรอ.พณ.)
กระทรวงพาณิชย์ ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พณ.) โดยมี นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

กำรประชุม กรอ.พณ. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 14 สิงหำคม 2562
มีมติประชุมที่ส�าคัญ คือ 

1 | จัดตั้งคณะท�างานรองรับสถานการณ์การค้า (คณะท�างาน 

วอร์รมู) โดยม ี ปลดักระทรวงพาณชิย์ เป็นประธาน และส�านกังาน

นโยบายและยทุธศาสตร์การค้า เป็นเลขานกุาร เพ่ือติดตามและหา

แนวทางรบัมอืสถานการณ์การค้า โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่าง

สหรฐัฯ-จนี

2 | มีแนวทางรองรับสงครามการค้าและมาตรการสนับสนุน 

การส่งออก 4 ด้าน (1) ด้านการเตรยีมรับมอืการเบีย่งเบนทางการค้า 

(2) การตลาด/การส่งออก (3) ด้านการเจรจา (4) ด้านการลงทุน

3 | จัดท�าแผนเจาะตลาดหลัก เช่น ตลาดกลุ่ม CLMV จีน อินเดีย 

อาเซียน และตะวันออกกลาง

4 | เร่งรัดผลักดันการค้าชายแดน ที่ทวีความส�าคัญต่อการส่งออก

ของไทย
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กำรประชุม กรอ.พณ. ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 25 ตุลำคม 2562
มีมติประชุมที่ส�าคัญ คือ 

1 | หารือเรื่องยุทธศาสตร์การเพิ่มตัวเลขการส่งออก 

ภายใต้ผลกระทบของสงครามการค้า Brexit และค่าเงนิบาท โดย

มแีนวทางคือ รักษาตลาดเดมิ เพิม่เตมิตลาดใหม่ และฟ้ืนตลาดเก่า

2 | ผลักดันการส่งออกในตลาดส�าคัญ 10 ประเทศ

ได้แก่ จีน อินเดีย ตุรกี เยอรมัน ศรีลังกา บังคลาเทศ 

ตะวันออกกลาง เช่น อริกั ดไูบ บาห์เรน กาตาร์ แอฟรกิาใต้ 

รสัเซีย องักฤษและอยีู

3 | ให้ความส�าคัญกับการค้าชายแดนทางด่านช่องเม็ก

รวมทัง้ส่งเสริมการส่งออกไปยงัตลาดอนิโดนเีซยี และญีปุ่่นเพิม่ขึน้ 

โดยญี่ปุ่นเป็นตลาดส�าคัญในสินค้าพรีเมี่ยมของไทย

4 | ประเด็นส�าคัญที่ต้องด�าเนินการต่อไป ได้แก่ 1) ท�าให้

ภมูภิาคอาเซยีน หรอืการค้าชายแดนสามารถใช้สกลุเงนิท้องถิน่ 

(Local Currency) มากขึ้น 2) จัดท�าแผนสนับสนุน SMEs  

และสตาร์ทอัพให้สามารถส่งออกได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3) ให้ทูตพาณิชย์ศึกษากฎเกณฑ์ กฎระเบียบเชิงลึกในการ 

ส่งออกตลาดส�าคัญรายสินค้าและบริการ เพ่ือหาโอกาสให้ 

ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าและบริการในอัตราภาษีต�่า

ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่

วันที่ 31 ตุลำคม 2562
รับฟังภาคเอกชนทีค่าดว่าจะได้รบัผลกระทบจากการโดนตดัสทิธิ 

GSP และหาแนวทางในการรองรับผลกระทบในระยะสั้น 

และระยะยาว ตามบัญชาของ รนม./รมว.พณ. ที่สั่งการให้ 

รีบด�าเนินการรับมือด้าน GSP ให้ทันท่วงที

กำรประชุม กรอ.พณ. วำระพิเศษ
วันที่ 4 ธันวำคม 2562
ทีป่ระชุมซึง่ประกอบด้วยภาครฐั เอกชน สภาหอการค้า และ 

สภาอตุสาหกรรม ได้เหน็ชอบร่วมกนัในการเร่งรดัตวัเลขการส่งออก

ในช่วงปลายปี 2562 กบัช่วงต้นปี 2563 ซึง่ภาคธรุกจิเอกชน 

กจ็ะประกอบด้วยทัง้ในส่วนของผู้ส่งออกพชืผลทางการเกษตร 

ทีส่�าคญั เช่น ข้าว มนัส�าปะหลงั ยางพารา สินค้าเกษตรแปรรปู 

และสภาอตุสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อตุสาหกรรม

ปิโตรเคม ีน�า้มนั อเิลก็ทรอนกิส์ และผลติภณัฑ์อืน่ๆ
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คณะท�ำงำนวอร์รูม ภำยใต้ กรอ.พณ. (ปลัดกระทรวงพำณิชย์เป็นประธำน)
วันที่ 20 สิงหำคม และ 7 ตุลำคม 2562
โดยมีข้อเสนอแผนปฏิบัติการรองรับสงครามการค้า 8 ด้านซึ่งเสนอที่ประชุม กรอ.พณ. แล้ว (25 ต.ค. 62) ดังนี้ 

ด้ำนกำรน�ำเข้ำ
สนับสนุนการน�าเข้าวัตถุดิบ/

ช้ินส่วนเพื่อผลิตและแปรรูป

สินค้าทุน เพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถการแข ่งขัน 

เพิ่มการน�าเข้าภาคบริการ

ด้ำนกำรส่งออก 
เร่งส่งออกตามแผนกลยุทธ์ 

สร้างดมีานด์สินค้าไทย ผลักดัน

อคีอมเมร์ิซ ส่งเสรมิการส่งออก

ภาคบรกิาร ผ่อนคลายกฎเกณฑ์

ควบคุม อัตราแลกเปลี่ ยน 

ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน

ด้ำนกำรลงทุน 
ส่งเสริมการลงทุนขาเข้าและ

ขาออก โดยเฉพาอตุสาหกรรม

เป้าหมายและอุตสาหกรรม

ศักยภาพไทย (เช่น S-curve 

เกษตรแปรรูป อาหาร) และ

อ�านวยความสะดวกการลงทนุ

ด้ำนกำรบริโภค  
ส่งเสริมการบริโภคสินค้าและ

บริการของไทย เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจ

ด้ำนกำรรับมือ
vกำรเบี่ยงเบนทำงกำรค้ำ

เฝ้าระวังและติดตามการแอบ

อ้างถิ่นก�าเนิดสินค้าไทย เฝ้า

ระวังระวังการไหลทะลักของ

สินค้าต่างประเทศ และเตรียม

มาตรการเยียวยาทางการค้า 

เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่ม

ตลาด (AD) และมาตรการ

ปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าที่

เพิ่มขึ้น (SG) เพื่อเยียวยา 

ผลกระทบท่ีเกดิจากการน�าเข้า

สินค้าอย่างไม่เป็นธรรม

ด้ำนกำรเจรจำ 
เร่งสรุปการเจรจาความตกลง

หุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค (RCEP) และเตรียม

ก า ร เ จ ร จ า ก า ร ค ้ า เ ส ร ี

ไทย-สหภาพยุโรป

ด้ำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

ของไทย และเสริมความรู้ด้าน

การออกแบบนวัตกรรม และ

การสร้างแบรนด์ ส่งเสริมการ

ส่งออกสนิค้าเกษตรนวตักรรม

ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกร  

พัฒนาก�าลังคนและวางแผน

บุ ค ล า ก ร ใ ห ้ ส อ ด รั บ กั บ 

ความต้องการของตลาด



26ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
รายงานประจ�าปี 2562



27 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
รายงานประจ�าปี 2562

กำรขับเคลื่อนกระทรวงพำณิชย์
สู่กำรเป็นผู้น�ำด้ำนกำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่

Big Data คือเครื่องมือที่ทรงพลังของประเทศ
ในปัจจุบันข้อมูลต่างๆ มีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งข้อมูล 

ที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง 

(Unstructured Data) ท�าให้เกิดข้อมูลปริมาณมหาศาลที่เรา

รู้จักกันในชื่อ “Big Data” ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัล

ในโลกสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก จึงเป็นหน้าท่ีของ

กระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องน�าเอาขีดความสามารถของ Data 

Analytics และเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วย

การยกระดับการท�างานภายในกระทรวงฯ และช่วยสนับสนุน

ผูป้ระกอบการและภาคเกษตรของไทยให้เตบิโต น�าพาประเทศ

ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

Data-driven Organization
ผลักดนักระทรวงพำณชิย์สูก่ำรเป็นผูน้�ำด้ำนกำรใช้
ข้อมูลขนำดใหญ่
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย ์

ได้เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า 

เมื่อปีงบประมาณ 2559 (Trade Intelligence System: TIS) 

โดยมุง่หวังเพ่ือเป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมลูเศรษฐกจิการค้า

ของกระทรวงพาณิชย์ ที่น�าไปสู่การวิเคราะห์และประมวลผล

ข้อมูลสารสนเทศเชงิลกึด้านการพาณชิย์ ตอบสนองต่อภารกจิ

หลกัในการเสนอแนะเพือ่ก�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า 

พร้อมจดัท�านโยบายมาตรการเศรษฐกจิการค้าให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม จากปริมาณและความหลากหลายของข้อมูล

ด้านการพาณิชย์ในปัจจุบัน ท�าให้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถ

ท�าการวิเคราะห์ได้อย่างครอบคลมุและเพยีงพอทีจ่ะน�าไปสูก่าร

ใช้งานเชงิบรหิารและปฏบิตัไิด้ จงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิการพัฒนา

ปรับปรุงระบบสารสนทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อต่อ 

ยอดระบบเดิมให้สามารถวิเคราะห์และแสดงผลได้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพ สามารถสนบัสนนุการบรหิารจดัการ การก�ากบั

ติดตาม การตรวจสอบ และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่าง

มีเอกภาพ ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานจริงและ

ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงพาณิชย์

ระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ 
(Trade Intelligence System)
ประจ�ำปีงบประมำณ 2562
ในปีงบประมาณ 2562 ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสต์การค้า

จึงได้วางแผนการด�าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

1 | มีแผนแม่บทในการขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย ์สู ่ 

การเป็นผู้น�าด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (MOC Big Data 

Roadmap) ท�าให้มีแนวทางการจัดเก็บและใช้ข้อมูลของทั้ง

กระทรวงในระยะเวลา 5 ปี

2 | มีระบบก�ากับและติดตามนโยบายด้านการบริหาร 

จดัการสนิค้าเกษตร (Policy Dashboard: Agricultural Products) 

3 | มีระบบก�ากับและติดตามนโยบายด้านการรับฟ ัง 

เสียงสะท ้อนภาคประชาชน (Pol icy Dashboard: 

Social Analytics)

เพ่ือให้กระทรวงพาณชิย์มเีคร่ืองมอืส�าหรับใช้ในการก�ากบัติดตาม

และตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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MOC Big Data Roadmap
แผนแม่บทกำรขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงพำณิชย์ด้วยข้อมูลขนำดใหญ่
เหตใุดจงึต้องมแีผนแม่บท... การมีข้อมลูจ�านวนมาก แต่หากขาดการวางยทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนนุการน�าข้อมลูไปใช้ และขาดมุมมอง 

ในการบริหารงานที่เหมาะสม คงจะไม่สามารถน�าพาองค์กรสู่การเป็น Data-Driven Organization ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดงัน้ัน แนวทางหลกัของการพฒันาด้าน Big Data จึงมุง่เน้นผลลพัธ์ของการใช้ข้อมลูมากกว่าการรวบรวมข้อมลูจ�านวนมากทีอ่าจ 

ไม่ตอบโจทย์ทางยุทธศาสตร์ของกระทรวง (Outcome-first) โดยเริ่มจากก�าหนดวิสัยทัศน์และความต้องการด้านข้อมูล จากนั้น 

จงึท�าการส�ารวจและเชือ่มโยงข้อมลูทีพ่ร้อมและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยท�าการศกึษา 4 ด้าน ดงันี้

หลังจากการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลจาก 4 มุมมองแล้ว จึงท�าการสังเคราะห์ความต้องการของผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

(Stakeholders) เพื่อน�ามาก�าหนดโครงการด้าน Big Data ที่ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ท�าให้ได้แผนแม่บทที่ประกอบด้วย 

12 โครงการ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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แผนแม่บทดงักล่าวจะช่วยให้กระทรวงพาณชิย์มแีนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ทัง้ในมติิของการใช้งาน

ภายในกระทรวงเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย ก�ากับติดตามและขับเคลื่อนการด�าเนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และมิติของ 

การน�าข้อมูลมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาคประชาชน 

ระบบก�ำกับและติดตำมนโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร
Agricultural Product Policy Dashboard
กระทรวงพาณิชย์ให้ความส�าคัญกับการมีระบบก�ากับและติดตามนโยบายด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (Agricultural 

Products) ซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศ โดยท�าการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้า

เกษตรในรูปแบบ Policy Dashboard ที่เป็น Data Analytic สามารถคาดการณ์สถานการณ์ (Prediction) เตือนภัย 

(Early Warning) และมีระบบรายงานอัจฉริยะส�าหรับผู้บริหาร (Business Intelligence)

โดยในระยะน�าร่องได้คัดเลือกสินค้าเกษตรครอบคลุม 5 พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่

ข้ำว ปำล์มน�ำ้มัน   ยำงพำรำ ข้ำวโพด มันส�ำปะหลงั
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ระบบ Policy Dashboard

ดงักล่าวจะสามารถตอบค�าถามส�าคญัได้ เช่น

o พืชเศรษฐกิจส�าคัญของไทยทั้ง 5 ชนิดก�าลังมีปัญหาหรือ 

    จะเผชญิปัญหาในอนาคตหรอืไม่ ?

o ราคาข้าวมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ ?

o พืน้ทีใ่ดมปัีญหาและต้องการความช่วยเหลอื ?

o ความต้องการสนิค้าเกษตรไทยเป็นอย่างไร ?

โดยการออกแบบระบบอยูภ่ายใต้แนวคดิการบรูณาการข้อมลู

ด้านการพาณชิย์ปรมิาณมากจากหลายหน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอกกระทรวงฯ มาท�าการวเิคราะห์เพือ่ให้ได้ประโยชน์สงูสดุ 

มกีารประยกุต์ใช้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ท�าให้สามารถเชือ่มต่อ

หรอืแลกเปลีย่นข้อมลูได้อย่างต่อเน่ือง

ด้วยระบบดงักล่าว จะท�าให้ผูบ้รหิารและนกัวเิคราะห์สามารถใช้

ข้อมลูเพือ่ประกอบการวเิคราะห์และแก้ปัญหาทีต่อบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้มากยิง่ขึน้ รวมถงึสามารถตดัสินใจเชิง

นโยบายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัการณ์ และครอบคลมุทกุมติิ 

น�าไปสู่การขับเคล่ือนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์โดย

เฉพาะการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่สนิค้าเกษตรและยกระดบัรายได้

ให้แก่เกษตรกรอย่างมัน่คงและยัง่ยืนต่อไป

ระบบก�ำกับและติดตำมนโยบำยด้ำนกำรรับฟังเสียงสะท้อนภำคประชำชน
Social Analytics Policy Dashboard

Social Listening คืออะไร? ในอดีตเมื่อกระทรวงพาณิชย์

ประกาศใช้นโยบายต่างๆ ออกไป จะไม่สามารถทราบได้ว่า 

นโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง หรืออาจต้องใช ้

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลูความคดิเหน็จากประชาชน ท�าให้ 

ไม่สามรถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการณ์และตรงจดุ แต่ในปัจจบุนั 

เราก�าลงัก้าวเข้าสูย่คุดจิทัิลท่ีสงัคมออนไลน์ได้รบัความนยิมและ

เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู ้คน เราสามารถ 

ใช้เครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า “Social Listening” ในการรวบรวม

ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนต่อประเดน็ท่ีเราสนใจ

Social Listening คอื การรวบรวมเสยีงสะท้อนจาก Online 

Media เพือ่รับฟังความคดิเหน็ของสงัคม สามารถน�าข้อมูลด้าน

ความรูสึ้กและข้อคดิเหน็ของประชาชนในด้านต่างๆ มาวเิคราะห์

และบรหิารจดัการด้านการค้าตามภารกจิของกระทรวงและน�า

มาปรับใช้ตามบริบทต่างๆ
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กำรคัดเลือกหัวข้อส�ำหรับกำรวิเครำะห์
เสียงสะท้อนภำคประชำชน
เพือ่ให้การออกแบบและวเิคราะห์เสยีงสะท้อนภาคประชาชน 

(Social Analytics) ตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงฯ 

มาก ท่ี สุ ด  จึ ง ได ้ มี ก า รจั ดสั มมนา เชิ งกระบวนการ 

(Workshop Focus Group) กบันกัวเิคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ 

ภายในกระทรวงฯ เพื่อระดมสมองเกี่ยวกับแนวทาง 

การน�าเคร่ืองมอืรบัฟังเสยีงสะท้อนประชาชนมาใช้เพือ่ยกระดับ

การด�าเนินงานตามบทบาทของหน่วยงานและคัดเลือกหัวข้อ

ส�าหรับการวเิคราะห์เสียงสะท้อนภาคประชาชน

โดย 10 หวัข้อท่ีด�าเนนิการวิเคราะห์ มดัีงนี้

1  |  ความคิดเห็นต่อนโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตร

2  |  การติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการ

       ควบคุม 52 รายการ

3  |  ความคิดเห็นของต่างชาติต่อสินค้าและบริการไทย

       ในภาพรวม

4  |  ความคิดเห็นของต่างชาติต่อทุเรียนไทย

5  |  การติดตามเบาะแสการกระท�าผิดทางการค้า

       (Unfair trade)

6  |  ความคิดเห็นต่อการเจรจาการค้าส�าคัญ

       (FTA Thai – EU)

7  |  ความคิดเห็นต่อบริการและภาพลักษณ์ของพาณิชย์

8  |  การตดิตามแนวโน้มธรุกจิท่ีก�าลังเป็นท่ีสนใจภายในประเทศ

9  |  ความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

10 | ความคิดเห็นต่อร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านโชห่วย

ระบบก�ำกับและตดิตำมนโยบำย
ด้ำนกำรรบัฟังเสยีงสะท้อนภำคประชำชน 
(Policy Dashboard: Social Analytics)
การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือด้าน Social Listening 

เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอต่อการใช้เพ่ือตัดสินใจ 

เชิงนโยบาย แต่จ�าเป็นจะต้องน�าข้อมูลดังกล่าวมาผ่านการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้สามารถระบุประเด็นปัญหา 

อุปสรรค และออกแบบนโยบายได ้อย ่ าง เหมาะสม 

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงได้จัดท�าระบบ 

ก�ากับและติดตามนโยบายด้านเสียงสะท้อนภาคประชาชน 

(Social Analytics) ตามประเด็นหัวข้อท่ีได้รับการคัดเลือก 

เพ่ือให้ผู้บริหารและนักวิเคราะห์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการรับฟังความคิดเห็นทั้งในด้านดีและด้านลบ ซึ่งจะท�าให้

ทราบว่าสิ่งใดควรได้รับการแก้ไขปรับปรุง เห็นว่าอะไรเป็น 

จุดบกพร่อง เพื่อการพัฒนาการบริการและการตัดสินใจ 

เชิงนโยบายได้ดียิ่งขึ้น และสามารถก�าหนดแผนหรือกลยุทธ ์

ได้ตรงกลุม่เป้าหมาย

ระบบ Policy Dashboard

ดงักล่าวจะสามารถตอบค�าถามส�าคญัได้ เช่น

o  ประชาชนให้ความสนใจต่อหวัข้อท่ีเลอืกเพยีงใด ?

o  ประชาชนมคีวามรูส้กึอย่างไรต่อหัวข้อทีเ่ลอืก ?

o  มปีระเดน็ใดทีต้่องจบัตามอง ?

o  ช่องทางใดท่ีประชาชนเข้าถงึข้อมลูได้มากทีส่ดุ ?

