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วิสัำยทัศนั์
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%

พันัธกิจ
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

ค้่�นัิยมและวัฒนัร์ร์มองค้์กร์

Teamwork หมายถึง การปฏิิบัติงานท้�มุ�งสร้างผลลัพธ์ท้�เป็นเลิศจัากการท�างานเป็นท้ม การเป็นผู้น�าและผู้ตามท้�ด้ และ 
การยอมรับควัามแตกต�างทางควัามคิด เพ่�อให้เกิดการท�างานอย�างบูรณาการ บนพ่�นฐานของควัามไวั้วัางใจัและช�วัยเหล่อ 
ซึ�งกันและกันรวัมถึงการอุทิศควัามรู้ ควัามสามารถ ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายท้�ม้ควัามท้าทาย

Hearted service หมายถงึ การปฏิิบติังานเพ่�อสร้างผลงานท้�ดแ้ละเหน่อควัามคาดหวังั เพ่�อให้ผู้เก้�ยวัข้องเกดิควัามประทบัใจั
การเสนอควัามช�วัยเหล่อเพ่�อแก้ไขปัญหาแก�ผู ้ท้�เด่อดร้อน รวัมถึงการปฏิิบัติตนและการติดต�อส่�อสารกับบุคคลอ่�น 
ด้วัยควัามเคารพและให้เก้ยรติโดยไม�เล่อกปฏิิบัติ

Intention หมายถึง การปฏิิบัติงานด้วัยควัามมุ�งมั�น ตั�งใจั และทุ�มเทเพ่�อท้�จัะบรรลุภารกิจัของตนเอง และน�าไปสู�การ 
บรรลเุป้าหมายขององค์กรได้อย�างม้ประสทิธภิาพ

Networking หมายถึง การปฏิบิตังิานท้�มุ�งสร้างผลลัพธ์ท้�ดขึ้�น จัากการสร้างควัามร�วัมมอ่กับเคร่อข�ายภายนอกองค์กร โดยการ
ผสานแลกเปล้�ยนข้อมลู ควัามรู ้ประสบการณ์ ควัามเช้�ยวัชาญท้�หลากหลาย และการร�วัมกนัปฏิบิตังิานให้ส�าเรจ็ัลุล�วังด้วัยควัาม
ร�วัมมอ่ของทุกฝื่าย

Knowledge หมายถงึ การปฏิิบตังิานท้�มพ้่�นฐานบนองค์ควัามรู้ การสั�งสมองค์ควัามรูจ้ัากการปฏิิบตังิานและการแสวังหาควัามรูใ้หม� 
เพ่�อน�ามาใช้ในการพฒันาปรับปรงุงาน การสร้างผลลพัธ์ท้�ดย้ิ�งขึ�น และสอดคล้องกบับรบิทของการแข�งขนัในปัจัจับุนั
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:

จัดท�ำ/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำแห่งชำติ
เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหม่

เปำ้ประสงค์ เศรษฐกิจัการค้าไทยม้ควัามสามารถในการแข�งขันสูงขึ�น

กลยุทธ์ 1. ศึกษาโอกาสจัากแนวัโน้มตลาดโลกและประเด็นทางการค้าใหม�ๆ เพ่�อเพิ�มมูลค�าทางเศรษฐกิจั
2. สร้างมูลค�าเพิ�มทางเศรษฐกิจัโดยใช้แนวัคิดเศรษฐกิจัสร้างสรรค์และนวััตกรรมเชิงพาณิชย์
3. เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจับริการ
4. สร้างควัามเข้มแข็งเศรษฐกิจัฐานรากไทย
5. สร้างกลไกในการขับเคล่�อนยุทธศาสตร์การค้าสู�การปฏิิบัติอย�างม้ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:

เป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ

เปำ้ประสงค์ 1.  ม้ข้อมูลเศรษฐกิจัการค้าท้�ทันสมัยเพ่�อประกอบการตัดสินใจัเชิงนโยบายและจััดท�ายุทธศาสตร์การค้า
2. หน�วัยงานภาครัฐและเอกชนม้ข้อมูลเศรษฐกิจัการค้าและเคร่�องช้�วััดท้�ถูกต้องและทันสมัยเพ่�อประกอบ
การวัางแผนและตัดสินใจัเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ 1. การบรหิารจัดัการและพฒันาระบบเทคโนโลยส้ารสนเทศด้านเศรษฐกิจัการค้าให้ทนัสมยัและมป้ระสิทธภิาพ
2. จัดัท�าและพฒันาเคร่�องช้�วัดัด้านเศรษฐกจิัการค้าให้ถกูต้องและทนัสมยัตามมาตรฐานสากลอย�างต�อเน่�อง
3. สร้างและพัฒนาเคร่อข�ายในการแลกเปล้�ยนและเช่�อมโยงข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:

สร้ำงองค์กรให้เป็นที่ยอมรับด้ำนวิชำกำรและมีธรรมำภิบำล

เปำ้ประสงค์ ผลงานเป็นท้�ยอมรับและม้การน�าไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ 1. พัฒนากระบวันการบริหารจััดการองค์กรให้ม้ประสิทธิภาพ
2. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส�วันเข้ามาม้ส�วันร�วัมในการท�างาน
3. พัฒนาข้ดควัามสามารถของบุคคลากร
4. สร้างควัามเป็นธรรม ขวััญก�าลังใจั และบรรยากาศท้�ด้ในการท�างาน
5. สร้างองค์ควัามรู้และกระบวันการถ�ายทอดควัามรู้อย�างเป็นระบบ
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ค้ณะผู้้้บริ์ห�ร์
สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้้า



 นำงสำวพิมพ์ชนก วอนขอพร
 ผูอ้�านวัยการส�านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

 นำงนุชพันธ์ กฤษณำมระ
 ผูอ้�านวัยการกองนโยบายการสร้างควัามเข้มแข็งทางการค้า 

 นำงสำวนลินทิพย์ หอมวิเศษวงศำ
 ผู้อ�านวัยการกองนโยบายระบบการค้า

 นำงพรพรรณนิล ศตวรรษธ�ำรง
 ผู้อ�านวัยการกองวัิจััยเศรษฐกิจัการค้ามหภาค

 นำงสุรีย์พร สหวัฒน์
 รองผูอ้�านวัยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

 นำยวิชำนัน นิวำตจินดำ
 ผูอ้�านวัยการกองดชันเ้ศรษฐกจิัการค้า

 นำงฐิติชญำนันท์ ภัทรปภำ
 ผู้อ�านวัยการศนูย์ข้อมลูเศรษฐกจิัการค้า
 
 นำงพรกมล เกษอำรี
 เลขานกุารกรม

1 2

3

5

7

4

6

8

2 6 43
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อำ�นั�จหนั้�ที่กอง

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ด�าเนินการบริหารงานด้านต�าง ๆ เพ่�อสนับสนุนการบรรลุ 

เป้าหมายของหน�วัยงานร�วัมกัน

กองนโยบำยกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็ทำงกำรคำ้
เสนอแนะ จััดท�า นโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารายสาขา 

การสร้างควัามเข้มแข็งให้แก�เศรษฐกิจั บริการ และการพัฒนา

อย�างยั�งย่น

กองนโยบำยระบบกำรค้ำ
เสนอแนะนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้ารวัมของประเทศ 

เศรษฐกิจัการค้ายุคใหม� การสร้างระบบนิเวัศทางการค้า 

การพัฒนาควัามสามารถทางการแข�งขัน

กองวิจัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค
ศกึษา วัเิคราะห์ วัจัิัย ข้อมลูเศรษฐกจิัการค้า จัดัท�าและพฒันา

แบบจั�าลอง เพ่�อคาดการณ์ เต่อนภัย และประเมินผลกระทบ

การค้าในมิติต�าง ๆ

กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
จััดท�า พัฒนา เผยแพร� ข้อมูลและงานวัิจััยด้านดัชน้เศรษฐกิจั

การค้าและวิัเคราะห์ วัิจััยเชิงลึก พัฒนาดัชน้ช้�วััดเศรษฐกิจั 

การค้าใหม� ท้�สอดคล้องกับรูปแบบสถานการณ์และนโยบาย 

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
บริการ เผยพร� ให้ค�าปรึกษาด้านข้อมูลเศรษฐกิจัการค้า และ

สร้างเคร่อข�าย เช่�อมโยง การแลกเปล้�ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจั

การค้า ระหวั�างหน�วัยงานท้�เก้�ยวัข้องทั�งภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั�งในและต�างประเทศ

กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร
เสนอแนะ ให้ค�าปรกึษา ตดิตาม ประเมนิผล และจัดัท�ารายงาน

เก้�ยวักับการพัฒนาระบบราชการภายในส�านักงาน

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ตรวัจัสอบด้านการบริหาร การเงินและการบัญช้ และ 

ด�าเนินการสนับสุนนการปฏิิบัติการท้�เก้�ยวัข้อง
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งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2563

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 58,081,500

แผนงำนพื�นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 21,947,200

แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 70,558,200

แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 13,115,900

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 24,516,400

รวม 188,219,200

หน�วัย : บาท

งบปร์ะม�ณ
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ร์�ยง�นัก�ร์ปฏิิบัติร์�ชก�ร์
ต�มม�ตร์ก�ร์ปร์ับปร์ุงปร์ะสิำทธิภ�พ
ในัก�ร์ปฏิิบัติร์�ชก�ร์
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้ำหมำย

ผลกำรด�ำเนินงำนขั�นต้น
(50)

มำตรฐำน
(75)

ขั�นสูง
(50)

เหน็ชอบโดยปลดักระทรวัง

พาณิชย์ และเสนอต�อ รมวั. 