ระบบดงักล่าว จะท�าให้ผูบ้รหิารและนกัวเิคราะห์มข้ีอมูลเชิงลึก 

(Insight) ท่ีสามารถน�ามาใช้บริหารจัดการได้ตามบริบท 

ของแต่ละหน่วยงาน รับทราบถึงอุปสรรค ปัญหาที่เกิดขึ้น 

พร้อมทั้งวางแนวทางการส่ือสารสร้างความเข้าใจ และ 

แก้ไขสถานการณ์ในเชงิรุกได้อย่างเหมาะสม
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กำรพฒันำศกัยภำพด้ำนดิจิทัลของบุคลำกร
เพื่อให้ระบบก�ากับและติดตามนโยบายท่ีได้พัฒนาขึ้นมา 

มีการน�าไปใช้ในการท�างานจริง ส�านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้าจึงได้จัดอบรมบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ 

ให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมต่อการใช้งานระบบ และ

สามารถปรับปรุงพัฒนาระบบได้ในอนาคต โดยมุ ่งเน้น 

การฝ ึกอบรมในรูปแบบการจ� าลองสถานการณ ์จริ ง 

(Simulation-based Training) เพื่อช่วยให้ผู ้เข้าอบรม 

สามารถน�าไปใช้ในการท�างานได้จรงิ นอกจากน้ี เพือ่ให้บุคลากร

สามารถน�าแผนแม่บท MOC Big Data ไปพัฒนาต่อได้ 

มกีารวางแนวทางการพฒันาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มสีมรรถนะ

ด้านดจิทิลัทีเ่พยีงพอ เพือ่รองรบัการปฏบิตังิานตามแผนดงักล่าว 

ซ่ึงถือเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมและศักยภาพของบุคลากรให้

พร้อมต่อการขับเคล่ือนกระทรวงพาณิชย์สู่การเป็น Data-driven 

organization ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื

เตรยีมควำมพร้อมเข้ำสูเ่ศรษฐกิจใหม่อย่ำงย่ังยืน
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้มีการผลักดัน

ยุทธศาสตร์ด้าน Big Data อย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ 

ดงักล่าว ซึง่ท�าให้สามารถสนบัสนุนงานภายในกระทรวงฯ และ

งานบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น จากการมองเห็นข้อมูล 

ครบรอบด้าน และการใช้เทคโนโลยกีารวเิคราะห์ทีช่าญฉลาด

และรวดเรว็ขึน้จากแหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย

อย่างไรกต็าม การพฒันาระบบดงักล่าวยงัเป็นเพียงจดุเริม่ต้นเท่าน้ัน ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้าและกระทรวงพาณชิย์

ยังจ�าเป็นจะต้องผลักดันโครงการด้าน Big Data และพัฒนาต่อยอดระบบก�ากับและติดตามนโยบายให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ผ่านการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการมีข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง และทันสมัย 

เพือ่น�ามาวเิคราะห์ประกอบการตัดสนิใจและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสทิธภิาพและยัง่ยืน
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ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยี
กับเศรษฐกิจยุคใหม่ ประจ�ำปี 2562

ประชุมน�ำเสนอ (ร่ำง)
ผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน (Blockchain) มำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย
โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร

ประจ�าประเทศไทย และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  ซึ่ ง เป ็นการ 

น�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

บรกิารการเงนิ (Trade Finance) และการอ�านวยความสะดวก

การค้าระหว่างประเทศ (Trade Facilitation) ของไทย 

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

กำรสัมมนำ “เทคโนโลยี ABCDE กับธุรกิจยุคใหม่”
เดือนกรกฎาคม 2562 ณ Glowfish (Co-Working Space) 

เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ และการรับรูเ้กีย่วกบัการน�าเทคโนโลยี 

ABCDE (AI, Blockchain, Could, Big Data และ E-Business) 

มาประยุกต์ใช ้ให ้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และน�าเสนอ 

กรณีตัวอย่างของบริษัทที่ประสบความส�าเร็จทั้งด้านธุรกิจ

ชวีภาพ (Bio 4.0) และธรุกจิบรกิาร (Service 4.0) ซึง่เป็นธรุกจิ

ที่ไทยมีศักยภาพ

การด�าเนินธุรกิจปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีเข้มข้น ภายใต้การปรับตัวของคู ่แข่งขันทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ สถานการณ์ท้ังในประเทศและการค้าโลกที่มีความผันผวนอย่างรุนแรงและรวดเร็ว รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและทิศทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ัวโลก 

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าตระหนักถึงความส�าคัญในการเตรียมควาพร้อมเพื่อรองรับและปรับตัวเข้าสู่
เศรษฐกจิยคุใหม่จงึได้จดัท�าโครงการสัมมนาเพือ่พฒันาบคุลากร ตลอดจนการปรับตัวด้านการก�าหนดนโยบายของรฐัและวางแผน 
กลยทุธ์ให้สอดคล้องกับธรุกจิภาคเอกชนยคุใหม่ และส่งเสริมการบรูณาการการท�างานร่วมกนัของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสงัคม ดงันี้
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กำรสมัมนำ “CLMVT Cross-Border Digital Trade”
เดอืนสงิหาคม 2562 ณ โรงแรมมลิเลนเนยีม ฮลิตนั เพือ่เจาะลกึ 

E-Commerce กับการค้าผ่านแดน สร้างความตระหนักรู ้

ให้กบัผูป้ระกอบการในการน�าข้อมูลการค้าดจิทัิลข้ามพรมแดน

มาใช้ในการวางแผนและปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับ

เศรษฐกจิการค้ายคุใหม่ และให้มมุมองของภาครฐัในการจัดท�า

ข้อมลูการค้าผ่านระบบดจิทัิลเพือ่ใช้ในการพฒันาผูป้ระกอบการ 

รวมถงึการก�าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางด้านเศรษฐกจิ

การค้าของประเทศได้อย่างถูกต้องแม่นย�ามากขึ้น ซึ่งจะช่วย 

ยกระดบัการค้าให้เตบิโตไปพร้อมกนัทัง้ภมิูภาค

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Data Science & AI
ยกระดับงำนกระทรวงพำณิชย์
เดอืนกนัยายน 2562 ณ ห้องม่วงมงคล กรมพฒันาธรุกจิการค้า 

โดยการแบ่งกลุ่มระดมสมองของข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อกระตุ ้นให้บุคลากรในกระทรวงพาณิชย์ ได ้เรียนรู  ้

การท�างานเป็น Teamwork หาแนวทางการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยกีบั Data เพือ่ยกระดบังานเดมิ และ Create งานใหม่

แบบคิดนอกกรอบ โดยข้อเสนอจากการระดมสมองครั้งนี้ 

จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�า Big Data Roadmap ของ

กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

งำนสัมมนำ “ร่วมคิด ร่วมค้ำ ท้ำทำยเศรษฐกิจโลก: 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำกลยุทธ์กำรค้ำ
เศรษฐกิจใหม่”
เดอืนกนัยายน 2562 ณ โรงแรม Swissotel กรงุเทพฯ รชัดา 

ได้มีการเปิดตัวระบบประมวลผล Big Data สินค้าเกษตรส�าคัญ 

เพื่อใช้ขับเคลื่อนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ให้เกิด 

ผลอย่างเป็นรปูธรรม โดยมรีปูแบบการน�าเสนอผ่าน Dashboard 

ที่น�าร่องพืชเกษตรส�าคัญ 5 ชนิดได้แก่ ข้าว ปาล์มน�้ามัน 

ยางพารา มนัส�าปะหลงั และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ซึง่ในช่วงแรก 

ของการพัฒนาระบบเริ่มจากพืชเกษตรส�าคัญ 3 ชนิดน�าร่อง 

ได้แก่ ข้าว ปาล์มน�า้มนั และยางพารา

ในปีงบประมาณ 2563 ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์ ได้

ยึดแนวคิดหลักส�าคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึง่ท�าน้อยได้ผลมาก 

(Less for more) ด้วยการน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้กบัการค้า

และธุรกิจยุคใหม่ โดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวน�า 

(Demand Driven) และสร้างสรรค์คณุค่า (Value Creation) 

เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจไทยยกระดับและปรับตัวสอดรับกับการ

เปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลกในอนาคตต่อไป



ในปีงบประมาณ 2562 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีแนวคิดในการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการค้าไทย โดยตระหนักว่าเทคโนโลยี Blockchain ซ่ึงมีจุดเด่นคือการสร้างชุดข้อมูลท่ีมีการแก้ไขได้ยาก 
จะช่วยพัฒนาระบบการค้าและการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสร้างความโปร่งใส 
สร้างความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ น�าไปสู่การสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงได้ร่วมมือ
กับสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ�าประเทศไทย เพ่ือด�าเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ 2 โครงการ ได้แก่ 

กำรประยุกต์ใช้ Blockchain
ยกระดับเศรษฐกิจกำรค้ำ

1  |   โครงการศกึษาความเป็นไปได้และจดัท�าข้อเสนอเพือ่พฒันา

ต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการให้บริการ 

การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance & 

Trade Facilitation) ของไทย 

2 | โครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดท�าข้อเสนอเพื่อ 

พัฒนาต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการ 

บริหารจัดการการจดทะเบียน คุ ้มครอง และส่งเสริม 

การใช ้ทรัพย ์สินทางป ัญญาสู ่ เชิ ง พ าณิ ช ย ์  ( I P  t o 

Commercialization) ของไทย 

ทั้งนี้ได้ส่งผลการศึกษาของท้ัง 2 โครงการ ให้หน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้องพิจารณาด�าเนนิการแล้ว
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ข้อเสนอกำรประยุกต์ใช้ Blockchain กับ
Trade Finance และ Trade Facilitation
ผลการศกึษา : ระบบ Blockchain ส�าหรบับรกิารทางการเงนิ

และการบริการสินเชื่อเพ่ือการค้า (Trade Finance) รวมทั้ง

บริการสนิเชือ่ในกลุม่เครอืข่ายธรุกจิ (Supply Chain Financing) 

จะช่วยท�าให้ผูป้ระกอบการค้าไทยทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ

ขนาดย่อม มีโอกาสเข้าถงึสนิเชือ่ทางการเงนิได้ด้วยความน่าเชือ่ถอื

ที่มากข้ึน มีความคล่องตัวด้านการเงินในการท�าธุรกิจท่ีดีข้ึน 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในธุรกรรมต่างๆ 

ท่ี เกี่ ยวข ้ อง  เช ่น  ธุ รกรรมเกี่ ยวกับตราสาร เครดิต 

(Letter of Credit- L/C) ทัง้การอนมุติัเครดติ และการโอนเงิน

ช�าระค่าสินค้าจะท�าได้รวดเร็วข้ึน รวมท้ังสามารถเปิดบัญชี

ธนาคารและช�าระเงนิผ่านบัญชเีงนิเช่ือ (แบบ Open account) 

ได้ด้วยความน่าเชือ่ถอืและรวดเรว็กว่าในอดตี เป็นต้น ซ่ึงจะช่วย

อ�านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) และ 

การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ

น�าไปสู ่ข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบฯ โดยมีข้อเสนอ 

ในการพัฒนาต้นแบบระบบ Blockchain จ�านวน 7 โครงการ 

โดยแบ่งเป็น

o โครงการในช่วงระยะสัน้ (Quick Win ในปีแรก) 1 โครงการ 

o โครงการในระยะกลาง (ภายใน 2 ปีข้างหน้า)  3 โครงการ

o โครงการในระยะยาว (3 - 5 ปีข้างหน้า) 3 โครงการ

 



ข้อเสนอกำรพฒันำต้นแบบของ
กำรประยุกต์ใช้ Blockchain ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรพัย์สนิทำงปัญญำสูเ่ชงิพำณชิย์
(IP to Commercialization)
ผลการศึกษา : ระบบ Blockchain จะช่วยสนับสนุนงาน 

ทีเ่กีย่วข้องกับทรพัย์สนิทางปัญญา อาท ิการจดัเกบ็ฐานข้อมลู

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ท�าให้การจัดเก็บข้อมูลม ี

ความถูกต้อง ปลอดภัย น่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน โดยสามารถ 

ท�าการบันทึกสิทธิผู ้เป็นเจ้าของ (Ownership) วันเวลา 

ที่ได้รับอนุญาต (Timestamp) ลงบนฐานข้อมูล Blockchain 

ข้อมลูทีจ่ดัเกบ็แบบกระจายท�าให้ยากต่อการเปลีย่นแปลงหรอื

บิดเบือนข้อมูล สามารถตรวจสอบท่ีมาหรือติดตามข้อมูล 

การท�าธุรกรรมตลอดวงจรของทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ 

การจดทะเบียน การช�าระเงิน การโอนสิทธิ การอนุญาต 

ให้ใช้สิทธิ การบันทึกหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงการสร้าง 

Smart Contract เพื่อให้สามารถท�าธุรกรรมอย่างอัตโนมัติ 

ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

โดยมีข้อเสนอในการพัฒนาต้นแบบระบบ Blockchain 

จ� านวน  6  โครงการ  แบ ่ ง เป ็ น โครงการระยะสั้ น 

(Quick Win ในปีแรก) 2 โครงการ ได้แก่

1 | โครงการน�าร่องระบบบริหารลิขสิทธิ์ด้วย Blockchain 

2 | โครงการศึกษาการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) 

และ โครงการระยะถัดไป (2-3 ปีข้างหน้า) 4 โครงการ ดังนี้

o โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล“สิทธิบัตรออนไลน์”  

บนเครือข่าย Blockchain

o โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล “เครื่องหมายการค้า

ออนไลน์” บนเครือข่าย Blockchain

o โครงการพฒันาระบบบรหิารข้อมลูสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ (GI) และ

ระบบตรวจสอบย้อนกลบัออนไลน์บนเครือข่าย Blockchain

o โครงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากข้อมูล 

การใช้สิทธิในตลาด

“
ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ให้ความส�าคัญเรือ่งเทคโนโลยแีละเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) 

เพื่อพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่
การปรับใช้เทคโนโลยีและแนวคิดเศรษฐกิจยุคใหม่มาพัฒนาด้านการค้าและธุรกิจไทย

ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าในปัจจุบันเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง

”
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เชื่อมั่นว่า

เทคโนโลยีจะช ่วยพัฒนาประเทศไทยช ่วยยกระดับ 

เศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะธุรกิจเกษตร และธุรกิจบริการ 

ร ว ม ทั้ ง ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ 

ลดความเหลื่อมล�้า ซึ่งนอกจากส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ 

การปรับใช้เทคโนโลยีแล้ว ยังให้ความส�าคัญกับการค้า 

ท่ีเสรแีละมคีวามเป็นธรรมด้วย บรบิทของการท�างานและธรุกิจ

ยุคใหม่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน อาทิ ธุรกิจบริการส่งเสริม 

ธุรกิจเกษตร บริการส่งเสริมธุรกิจบริการ
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TPSO-WEF Grow Asia 
Hackathon Agricultural Trade Workshop
on Thai Organic Rice

เม่ือเดอืนตลุาคม 2561 ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า ภายใต้ความร่วมมอืกบั Grow Asia และมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ TPSO-WEF Grow Asia Hackathon Agricultural Trade Workshop on Thai 
Organic Rice ภายใต้ชื่องาน Hackathon 2019 ไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ (Thailand Food Heroes) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ซ่ึงมีการก�าหนดหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ภาคเกษตร (Digitizing Agriculture) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 
ในการยกระดับศักยภาพทางการค้าของเกษตรกรรายย่อย SMEs และ Start-up โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มสูง 
อาทิ ข้าวสี และข้าวอินทรีย์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

โดยวัตถุประสงค์ของโครงกำร ดังนี้

1  |  เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างไทย

กับองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนาการค้าสินค้าเกษตร

นวัตกรรมของไทย

2 | เพื่อขยายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ 

ทางด้านการค้าสินค้าเกษตร ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาควิชาการของไทยกับต่างประเทศ

3 | เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและโอกาส 

ในการพัฒนาการค้าสินค้าเกษตรของไทย

โดยมผู้ีเข้าร่วมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เช่น ภาครฐั ภาคเอกชน

ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มข้าวอินทรีย์ อาทิ 

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จ�ากัด  บริษัท Listen Field จ�ากัด ไร่ทินกร 

(ACT-IFOAM) เป็นต้น หน่วยงานภาคการศกึษาวิจยัและพัฒนา

ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มข้าวอินทรีย์ 

อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เกษตรกร กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรต่างๆ 

และกลุ่ม Smart Famer ที่เก่ียวข้องกับข้าวอินทรีย์ องค์กร 

ไม่แสวงหาผลก�าไร (Non-governmental Organizations) 

อาทิ สภาเกษตรกร เป็นต้น
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การจัดกจิกรรม Hackathon สินค้าข้าวอินทรย์ี โดยส�านกังาน

นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานแรกของไทย ที่จัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวร่วมกับ 

Grow Asia ซึง่ก�าหนดรปูแบบของการท�า Hackathon 3 วนั ดงันี้ 

วนัท่ี 1  |   Kick-off Day
เป็นการปพูืน้ฐานความรูด้้านเกษตรอนิทรย์ี ทีมุ่ง่เน้นเรือ่งโจทย์

หรือปัญหาส�าหรับการ Hackathon ข้าวอินทรีย์ของไทย 

และสถานการณ์ด้านตลาดของข้าวอินทรีย์ การแลกเปลี่ยน 

เรยีนรู้แนวทางทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของการท�าเกษตรอนิทรย์ี  

(Driving the success of organic farming) การน�า 

Internet of Things มาใช้ทางการเกษตร (Internet of Things 

(IoT) for Agriculture) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทาง 

การเกษตร (Digital Technology in Agriculture) โดย 

Grow Asia จะอธิบายข้ันตอนและวิธีการท�า Hackathon 

(Introduction to Hackathon Process) และมีการแบ่งกลุ่ม

สร้างทมีรวม 10 กลุม่ (Team Formation)

วนัท่ี 2  |  Working Day 
โดยมอบหมายแต่ละกลุม่ระดมความคดิเหน็ และท�างานร่วมกัน

เพ่ือแปลงไอเดียให้เป็นรูปร่างอย่างง่าย (Work session) 

โดยมีผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้ค�าปรึกษาแต่ละกลุ ่ม 

ทัง้ด้านเทคนคิ และด้านต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการท�า Hackathon 

(Consultation with Subject Matter Expert)

วนัท่ี 3  |   Pitching Day
หรอืวนัประกวดไอเดยี โดยก�าหนดให้แต่ละกลุม่รบัฟังความเหน็

จากทีป่รกึษา (Presentation Clinic’s) ก่อนปรบัปรงุไอเดยีครัง้

สดุท้าย และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพือ่คัดเลอืกทมีผูช้นะ 1 ทมี 

และรางวลัชมเชยอกี 3 ทีม
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Grow Asia น�าเสนอจุดเริ่มต้นการท�า Hackathon

โดยมอบแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาของข้าวอินทรีย์ไทยตลอด

ห่วงโซ่ของข้าวอินทรีย์ โดยใช้ Farming Life Cycle Map 

เพื่ออธิบายปัญหาความยุ่งยาก (Pain points) และโอกาส 

(Opportunities) ต่างๆ จากประสบการณ์ในการท�าเกษตร

อนิทรีย์ โดยใช้รปูแบบการระดมสมองอย่างเข้มข้น หลังจากนัน้

วิเคราะห์ประเด็นท้าทายต่างๆ ท่ีต้องเจอในแต่ละระยะของ

ปัญหานัน้ เช่น ระยะการเตรยีมพืน้ทีป่ลกูข้าวอนิทรีย์ ระยะปลูก 

ระยะเติบโต ระยะเก็บเก่ียว ระยะจ�าหน่ายสู่ตลาด เป็นต้น 

ก่อนจะก�าหนดประเดน็ปัญหาทีท่กุคนในกลุม่เหน็ร่วมกนัว่าจะ 

Hack ปัญหานี ้และน�ามาสูแ่นวทางแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา/

เพิม่มลูค่าสนิค้าข้าวอนิทรีย์ทีก่ลุม่ก�าหนดร่วมกนั

ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมระดมความคดิเหน็เพ่ือหาไอเดยีส�าหรบัการน�า

เกษตรอจัฉรยิะ หรอืเกษตรสมยัใหม่ (Smart farming) มาช่วย

แก้ปัญหาสนิค้าข้าวอินทรย์ีได้อย่างหลากหลาย ทัง้ในด้านการ

ปรบัโครงสร้างการผลติ การท�าการเกษตรโดยใช้แอพพลเิคชนั

ส�าหรับการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ปลูก การใช้ระบบ IoT 

(Internet of Things) มาเพิม่สมรรถภาพของการเกษตรแบบ

แม่นย�า (Precision agriculture) รวมทัง้การสร้างแพลตฟอร์ม

และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ส�าหรับเป็นช่องทางการให้ข้อมูล 

องค์ความรูด้้านเกษตรอนิทรย์ี การจ�าหน่ายสนิค้า หรอืการท�า

กลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างแบรนด์และสร้างเรื่องราว 

(Storytelling) เพ่ือสร้างอปุสงค์ขึน้มาใหม่ (Demand creation) 

ตลอดจนการเชือ่มโยงตลาดข้าวอนิทรย์ีกบัการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

เชงินิเวศ (Ecotourism)

กำรตดัสนิผลรำงวลัผู้ชนะกำรประกวดไอเดยี (Pitching day)
กรรมการผูต้ดัสนิประกอบด้วย ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า Mr.Paul Voutier, Director Knowledge and 

Innovation จาก Grow Asia คณุแกล้วเกล้า ตงัตสิานนท์ จาก ธนาคารกสกิรไทย และ คุณนาถฤด ีนาครวาจา จากส�านกังานมาตรฐาน

เกษตรอนิทรย์ี (มกท.) โดยผลการตดัสนิสรุป ดงันี้

รำงวลัชนะเลศิ   |   กลุม่ AgiLinK
ได้ออกแบบ PlatForm การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มอบ

ประสบการณ์ใกล้ชิดในการบรโิภคข้าวอนิทรย์ีแก่นกัท่องเทีย่ว 

รวมทั้งได้เชื่อมต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

(Value Chain) โดยกลุม่ผูบ้รโิภคหลกั คือ ผู้ทีมี่รายได้ปานกลาง

ถงึสงู มคีวามใส่ใจในการดแูลสขุภาพ และเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงนิเพิม่

เพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งเป้าหมายหลักท่ีจะน�าสินค้าไปขายนั้น คือ 

โรงแรม 5 ดาว และนกัท่องเทีย่วต่างชาติ
รำงวลัชมเชยอนัดับท่ี 1    |   กลุม่ Go Rice 
ได้ออกแบบแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้ในการปลูกข้าวอินทรีย ์

ในทุกช่วง ทุกขั้นตอน แก่เกษตรกร ซ่ึงจะท�าให้เกษตรกร 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�า และครอบคลุม 

โดยกลุ่มผูใ้ช้งานหลกัคอื คือ เกษตรกรทีม่อีาย ุ35 – 45 ปี และ

มเีป้าหมายหลกั คอื ต้องการให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึข้อมลู

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการปลูกข้าว พันธุ์ข้าว 

และมาตรฐานข้าวอนิทรย์ี รวมทัง้ให้ข้อมลูท่ีจ�าเพาะในแต่ละพืน้ที่ 

เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลผลิตข้าวอินทรีย์ 

ซึง่สามารถเพิม่รายได้แก่เกษตรกร อกีทัง้ยงัสร้างความตระหนกั

ให้สงัคมรบัรูถ้งึภมูปัิญญาในการปลกูข้าวได้อกีทางหนึง่

รำงวลัชมเชยอนัดับท่ี 2    |   กลุม่ CR Bio  
ได้เสนอไอเดียการผลิตปุย๋น�า้หมกัชวีภาพและเป็นแหล่งจ�าหน่าย

ให ้กลุ ่ม เกษตรกรข ้าวอินทรีย ์สามารถเข ้าถึ งและซื้อ 

ได้อย่างสะดวก เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการปลูก 

ข้าวอินทรีย์ และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูก 

ข้าวอินทรย์ี และยกเลกิการใช้สารเคมใีนแปลงเกษตร

รำงวลัชมเชยอนัดับท่ี 3    |   Smart Rice Bag 
ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สุญญากาศท่ีช่วยเก็บรักษาข้าว 

ให้ปลอดจากมอด และรา โดยมีบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด 

ทีส่ามารถตดิตามการเกดิของมอดได้ รวมทัง้พฒันาบรรจภุณัฑ์

ร่วมกับแอปพลเิคชนัทีใ่ช้ตดิตามการเกดิมอดในข้าว
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โครงกำรศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด
(Demand Driven) และพัฒนำต้นแบบกำรค้ำ
อุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่

โลกในปัจจุบันพบกับความเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระแส 
Digital Disruption ที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ธุรกิจแบบดั้งเดิมจึงต้องมีการ 
เตรียมพร้อมปรับตัวภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและบริบทของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด จากผลการศึกษา 
แนวโน้มส�าคัญต่างๆ ทั่วโลกที่ส่งผลต่อประเทศไทย พบว่าแนวโน้มส�าคัญ 5 ประการ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคและ 
การผลิตในแต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตของไทย ได้แก่ 

3 ยุทธศำสตร์ พัฒนำ 3 สำขำ
ธุรกิจเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรศักยภำพ
จากผลการศึกษาแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

เพือ่สร้างธรุกิจต้นแบบ “ตลาดน�าการผลติ” (Demand Driven) 

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได ้คัดเลือก 

ธุรกิจศักยภาพ 3 สาขา เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์ให้สอดรับกับ 

ความเปลีย่นแปลงของบรบิทโลกและความต้องการของตลาด 

ที่เปลี่ยนไป ได้แก่ 

1  |  ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่

2  |  ยุทธศาสตร์อาหารแห่งอนาคต 

3   |  ยุทธศาสตร์บริการท่องเทีย่ว แพลตฟอร์มเชิงสขุภาพและ

      รายได้สูง

แนวโน้มสงัคมสงูวยั 
Aging Society

แนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภู มิอำกำศ
และสิ่งแวดล้อม

Climate Change

แนวโน้มระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
Circular Economy

แนวโน้มห่วงโซ่
อุปทำนรูปแบบใหม่
Supply Chain and 

Transportation

แนวโน้มกำรเกิด
เทคโนโลยีกำรผลิต

ในอนำคต
Future of Production
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จำกยุทธศำสตร์สูก่ำรลงมือท�ำโมเดลธุรกิจจริง
จากกว่า 30 แนวคิดธรุกจิใหม่ทีเ่กิดขึน้ระหว่างการระดมสมอง

ใน 5 พืน้ที ่ได้แก่ จังหวดัสริุนทร์ จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 

จังหวัดชุมพร และกรุงเทพฯ เราได้คัดเลือกแนวคิดที่ม ี

ศักยภาพท่ีตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสมัยใหม  ่

เพือ่น�ามาขยายผลเป็นโครงการน�าร่องทีส่ร้างโอกาสทางธรุกจิ 

ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และส่งผลกระทบเชิงบวก 

ให้แก่สงัคม ท้ังสิน้ 4 โครงการ ได้แก่

1  |  โครงการน�าร่องกจิการข้าวอนิทรย์ีบนระบบสมาร์ทฟาร์ม 

โดยน�าเทคโนโลยีดิ จิ ทัล นวัตกรรมด ้านวิทยาศาสตร ์ 

ผนวกรวมเข้ากับการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรที่ช ่วย 

ยกระดับการปลูกจากเกษตรดั้งเดิม 

2 | โครงการน�าร่องกิจการโรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐาน 

เพ่ือเป็นอาหารทางเลือกใหม่แห่งอนาคต (Novel Food) 

และได้มาตรฐานการส่งออกไปต่างประเทศ

3  |  โครงการน�าร่องกจิการท่องเทีย่วเชงินเิวศน์บ้านม่วงค�า 

ภายใต้ช่ือ “ม่วงค�า Zero Waste, Zero Carbon” 

โดยชูจุดขาย “การท่องเที่ยวเชิงชุมชน ผ่านการสร้างเรื่องราว 

และประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Zero-waste 

และ Carbon neutral ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม” เป็นโครงการ 

ที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 

4 | โครงการน�าร่องกิจการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม 

ภายใต ้ชื่อ “ชุมพร-ระนอง สูงวัย เทใจ น�าเ ท่ียว” 

เป ็นแนวคิดการสร ้างจุดเด ่นของสองจังหวัดเมืองรอง 

ช่วยสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น และการรองรับสังคมสูงวัย
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โครงกำรจัดท�ำหุ้นส่วนยุทธศำสตร์
เพื่อพัฒนำตลำดต่ำงประเทศและ
เศรษฐกิจภูมิภำคใน CLMVT

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานด้านบูรณาการทิศทางการค้าจากตลาด 

ถึงห่วงโซ่การผลิตทุกระดับ และผลักดันแนวทางการขับเคล่ือนการค้าในอนาคต เห็นถึงความส�าคัญของการสร้างการรับรู้ 

ระบบเศรษฐกิจการค้าใหม่และริเริ่มพัฒนายุทธศาสตร์รองรับ โดยอาศัยกลไกความร่วมมือในภูมิภาค CLMVT ประกอบด้วย 

กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Lao PDR) เมียนมา (Myanmar) เวียดนาม (Vietnam) และไทย (Thailand) 

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การค้าระดับภูมิภาคท่ีสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจการค้าใหม่ของโลก ลดช่องว่าง 

ทางเศรษฐกิจ เช่ือมโยงไปสูต่ลาดทีม่ศีกัยภาพ ส่งผลให้เกดิโอกาสและประโยชน์ทางเศรษฐกจิแก่ผูป้ระกอบการในภมูภิาค CLMVT 

สอดรบักับนโยบายของรฐับาลท่ีให้ความส�าคญักบั CLMVT ในฐานะตลาดภายในประเทศ (Extended Nation) ซึง่ระบบเศรษฐกิจ

และสังคมที่ยึดโยงเสมือนผ้าผืนเดียวจะท�าให้บรรลุเป้าหมายของประชาคมโลกในการลดความเหลื่อมล�้าระหว่างกัน
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กำรจัดประชุม CLMVT Forum
ในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรค้ำ
1  |  CLMVT Forum 2019: 

      CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia

      23 - 24 มิถนุายน 2562 ณ กรงุเทพมหานคร

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เริ่มจัดกิจกรรม 

CLMVT Forum ตัง้แต่ปี 2559 (คร้ังที ่2 ปี 2561 และ ครัง้ที ่3 

ปี 2562) เพ่ือยกระดบัเศรษฐกจิและความร่วมมอืด้านการค้า 

การลงทุน และการท่องเท่ียวในภูมิภาค โดยเฉพาะระหว่าง

ประเทศไทย กัมพูชาลาว เมียนมา และเวียดนาม เมื่อวันที่ 

23-24 มิถุนายน 2562 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานจัดงาน 

“CLMVT Forum 2019” ภายใต้แนวคดิ “CLMVT ศนูย์กลางห่วงโซ่ 

คุณค่ายคุใหม่แห่งเอเชยี” โดยม ี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา  

น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ใ ห ้ เ กี ย ร ติ เ ป ็ น ป ร ะ ธ า น เ ป ิ ด ง า น 

พร้อมด้วยพนัธมติรจากภาครฐัและภาคเอกชน ร่วมหารอื แสดง

วิสัยทัศน์ และร่วมพัฒนาภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า 

การลงทุนของห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่รองรับความผันผวนของ 

เศรษฐกจิโลก โดยมผีูเ้ข้าร่วมงานกว่า 600 คน จาก 14 ประเทศ

ผลการจดังานได้เกิดข้อเสนอแนะทางนโยบายด้านความร่วม

มอืของ CLMVT ในอนาคต เพ่ือต่อยอดและผลักดันให้ CLMVT 

เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คณุค่ายคุใหม่ได้อย่างเป็นรปูธรรม มีดงันี้

1  |  ส่งเสรมิการจดัตัง้ CLMVT Trade Association 

2  |  ส่งเสรมิการจดัตัง้ CLMVT Services Foresight Group

3 | ริเริ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและพาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์ CLMVT Platform Collaborations 

4 | ส่งเสรมิการจัดต้ังเวทเีศรษฐกจิดิจิทลั CLMVT Digital Forum 

5 | ต่อยอดโครงการ CLMVT Startups Mentoring 2.0 

ซึง่ช่วยสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืด้าน Startups 

6  |  ต่อยอดโครงการความร่วมมอืด้านการพฒันาผูป้ระกอบการ

และทุนมนุษย ์ Human Resource Development 

Consolidation 
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กำรจัดประชุม CLMVT Forum
ในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรค้ำ
2  |  CLMVT Cross Border Digital Trade 

      7 สงิหาคม 2562 ณ กรงุเทพมหานคร

เพ่ือเสรมิสร้างองค์ความรูเ้รือ่ง E-Commerce กบัการค้าผ่านแดน 

สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการในการน�าข้อมูล 

การค้าดจิิทลัข้ามพรมแดนไปใช้ในการวางแผนและปรบักลยทุธ์

ธรุกจิให้สอดคล้องกับเศรษฐกจิการค้ายคุใหม่ และให้มมุมองของ

ภาครัฐในการจัดท�าข้อมูลการค้าผ่านระบบดิจิทัลเพื่อใช้ 

ในการพฒันาผูป้ระกอบการ โดยมผีูเ้ข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ท�าให้มข้ีอเสนอด้านการพฒันาการค้าดจิทัิลข้ามพรมแดนใน 

CLMVT ดงันี้

1  |  ส่งเสรมิการพฒันาโครงข่ายโทรคมนาคมให้ครอบคลุม 

2 | พัฒนาความเชื่อมโยงทางกฎระเบียบระหว่างประเทศ 

ในอาเซยีน

3  |  พฒันากฎระเบียบภายในไทยให้สอดคล้องกบัอัตราเตบิโต

ทีร่วดเรว็ของธุรกจิ

4 | ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา 

ทรัพยากรมนษุย์
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จดัประชุมเชิงปฏบัิตกิำรและสมัมนำให้ควำมรู้
บุคลำกรภำครฐัและภำคเอกชนของ CLMVT 
1  |  Scale Up Bootcamp for Startups 

      31 พฤษภาคม – 4 มถินุายน 2562  ณ กรงุเทพมหานคร

ซึง่เป็นการด�าเนินงานต่อเนือ่งจากผลการประชมุ CLMVT Forum 

ที่ต ้องการให้มีการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ของประเทศ CLMVT โดยมุง่เน้นให้ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพั 

ที่มีศักยภาพจากภูมิภาค CLMVT เข้าร่วมกิจกรรมการ 

วางแผนธุรกิจ กลยุทธ์การระดมทุน การสร้างเครือข่าย และ

การน�าเสนอผลงานมีผู ้ประกอบการจากภูมิภาค CLMVT  

เข้าร่วมจ�านวน 60 คน

 

2  |  CLMVT Adapt to Global Value Chain  

      13 กนัยายน 2562 ณ จงัหวดัมกุดาหาร

จ�านวนผู้เข้าร่วมงาน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง 

ความรูค้วามเข้าใจในแนวคดิของ Value Chain เพือ่ให้สามารถ

ก�าหนดต�าแหน่งทางการค้าการบรกิารของตนเองและพนัธมติร

ทางการค้าในภาพใหญ่ (Global Value Chain) รวมถึง 

ส่งเสริมทักษะการท�าธุรกิจให้สอดคล้องกับการเป็น New 

Value Chain Hub of Asia แก่ผูป้ระกอบการในกลุ่ม CLMVT
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กำรพัฒนำและเชื่อมโยงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์กำรค้ำ
สินค้ำอุตสำหกรรม 4.0

ส� า นักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์การค ้ า  (สนค . ) 

ได้เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่

จังหวัดชายแดนโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็น Backbone 

ของเศรษฐกิจไทย จึงได้จดัท�าโครงการหุน้ส่วนยทุธศาสตร์การ

ค ้าสินค ้ า อุตสาหกรรม 4 .0 จาก CLMVT สู ่สากล 

(Sister Cluster)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี 

ศนูย์ศกึษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

เป็นท่ีปรึกษาด�าเนินโครงการฯ เพ่ือศึกษาแนวทางเชื่อมโยง

สินค ้าอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาห ่วงโซ ่การผลิต 

กับประเทศเพื่อนบ้านไปสู ่ตลาดโลก และเป็นแนวทาง 

ในการพฒันาเศรษฐกจิการค้าของกลุม่จงัหวดัทีม่พีืน้ทีเ่ช่ือมโยง

กับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน-สถาบันการ

ศึกษาในพื้นที่ (ภาคีประชารัฐ) รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตร/ 

หุ้นส่วนเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญด้วย (Overseas 

Partners) โดยเฉพาะจังหวัด/มณฑลที่มีความสัมพันธ์เมือง 

คู ่มิตรกับไทยแล้ว เพื่อให้เกิดกลไกที่ เชื่อมโยงธุรกิจใน 

ท้องถิ่นของไทย-เพื่อนบ้านใน CLMVT ให้ก ้าวสู ่สากล 

อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยมีผลการด�าเนินโครงการ ดังนี้
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กิจกรรมและผลกำรด�ำเนินงำน
1  |  ศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

รวมถึงแนวทางความร่วมมือที่ด�าเนินการอยู่เพื่อพัฒนาการ

ด�าเนินการให้เกิดผลอย่างยั่งยืน โดยการทบทวนเอกสาร 

รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โดยสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ในพืน้ทีท่ี่ด�าเนนิการ คอื กลุม่จงัหวัด

ภาคตะวนัออก 2 และกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 2

2  |  จดักระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม

โดยการประชมุหารอื ระหว่าง เดอืนกุมภาพนัธ์ – กนัยายน 2562 

โดยด�าเนนิกจิกรรม ดงัน้ี

 2.1 |  การรวบรวมและแลกเปลีย่นข้อมูลกบัหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง โดยสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ในพืน้ทีด่�าเนนิการ และ

ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงลึกโดยจัดประชุมความร่วมมือภาค ี

เครอืข่าย อาทิ ภาครฐั เอกชน/วสิาหกิจเพือ่สงัคม ชมุนมุสหกรณ์ฯ 

หอการค้าจงัหวดั สภาอุตสาหกรรมจงัหวัด

 

 2.2 |  การทดลองเช่ือมโยงห่วงโซ่มลูค่าสนิค้าและบริการ

ศักยภาพร่วม (Value Chain Workshop: VCW) ซึง่มกิีจกรรม 

2 ส่วน คอื การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทดลองเชือ่มโยง

มูลค่าสนิค้าศกัยภาพร่วมและจัดท�าแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิ

การค้าของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวนัออก ภาคเหนอื และประเทศ

เพือ่นบ้าน CLMV ในสนิค้าอตุสาหกรรม 4.0 โดยวเิคราะห์และ

จัดท�าแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสอดรับสนับสนุนกัน โดย 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2 (พืน้ท่ีจดักจิกรรม: จงัหวดัจันทบรีุ) 

มีความเห็นร ่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช ้เป ็นแนวทาง 

ในการพฒันา คือ มงัคดุกวนและมะม่วงแก้วขมิน้กวน และ 

น�า้สบัปะรดผสมน�า้มะม่วงแก้วขมิน้ เนือ่งจากเป็นผลติภณัฑ์ใหม่

ที่มีความแตกต่าง โดยเป็นการใช้วัตถุดิบจากสองประเทศ 

(มงัคดุและสบัปะรดจากไทย และมะม่วงแก้วขมิน้จากกมัพชูา) 

และ กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 2 (พืน้ท่ีจดักจิกรรม: จงัหวดั

เชียงราย) คดัเลอืกสมนุไพรทีม่คีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิของกลุม่

จังหวัดและเป็นสมุนไพรที่ควรส่งเสริมการแปรรูป คือ ไพล 

และขมิ้น มาแปรรูปร่วมกับสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของเมียนมา 

คอื ทานาคา และพฒันาเป็นสเปรย์และบาล์ม ทีม่สีรรพคณุ 

แก้ปวดเมือ่ย และบ�ารงุผิว

 

  2.3 |  จัดสัมมนาภาคีระหว่างจังหวัดของไทยและ

ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงาน 

ตามแผนกิจกรรมใน 3 เดือน โดยมีการจัดนิทรรศการ 

เพื่อน�าเสนอผลความคืบหน้าของโครงการฯ และจัดให  ้

มีการลงนามความร่วมมือสองฝ่าย (MOU) ในการเป็น 

หุ ้นส ่วนยุทธศาสตร ์การค ้าสินค ้ าอุตสาหกรรม 4.0 

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา โดยฝ่ายไทย 

คอื บรษิทั สพุรรณกิามัง่ม ีจ�ากดั จงัหวดัจนัทบรุ ีและฝ่ายกัมพชูา 

คือ บริษัท Angkor Harvest และระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศเมยีนมา โดยฝ่ายไทย คอื วสิาหกจิกลุม่แปรรปูสมนุไพร

เวยีงกือนา จังหวดัเชยีงราย และฝ่ายเมยีนมา คอืกลุ่มปลกูสมนุไพร

และแปรรปูสมนุไพร ประเทศเมยีนมา

 2.4 |  ศึกษาและส�ารวจข้อมูลโอกาสทางการค้าสินค้า

ในประเทศจีน โดยที่คณะปรึกษาฯ และผู้แทนจาก สนค.  

เดินทางศึกษาและส�ารวจข้อมูลโอกาสทางการค้าสินค้าใน

ประเทศจนี เพือ่ศกึษาโอกาสทางการตลาดและทดสอบตลาด

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้จากโครงการฯ โดยสรุปได้ดังนี้ 

สนิค้าลูกอมมงัคดุกวนและมะม่วงแก้วขมิน้กวน สบัปะรดตราด

สีทองผสมน�้ามะม่วงแก้วขมิ้น มีโอกาสทางค้าประเทศจีน 

เนื่องจาก ประเทศจีนยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบกวน 

แต่อย่างไรก็ตามผู ้บริโภคยังไม่มั่นใจในเรื่องความสะอาด 

ขณะทีส่เปรย์และบาล์มสมนุไพร ยงัไม่ได้รบัความนยิม เนือ่งจาก

สเปรย์และบาล์มสมุนไพร มีกลิ่นคล้ายยา และประกอบกับ

การน�าเข้าสินค้าของประเทศจีนค่อนข้างเข้มงวด
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กิจกรรมและผลกำรด�ำเนินงำน
3  |  จัดสมัมนาเพือ่บรูณาการนโยบาย

      ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง

เพื่อสรุปผลการด�าเนินโครงการและแลกเปลี่ยนความเห็น 

ภายใต้การจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ปั้นผลิตภัณฑ์เกษตร 

CLMVT สู ่ตลาดโลก : ฝ ันให้ไกลไปให้ถึง” เมื่อวันที่ 

5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

โดยผู ้ เข ้าร ่วมสัมมนา ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ  

หน่วยงานเอกชน ธนาคาร สถานศกึษา และสือ่มวลชน

4  |  การสร้างการรับรู้ 

มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านช่องทาง Facebook, Line 

สิง่พมิพ์ (หนงัสอืพมิพ์/วารสาร) การให้สมัภาษณ์ในรายการวทิยุ 

Application และเวบ็ไซต์ (http://sister-cluster.moc.go.th/

CLMVT/) รวมถึงจัดท�าคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร/

ประสานงานตลอดห่วงโซ่ เชื่อมโยงด้านการค้าและบริการ

ระหว่างไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศคู่ค้า รวมทั้ง 

เป็นแนวทางให้กลุม่จงัหวดัอืน่ๆ น�าไปปรบัใช้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยกำรพัฒนำและเชื่อมโยง
หุ้นส่วนยุทธศำสตร์กำรค้ำสินค้ำอุตสำหกรรม 4.0
1  |  ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาเศรษฐกิจ

ที่สอดรับสนับสนุนกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  

และประเทศกมัพูชา และระหว่างกลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 2 

และประเทศเมยีนมา

 1.1 |  แนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการวัตถุดิบ 

ควรบริหารจัดการการผลิตมะม่วงของไทยให้เหมาะสม 

กับฤดูกาล ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการการน�าเข้ามะม่วง 

แก้วขมิน้จากกมัพชูาไม่ให้กระทบกบัผลผลติในช่วงฤดกูาลผลติ

ของไทย ตลอดจน ควรมีการระดมความเห็นของหน่วยงาน 

ภาครัฐ เพื่อให้กระบวนการน�าเข้าและตรวจสอบคุณภาพ

ผลผลิต ณ ด่านศุลกากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 1.2 | แนวทางในการพัฒนาด ้านการแปรรูป 

ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปร่วมกัน

ระหว่างกลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกและประเทศกัมพูชา 

อย่างต่อเนือ่ง นอกเหนอืจากการศกึษาครัง้นี ้เพือ่ให้มผีลติภณัฑ์

ที่หลากหลายและใช้นวัตกรรมในการผลิต และพัฒนา 

กลุม่วสิาหกิจชมุชนในกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก เพือ่เป็นแหล่ง

แปรรูปผลไม ้ที่ ใช ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ทันสมัย 

ในกระบวนการผลติ และได้มาตรฐานการผลติ โดยมสีถาบนัการ

ศึกษาในพื้นที่ เป็นส่ือกลางประสานงาน ให้ค�าปรึกษา และ 

ขบัเคลือ่นความร่วมมอือย่างต่อเนือ่ง

 1 .3 |  แนวทางในการพัฒนาด ้านการตลาด 

ควรสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า 

ในชื่อ “ลินจันท์ (Lin Chan)” และท�าการตลาดเชิงรุก 

โดยน�าผลิตภัณฑ์ ออกสู ่ตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ 

อย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศจีน โดยใช้วิธีการทดสอบตลาด 

ออกบูธในงานแสดงสินค้า และการขายผ่านช่องทางออนไลน ์

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
 



2  |  ข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาเศรษฐกจิท่ีสอดรบั

      การสนบัสนนุกนัระหว่างกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 2

      และประเทศเมยีนมา

 2.1 | แนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการวัตถุดิบ 

ควรบริหารจัดการการน�าเข้าสมุนไพรเมียนมาให้สอดคล้อง 

กบักฎระเบยีบของไทย เช่น การน�าเข้าทานาคา และสนบัสนนุ

การจัดท�าระบบฐานข้อมลูสมุนไพรในทุกมติ ิ เพือ่ให้หน่วยงาน

ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปวางแผนการผลิตได้ตาม 

เป้าหมาย รวมทั้งศึกษาวิธีการปลูก และส่งเสริมการปลูก 

สมนุไพร เพือ่ให้ได้คณุภาพและปริมาณ

 2.2  |  แนวทางในการพฒันาด้านการแปรรปู ส่งเสรมิ

ให้เกดิการพฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพรแปรรปูร่วมกนัระหว่างกลุม่

จังหวัดภาคเหนือตอนบนและประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยท�าการศึกษาและคัดเลอืกสมนุไพรชนิดอืน่ๆ นอกเหนอืจาก

การศึกษาน้ี รวมทั้งพัฒนากลุ ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเป็น 

แหล่งแปรรูปสมุนไพรที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในกระบวนการผลิต และได้มาตรฐานการผลิต โดยมีสถาบัน 

การศึกษาในพ้ืนที่ เป็นสื่อกลางประสานงาน ให้ค�าปรึกษา 

และขบัเคลือ่นความร่วมมอือย่างต่อเน่ือง

 2.3  |  แนวทางในการพฒันาด้านการตลาด หน่วยงาน

ภาครัฐในพื้นที่ ควรร่วมกันสานต่อและสนับสนุนการสร้าง 

อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูประหว่างกลุ ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนบนกับเมียนมา ภายใต ้ตราสินค ้าในชื่อ 

“ไตไทย (Tai Thai)” และเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป  

การค้า และการท่องเทีย่วเชงิสมนุไพรในกลุม่จงัหวดัภาคเหนอื

ตอนบน 2 และประเทศเมยีนมา รวมท้ังท�าการตลาดเชงิรกุโดย

น�าผลติภัณฑ์ออกสูต่ลาดต่างประเทศท่ีมศีกัยภาพ เช่น ประเทศจนี  

3  |  แนวทางการพัฒนาตราสนิค้าร่วมในภมูภิาค

      (Sub-Regional Branding) และการประชาสมัพนัธ์

      ตราสนิค้าในอนาคต

 3.1 | ตราสินค้าจากการศึกษา ในชื่อ “ลินจันท ์

(Lin Chan)” และ “ไตไทย (Tai Thai)” ควรอยูใ่นความดแูล 

ของ ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า หากผูป้ระกอบ

ก า ร ห รื อ ก ลุ ่ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ที่ มี ค ว า ม ส น ใ จ ใ ช ้ 

ตราสินค้าดังกล่าว ให้ขออนุญาตจากส�านักงานนโยบายและ

ยทุธศาสตร์การค้า

 3.2 |  การประชาสัมพันธ ์ตราสินค ้า ควรใช ้ 

การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดเชิงรุก โดยประชาสัมพันธ ์

ทั้งในประเทศไทย ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงประเทศที่สาม 

ที่เป็นตลาดศักยภาพ โดยใช้ช่องทาง Social Media เช่น 

Facebook, LINE เป็นต้น

4  |  ข้อเสนอแนะมาตรการส่งเสริมและความร่วมมอื

      ระหว่างกระทรวงพาณชิย์กบัหน่วยงานส่วนกลางอ่ืนๆ

 4.1 | ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม นวัตกรรม และ 

การสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ (Value Creation, 

Innovation & Branding) โดยให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนา

ศกัยภาพด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ การสร้างตราสินค้า และ

นวัตกรรมใหม ่ๆ ร ่วมกับประเทศเพื่อนบ ้านตลอดจน 

ผลกัดันผูป้ระกอบการไทยสู่การค้าระดบัสากล

 4.2 | ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือยกระดับการพฒันาสนิค้า

ต้ังแต่ระดับต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานและน่าเชือ่ถอืเป็นทีย่อมรบัในต่างประเทศ ปรบัปรงุ

กฎระเบียบการน�าเข้า การค้า และการส่งออกส�าหรับสินค้า 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งอ�านวยความสะดวกทางการค้าและ 

การด�าเนนิธรุกจิในอนาคต
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แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกของไทย
กรณีศึกษำกำรพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น
ในประเทศญี่ปุ่น

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

จงึได้เลอืกศึกษารปูแบบการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากในประเทศญีปุ่น่เพ่ือน�ามาเป็นแนวทางส�าคญัส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ของประเทศไทยต่อไป อันจะน�ามาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหลื่อมล�้าในด้านเศรษฐกิจ

เนื่องจากญ่ีปุ่นเป็นประเทศต้นแบบส�าคัญของโลกในด้านการกระจายอ�านาจสู่การปกครองส่วนท้องถ่ิน (Decentralization) 

โดยทัง้ 47 จงัหวดั (Prefectures) มรีฐับาลท้องถิน่ทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดและออกแบบนโยบายส�าหรบัการพฒันาท้องถิน่ 

อันเป็นแนวทางส�าคัญท่ีช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล�้า และเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยมีกรณีศึกษา 

การด�าเนินนโยบายส�าคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนที่น่าสนใจ ได้แก่

นโยบายการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิภาคของญี่ปุ่น

(Regional Revitalization)

การพัฒนาจังหวัดโอกินาวา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการจัดเก็บรายได้

จากภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) ได้น้อยที่สุด

การพัฒนาระบบภาษีท้องถิ่นโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร 

(Ministry of Internal Affairsand Communications: MIC) ประเทศญี่ปุ่น 

ได้ออกแบบโปรแกรม การจดัเก็บภาษบ้ีานเกิด (The Furusato Nozei Program, 

or Hometown Tax Donation Program)



โดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาดังกล่าวท่ีกระทรวงพาณิชย์ อาจก�าหนดเป็น

มาตรการหรอืนโยบายเพือ่พฒันาเศรษฐกจิการค้าภายในประเทศ

ในระยะต่อไปให้เกิดความยั่งยืน และช่วยลดภาระให้กับ 

งบประมาณแผ่นดิน ดังนี้

1  |  การจดัท�าแผนหรอืโครงการเพือ่พฒันาเศรษฐกจิจังหวดัใน

จังหวัดที่มีปัญหาความยากจนเรื้อรัง 6 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี 

นราธิวาส แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ตาก และบุรีรัมย์ อย่างเร่งด่วน 

โดยเน้นการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละจังหวัด เพื่อน�าเสนอ 

จุดเด่นของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆ และหา

แนวทางพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาความ

ยากจนและความเหลื่อมล�้าในพื้นที่

2 | การหารือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีของ

จังหวัดหรือท้องถิ่นร่วมกับกระทรวงการคลัง และกระทรวง

มหาดไทย โดยใช้แนวทาง Hometown Tax หรือภาษีบ้านเกิด 

ท่ีส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีมีการบริจาคเงินภาษีไปยังจังหวัดหรือ 

ท้องถิ่นที่ต้องการ หรือเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตน โดยใช้

ประโยชน์จากสนิค้า GI ของแต่ละจังหวัด เพือ่จดัสรรให้เป็นของ

ขวัญหรือของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินภาษีนั้นๆ

3  |  การบรูณาการฐานข้อมลูขนาดใหญ่ด้านการค้า ซึง่กระทรวง

พาณิชย ์ โดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ได้รบัมอบหมายให้เป็นหน่วยงานบรูณาการฐานข้อมลูขนาดใหญ่

ด้านการค้า (Big Data และปัจจบุนัอยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัท�า 

Policy Dashboard ด ้านบริหารจัดการสินค ้าเกษตร 

โดยบูรณาการข้อมูลระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อก�ากับดูแล ติดตามด้านการผลิต 

ความต้องการ และราคา ท�าให้สามารถบริหารจัดการลด 

ความเสี่ยงผลผลิตล้นตลาด รวมทั้ง เตือนภัยสถานการณ์สินค้า

เกษตรด้านต่างๆ นอกจากนี้ อาจมีการพิจารณาให้บุคคล

ภายนอก ซึ่งรวมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

มีโอกาสเข้าถึงฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวงพาณิชย์ 

โดยจดักจิกรรมประกวดการออกแบบนโยบายด้านส่งเสรมิการค้า

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Trade Policy Idea Contest)
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เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์กับ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำไทย

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์การค ้า ได ้จัดท�า 

รายงานการศึกษา เพื่อน�าเสนอแนวโน้มและสถานการณ์ของ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลก รวมทั้งศักยภาพของไทยในด้าน

การค้าและบริการสร้างสรรค์ ท่ีจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยไปสู่ระดับการพัฒนาที่สูงข้ึน ซึ่งเป็นไปตาม 

แนวนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ที่ต้องการเน้น

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) คอื
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยการน�าทุนทางปัญญาท่ีเกิดจาก

การน�าความรู้ทั้งที่เป็นความรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีเกิดจาก

ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ

ที่มีมูลค่าและคุณค่า อันจะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศในระดับ

ที่สูงขึ้น จากรายงาน Creative Economy Report 2018 

ของ UNCTAD ระบุว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออก

สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 

มูลค ่าการส ่งออกสินค ้าอุตสาหกรรมสร ้างสรรค ์ สูงถึง 

6,595 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ไทยน�าเข ้าสินค้า 

สร้างสรรค์มูลค่าประมาณ 3,545 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ท�าให ้ ไทยได ้ดุลการค ้าในการค ้า สินค ้าสร ้างสรรค ์ที ่

3,050 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี พ.ศ. 2558 ประเทศก�าลัง

พัฒนามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการส่งออกสินค้า

สร้างสรรค์ 10 อันดับแรก ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินเดีย สิงคโปร์ 

ไต้หวัน ตุรกี ไทย มาเลเซีย เม็กซิโก และฟิลิปปินส์ ตามล�าดับ

โดยประเทศไทยติดอันดับเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้า

สร ้างสรรค ์มากที่สุดเป ็นล�าดับที่  7 ของกลุ ่มประเทศ 

ก�าลังพัฒนา และเป ็นเศรษฐกิจที่ ใหญ่เป ็นอันดับสอง 

ในอาเซียนและเป็นผู้เล่นหลักในห่วงโซ่คุณค่าระดับภูมิภาค

ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ส�าคัญ นอกจากนี้ SMEs 

ในประเทศไทยที่มีมากกว่า 2.6 ล้านราย จะเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยให้ขยายตัว

และเติบโตต่อไปได้

สินค้าสร้างสรรค์ส�าคัญ 5 อันดับแรกของไทยที่มีมูลค่า 

การส่งออกสูงสุดในระหว่างปี 2559 – 2561 คือ สินค้าหมวด

อญัมณแีละเครือ่งประดบั รองลงมา คอื หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ 

หมวดเคร่ืองนุ่งห่ม หมวดผ้าผืน และหมวดเฟอร์นิเจอร์และ 

ชิน้ส่วน ตามล�าดับ อตุสาหกรรมบริการทางความคดิสร้างสรรค์

ที่มีศักยภาพ คือ กลุ ่มสื่อ ซ่ึงครอบคลุมถึง สื่อออนไลน ์

การโฆษณา ภาพยนตร์ และซอฟท์แวร์ เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ

และเติบโตอย่างมาก ซ่ึงในอุตสาหกรรมเกม มีจ�านวน 

ผู้ประกอบการมากที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมคอนเทนต์บันเทิง 

และรายได้รวมจากอุตสาหกรรมคอนเทนต์บันเทิงในปี 2560 

สูงถึง 206,918.52 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของกลุ่มสื่อได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

ควรมุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 7 ได้แก่ 

หัตถกรรม ภาพยนตร์ การพิมพ์ การออกแบบ แฟชั่น 

การโฆษณา และซอฟท์แวร์ ซ่ึงเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมสร้างสรรค์

ท่ีมีศักยภาพ และกระทรวงพาณิชย์สามารถบูรณาการ 

ร่วมงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Silver Tourism
ท่องเที่ยวโดนใจรุ่นใหญ่วัยสีเงิน

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) 

คาดการณ์ว่า จ�านวนประชากรของผู้สูงวัยทั่วโลกที่มีอาย ุ

65 ปี ขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก 605 ล้านคน หรือ 

ร้อยละ 11 ของจ�านวนประชากรโลกท้ังหมดเป็น 2 พนัล้านคน 

หรือร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2593  

ทั้งนี้ สัดส่วนของประชากรผู้สูงวัยของไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนือ่ง จากร้อยละ 13.20 ของจ�านวนประชากรทัง้หมด

ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 32.10 ในปี พ.ศ. 2583

การท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเท่ียวผู้สูงวัยจึงเป็นตลาดหนึ่ง 

ทีมี่แนวโน้มการเตบิโตเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ และน�ามาสูก่ารเพิม่ขึน้

ของรายได้จากการท่องเทีย่วในฐานะประเทศทีส่ร้างมลูค่าเพิม่

จากการท่องเที่ยวได้เป็นล�าดับต้นๆ ของโลก ในปี 2558 

ไทยมนีกัท่องเทีย่วสูงวยัชาวต่างชาตเิป็นจ�านวน 3,628,758 คน 

โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวสูงวัยต่างชาติสูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ จีน 823,296 คน มาเลเซีย 682,367 คน และ 

ญี่ปุ่น 239,378 คน

ดงัน้ัน ประเทศไทยจงึควรปรับจดุยนื (Position) ทางการท่องเทีย่ว 

เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู ้สูงวัยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

อย่างรวดเร็วในแต่ละปี เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็น 

กลุ ่มนักท ่องเที่ยวศักยภาพสูง พร ้อมใช ้จ ่ายมากกว ่า 

นักท่องเที่ยวแบบท่ัวไปเพื่อซื้อประสบการณ์ที่ไม่อาจสัมผัสได้

ในชีวิตประจ�าวันประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศ 

ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งใน 

เชิงธรรมชาติ เชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม มีสภาพอากาศ 

เหมาะสมส�าหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ตั้งอยู ่บริเวณ 

จุดภูมิศาสตร์ท่ีเปี ่ยมไปด้วยศักยภาพ อีกท้ังประเทศไทย 

มีความได้เปรียบในมิติทางสังคม เป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลก

ในฐานะสยามเมอืงยิม้ เป็นคนมอีธัยาศยัไมตรีจติ ท�าให้นกัท่องเท่ียว

รู้สึกอบอุ่นผูกพันกับคนไทยและกลับมาท่องเที่ยวซ�้า
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ประเทศไทยจ�าเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) 

ท่ีเหมาะสมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งต้นทาง 

กลางทาง และปลายทาง อาทิ การพัฒนาระบบโครงสร้าง 

พ้ืนฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเท่ียว 

ของนักท่องเที่ยวผู ้สูงวัย น�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ 

ให้เกิดประโยชน์

การปรบัปรงุรปูแบบการน�าเทีย่วให้เป็นลกัษณะ Customization 

ให้เหมาะสมกบัความหลากหลายของการท่องเทีย่วทีม่แีนวโน้ม

ของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวใหญ่ หรือแบบผสมท่ี 

ประกอบไปด้วย นักท่องเที่ยวเด็ก นักท่องเที่ยววัยรุ ่น 

นกัท่องเทีย่ววัยท�างาน และนกัท่องเทีย่วสงูวยั ในกลุม่เดยีวกนั 

รวมไปถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ห้องน�้า ที่จอดรถ 

ท่ีน่ังพัก เก้าอี้รถเข็น การดูแลความปลอดภัย การให้บริการ

ด้านข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร เป็นต้น เนื่องจากผู้สูงวัย

จ�าเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบในการเดินทางท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ประโยชน์จากการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็

ของนักท่องเที่ยวในการค้นหาข้อมูลส�าหรับการเดินทาง 

ท่องเที่ยว เพื่อประกอบการตัดสินใจ

การเปลีย่นแปลงลกัษณะการท่องเทีย่วทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต 

ภาครฐัเพยีงส่วนเดียวไม่สามารถด�าเนนิการให้ประสบความ

ส�าเร็จได้ จ�าเป็นต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดการแหล่งท่องเที่ยว

อย่างเป็นระบบทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ปรับปรุง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไก

การขับเคลื่อนโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

สร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวส�าหรับผู้สูงวัย เพื่อยกระดับ

ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้

สูงวัยทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Lazy Economy 
เทรนด์ใหม่ส�ำหรับคนขี้เกียจ

เศรษฐกจิข้ีเกียจ หรอื Lazy Economy เป็นเทรนด์เศรษฐกจิใหม่

ท่ีถูกขับเคล่ือนโดยความต้องการ (demand driven) 

ของคนในยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายเพื่อมาช่วย 

ลดภาระที่ต้องท�างานเล็กๆ น้อย เพื่อที่จะได้มีเวลาท�างาน 

ท่ีส�าคัญมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เกิดข้ึนในหลาย 

ภาคส่วน (sector) ในชีวิตของผู้คน เช่น อาหาร เคร่ืองครัว 

อุปกรณ์ท�าความสะอาด ตลอดจนอุปกรณ์ไอทีที่มีความ 

สะดวกสบายในการใช ้มากข้ึน ซึ่ งลักษณะส�าคัญของ 

Lazy Economy นั้นจะท�าให้ผู ้บริโภคได้รับความสะดวก 

สบายที่ “มากเกิน” ความจ�าเป็น (Hyper-convenience) 

แต่ก็มีการวิเคราะห์ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะเรื่อง 

การแก้ปัญหาเล็กๆ ในชีวิตประจ�าวัน

เศรษฐกิจข้ีเกียจ (Lazy Economy)
เกิดข้ึนมำได้อย่ำงไร

เศรษฐกิจขีเ้กียจ (Lazy Economy) เร่ิมเป็นทีรู้่จักในปี 2561 

จากรายงานสถิติการใช ้จ ่ายเงินของคนรุ ่นใหม่ชาวจีน 

ที่จ ่ายเงินไปกับเคร่ืองอ�านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ 

ของเว็บไซต์เถาเปา (Taopao) แพลทฟอร์ม e-commerce  

รายใหญ่ของจีน โดยชี้ให้เห็นว่าชาวจีนที่เกิดในช่วงหลัง 

จากปี 2538 (ค.ศ. 1995) จ่ายเงิน 16 พันล้านหยวน 

(2.32 พนัล้านเหรยีญสหรฐั) ไปกับ “อปุกรณ์ส�าหรบัคนขีเ้กยีจ” 

ซึง่เพิม่ขึน้กว่า 70% เป็นผลมาจากกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรม  

ขีเ้กยีจ 6 ประเภท ได้แก่

ผู้บริโภคที่ขี้เกียจจนไม่ยอมลุกไปไหน

กลุ่มนี้จะต้องการสิ่งอ�านวยความสะดวก

ท่ีท�าให้สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง

โดยไม่ต้องลุกออกไปท�าอย่างอื่น 

ผู้บริโภคที่ไม่ชอบการก้มหรือเงย

กลุ ่มนี้จะต้องการสินค้าท่ีท�าให้ไม่ต้อง 

เสียเวลาไปกับการก้มลงเพื่อใช้งาน

ผูบ้ริโภคทีต้่องการความสวยงามแบบทนัที

เป็นกลุ่มท่ีต้องการความสะดวกในการ 

แต่งหน้า หรอืการแต่งกาย

ผู้บริโภคที่ไม่ชอบออกก�าลังกาย

กลุ ่มนี้ต ้องการเครื่องออกก�าลังกายที ่

ไม่ต้องเหนื่อย แต่สามารถลดน�้าหนัก 

หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้

ผูบ้ริโภคทีต้่องการแก้ปัญหาเรือ่งงานบ้าน

โดยเฉพาะการท�าความสะอาดบ ้าน 

และเครื่องใช้ต่างๆ 

ผู้บริโภคที่ไม่ชอบท�าอาหาร

แต่ต้องการรับประทานของอร่อย 

กลุ่มนี้จะต้องการเคร่ืองครัวที่ช่วยท�าให้

การท�าอาหารเป็นเรือ่งง่ายขึน้ หรอืการใช้

บริการสั่งอาหาร และซื้ออาหารส�าเร็จรูป
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กำรปรับตัวของธุรกิจภำยใต้ Lazy Economy
ผู้บริโภคในแต่ละประเภทนี้มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของจีนให้มีความ “ขี้เกียจ” มากขึ้น ท�าให้สินค้าและบริการ 

ต่างต้องปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคเหล่าน้ี 

ซึ่งการวิเคราะห์ผู้บริโภคให้ดี ผลิตสินค้าให้ตรงจุด รวมทั้ง 

มโีมเดลธุรกิจทีเ่หมาะสมน้ันจะท�าให้ธรุกจิสามารถปรบัตวัและ

ด�าเนินไปในยุคของ Lazy Economy ได้อย่างดี โดยเฉพาะ 

ในธุรกิจที่เก่ียวกับอาหาร เติบโตเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว 

ในช่วงปี 2561 จึงจ�าเป็นต้องปรับตัว เช่น

1  |  อาหารพร้อมส่ง (Food Delivery) ผู้ให้บริการส่งอาหาร

จ�าเป็นต้องมีการปรับตวัเพือ่รองรบัความต้องการของผูบ้รโิภค

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เนือ่งจากผูบ้รโิภคต้องการอาหารทีม่คีณุภาพ

และรสชาติดี และมีผู้ให้บริการส่งอาหารหลายรายที่เริ่มให้ 

ผู้บริโภคสามารถเลือกเมนูอาหารที่สดใหม่ได้

2  | อาหารพร้อมทาน (Ready to eat meal) บริษัทที่ให้

บริการด้านอาหารเหล่านี้ จ�าเป็นต้องปรับตัวในเชิงคุณภาพ 

สารอาหารที่ครบถ้วน รวมถึงตอบสนองความต้องการของ 

ผู้บริโภค เช่น การใช้เทคนิคอุ่นร้อนด้วยตัวเอง (self-heating) 

ซึ่งเติบโตมากถึง 150 %

3 | เครื่องขายเครื่องดื่มอัติโนมัติ (Vending Machines)  

จ�าเป็นต้องพฒันาเครือ่งขายเครือ่งดืม่อจัรยิะ (Smart Vending 

Machines) ที่สามารถจัดการสต ๊อกสินค ้าผ ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตได้ มีระบบหน้าจอสัมผัส (touch screen) 

รวมถึงระบบจดจ�าผู้ใช้งาน  

ซ่ึงปัจจัยที่ท�าให้ผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบันสามารถจ่ายเงิน 

ไปกับสินค ้าเพื่อความสะดวกสบายเหล ่านี้ ได ้ เ พ่ิมขึ้น 

มี 2 ปัจจัยส�าคัญ คือ

รายรับที่ “สามารถใช้จ่ายได้”

เพ่ิมมากข้ึน โดย 40% ของผู้บริโภคสามารถหารายได้เสริมเพิม่

ขึ้นจากการขายของออนไลน์ ผ่านแพลทฟอร์มขายของต่าง ๆ 

เช่น WeChat, Taopao รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

แบ่งป ัน (Sharing Economy) และการท่ีประชาชน 

สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น

ช่องทางการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

เช่น แพลทฟอร์มจ่ายเงินผ่านโทรศพัท์มอืถอื การจ่ายเงนิออนไลน์ 

บัตรเครดิต เหล ่านี้ เป ็นตัวกระตุ ้นให ้ เกิดการใช ้จ ่าย 

อีกทั้งผู้บริโภคยังชอบที่จะใช้จ่ายแบบไร้เงินสด (Cashless) 

ดงันัน้จงึถอืได้ว่า การจ่ายแบบไร้เงนิสด (Cashless payment) 

นั้นเป็นปัจจัยส�าคัญของการบริโภคในสังคมจีน
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ธุรกิจสีเขียว (Green Business) และกำรปรับตัว
ในยุคเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

ความตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ สภาพอากาศแปรปรวน ที่มีความถ่ีและ 

ความรุนแรง เ พ่ิมขึ้ นกว ่ า ในอ ดีต  ท� า ให ้ เกิ ดแนวคิด 

เศรษฐกิจสเีขยีว (Green Economy) ซึง่เป็นแนวคดิทีน่านาชาติ

ให้ความส�าคัญ รวมถงึไทยทีใ่ห้ความส�าคญักบัการพฒันาอย่าง

ยั่ ง ยื น  โ ค ร ง ก า ร สิ่ ง แว ด ล ้ อ ม แ ห ่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ 

(United Nations Environment Programme: UNEP) 

(2011) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสีเขียว ว่า

ธุรกิจสีเขียวจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างโอกาสส�าหรับ 

ผู ้ประกอบการ ปัจจุบันผู ้ประกอบการและองค์กรธุรกิจ 

ได้มีการปรับตัวโดยการน�าแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาประยุกต์ใช ้

ในการด�าเนินธุรกิจ ตัวอย่างองค์กรธุรกิจชั้นน�าของโลก 

ได้แก่ บริษัท Coca Cola ที่ได้ตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 

ค.ศ. 2030 บรรจภุณัฑ์ท้ังหมดของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นขวดแก้ว 

ขวดพลาสติกและกระป๋อง จะต้องสามารถรีไซเคิลได้ 100%  

บริษัท IKEA ได้มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม โดยมุ ่งม่ันให้การด�าเนินงานทั้งหมดไม ่

ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ภายในปี ค.ศ. 2030 เช่นกัน

ไม่ใช่แค่เพียงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในต่างประเทศเท่านั้น 

ที่มีการน�าแนวคิดธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจที่ยั่งยืนมาปรับใช้ 

ส�าหรับประเทศไทย มีหลายบริษัทที่ประสบความส�าเร็จ 

ในการน�าแนวคิดนี้มาใช้ เช่น บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ากัด 

ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ยางพาราส�าหรับ

เสรมิสร้างพฒันาการเดก็ภายใต้ตราสนิค้า PlanToys ทีย่ดึหลกั

นโยบายความยั่งยืน ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ กระบวนการผลิต 

จนส่งถึงมือผู้บริโภค ให้ความส�าคัญกับสุขภาพของคนงาน 

ท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จเป็นท่ีรู ้จักเพราะจุดขาย 

ดังกล่าว มีการส่งขายไปทั่วโลก ส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ของไทยกม็กีารน�าแนวคดิธรุกิจสเีขยีว

มาใช้เช่นกัน ได้แก่บริษทั บ้านไทย เฮิร์บ จ�ากดั ผู้ผลติผลติภณัฑ์

แปรรปูจากข้าวสงัข์หยด ตราสนิค้าออไรซาน เป็นผลติภณัฑ์อนิทรย์ี

เน้นเร่ืองความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีส่วนช่วยสนับสนุน 

เศรษฐกิจชุมชนให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

“
เป็นสิ่งที่ท�าให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

มีความเสมอภาคในสังคม สามารถช่วยลด 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนในระบบ

นิเวศ มีการปลดปล่อยคาร์บอนต�่า และมี 
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ต้องมีความครอบคลุมต่อทุกคนในสังคม

”
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ส�าหรับธุรกิจสีเขียว (Green business) ปัจจุบันสามารถ 

ให้ค�าจ�ากัดความได้หลากหลาย แต่มีหลักส�าคัญที่เหมือนกัน 

คือ เป็นรูปแบบการด�าเนินธุรกิจท่ีค�านึงถึงความยั่งยืน จึงมี 

ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable business) 

เป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ไม่ส ่งผลกระทบเชิงลบหรือลดการเกิดผลกระทบเชิงลบ 

ต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชนและสังคม โดยอาจ 

ใช้แนวคิดนี้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ หรือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ธุรกิจก็ได้

ธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจที่ยั่งยืน
ให้ควำมส�ำคัญต่อผลลพัธ์ทำงธุรกิจใน 3 ด้ำน 

หรือที่เรียกว่า ไตรก�าไรสุทธิ (Triple Bottom Line : TBL) 

ตามแนวคิดของจอห์น เอลคิงตัน (John Elkington) ได้แก่ 

1 | People ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ ต้องให ้

ความเป็นธรรมและไม่ส่งผลเสียต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น

แรงงาน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ คนในชุมชนและสังคม 

2  |  Planet การด�าเนนิธรุกจิต้องไม่ส่งผลกระทบหรอืกระทบ

น้อยทีส่ดุต่อสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

3 | Profit ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท�าธุรกิจ 

ทั้งนี้ต้องรวมต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ธุรกิจที ่

จะเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื จะต้องได้รบัผลตอบแทน 3 ด้านนีพ้ร้อมกนั

ประโยชน์ของกำรน�ำแนวคิดธุรกิจสีเขียว
มำใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบกำร

o ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต ท�าให้มีต้นทุนการผลิต 

ที่ลดลง จึงสามารถต่อสู้กับคู่แข่งด้านราคาได้

o สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและสร้างความแตกต่าง

จากคู่แข่งทางธุรกิจ น�าความเป็นธุรกิจสีเขียวใช้ในการสร้าง

จุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ หากได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ 

จากหน่วยงานหรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ก็สามารถน�ามาใช้

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของตนได้

o สร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยงัตลาดทีม่คีวามต้องการ

สนิค้าและบรกิารสเีขยีว รวมทัง้เป็นการลดอปุสรรคทางการค้า

ที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ส�าหรับข้อกีดกัน 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการค้าส�าหรับผู ้ประกอบการ 

ที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่มีมาตรการดังกล่าว 

o ได้รับการลดหย่อนค่าบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ และได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนที่มีการส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม

o เกิดความภาคภูมิ ใจที่ ได ้ประกอบธุรกิจ ท่ี มี คุณค ่า 

สามารถสร้างผลก�าไรโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนและสังคม

แนวคิดธุรกิจสีเขียวเป็นแนวคิดที่ผู้ผลิตเป็นผู้มีบทบาทหลัก 

แต่ผู ้บริโภคก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในฐานะผู้ได้รับ

ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรและเป็นผู ้ผลิตขยะและ 

ของเสยี การผลกัภาระไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลติ

หรือหน่วยงานภาครัฐอาจไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องที่จะน�าไปสู่

ความยั่งยืนของระบบ ผู ้ ท่ีมีส ่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องมี 

ส ่วนช ่วยกัน รวมทั้ ง เตรียมความพร ้อมรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงด้านการค้าท่ีเกิดจากความตระหนักด ้าน 

ส่ิงแวดล้อมและร่วมกนัสนบัสนนุให้เกดิระบบเศรษฐกิจสเีขยีว 

อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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เพิ่มประสิทธิภำพบริกำรโลจิสติกส์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รับมือตลำด e-Commerce

ป ั จ จุ บั นพา ณิชย ์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส ์  ห รื อ อี คอม เมิ ร ์ ซ 

(e-Commerce) เป็นช่องทางการตลาดในการซื้อขาย 

สินค้าออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 

การขยายตัวอย่างแพร่หลายและการเข้าถึงง่ายของเทคโนโลยี 

และอนิเตอร์เนต็ (Internet of Thing: IoT) โดยสถติใินปี 2561 

พบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานข้ึนจาก 6 ชั่วโมง 

24 นาทีต่อวัน เป็น 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน โดยมีค่าเฉลี่ย 

เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็น 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวัน โดยการ

ช�าระค่าสินค้าและบริการเป็นกิจกรรมที่ผู ้ใช้อินเตอร์เน็ต 

เลือกท�าทางออนไลน์เป็นอันดับต้นๆ เป็นร้อยละ 82.8  

ซ่ึงจากการขยายตัวของ e-Commerce ดังกล่าว ส่งผลให้ 

ภาคบริการโลจิสติกส์ขยายไปด้วยที่ร้อยละ 10-20 ต่อปี และ

มีมูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์มี 

บทบาททีส่�าคัญมากต่อภาคธรุกจิ e-Commerce เพราะไม่เพยีง

กระบวนการขนส่งสนิค้า แต่ยงัรวมถงึการควบคมุการไหลเวยีน

ของสินค้า และบริการ รวมทั้งข้อมูลไปยังลูกค้า ทั้งนี้หาก 

การจัดการโลจิสติกส์เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นย�า 

จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันให้แก่ผู ้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการ 

ของผู ้บริโภคและส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ 

ควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สถำนกำรณ์ของผู้ประกอบกำรโลจิสติกส์ของไทย 
ปัจจุ บันผู ้ประกอบการขนส่งบางส ่วนยังอยู ่ ในสถานะ 

ผู ้ให ้บริการแบบ Second-party Logistics Service 

Provider (2PL) หรือผู้ให้บริการการขนส่งสินค้า ซึ่งจะให้

บริการขนส่งเฉพาะทาง โดยรับสินค้าจากต้นทางไปส่งยัง 

จดุปลายทางเท่าน้ัน โดยสถติพิบว่าการขยายตวัภาคการขนส่ง

ทางบก 2PL ในปี 2560 และ 2561 มีอัตราการเติบโต 

เพียงร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4 ในขณะที่ธุรกิจกลุ่มตัวแทน 

ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์แบบ Third-party Logistic 

Service Provider (3PL) หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 

ท่ีมุ่งใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแข่งขันมีแนวโน้มเติบโต 

ดีข้ึนเรื่อยๆ สะท้อนได้จากมูลค่าธุรกิจคลังสินค้าที่มีการ 

ขยายตัวต่อเนื่อง ร้อยละ 13.4 ในปี 2560 และร้อยละ 11.6 

ในปี 2561 ซึ่งสัญญาณของการขยายตัวนี้ เป็นข้อบ่งชี้ให้ผู้ให้

บริการแบบ 2PL ต้องเร่งปรับตัวโดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ 

ในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่จะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการให้บริการโลจิสติกส์ ได้แก่

1   |  เทคโนโลยด้ีานบริหารจดัการ  ใช้ในการเพ่ิมความรวดเรว็ 

และประสิทธภิาพ รวมถึงลดต้นทุนในแต่ละขัน้ตอนการท�างาน 

อาทิ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 

เป็นระบบสนับสนุนและเชื่อมโยงการสื่อสารรวมถึงการ

วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร

2   |  เทคโนโลยด้ีานการตดิตามและตรวจสอบสนิค้ารถขนส่ง 

ใช้ในการติดตามสินค้าท้ังผู้รับและผู้ส่งได้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัยในการจัดส่ง อาทิ ระบบ Global Positioning 

System (GPS) เป็นระบบติดตามต�าแหน่ง (Tracking) 

พาหนะหรือตู้สนิค้าเพือ่แสดงต�าแหน่งแบบทนัทีทนัใด (Real time) 

3 | เทคโนโลยีด้านการขนส่ง ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การขนส่ง โดยการเลือกเส้นทางท่ีเหมาะสมท�าให้สามารถ 

ส่งของได้รวดเร็วและตรงเวลา อาทิ ระบบ Transportation 

Management System (TMS) ระบบบริหารจัดการวางแผน

และเส้นทางการขนส่งสินค้าช่วยในการจัดการระบบงาน และ

เก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

4 |  เทคโนโลยีด้านข้อมูล ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการท�างานให้ถกูต้อง แม่นย�า รวดเรว็ และสามารถเรยีกใช้งาน

ได้ตามความต้องการ อาทิ ระบบ Electronic Data 

Interchange (EDI) เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยง 

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง 2 หน่วยงาน ผ่านการใช้ 

เครือข่ายส่ือสาร ในการแลกเปล่ียนข้อมูลหรือเอกสารธุรกิจ 

เทคโนโลยี

ด้านบริหารจัดการ

เทคโนโลยี

ด้านการติดตามและ

ตรวจสอบสินค้ารถขนส่ง

เทคโนโลยีด้านการขนส่ง เทคโนโลยีด้านข้อมูล
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ข้อเสนอแนะกลยุทธ์เพื่อกำรปรับตัวรองรับ e-Commerce 
ผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ โดยเฉพาะ SMEs จ�าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

และเพิ่มความน่าเชื่อถือ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ทันสมัย ทั้งนี้ การน�าเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้

ต้องค�านึงถึงความส�าเร็จตามทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งการบริการซึ่งประกอบด้วย

กลยุทธ์บริการ 

Service Strategy

ภายใต้หลักการการเข้าใจในสิง่ท่ีลกูค้าต้องการ 

“โดยการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในองค์กร” 

รวมท้ังพัฒนาให้บุคลากรเท่าทันและ 

ให้ความส�าคัญในด้านเทคโนโลยี

กระบวนการให้บริการ 

Service System

เน้นกระบวนการให้เป็นเรื่องง่าย และมี

กฎระเบยีบทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการ

Service People

มีการพัฒนาความรู้ มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและวิธีท�างานให้

“รวดเร็ว แม่นย�า ติดตามได้”

ข้อเสนอแนะของกระทรวงพำณิชย์
ต่อกำรส่งเสริมธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ของไทย 
1 | กจิกรรมเตรยีมความพร้อมให้ผูป้ระกอบการ นอกจากการ

อบรม สัมมนาให ้ความรู ้ เ กี่ ย วกับการบริ การจั ดการ 

โลจิสติกส์โดยการใช้เทคโนโลยียกระดับศักยภาพการบริหาร

จัดการธุรกิจแล้ว กระทรวงฯ ควรปรับปรุงหลักสูตรการ 

เตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ โดยเน้นการน�าเครื่องมือ

ทางเทคโนโลยีสมัยใหม ่ เพื่อช ่วยลดต ้นทุน และเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการให้บรกิาร รวมทัง้เพิม่บทบาทในการเป็นพี่

เล้ียง/ท่ีปรึกษา ในการแนะน�าแนวทางการน�าเทคโนโลยี 

เข้ามาปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
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2 | กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับและสร้าง

มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล ISO9001 ภาครัฐควร

สนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล ผ่านกระบวนการให้ความรู้ และข้อแนะน�าใน

การปรับปรุงเพื่อยกระดับการให้บริการให้มีความน่าเชื่อถือ 

ตลอดจนมีระบบการบริหารจัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

หรือพิจารณาจัดกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจโลจิสติกส์ 

ส�าหรับสตาร์ทอัพ และสนับสนุนด้านเงินรางวัลเพื่อน�าไป 

ต่อยอดธรุกจิ รวมทัง้พจิารณามอบรางวลั (Award) ในลักษณะ

เดียวกันกับรางวัล ELMA ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มี

ศกัยภาพโดดเด่นด้านการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์เพือ่เป็นการ

รับรองมาตรฐานและเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้แก่ผู ้

ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

3 | ผลักดันผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและได้รับมาตรฐาน

และรางวลัตามข้อ 2 เข้าสูห่่วงโซ่ตลาด e-Commerce ผ่าน

ผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Thaitrade.com ซึง่รางวลั

ดังกล่าวจะเป็นเครื่องการันตีความน่าเชื่อถือให้ผู้ใช้บริการ 

4 | น�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการอ�านวยความ

สะดวกทางด้านเอกสารด้านการขนส่ง อาทิ หนังสือรับรอง

ถิ่นก�าเนิดสินค้า (Certificate of Origin : CO) หนังสือยืนยัน

การช�าระเงิน (Letter of credit : L/C) รวมทั้งพิจารณา 

เชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน อาท ิ

กรมศลุกากร กรมการค้าต่างประเทศ เพือ่อ�านวยความสะดวก

ทางการค ้าและเพิ่มความรวดเร็วในการขนส ่งสินค ้า 

ข้ามพรมแดน

5 | พัฒนาระบบฐานข้อมูลและบูรณาการข้อมูล ให้สามารถ

เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�านักงานสภา 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ส�านกังานสถติแิห่งชาติ 

กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือรวบรวมข้อมูลและน�ามาประเมิน

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทย 

พร ้อมทั้ งระบุป ัญหาอุปสรรค โอกาส และแนวทาง 

ในการพัฒนาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 
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รถยนต์ ไฟฟ้ำ (EV) โอกำสกำรค้ำใหม่
ในสหรัฐฯ ท่ำมกลำงสงครำมกำรค้ำ

ท�ำไมตลำดสหรัฐฯ ถึงน่ำสนใจ?
รายงาน Global EV Outlook 2019  ชี้ว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ท่ัวโลกเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง ยอดสะสมรถยนต์โดยสารไฟฟ้าทัว่โลก 

(Global Stock of Electric Passenger Cars) เพิ่มขึ้น 

อย่างรวดเร็วจนทะลุ 5 ล้านคันในปี 2561 หรือเพิ่มข้ึน 

จากปีที่แล้วถึงร้อยละ 63 โดย 3 กลุ่มประเทศใหญ่ๆ ที่นิยมใช้

รถยนต์ไฟฟ้ามากท่ีสุดคือ สหรัฐฯ กลุ ่มประเทศในยุโรป 

และจีน โดยเป็นการเตบิโตท่ีสวนกระแสบรรยากาศการค้าโลก

ที่มีความกดดันมากขึ้น

นอกจากนั้น สิ่งที่ท�าให้ตลาดสหรัฐฯ มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

มาจากข้อมูลการน�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ในปี 2561 

(พิกัดศุลกากร 870340 870350 870360 870370 

และ 870380) ที่ชี้ว่า สหรัฐฯ เป็นผู้น�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 

อนัดบั 1 ของโลก (มลูค่ากว่า 8,500 ล้านดอลลาร์สหรฐั คดิเป็น 

ร้อยละ 18.32 ของการน�าเข้าท่ัวโลก) และเป็นผู้ส่งออกเป็น

อันดับ 3 ของโลก (มูลค่ากว่า 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

คิดเป็นร้อยละ 9.23 ของการส่งออกท่ัวโลก) รวมท้ังรายงาน 

ของบริษัท Appleton Luff ที่ปรึกษาการค้าการลงทุน 

ในต่างประเทศของส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

ได้วิเคราะห์ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า

ในสหรัฐฯเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ตลาดสหรัฐฯ 

สามารถจ�าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าได้ 2 แสนคัน เพ่ิมขึ้นจากปี 

2559 ประมาณร้อยละ 26 และในปี 2561 (ม.ค.-ต.ค.) 

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 

ถึงร้อยละ 71 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาด 

ในสหรัฐฯโดยปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าในสหรัฐฯ เติบโต คือ การใช้มาตรการจูงใจให้คนหันมา

ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากข้ึน ควบคู่กับองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุน 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนารถยนต์และโครงสร้าง 

พื้นฐานรองรับรถยนต์ไฟฟ้า

ท�ำไมตลำดสหรัฐฯ ถึงน่ำสนใจ?
รายงานของบริษัท Appleton Luff ชี้ว่า ไทยยังเป็นผู้เล่น 

หน้าใหม่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า สหรัฐฯ จึงน�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้า

จากไทยน้อยมากเพียงร้อยละ 0.0003 จากการน�าเข้าทั้งหมด

ในปี 2560 โดยส ่วนใหญ่สหรัฐฯ น�าเข ้ารถยนต์จาก 

ญี่ปุ่น เม็กซิโก สหภาพยุโรป (EU28) แคนาดา และเกาหลีใต้ 

ด้านชิน้ส่วนยานยนต์ส�าหรบัการผลติรถยนต์ไฟฟ้า วเิคราะห์ได้ว่า 

รายการสนิค้าชิน้ส่วนตามพกิดัศลุกากร 11 รายการหลักของไทย  

ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ ใช ้ ไ ด ้ กั บ ร ถ ย น ต ์ ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ร ถ ย น ต ์ 

ไฟฟ้าไฮบริด (ใช้ได้ท้ังไฟฟ้าและน�้ามัน) และชิ้นส่วนประเภท

มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และหม้อสะสมไฟฟ้า ตามพิกัด

ศุลกากร 7 รายการ  ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า พบว่าสหรัฐฯ 

นิยมน�าเข้าจาก เม็กซิโก จีน ญี่ปุ่น และแคนาดาเป็นหลัก 

ในขณะเดียวกัน กลุ่มประเทศผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สหรัฐฯ 

นิยมน�าเข ้านั้น ไม ่นิยมน�าเข ้าชิ้นส ่วนจากไทยเช ่นกัน 
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อุตสำหกรรมยำนยนต์ ไทย
ควรเตรียมควำมพร้อม/ปรับตัวอย่ำงไร
ไทยมีความได้เปรยีบในฐานะผูผ้ลิตรถยนต์อนัดบัที ่12 ของโลก 

และเป็นผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์และยางรถยนต์ 

รายส�าคัญของโลก อกีทัง้คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) 

มนีโยบายส่งเสรมิการลงทนุรถยนต์ไฟฟ้าไฮบรดิ (HEV/PHEV) 

และรถใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV)  โดยขณะน้ีได้อนุมัติให ้

ผูผ้ลติส�าคัญเข้ามาลงทนุผลติรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอร่ีในไทย

หลายโครงการ อาทิ Mercedes-Benz, Toyota, Nissan, 

Honda, Mazda รวมทั้งไทยเริ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การชาร์จไฟแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหน้าสร้างความเข้มแข็ง 

ให ้ แก ่ อุ ตสาหกรรมการผลิ ตรถยนต ์ ไฟฟ ้ าของ ไทย 

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเติม ดังนี้ 

1 | การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าไทย 

2 | การส่งเสริมการค้ารถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในตลาด  

     สหรัฐฯ และตลาดศักยภาพอื่นๆ

รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ทั่วไป 
รถยนต์ ไฟฟ้ำไฮบริด ชิ้นส่วนรถยนต์ ไฟฟ้ำ

1   |   สหรัฐฯ น�าเข้าโดยตรง

ประเทศ มูลค่า
(ล้าน USD)

สัดส่วน
การน�าเข้า

ญี่ปุ่น 3,528 41%
เม็กซิโก 1,597 19%
EU28 1,312 15%
แคนาดา 1,080 13%
เกาหลีใต้ 927 11%

ประเทศ มูลค่า
(ล้าน USD)

สัดส่วน
การน�าเข้า

เม็กซิโก 50,025 28%
จีน 34,142 19%
ญี่ปุ่น 18,990 11%
แคนาดา 18,854 10%
ไทย 3,756 2%

ประเทศ มูลค่า
(ล้าน USD)

สัดส่วน
การน�าเข้า

จีน 2,532 41%
เกาหลีใต้ 847 14%
ญี่ปุ่น 701 11%
เม็กซิโก 433 7%
ไทย 31 1%

2   |   ประเทศที่สหรัฐฯ น�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก 5 ประเทศ

ประเทศ

การน�าเข้าชิ้นส่วนจากไทย

มูลค่า
(ล้าน USD)

สัดส่วน
การน�าเข้า

ญี่ปุ่น 2,198 8.35%
เม็กซิโก 469 0.76%
EU28 2,175 0.52%
แคนาดา 297 0.70%
เกาหลีใต้ 0.30 0.54%

ประเทศ

การน�าเข้าชิ้นส่วนจากไทย

มูลค่า
(ล้าน USD)

สัดส่วน
การน�าเข้า

ญี่ปุ่น 42 2.82%
เม็กซิโก 0.94 0.09%
EU28 21 0.14%
แคนาดา 2 0.23%
เกาหลีใต้ - -

กำรน�ำเข้ำรถยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ ไฟฟ้ำ ปี 2561
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กำรส่งเสรมิและพฒันำ
อตุสำหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ำไทย 
1 | สนับสนุนให้ไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าของโลก 

(Global Value Chain) โดยส่งเสรมิให้ประเทศผูน้�าตลาด เช่น 

สหรัฐฯ เยอรมน ีเกาหลีใต้ ญีปุ่น่ จนี เป็นต้น เข้ามาลงทนุการ

ผลติแบตเตอรีแ่ละชิน้ส่วนส�าคญัในไทย

2  |  ส่งเสรมิการลงทนุร่วมกนัระหว่างผูป้ระกอบการต่างประเทศ

และไทยเพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการไทยได้รบัการถ่ายทอด 

องค์ความรู ้และเทคโนโลยี ให้สามารถผลิตช้ินส่วนส�าคัญ 

และรถยนต์ไฟฟ้าเองได้ในระยะยาว

3 | ส่งเสรมิให้ผูผ้ลติในอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยมส่ีวนร่วมใน

ธรุกจิอืน่ๆ ในระบบนเิวศน์ (Ecosystem) ของยานยนต์ไฟฟ้า 

เช ่น ปรับเปลี่ยนมาผลิตชิ้นส่วนประเภทต่างๆ ส�าหรับ 

รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น 

กำรส่งเสรมิกำรค้ำรถยนต์ไฟฟ้ำและ
ชิน้ส่วนในตลำดสหรฐัฯ และตลำดศักยภำพอ่ืนๆ

ตลาดสหรัฐฯ

1 | ท�าความตกลงกับสหรัฐฯ และประเทศที่สหรัฐฯ น�าเข้า 

รถยนต์ไฟฟ้าและชิน้ส่วน (ญีปุ่่น เมก็ซโิก สหภาพยโุรป แคนาดา 

เกาหลีใต้ และจีน) เพื่อยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบ 

ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน (MRA) เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและ 

เปิดโอกาสให้ไทยสามารถส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนไปยัง

ประเทศดงักล่าวได้มากขึน้

2 | เตรียมรับมือมาตรการ 232 (ขึ้นภาษีรถยนต์) โดย 

หาพนัธมติรผูน้�าเข้าสหรฐัฯ เพือ่เตรยีมการขอยกเว้นหากสหรฐัฯ 

บังคับใช ้มาตรการจ�ากัดการน�าเข ้าภายใต้มาตรา 232 

เป็นรายประเทศ หรอืรายสนิค้า 

3 | ขยายโอกาสการลงทุนกับประเทศเม็กซิโกและแคนาดา 

เพือ่ลดผลกระทบของความตกลง USMCA (United States 

Mexico-Canada Agreement) โดยเฉพาะเม็กซิโกซึ่งผู้ผลิต 

ชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่อยู่ใน Tier 1 ผู้ผลิตไทยที่อยู่ใน 

Tier 2 และ 3  จงึอาจพิจารณาเข้าไปลงทนุในเมก็ซิโกได้

ตลาดศักยภาพอื่นๆ 

นอกจากสหรฐัฯ แล้ว กลุม่ประเทศในทวีปยโุรป และเอเชยี (จนี) 

ก็มีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าสูงเช่นกัน ไทยจึงควรศึกษา

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม 

เพื่อแสวงหาโอกาสในการเข้าสู ่ตลาด ควบคู ่กับการลด 

อุปสรรคทางการค้า เช่น การท�าความตกลง MRA เพื่อให้ไทย

สามารถส่งออกรถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ไฟฟ้าไปยัง 

ประเทศต่างๆ และรักษาความได้เปรียบในฐานะผู ้ผลิต 

และส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนที่ส�าคัญของโลกได้ต่อไป
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Silver Economy สังคมสูงวัย
และกำรเตรียมรับของภำคเกษตร

เศรษฐกิจผู้สูงวัย
เศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy) คือเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

กับความต้องการของผู้สูงอายุ และครอบคลุมถึงการสร้าง 

มูลค ่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให ้กับประเทศรวมถึงโอกาส 

ทางการตลาดใหม่ๆ จากการที่ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย

ที่ผ่านมา สินค้าและบริการต่างๆ จะเป็นสินค้าท่ัวไปและ 

เน้นกลุ่มคนท�างานที่มีก�าลังซื้อ แต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอาย ุ

มส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากขึน้ และเป็นโอกาสต่อผูป้ระกอบการ

ในการขยายช่องทางการค้าใหม่ๆ ซึง่ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้อง

ท�าความเข้าใจพฤติกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อที่จะได้ผลิตสินค้า

และบรกิารทีต่รงกับความต้องการ ทัง้นีเ้พือ่ส่งเสรมิการพฒันา

ช่องทางทางการตลาดในกลุ ่มสินค้าและบริการส�าหรับ 

ผู้สูงอายุน้ีให้แก่ผู้ประกอบการไทยท้ังในประเทศและตลาด 

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแล

ด้านเศรษฐกิจการค้าจึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ขึ้น เช่น 

โครงการตลาดสินค้าผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ และโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการ 

ธุรกิจบริการสุขภาพส�าหรับธุรกิจดูแลผู ้สูงอายุ” ของ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในขณะท่ีส�านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้ารับผิดชอบภาพรวมยุทธศาสตร์ และ

ยุทธศาสตร์ราย sector ท่ีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง 

ในบริบทต่างๆ

นอกจากในแง่ผู้บริโภคแล้ว ผู้สูงอายุยังเป็นแรงงานที่ส�าคัญ 

ต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากมีสัดส่วนของคนวัยท�างาน 

และเด็กเกิดใหม่ลดลง ส่งผลให้ประเทศเผชิญกับปัญหาการ

ขาดคนวัยแรงงาน ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องส่งเสริมและขยายการ

จ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปได้

อย ่างต ่อเนื่อง  และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ในตลาดแรงงาน รวมถึงการแบกรับภาระในการช่วยเหลือ 

ผู ้สูงอายุของภาครัฐได้อีกด้วย ซ่ึงหลายประเทศได้มีการ 

ปรับแก ้ ไขนโยบายเพื่อดึงดูดแรงงานสูงอายุให ้อยู ่ ใน 

ตลาดแรงงานต่อไป อาทิ ญี่ปุ่น มีมาตรการขยายอายุเกษียณ

ในระบบประกันสังคม และการใช้กฎหมายบังคับนายจ้างใน

การจ้างงานผู้สูงวัย (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 

2560) สิงคโปร ์ ออกพระราชบัญญัติเกษียณอายุและ 

การจ้างงานใหม่ (Retirement and Re-Employment Act-RRA) 

ก�าหนดเกษียณอายุลูกจ้างต้องไม่ต�่ากว่า 62 ปี รวมถึงการให้

ความช ่วยเหลือในเรื่ องการจ ้างงานหลัง เกษียณอายุ 

โลกยุคปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือการเปล่ียนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ โดยองค์การ

สหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้คาดการณ์ว่า ช่วง ค.ศ. 2001-2100 (พ.ศ. 2544 – 2643) หลายประเทศทั่วโลก 

จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (UN, 2560) ซึ่งประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีสัดส่วนการ

ขยายตัวของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะท่ีอัตราการขยายตัวของประชากรรวมทั้งประเทศ 

เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4
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(Temporary Employment Credit) (ส�านักงานแรงงาน

ประเทศสิงคโปร์, 2559) เป็นต้น ส�าหรับไทยได้ส่งเสริม 

ให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเช่นกัน เพื่อส่งเสริมให้ก�าลังแรงงาน 

ผูส้งูอายมุงีานท�า มรีายได้และได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย 

โดยได้ก�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ชาต ิอาท ิแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)

ปัญหำแรงงำนสงูอำยุในภำคกำรเกษตรไทย
ภาคการเกษตรมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย 

ในการเป ็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 

ให้กบัประเทศ โดยในปี 2560 มกีารจ้างแรงงานในภาคเกษตร

คิดเป็นร้อยละ 30.9 ของก�าลังแรงงานท้ังประเทศ แม้ว่า 

สดัส่วนแรงงานในภาคเกษตรจะมแีนวโน้มลดลงมาก เนือ่งจาก

ปัจจัยต่างๆ ทั้งทัศนคติของแรงงานรุ ่นใหม่ที่ เปล่ียนไป 

รายได้เฉลี่ยต่อปีที่ต�่าลง รวมถึงรายได้นอกภาคเกษตร 

มั่นคงกว ่า ท�าให ้ เกิดการเคล่ือนย ้ายของแรงงานจาก 

ภาคเกษตร ท�า ให ้ประชากร ท่ี เหลือ เป ็นคนที่พ ้นวัย 

หนุ่มสาวไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ และหากพิจารณาสัดส่วน 

แรงงานผู้สูงวัยทั้งประเทศ พบว่า กว่าคร่ึงหนึ่งของแรงงาน 

ผู้สูงอายุอยู่ในภาคการเกษตร ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลิตภาพ 

การผลิตในอนาคต จากสภาพร่างกายของแรงงาน และ 

ข้อจ�ากดัในการเรยีนรูน้วัตกรรมใหม่ๆ

นอกจากนี้ ผลกระทบที่จะเกิดต่อเนื่องจากผลิตภาพทางการ

ผลิตท่ีลดลงก็คือ ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร 

ในอนาคต ผลกระทบที่เกิดกับภาคการผลิตนี้สามารถส่งผล

เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ ท้ังภาคอุตสาหกรรมที่น�าผลผลิต 

ทางการเกษตรมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต เช่น การแปรรูปอาหาร 

การผลิตอาหารสัตว์ และการผลิตพลังงาน เป็นต้น และ 

ภาคการค้าทีมี่การค้าขายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรปู

ทั้งภายในและต่างประเทศ

อัตรำกำรขยำยตัวแรงงำนภำคเกษตร

ปี แรงงานวัยหนุ่มสาว
(15 - 60 ปี)

แรงงานสูงวัย
(> 60 ปี)

2556 -0.77 4.98

2557 -4.69 28.56

2558 -0.65 2.94

2559 -0.80 3.50

2560 -0.49 2.05 แรงงานผู้สูงอายุ
ภาคเกษตร

แรงงานผู้สูงอายุ
ทั้งหมด

ที่มา: กระทรวงแรงงาน รวบรวมโดยส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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แนวทำงกำรลดผลกระทบ
1 | แนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากปัญหาข้างต้น  

คือ ผลักดันเกษตรกรไทยสู่การเป็น Smart Farmer และ

เกษตรกร 4.0 โดยการเสรมิสร้างศักยภาพให้แก่แรงงานสงูอายุ 

ท้ังด้านการพฒันาทกัษะใหม่ๆ และความรูใ้นการน�าเทคโนโลยี

มาใช ้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว 

โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจ�านวนมาก เช่น ญี่ปุ่นมีการ 

ปรับตัวต่อภาวะเกษตรกรสูงวัยโดยการน�าเครื่องจักรกล

การเกษตรมาช่วยมากขึ้น ท�าให้สามารถควบคุมปริมาณและ

คุณภาพของผลผลิตในแต่ละปีได้อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงน�า

นวตักรรมอย่างโดรนมาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ โดยน�ามา

ช่วยในการพ่นสารก�าจดัศัตรพูชืได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

2 | ปัจจุบนัผูป้ระกอบการเกษตรรุน่ใหม่มคีวามเป็นนกัลงทนุ 

มากขึน้และมีความรู ้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยเีป็นอย่างดี 

ซึ่ งหากน�ามาผนวกกับเกษตรกรสูงอายุที่มีทักษะและ 

ภูมิปัญญาที่สั่งสมผ่านประสบการณ์ ร่วมมือกับกลุ่มนี้ในการ 

ส่งต่อความรู ้สู ่ เกษตรกร/ผู ้ประกอบการเกษตรรุ ่นใหม  ่

การน�าความแตกต่างของบุคคลมาผสมผสานให้เกิดความ

สอดคล้องกัน จะท�าให้เกิดความได้เปรียบต่อภาคเกษตร 

ของไทยได้

3 | การส่งเสริมการรวมตัวกันของเกษตรกรมีความส�าคัญ 

ต ่อการพัฒนาภาคการเกษตร เ น่ืองจากจะช ่วยสร ้าง 

ความเข้มแขง็ให้กับเกษตรกรและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา

ของเกษตรกรได้อย่างมีประสทิธภิาพและยัง่ยืน โดยการรวมตวั

กนัจะท�าให้เกษตรสามารถพึง่พาตวัเองได้มากขึน้ สามารถเพิม่

อ�านาจต่อรองทัง้ในด้านการผลติและการตลาด และยงัน�าไปสู่

การร่วมมอืกนัระหว่างเครอืข่ายได้อกีด้วย

4 | ส่งเสริมให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงสนับสนุน 

การวางแผนการผลิตและการตลาด โดยไทยยังขาด 

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและการวางแผนการผลิต 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพ 

ของสินค้าและต้นทุนการด�าเนินการ และอาจส่งผลต่อความ

สามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกของไทยด้วย

5 | ภาครัฐควรหามาตรการจูงใจให้เกดิการเคล่ือนย้ายแรงงาน

กลบัเข้าสูภ่าคการเกษตร โดยเริม่จากการสร้างความตระหนกั 

ต่อความส�าคญัและปรบัทศันคติทีม่ต่ีออาชีพเกษตรกร และอาจ

มกีารจดัหาสวสัดกิาร หลกัประกนัทางสงัคม และการคุ้มครอง

ให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ควรมีการอ�านวย 

ความสะดวกในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู ่  พร ้อมทั้ง 

พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกและใช้งานง่าย 

รวมถึงสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

เช่น การพัฒนาแหล่งน�า้ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น

6 | หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรร่วมมือกันบูรณาการในการ 

ด�าเนินงานด้านการเกษตรภายใต้แผนงานท่ีรับผิดชอบ 

รวมทัง้ร่วมมอืกบัภาคเอกชนและสถาบนัการศกึษาในการศกึษา

วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร 

ไทยก�าลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับ 

สภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไป หากสามารถปรับตัวให้

รองรับภาวะท่ีก�าลังเผชิญอยู ่ได้ ก็จะเป็นโอกาสต่อการ 

เติบโตทางเศรษฐกิจไทยต่อไป
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กำรน�ำเข้ำสินค้ำกลุ่มเครื่องส�ำอำงในตลำดจีน
และโอกำสทำงกำรค้ำของไทย

ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  ได้วเิคราะห์ “การน�าเข้าสนิค้าเครือ่งส�าอางของจนีและโอกาสทางการค้าของไทย” พบว่า 

9 เดือนแรกของปี 2562 จีนน�าเข้าเครื่องส�าอางมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีมูลค่า 12,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(สัดส่วนร้อยละ 18.6 ของการน�าเข้าสินค้าเครื่องส�าอางของโลก) ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 30.6 โดยสินค้าที่อยู่ในขอบเขตการศึกษา

ประกอบด้วย 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่

ทั้งนี้ แหล่งน�าเข้าสินค้าเครื่องส�าอางที่ส�าคัญของจีน คือ 

ญ่ีปุน่ เกาหลใีต้ ฝรัง่เศส และสหรฐัฯ การน�าเข้าจาก 4 ประเทศ 

มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของการน�าเข้าเครื่องส�าอาง

ท้ั งหมดของจีน  สะท ้อนว ่ าจีนมี การกระจุ กตั วของ 

แหล่งน�าเข้าค่อนข้างสูง

เม่ือพิจารณาความนิยมการน�าเข้าสินค้าเครื่องส�าอางของจีน 

พบว่ามีการน�าเข ้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบหน้า มากท่ีสุด 

คดิเป็นมูลค่า 9,690.14 ล้านดอลลาร์สหรฐั มสีดัส่วนประมาณ

ร้อยละ 80 ของการน�าเข้าเครื่องส�าอางของจีน ขยายตัว 

ร้อยละ 33.6 ซึ่งชาวจีนนิยมแบรนด์พรีเมี่ยมจากต่างประเทศ 

รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผม มีมูลค่าการน�าเข้า 

529.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 37.7 โดยน�าเข้า

จากญี่ปุ ่นและเกาหลีใต้มากท่ีสุด ส่วนสินค้าอ่ืนๆ เช ่น 

ผลิตภัณฑ์ใช้ดับกลิ่นตัว น�้าหอม สบู ่ และผลิตภัณฑ์ใช  ้

ในช่องปาก มีมูลค่าการน�าเข้า 484.2 417.2 325.6 และ 

217.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล�าดับ

ผลติภณัฑ์เก่ียวกับใบหน้ำ ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผม ผลิตภัณฑ์ใช้ดับกลิ่นตัว น�้ำหอม

ของผสมของสำร
ที่มีกลิ่นหอม 

สบู่ เอสเซนเชยีลออยล์ ผลติภณัฑ์ใช้ใน
ช่องปำกหรือฟัน
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มณฑลหลักที่จีนน�ำเข้ำสินค้ำเครื่องส�ำอำง 

มณฑลหลกัทีจ่นีน�าเข้าสนิค้าเครือ่งส�าอางกระจกุตัวใน 3 มณฑล 

คือ เซี่ยงไฮ้ กวางตุ้ง และเจ้อเจียง คิดเป็นร้อยละ 72.1 

ของการน�าเข้าเครื่องส�าอางทั้งหมด ดังนี้ เซี่ยงไฮ้ มีการน�าเข้า 

5,497.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วนน�าเข้าร้อยละ 43.2 

ขยายตัวร้อยละ 54.4) ปัจจัยหลักมาจากรายได้สูงและ 

มีประชากรวยัรุน่และวยัท�างานมากถึง 18.2 ล้านคน รองลงมา 

คือ กวางตุ ้ง มีการน�าเข ้า 2,055 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(สัดส่วนน�าเข้าร้อยละ 16.2 ขยายตัวร้อยละ 126.2) และ 

เจ้อเจียง น�าเข้า 1,608.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วนน�าเข้า

ร้อยละ 12.7 ขยายตัวร้อยละ 113.3) ส่วนมณฑลอื่นๆ 

ยงัมกีารน�าเข้าไม่มากนกั แต่เมือ่พจิารณาจากปัจจัยด้านรายได้

และโครงสร้างจ�านวนประชากรวัยท�างานมาก คาดว่า 

มณฑลต่าง ๆ จะมีการน�าเข ้ามากข้ึน และเป็นโอกาส 

ส�าหรับการส่งออกเครื่องส�าอางของไทยเพิ่มเติมนอกเหนือ 

จากหัวเมืองหลักข ้างต ้น ได ้แก ่ เทียนจิน ซึ่งมีรายได  ้

ต่อหัวสูงเป็นอันดับ 3 ของจีน และมีประชากรวัยรุ่นและ 

ท�างาน 12 ล้านคน เจียงซู มีรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับ 4 

ของจีน และมีวัยท�างานและวัยรุ่นมากถึง 57 ล้านคน และ 

ซานตง มีรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับ 8 ของจีน และมีวัยท�างาน

และวัยรุ่นประมาณ 67 ล้านคน ตามล�าดับ

ไทยเป็นแหล่งน�าเข้าสินค้าเครื่องส�าอางอันดับ 14 ของจีน 

มมีลูค่าการน�าเข้า 145.28 ล้านดอลลาร์สหรฐั มส่ีวนแบ่งตลาด

ร้อยละ 0.9 สินค้าเครื่องส�าอางที่จีนน�าเข้าจากไทยมากที่สุด 

คือ  ผลิตภัณฑ ์ เกี่ ยวกับ ใบหน ้ า  มีมู ลค ่ าการน� า เข ้ า 

85.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมา คือ ผลิตภัณฑ์อนามัย 

ของช่องปากหรือฟัน และ ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผม โดยมีมูลค่า 

น�าเข้า 32.18 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 10.29 ล้านดอลลาร์สหรฐั

ตามล�าดับ นอกจากนี ้การศกึษาพบว่าสินค้าเคร่ืองส�าอางทีไ่ทย

มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดจีน พิจารณาจาก 

ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

อนามัยของช่องปากหรือฟัน (ไทยเป็นแหล่งน�าเข้าอันดับ 2 

ของจีน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.8 ขยายตัวร้อยละ 13.7) 

และสบู ่(ไทยเป็นแหล่งน�าเข้าอนัดับ 10 ของจีน มส่ีวนแบ่งตลาด

ร้อยละ 2.4 ขยายตัวร้อยละ 111.0) ซึ่งจีนมีมูลค่าการน�าเข้า

สบู่จากไทย 7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จีนเป็นตลำดเครื่องส�ำอำงที่มีกำรเติบโตสูงมำก
เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาศักยภาพและ

ขยายช่องทางการส่งออกสินค้าที่ไทยมีขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันสูงอยู่แล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์อนามัยของช่องปาก

หรือฟัน และสบู ่ ควรส่งเสริมให้มีส่งออกไปยังตลาดจีน 

ให้มากยิ่งข้ึนท้ังมณฑลหลักและมณฑลรอง ส�าหรับสินค้าที ่

ไทยส่งออกไปได้ดี แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันยัง 

ไม่สงูนกั เช่น ผลติภณัฑ์เกีย่วกบัใบหน้า และผลติภณัฑ์ส�าหรบัผม

ผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานและศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค สินค้าของประเทศ 

คู่แข่งที่ได้รับความนิยมกว่า เพ่ือเป็นประโยชน์ในการผลิต 

สินค้าให้สอดคล้องกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาคณุภาพและ

มาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนใช้แพลตฟอร์ม 

อีคอมเมิร์ชของจีนเป็นช่องทางจัดจ�าหน่ายและกระจาย 

สินค้าให้มากขึ้น

การส่งออกเคร่ืองส�าอางของไทยขยายตัวในตลาดโลกได้ดี 

ต่อเนื่อง มูลค่าการส่งออกเคร่ืองส�าอางของไทยไปตลาดโลก 

ในครึง่แรกของปี 2562 นี ้มมีลูค่า 1,465.71 ล้านดอลลาร์สหรฐั

ขยายตัวร้อยละ 35.4 โดยกระจุกตัวใน 3 สินค้า มากถึง 

ร้อยละ 70 ของการส่งออกเคร่ืองส�าอางทั้งหมด ได้แก่ 

ผลติภณัฑ์เกีย่วกบัใบหน้า ผลติภณัฑ์เกีย่วกับผม และผลติภณัฑ์

อนามยัของช่องปากหรือฟัน ท้ังน้ี การส่งออกไปจีนขยายตัวสูงมาก 

โดยครึ่งป ีแรก ขยายตัวสูงถึงร ้อยละ 450.4 และหาก 

เปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนแล้ว ในตลาดจีนไทยเป็นรอง

เพียงสิงคโปร์เท่านั้น
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ผลกระทบของสงครำมกำรค้ำ สหรัฐฯ – จีน
และแนวทำงกำรรับมือ

ผลกระทบต่อโลก
สงครามการค้าเป็นปัจจัยส�าคญัท่ีกดดนัให้เศรษฐกิจการค้าโลก

ชะลอตัว และส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของคู่ค้าส�าคัญของไทย 

โดยธนาคารโลกปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP โลก 

ปี 2562 เหลือร้อยละ 2.4 และการเติบโตปริมาณการค้าโลก 

(World Trade Volume) ปี 62 เหลือร้อยละ 1.4  

o ธนาคารโลกปรับลดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

คู่ค้าส�าคัญของไทยเป็นดังนี้ สหรัฐฯ (ร้อยละ 2.3) ยูโรโซน 

(ร้อยละ 1.1) จีน (ร้อยละ 6.1) และอินเดีย (ร้อยละ 5.0)

ผลกระทบต่อประเทศไทย 
1 | ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อไทย มีท้ังทางตรง 

(ผลจากมาตรการที่สหรัฐฯ ใช้กับไทยโดยตรง) และทางอ้อม 

(การเป็นห่วงโซ่การผลิตของจีน และส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ 

เพือ่ทดแทนสนิค้าจนี) 

2 | ผลกระทบต่อการส่งออกไทย เริ่มเห็นชัดเจนในช่วง 

ไตรมาส 4 ปี 2561 การส่งออกไทยเริม่ตดิลบในเดอืน ก.ย. 61 

ซึง่เป็นระยะทีม่าตรการส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ และจนี มผีลบังคบัใช้ 

3 | ภาพรวมการส่งออกไทย ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.9 

แต่ใน 11 เดอืนแรก ปี 2562 หดตวัร้อยละ 2.8 สอดคล้องกบั 

หลายประเทศในภมูภิาคเอเชยี เช่น ไต้หวนั (หดตวัร้อยละ 1.4) 

ฟิลิปปินส์ (หดตัวร้อยละ 1.7) ญี่ปุ่น (หดตัวร้อยละ 4.5)  

มาเลเซยี (หดตวัร้อยละ 4.9) และสงิคโปร์ (หดตวัร้อยละ 6.0) 

o การส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตวัต่อเนือ่ง ในปี 2561 และ 

ใน 11 เดอืนแรกปี 62 ทีร้่อยละ 5.5 และ 11.4

o การส่งออกไปจนี และกลุม่ประเทศห่วงโซ่การผลติจีน เช่น 

ฮ่องกง เกาหลใีต้ ขยายตวัในปี 2561 ทีร้่อยละ 2.7, 1.8 และ 6.0 

แต่หดตัวใน 11 เดอืนแรก ปี 2562 ท่ีร้อยละ 4.7, 6.8 และ 5.4

4 | การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ 

สินค้าอุตสาหกรรม หดตัว ใน 11 เดือนแรกของปี 2562 ที่ 

ร้อยละ 2.4 และ 1.9 ตามล�าดบั

o กลุม่สนิค้าทีก่ารส่งออกลดลง เช่น

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-5.0%) คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-9.2%) เครื่องจักรกลและ 

ส่วนประกอบ (-11.4%) 

o กลุม่สนิค้าทีก่ารส่งออกยังเตบิโตได้ดี เช่น

สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ผลไม้สด 

แช่เยน็ แช่แข็งและแห้ง (+39.5%) ผลติภณัฑ์ข้าวสาลแีละ

อาหารส�าเร็จรูป (+10.9%) ไก่แปรรูป (+7.3%) และ 

เครือ่งดืม่ (+6.8%) 

สินค้าอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ นาฬิกาและ 

ส่วนประกอบ (+43.0%) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 

(+17.0%) เคร่ืองส�าอาง สบู ่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 

(+10.8%) เฟอร์นเิจอร์และชิน้ส่วน (+6.6%)

5 | ผลกระทบต่อภาคการผลติ การส่งออกทีล่ดลงโดยเฉพาะ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งผลต่อเนื่องสู่ภาคการผลิต โดยดัชนี

ผลผลติภาคอตุสาหกรรม (MPI) ในช่วง 11 เดอืนแรกปี 2562 

ลดลงร้อยละ 3.6 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ (-5.0%) 

คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (-6.5%) ผลิตภัณฑ์ยางและ

พลาสติก (-7.6%) เคมีภัณฑ์ (-1.0%) พัดลม ตู้เย็น และ 

เครือ่งซกัผ้า (-7.9%)
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สินค้ำที่ไทยได้ประโยชน์
จำกสงครำมกำรค้ำสหรัฐฯ – จีน 
1 | โอกาสด้านการค้า

ผู้ประกอบการในสหรัฐฯ และจีนต่างแสวงหาแหล่งน�าเข้าใหม่

เพือ่หลกีเล่ียงภาษีทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให้ไทยมส่ีวนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ 

และจีนเพิ่มขึ้น

o  ไทยมส่ีวนแบ่งตลาดสหรัฐฯ เพิม่ข้ึน

เป็นร้อยละ 1.33 ในช่วง 9 เดอืนแรกปี 2562 จากร้อยละ 

1.28 ในช่วงเดยีวกนัปี 2561 โดยสหรัฐฯ น�าเข้าจนีลดลง 

ร้อยละ 14 ขณะที่น�าเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 

กลุ ่มสินค้าที่ไทยสามารถทดแทนสินค้าจีนได้ดี เช ่น 

สินค้าเกษตรกรรม (ยางธรรมชาติ, ข้าว, แป้งข้าวโพด) 

อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบ 

ยานยนต์ (เครือ่งยนต์สนัดาป, ยางรถยนต์) เครือ่งใช้ไฟฟ้า 

ของใช้ในบ้านและส�านกังาน

o  ไทยมส่ีวนแบ่งตลาดจนี เพ่ิมขึน้

เป็นร้อยละ 2.25 ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 จาก 

ร้อยละ 2.12 ในช่วงเดยีวกนัปี 2561 โดยจนีน�าเข้าสหรฐัฯ 

ลดลงร้อยละ 31.9 ขณะทีน่�าเข้าจากไทยเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.5 

กลุ่มสินค้าที่ไทยสามารถทดแทนสินค้าสหรัฐฯ ได้ดี เช่น 

อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 

อาหารแปรรูป เคร่ืองดื่ม สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 

เครือ่งจกัรและส่วนประกอบ

2 | โอกาสด้านการลงทุน 

สงครามการค้าท�าให้เกดิการเคลือ่นย้ายการลงทนุออกจากกลุม่

ประเทศทีไ่ด้รับผลกระทบมายงัแหล่งลงทนุใหม่ๆ เพือ่กระจาย

ความเสีย่ง และรกัษาเสถียรภาพการค้าในระยะยาว

o ปี 2561 ไทยมเีงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

ไหลเข้ามลูค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั (เพิม่ข้ึนจากปีก่อน

ร้อยละ 65) สงูเป็นอนัดบั 4 ของภูมภิาคอาเซยีน

o  ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2562 นักลงทนุต่างชาตสินใจ

เข้ามาลงทนุในไทยมากขึน้

นักลงทุนต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 

จ�านวน 689 โครงการ มูลค่าเงินทุน 203,366 ล้านบาท 

จ�านวนโครงการเพิม่ขึน้ร้อยละ 2 ส่วนมลูค่าเพิม่ขึน้ร้อยละ 69 

โดยประเทศที่มีมูลค่ายื่นขอรับการส่งเสริมมากที่สุด คือ 

ญีปุ่น่ (167 โครงการ 59,187 ล้านบาท) จนี (139 โครงการ 

45,439 ล้านบาท) และ สวิตเซอร์แลนด์ (15 โครงการ 

11,710 ล้านบาท) ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย ช้ีว่า 

มีเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาในอุตสาหกรรมการผลิต 

โดยเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

ผลติภัณฑ์ยาง อโลหะ และโลหะ

o มลูค่า FDI โดยตรงจากจนี เพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วง

ไตรมาส 3 ของปี 2561

โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมการผลติยางและพลาสตกิ การผลติ

เคมภีณัฑ์ การผลติคอมพวิเตอร์และอเิลก็ทรอนกิส์ ในช่วง 

9 เดอืนแรกของปี 2562 นกัลงทนุจนียืน่ขอรบัการส่งเสรมิ

การลงทนุจาก BOI มากถงึ 139 โครงการ (เพิม่ขึน้ร้อยละ 64) 

เป็นมูลค่า 45,439 ล้านบาท (เพิม่ขึน้ประมาณ 2 เท่า) และ

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 มโีครงการลงทนุจีนท่ีย้ายฐาน

เนือ่งจากสงครามการค้า 39 โครงการ ในสาขาต่างๆ เช่น 

เฟอร์นเิจอร์ ชิน้ส่วนยานยนต์ เครือ่งใช้ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส์ 

เหลก็และโลหะ มลูค่าการลงทนุเกือบ 16,000 ล้านบาท
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สหรัฐฯ
เป็นคู่ค้าและแหล่งน�าเข้าอันดับ 3 ของไทยรองจากจีน และ

ญี่ปุ่น โดยใน 11 เดือนแรก ปี 62 มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน

กว่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออก

อันดับ 1 ของไทยด้วยมูลค่าสูงกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์ฯ 

มสีดัส่วนการส่งออกสงูถงึร้อยละ 12.7 และเป็นประเทศทีไ่ทย

เกินดุลการค้ามากที่สุด กว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ฯ

o ระดับทวิภาคี มีกรอบความตกลงด้านการค้าและการ

ลงทุน (Trade and Investment Framework 

Agreement between US and Thailand: TIFA) 

เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการลดอุปสรรคและ 

ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน

o  ความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค  ไทยและอาเซียนอีก 

9 ประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ร่วม “ทรรศนะอาเซียน 

ต ่อแนวคิดอินโด-แปซิฟ ิก (ASEAN Outlook on 

Indo-Pacific : AOIP)” เมือ่เดอืน ม.ิย. 62 โดยมุง่หมาย 

ให้อาเซียนมีบทบาทเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

กับมหาสมุทรอินเดีย เกื้อกูลกรอบความร่วมมือต่างๆ 

ที่มีอยู ่แล้วในภูมิภาคและอนุภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับ 

“ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก” ของสหรัฐฯ ท้ังนี้ สหรัฐฯ 

ให้ความส�าคญักบัการสร้างพนัธมติรกบัอาเซยีนอย่างชดัเจน 

แนวทำงควำมสัมพันธ์ของไทยต่อ สหรัฐฯ – จีน
สหรัฐฯ และจนี ต่างเป็นพนัธมติรทางเศรษฐกจิการค้าทีส่�าคญัของไทย โดยกระทรวงพาณชิย์ส่งเสรมิการกระชบัความสัมพนัธ์ 

กบัทกุประเทศอย่างสมดุล และสนบัสนนุการค้าเสรีตามแนวทางขององค์การการค้าโลก (WTO) มาโดยตลอด เพราะเป็นปัจจยัส�าคญั

ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เตบิโต และส่งเสรมิศกัยภาพของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

จีน
เป็นคู่ค้าและแหล่งน�าเข้าอนัดบั 1 ของไทย โดยใน 11 เดอืนแรก 

ปี 2562 การค้าไทยและจนีมมูีลค่ากว่า 72,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

จีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของไทยด้วยมูลค่ากว ่า 

26,000 ล้านดอลลาร์ฯ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7) 

อย่างไรก็ตาม จีนเป็นประเทศที่ไทยขาดดุลการค้ามากที่สุด 

กว่า 19,000 ล้านดอลลาร์ฯ

o ระดับทวิภาคี มี “คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า 

การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ

จีน (JC เศรษฐกิจ)” เป็นกลไกภาครัฐและภาคเอกชน 

สองฝ่ายในการหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า 

การลงทุน เกษตร รวมถึงความเชื่อมโยงด้านยุทธศาสตร์ 

และการสอดประสานนโยบาย Thailand 4.0 และ 

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ของไทย กบัยทุธศาสตร์ 

“สายแถบและเส้นทาง” หรือ Belt and Road Initiative 

(BRI) และ Greater Bay Area (GBA) ของจีน 

o ความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค มีความตกลงการค้าเสรี

อาเซียน-จีน (ACFTA) ซ่ึงบังคับใช ้แล ้วตั้งแต ่ป ี 48 

และปัจจุบัน สามารถบรรลุความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาค (RCEP) กับประเทศสมาชิก 15 ประเทศ 

(อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) 

ยกเว้นอินเดียที่ขอถอนตัวในช่วงสุดท้ายของการเจรจา 

ซึง่ประเทศสมาชกิทีเ่หลือจะด�าเนนิการขดัเกลาถ้อยค�าทาง

กฎหมาย เพื่อลงนามความตกลงภายในปี 2563 และ

พยายามหาข้อยุติในประเด็นคงค้างของอินเดียต่อไป
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เปลี่ยนทำงรอดสู่ทำงเลือก 
กลศึกพิชิตสงครำมกำรค้ำ

อินทรีปะทะมังกร สงครำมกำรค้ำสะเทือนโลก
เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้วที่มาตรการภาษีของสหรัฐฯ และจีน 

แลกหมัดกันด้วยมาตรการภาษี โดยปัจจุบัน สหรัฐฯ ขึ้นภาษี

สินค้าน�าเข้าจากจีนรวมแล้วมูลค่ากว่า 380,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (ร้อยละ 67.95 ของมูลค่าท่ีสหรัฐฯ น�าเข้าจากจีน) 

พร้อมทั้งขยายผลไปสู่มิติอื่น เช่น เทคโนโลยี ค่าเงิน ขณะที่ 

จีนเองก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ ถึงเกือบ 

100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 60.93 ของมูลค่า 

ที่จีน น�าเข้าจากสหรัฐฯ)  ความไม่ลดราวาศอกของทั้งคู่กดดัน

ให้เศรษฐกิจการค้าโลกเข้าสู ่ภาวะชะลอตัว และส่งผลให้

โครงสร ้างการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเปลี่ยนไป 

หลายประเทศท�าความตกลงการค้าระหว่างกัน ในขณะที่ 

บริษัทต่างๆ เริ่มทบทวนแผนการลงทุน มองหาโอกาสย้าย 

การลงทุนออกจากจีน หรือหาท�าเลใหม่ที่ตั้งใกล้ตลาด 

ของตนเองมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยง และรักษา

เสถียรภาพการค้าระยะยาว

Trade Diversion : โอกำสกำรส่งออกของไทย
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสงครามการค้า ก็ยังมีโอกาส 

ในการส่งออกของไทย เนื่องจากการขึ้นภาษีตอบโต้ระหว่าง

สหรัฐฯ และจีน ท�าให ้ เกิดการเบี่ยงเบนทางการค ้า 

(Trade Diversion) โดยผู้น�าเข้าในสหรัฐฯ (หรือจีน) ต้องหา

แหล่งน�าเข้าอื่นเพื่อทดแทนสินค้าจีน (หรือสหรัฐฯ) ที่ราคา 

แพงขึ้นเพราะถูกขึ้นภาษี

o ยกตัวอย่างกรณีสหรัฐฯ การศึกษาโดยองค์กรการประชุม

สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) 

พบว่า การข้ึนภาษนี�าเข้าสนิค้าจนีกลุม่ 250,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

ท�าให ้สหรัฐฯ น�าเข ้าสินค ้ากลุ ่มดังกล ่าวจากจีนลดลง 

ถงึร้อยละ 25 ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 62 เทยีบกบัระยะเดยีวกัน

ของปีก่อน หรอืคดิเป็นมลูค่าเกอืบ 35,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

โดยกลุ่มสินค้าทีส่หรัฐฯ น�าเข้าจากจีนลดลงมากทีส่ดุ 3 อนัดบั 

ได้แก่ เครื่องจักร/อุปกรณ์ เครื่องมือในการสื่อสาร และ

เครื่องจักรไฟฟ้า

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน สหรัฐฯ เปลี่ยนไปน�าเข้าสินค้า

กลุ่มนี้จากประเทศอ่ืน รวมทั้งไทยมากขึ้น คิดเป็นมูลค่าการ

เบ่ียงเบนทางการค้า รวมประมาณ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

คิดเป็นร้อยละ 62 ของมูลค่าที่สหรัฐฯ น�าเข้าจากจีนลดลง 

ทั้งนี้ จะเห็นว่าการเบี่ยงเบนทางการค้าไม่สามารถรองรับ 

ผลกระทบจากการข้ึนภาษีได้ท้ังหมด โดยมูลค่าการน�าเข้าที่

หายไป (net losses) 13,000 ล้านดอลลาร์ฯ อาจเกิดได้จาก

หลายสาเหตุ เช่น ประเทศอื่นอาจไม่มีความสามารถการผลิต

ที่สามารถทดแทนจีนได้ทั้งหมดในทันที ปัจจัยด้านระยะทาง

หรอืค่าขนส่งทีส่งู หรอืผูส่้งออกจนีลดลงราคาสนิค้าเพือ่ชดเชย

กับภาษีที่สูงขึ้น



83 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
รายงานประจ�าปี 2562

o ส�าหรบัไทย UNCTAD พบว่า ได้ประโยชน์จากการเบีย่งเบน

ทางการค้า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 คิดเป็นมูลค่า 

481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มสินค้าที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ 

กลุ ่มเคมีภัณฑ์ (243 ล้านดอลลาร์ฯ) และเครื่องจักรกล 

(124 ล้านดอลลาร์ฯ) กลุ่มสินค้าท่ีได้รับประโยชน์รองลงมา 

เช่น เหล็กและแร่ธาตุ เครื่องจักรไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์

ท ่ามกลางสงครามการค ้าที่ ยืด เยื้อมานานกว ่า 1 ป  ี

การส่งออกไทยถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศ 

และสามารถสร้างโอกาสได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนระหว่าง

สหรัฐฯ และจีน โดยใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 ไทย 

สามารถท�าส่วนแบ่งตลาดได้เพิม่ขึน้ทัง้ในสหรฐัฯ (ร้อยละ 1.33 

จากเดิม 1.28) และจีน (ร้อยละ 2.25 จากเดิม 2.12) 

เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน แสดงถึงความสามารถ

ในการทดแทนสนิค้าทีส่หรฐัฯ และจนีขึน้ภาษตีอบโต้ระหว่างกนั

Investment Diversion : โอกำสในกำรดึงดูดกำรลงทุนของไทย
มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนตัดสินใจย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปยังประเทศอ่ืน 

ที่มีศักยภาพการผลิตใกล้เคียงจีน เพื่อเลี่ยงผลกระทบและสามารถรองรับการลงทุนของตนเองมากขึ้น โดยขณะนี้ ประเทศต่างๆ 

ในภูมิภาคเอเชียต่างเร่งพัฒนาสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของตนเองให้มีศักยภาพใกล้เคียงกับจีน พร้อมทั้งเสนอ 

มาตรการจูงใจต่างๆ ให้นักลงทุนสนใจเข้าไปลงทุนในประเทศเหล่านี้มากขึ้นการส่งออกไทยถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่า 

หลายประเทศและสามารถสร้างโอกาสได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 

ไทยสามารถท�าส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มข้ึนท้ังในสหรัฐฯ (ร้อยละ 1.33 จากเดิม 1.28) และจีน (ร้อยละ 2.25 จากเดิม 2.12) 

เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน แสดงถึงความสามารถในการทดแทนสนิค้าทีส่หรฐัฯ และจนีขึน้ภาษตีอบโต้ระหว่างกนั

คุณสมบัติ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์

จ�านวนประชากร 69.69 ล้านคน 271 ล้านคน 96.46 ล้านคน 108.69 ล้านคน

ก�าลังแรงงาน
(15 – 64 ปี)

49.20 ล้านคน 185.45 ล้านคน 67.10 ล้านคน 70.62 ล้านคน

ค่าแรงขั้นต�่า/เดือน
($US) (1USD=30.24บาท)

311 – 333 $ 120 – 298 $
(มีผล ม.ค. 63)

125 – 179 $
(1USD=23,333VND)

159 – 316 $
(1 USD=50.90PHP)

ค่าไฟฟ้าส�าหรับธุรกิจ
(kWh/$US)

0.12 $ 0.0 7$ 0.08 $ 0.12 $

ความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ 
(EODB 2020)

อันดับ 21 อันดับ 73 อันดับ 70 อันดับ 95

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์
(LPI 2018)

อันดับ 32 อันดับ 46 อันดับ 39 อันดับ 60

จากตาราง เห็นได้ว่าแม้ประเทศไทยมีข้อจ�ากัด 

ด้านค่าแรงที่สูงและก�าลังแรงงานที่มีจ�านวน 

ไม ่มากเท ่าประเทศอื่นๆ แต ่ไทยมีจุดแข็ง 

ด้านสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน 

ทีไ่ด้เปรยีบกว่าหลายประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย วเิคราะห์ว่า

อตุสาหกรรมยาง เครือ่งใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และช้ินส่วน 

(รวมยางล้อ) ปิโตรเคม ียงัมคีวามสามารถในการ

แข ่ ง ขัน ในตลาดโลก สะท้อนจากเครื่องชี ้

ความสามารถในการแข ่งขัน( R e ve a l ed 

Comparative Advantage: RCA) พร้อมทัง้เม่ือ

เ ดือนกันยายนท่ีผ ่านมา รัฐบาลได ้คลอด

มาตรการ“ไทยแลนด์พลัส” ที่มีแนวทางการ

ดึงดูดการลงทนุจากต่างชาติได้ไม่แพ้ประเทศอืน่

ในอาเซียน ซ่ึงจะช่วยดึงดูดให้ผู้ประกอบการ 

ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไทยมี

ความสามารถในการแข ่ งขัน  ตลอดจน

อุตสาหกรรมเป้าหมายได้ยิ่งขึ้น
ทีม่า:  Worldometers, Hanoitimes, Aseanbriefing, Department of Labor and Employment of Philippines, 
Globalpetrolprices, Worldbank, กรมศุลาการกร, ธปท.

Revealed Comparative Adventage (RCA)

ของอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย

เสื้อผ้าและ

เครื่องนุ่งห่ม

เหล็กและ

อะลูมีเนียม

อิเล็ก- 

ทรอนิกส์

ยานยนต์และ

ชิ้นส่วน

เครื่องใช้

ไฟฟ้า

ปิโตรเคมี ยางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง

RCA > 1 

สะท้อนว่าไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
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เปลี่ยนทำงรอดสู่ทำงเลือก
กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ทีเ่กีย่วข้องได้หารอืถงึแนวทางทีจ่ะท�าให้ไทยพร้อมรองรบัและ

สามารถใช้ประโยชน์จากสงครามการค้าให้ได้มากที่สุด และ 

ร่วมกันก�าหนดกลยทุธ์ 8 ด้าน ประกอบด้วย

1 | ด้านการน�าเข้า สนับสนุนการน�าเข้าวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน 

และสนิค้าทนุ เพ่ือเสรมิสร้างขดีความสามารถการแข่งขัน

2 | ด้านการส่งออก เร่งส่งออกตามแผนเจาะตลาดเชงิรกุและ 

เชิงลึก ผลกัดนัอคีอมเมร์ิซ และส่งเสรมิการส่งออกภาคบรกิาร

3 | ด้านการลงทุน ส่งเสริมการลงทุนทั้งขาเข้าและขาออก 

โดยเฉพาะสาขาเป้าหมาย และสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น 

S-curve เกษตรแปรรปู และอาหาร

4 | ด้านการบริโภค ส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการ 

ของไทย เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ

5 | ด้านการรับมือการเบี่ยงเบนทางการค้า เฝ้าระวังการ 

ไหลทะลักของสินค้าต่างประเทศและการแอบอ้างถิ่นก�าเนิด

สนิค้าไทย และเตรยีมมาตรการเยยีวยาทางการค้า

6 | ด้านการเจรจา เตรียมความพร้อมการเจรจาทวิภาคีกับ

สหรัฐฯ อย่างบูรณาการในหลายมติิ 

7 | ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 

ผ่านการออกแบบ การสร้างแบรนด์ ทรัพย์สินทางปัญญา และนวตักรรม

8 | ด้านการเตรยีมความพร้อมของบคุลากร พฒันาก�าลงัคน

และวางแผนบคุลากรให้สอดรับกบัความต้องการตลาด

ในภาวะที่ทุกประเทศผู ้ส ่งออกก�าลังเผชิญป ัจจัยเสี่ยง 

จากความไม่แน่นอนทางการค้า การรักษาฐานลูกค้าเดิมก็เป็น

สิ่งส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้า

ศกัยภาพใหม่ ผูส่้งออกควรกระชบัสัมพนัธ์กบัผูน้�าเข้าพนัธมติร

อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าส่งออกหลัก 

ในตลาดดั้งเดิม รวมทั้งรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ

สินค้า ให้ตอบโจทย์ความต้องการตามแนวโน้ม Mega trends 

โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 

ผู้ประกอบการและส่งเสริมการค้าเพ่ือ “รักษาและขยายตลาดเดมิ 

เปิดตลาดใหม่ ฟื ้นตลาดเก่า” ของกระทรวงพาณิชย์ 

ที่มีหลากหลายกว่า 400 กิจกรรม ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า หากภาครัฐ

และภาคเอกชนไทยร่วมมือกันแล้ว เราจะสามารถเปลี่ยน 

ความท้าทายของสงครามการค้านี้ ให ้กลายเป็นโอกาส 

ทางการค้าของประเทศได้
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บทบำทของอ�ำนำจทำง Geo-economics
ที่มีต่อกำรค้ำโลก

ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใช้อ�ำนำจทำง 
Geo-economics ได้อย่ำงทรงพลัง 
เศรษฐกจิจนีมผีลกระทบต่อทุกภมูภิาคทัว่โลก บทบาทของจนี

ในเอเชียใต้ แต่ละประเทศมีมุมมองต่อบทบาทของจีน 

ต่างกนั การเข้ามาของจนีในหลายปีทีผ่่านมาได้รบัความช่ืนชม

อย่างมาก ก่อนสงครามจีน-อินเดีย ในปี 1962 จีนและอินเดีย

มีความสัมพันธ ์อันดี หลังจากสงครามทั้งสองประเทศ 

มองอิทธิพลของกันและกันในภูมิภาคในลักษณะการแข่งขัน

มากกว ่าการช ่วยเหลือกัน อินเดียมองการเติบโตของ 

อิทธิพลจีนในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น บังคลาเทศ ศรีลังกา 

และเนปาล อย ่างระมัดระวัง รวมทั้งมองว ่าการท่ีจีน 

เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 

กับปากีสถาน เป็นการมุ่งร้ายต่อผลประโยชน์ของอินเดีย 

ส�าหรับปากีสถาน บทบาทและอิทธิพลของจีนเป็นไปใน 

ทิศทางบวก ปากีสถานได ้ประโยชน ์จากการลงทุน 

ขนาดใหญ่ของจีน เช่น ท่าเรือน�้าลึกกวาดาร์ โครงการระเบียง

เศรษฐกจิจนี-ปากสีถาน และความร่วมมอืด้านพลงังานนิวเคลยีร์

การแข่งขันและความขัดแย้งระหว่างประเทศในปัจจุบัน มีเหตุจากภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-economics) มากกว่าภูมิรัฐศาสตร์ 

(Geo-politics) การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ผ่านกระบวนการ

ทางเศรษฐกิจ ค�าว่า “Geo-economics” หมายถงึ การใช้เครือ่งมอืทางเศรษฐกจิในการสนบัสนนุส่งเสรมิและปกป้องผลประโยชน์

ของประเทศ รวมทัง้สร้างผลกระทบต่อการด�าเนนิการด้านเศรษฐกจิของชาตอิืน่ๆ และต่อเป้าหมายทางการเมอืงของประเทศตนเอง
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บทบำทของจนีในลำตนิอเมริกำ  
แม้ภมูภิาคน้ีจะเป็นเป้าหมายทางการทตูและการทหารของจนี 

แต่ชาวลาตินอเมริกาอาจรู ้สึกถึงผลกระทบทางลบจาก 

การเข้ามาของจนีทีม่ต่ีอธรุกจิท้องถิน่ ชาวจนีซือ้สนิค้าในภมูภิาค 

เสรมิสร้างและพฒันาโดยการลงทุนในสนิค้าน้ันๆ และส่งออกไป

ยังตลาดนอกภูมิภาค และพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น 

ท่าเรอืด้านแปซฟิิก ถนน ขยายคลองปานามา และโครงสร้าง 

พื้นฐานฝั ่งทะเลแคริบเบียน ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ 

ประเทศในลาตินอเมริกาเริ่มมีความขัดแย้ง เมื่อเศรษฐกิจจีน

ชะลอตัวลง ส่งผลต่อราคาสินค้าในตลาดโลกและประเทศ 

ในภูมิภาคซึง่มรีายได้จากการส่งออกปิโตรเลยีม การท�าเหมอืงแร่ 

และการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีน นอกจากนี้ เมื่อความ

ต้องการในจีนลดลง ส่งผลให้อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ 

เหมืองแร่ในลาตินอเมริกาต้องเลื่อนการลงทุนหลายโครงการ 

รายได้ที่ลดลงของธุรกิจท้องถิ่นถูกท้าทายเพิ่มข้ึนจากการท่ี 

บรษิทัจีนส่งออกสินค้าด้วยตวัเองจากภูมภิาคนี ้ คนพืน้มองจนี

เป็นคู ่แข่ง หลายโครงการท่ีจีนได้ริเริ่มไว้ประสบปัญหา 

โครงการก่อสร้างสาธารณปูโภคบางโครงการไม่เกดิ หลายพืน้ที่

มีการต่อต้านโดยใช้ความรุนแรง การเข้ามาของจีนในลาติน 

อเมรกิามทีัง้ประโยชน์และความขดัแย้ง

บทบำทของจนีในกลุม่ประเทศอำหรบั 
หลายประเทศเข้าหาจีนเพื่อให้นโยบายด้านต่างประเทศ  

มีความหลากหลายและสร้างสมดุลกับสหรัฐฯ ทั้งด ้าน 

ความปลอดภยัและก�าลงัทหาร แต่จนีรูว่้าไม่ควรเผชญิหน้ากบั

สหรัฐฯ ดงันัน้ จนีด�าเนนิการอย่างเงยีบๆ และคลมุเครอื อหิร่าน

อาจเป็นประเทศทีม่ปัีญหากับจีนมากท่ีสดุ ในช่วงปี 2013-2015 

ที่มีการเจรจาด้านอาวุธนิวเคลียร์ จีนเดินตามรอยสหรัฐฯ 

โดยเห็นว ่าอิหร ่านไม ่ควรมีอ�านาจทางอาวุธนิวเคลียร  ์

แต่จากการท่ีจีนต้องน�าเข้าน�า้มนัผ่านอ่าวอาหรับ จนีจงึจ�าเป็น

ต้องเดินหมากอย่างระมัดระวังในความขัดแย้ง และมัก 

เลอืกช่องทางการค้าผ่านเอเชยีกลางไปยงัยโุรปมากกว่า เนือ่งจาก

ความปลอดภัยในเส้นทางการค้า ดังนั้นจึงอาจพูดได้ว่าจีน 

ไม่ได้มีจุดยืนในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับ

ประเทศในตะวนัออกกลาง โดยพยายามไม่เข้าไปข้องเก่ียวกับ

ความขัดแย้ง แต่มุ ่งเป้าแค่เรื่องการน�าเข้าพลังงานและ 

การค้าอย่างมข้ีอจ�ากดั

บทบำทของจนีในแอฟรกิำ
มีหลายแง่มุม แอฟริกาเป็นแหล่งขุมก�าลังหลายด้าน และ 

จีนช่วยสร้างสมดุลของการครอบครองแอฟริกาโดยชาติ 

ตะวันตก ในแง่เศรษฐกิจ จีนให้ความสนใจแอฟริกาจากพื้นที่ 

ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่ ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ และ

ประชากรที่สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพส�าหรับการพัฒนา

ประเทศได้ นอกจากน้ี แอฟริกายังเป็นตลาดส่งออกส�าคัญ 

ของจีน โดยทวีปแอฟริกาน�าเข้าสินค้าจากจีนมากที่สุด 

ในปี 2018 มมีลูค่าการน�าเข้ามากถึง 90,635 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

คิดเป็นประมาณร้อยละ 15.62 ของมูลค่าการน�าเข้าท้ังหมด 

ความสมัพนัธ์ของทัง้สองฝ่ายอยูใ่นฐานะมผีลประโยชน์ร่วมกัน 

โดยจนีสร้างโอกาสการพฒันาในแอฟรกิา ขณะเดยีวกนัก็ท�าก�าไร

จากการส่งออกสินค้าและท�าธุรกิจในแอฟริกาให้กับบริษัท 

จากจนีเอง นอกจากนี ้จนีและประเทศในแอฟริกายงัรวมตวักัน

พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานภาครัฐ ให้ความส�าคัญกับ 

ประเด็นระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก 

(Climate Change) รวมทั้งการที่จีนมีความเช่ียวชาญด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา 

ทกัษะแรงงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแอฟรกิาได้อย่าง
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บทบำทของจนีในยุโรป  
ประการแรก บริษัทยุโรปสนใจนักลงทุนจีนเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากระดับของเทคโนโลยี ความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรม การมีทักษะแบรนด์ และการเข้าถึงระบบขนส่ง 

มายงัยโุรป และประการท่ีสอง เนือ่งจากยโุรปเป็นปลายทางของ

เส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางที่เกิดการลงทุนใหญ่ๆ 

ในสาขาที่จีนเชี่ยวชาญ ซึ่งยุโรปก็มีความสนใจเชิงยุทธศาสตร์ 

เช่นกัน นอกจากนี้ นโยบายเหล่านี้ออกมาในเวลาที่ยุโรป 

มคีวามต้องการ ดงัน้ัน จงึยนิดยีอมรบัการลงทนุจากจนี ทัง้นี ้

จนีไม่ใช่คูค้่าหรอืนกัลงทุน แต่เป็นอาวธุทางเศรษฐกจิ ซึง่ยโุรป

ตระหนักดีว่าก�าลังคุยกับนักธุรกิจและบริษัทที่ได้รับอิทธิพล 

นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้วยังมีแรงจูงใจด้านการเมือง 

และส่วนใหญ่ได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัของจนี ดงันัน้ ระดบั

และประเภทของการลงทุนของจีนในยุโรปจึงเป็นประเด็นที่ 

น่ากงัวล โดยเฉพาะการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิจนีในยโุรป

บทบำทของจนีต่อสหรัฐฯ 
รัฐบาลภายใต้การน�าของประธานาธิบดีทรัมป์ มีแนวทาง 

การเจรจาข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีมากขึ้น แต่ข้อตกลง

ทวภิาคอีาจไม่น�าไปสูก่ารมบีทบาททางการค้าในภมูภิาคเอเชยี

แปซิฟิก ท�าให้ความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ถูกลดทอนลง 

ทัง้น้ี ประเทศในกลุม่เอเชยีแปซฟิิกอ่ืนๆ ยงัมุง่ไปยงัการเจรจา 

ในความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (The Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

ซึ่งจะท�าให ้จีนกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทอย่างมาก 

ในภูมิ ภาคนี้  ในขณะเดี ยวกัน  การที่ จี น มีน โยบาย 

One Belt One Road (OBOR) ที่ใส่เงินลงทุนมากกว่า 

50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการลงทุนตลอดเส้นทาง 

อันเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจให้กับ

ประชากรตลอดพ้ืนท่ีของโครงการ ส่งผลให้จีนมีพลังอ�านาจ 

ทัง้ทางด้าน Geo-economic และ Geo-politic เชือ่มโยงทัง้ 

ทวปีเอเชยี แอฟรกิา และตะวันออกกลาง พนัธมิตรของสหรฐัฯ 

หลายประเทศเริ่มมีความสัมพันธ ์แน ่นแฟ้นและพึ่งพา 

ทางเศรษฐกิจกับจีนมากขึ้น ขณะที่พึ่งพาสหรัฐฯ ในเรื่อง 

ความมั่นคงปลอดภัย ความตึงเครียดระหว่างเศรษฐกิจกับ 

ความมั่นคงผลักดันให้รัฐเล็กๆ ในเขตรอบนอกของจีนด�าเนิน

กลยทุธ์ป้องกันความเสีย่งเพือ่สร้างสมดลุระหว่างความสมัพนัธ์

กับจีนและสหรัฐฯ ในขณะที่บางรัฐเลือกท่ีจะอยู่เคียงข้างจีน 

ในการรักษาสมดุลทางอ�านาจ แนวโน้มเหล่านี้ส ่งผลให้ 

พันธมติรสหรัฐฯ บางประเทศ เช่น ไทยและฟิลิปปินส์ เสรมิสร้าง

อ�านาจด้านความมั่นคงกับจีนมากขึ้นเนื่องจากการพึ่งพา 

ทางด้านเศรษฐกิจอย่างลึกซ้ึงเล็กๆ ในเขตรอบนอกของจีน 

ด�าเนินกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงเพื่อสร้างสมดุลระหว่าง 

ความสัมพนัธ์กับจนีและสหรฐัฯ ในขณะทีบ่างรฐัเลอืกทีจ่ะอยู่

เคียงข้างจีนในการรักษาสมดุลทางอ�านาจ แนวโน้มเหล่าน้ี 

ส่งผลให้พนัธมติรสหรฐัฯ บางประเทศ เช่น ไทยและฟิลปิปินส์ 

เสริมสร้างอ�านาจด้านความมั่นคงกับจีนมากข้ึนเนื่องจาก 

การพ่ึงพาทางด้านเศรษฐกจิอย่างลกึซึง้
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ผลกระทบของอ�ำนำจ Geo-economics ของประเทศมหำอ�ำนำจท่ีมีต่อไทย
ในฐานะประเทศหนึง่ในโลกทีม่สีดัส่วนการค้ากบัต่างประเทศอยูม่าก ไทยต้องพจิารณาใช้เคร่ืองมอืทางเศรษฐกจิในการส่งเสรมิและ

ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยเช่นกัน อาทิ

การบรหิารจัดการกบัอิทธพิลทาง Geo-economics ของประเทศมหาอ�านาจ

ต้องไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป การรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจ 

ในภูมิภาคเป ็นสิ่ งจ� า เป ็นเพื่อสร ้างอ�านาจต ่อรองให ้ประเทศขนาดเล็ก 

การสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจช ่วยกระจายความเสี่ ยงจากการพึ่ งพา 

ดังน้ัน การเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคี 

จงึมคีวามจ�าเป็นและต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งให้ครอบคลมุภมูภิาคต่างๆ อย่างทัว่ถงึ 

1

ไทยต้องเป็นผูเ้ล่นส�าคัญในภมิูภาค

การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าโดยเฉพาะในอาเซียน จะส่งผลให ้

Geo-economic ของไทยในภมูภิาคเข้มแข็งข้ึน

2

การส่งเสรมิการลงทุนในต่างประเทศ

ควรก�าหนดประเทศผูรั้บการลงทุน (Host Country) เป้าหมาย อาจพจิารณาจากปัจจัย

สนบัสนนุต่างๆ เช่น เพือ่แสวงหาทรพัยากร แสวงหาตลาด เพือ่ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง

ทางการค้าระหว่างประเทศท่ี Host Country มอียู ่ หรอืใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ 

ทางการค้าท่ี Host Country ได้รบั

3

การก�าหนดแนวทางการส่งเสรมิการส่งออก

เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยพึง่พาการค้าระหว่างประเทศในระดบัสงู การส่งออกไทยพึง่พา

ตลาดส่งออกหลกั คอื จนี สหรฐัฯ และญีปุ่่น ดงันัน้ ไทยควรกระจายตลาดส่งออก 

เพือ่ป้องกันความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึน

4

การปฏริปูภายในของไทยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน

อาทิ ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 

ของประเทศ การยกระดบัและพฒันามลูค่าเพ่ิมสนิค้าและบรกิาร สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของตลาด ตลอดจนเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัของไทยในตลาดโลก และ 

ก้าวข้ามการแข่งขันด้านราคาในระยะยาว

5
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ภำพกิจกรรม
กำรด�ำเนินงำน ของ สนค.

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

วันกิติยากร

อุ่นไอรัก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904

กฐินพระราชทาน

ZERO Corruption

Great Food Good Run



88ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
รายงานประจ�าปี 2562

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�าดัชนี

TPSO GOGREEN

การแปลงขยะอินทรีย์ให้สร้างมูลค่า กับ ผัก Done

การสัมมนา สนค. ณ จังหวักระยอง

กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมวันลอยกระทง
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
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หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,458,456.42 1,721,167.05

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 1,805,938.00 1,530,174.61

วัสดุคงเหลือ 563,827.20 286,082.19

รวมทรัพย์สินหมุนเวียน 4,828,221.62 3,537,423.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7 45,594,659.95 38,161,664.40

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8 49,764,862.62 73,737,936.91

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 95,359,522.57 111,899,601.31

รวมทรัพย์สิน 100,187,744.19 115,437,025.16

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 9 7,391,964.56 17,991,655.37

เงินรับฝากระยะสั้น 10 2,004,706.42 2,471,547.05

รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,396,670.98 20,463,202.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินทดลองราชการรับจากคลังระยะยาว 600,000.00 600,00.00

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 99,964.45 158,526.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 699,964.45 758,526.00

รวมหนี้สิน 10,096,635.43 21,221,728.42

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 90,091,108.76 94,215,296.74

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 94,215,296.74 87,362,522.66

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (4,124,187.98) 6,852,774.08

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 90,091,108.76 94,215,296.74
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งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 11 165,422,896.51 189,758,741.17

รายได้จาการขายสินค้าและบริการ - 43,093.00

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 66,061.55 39,753.53

รายได้อื่น 100.00 646,820.00

รวมรำยได้ 165,489,058.06 190,488,407.70

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 12 60,570,032.05 55,540,432.39

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 13 6,334,588.43 6,159,707.50

ค่าตอบแทน 14 199,432.00 120,093.00

ค่าใช้สอย 15 66,027,805.31 88,676,196.80

ค่าวัสดุ 921,424.81 691,044.35

ค่าสาธารณูปโภค 16 2,124,899.85 2,024,404.69

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 17 33,435,235.59 30,423,754.89

ค่าใช้จ่ายอื่น 11.00 -

รวมค่ำใช้จ่ำย 169,613,246.04 183,635,633.62

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ (4,124,187.98) 6,852,774.08

หน่วย : บาท

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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รำยงำนรำยได้แผ่นดิน

2562 2561

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - ภาษี - -

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 183,378.85 1,448,856.60

รวมรำยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 183,378.85 1,448,856.60

หัก  รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง - -

      รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย - -

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ 183,378.85 1,448,856.60

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง (183,378.85) (1,448,856.60)

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง - -

ปรับ  รายได้แผ่นดินรอน�าส่ง - -

รำยกำรรำยได้แผ่นดินสุทธิ - -

หน่วย : บาท

ส�าหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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