พณ. พิจัารณาให้ควัามเห็น

ชอบ

เสนอวัาระในองค์คณะท้�

แต�งตั�งโดยรัฐมนตร้วั�าการ 

กระทรวังพาณิชย ์ขึ�นไป 

เช�น คณะกรรมการร�วัม

ภาครัฐและเอกชนด้านการ

พาณิชย์ (กรอ.พณ.) ฯลฯ

อย�างน้อย 1 เร่�อง

เสนอวัาระในองค์คณะท้�

แต�งตั�งโดยรัฐมนตร้วั�าการ

กระทรวังพาณชิย์ขึ�นไป เช�น 

คณะกรรมการร�วัมภาครัฐ

และเอกชนด้านการพาณชิย์ 

(กรอ.พณ.) ฯลฯ อย�างน้อย 

2 เร่�อง

เสนอรายงานต�อปลัดกระทรวังพาณชิย์ และรฐัมนตรว้ั�าการ

กระทรวังพาณชิย์ ได้ครบทั�ง 3 เร่�อง รวัมถงึสามารถ เสนอวัาระ

ในคณะกรรมการร�วัมภาครฐัและเอกชนด้านการพาณชิย์ 

(กรอ.พณ.) จั�านวัน 1 เร่�อง ค่อประมาณการและก�าหนด 

เป้าหมายการส�งออกปี 2563 เพ่�อเป็นแนวัทางผลักดัน 

การส�งออก โดยเสนอในวัาระการประชุมเพ่�อพิจัารณา 

กรอ.พาณิชย์ วัันท้� 25 ม้นาคม 2563 (“สินค้าและตลาด

ส�งออกท้�ควัรเร�งก�าหนดแผนผลักดันหลังสถานการณ ์

การแพร�ระบาดของไวัรัสโควัิด-19 คล้�คลาย”)

ตัวชี้วัดที่ 1:
ควำมส�ำเร็จในกำรจัดท�ำนโยบำย หรือมำตรกำร หรือยุทธศำสตร์ทำงกำรค้ำ

1 นโยบาย หรือมาตรการ หรือยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ได้รับความเห็นชอบให้ด�าเนินการต่อไป 
1 | แนวัทางการสร้างควัามเข้มแข็งให้เศรษฐกิจัฐานราก
2  |  การวัเิคราะห์ตลาดและสนิค้าศกัยภาพ เพ่�อรองรบัสถานการณ์สงครามการค้าและการเปล้�ยนแปลงทางเศรษฐกิจั
3 | ประมาณการและก�าหนดเป้าหมายการส�งออกปี 2563 เพ่�อเป็นแนวัทางผลักดันการส�งออก 
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เป้ำหมำย

ผลกำรด�ำเนินงำนขั�นต้น
(50)

มำตรฐำน
(75)

ขั�นสูง
(50)

จัั ด ท� า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ติ ดต าม โดยส รุปควัาม

ส�าเรจ็ัของนโยบายเสนอต�อ 

ผู ้ บ ริ ห า ร ก ร ะ ท ร วั ง 

ร้อยละ 80 (17 เร่�อง)

จัั ด ท� า ร า ย ง า นผลก า ร

ติ ดตาม โดยสรุ ปควัาม

ส�าเรจ็ัของนโยบายเสนอต�อ 

ผู ้ บ ริ ห า ร ก ร ะ ท ร วั ง 

ร้อยละ 80 (19 เร่�อง)

จัั ด ท� า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ติ ด ต าม โดยสรุ ปค วั าม

ส�าเร็จัของนโยบายเสนอ 

ต � อ ผู ้ บ ริหารกระทรวัง 

ร้อยละ 100 (21 เร่�อง)

ได้ด�าเนินการออกแบบและจััดท�าแบบสอบถามออนไลน์

เพ่�อติดตามนโยบาย หร่อมาตรการ หร่อยุทธศาสตร์

ทางการค้าท้�ได้รับควัามเห็นชอบให้ด�าเนินการในปี 2562 

จั�านวันรวัมมากกวั�า 21 เร่�อง (22 เร่�อง) โดยได้หนังส่อ 

ขอควัามอนุเคราะห์ประสานงานหน�วัยงานในสังกัด พณ. 

ท้�เก้�ยวัข้อง ช�วัยตอบแบบสอบถาม และน�ามารวับรวัม

และวัิเคราะห์จััดท�าเป็นรายงานผลการติดตามโดยสรุป

ควัามส�าเร็จัของนโยบายเสนอต�อผู ้บริหารกระทรวัง 

(ปลัดกระทรวังพาณิชย์) ได้ส�าเร็จั

2 ร้อยละความส�าเร็จในการติดตามนโยบาย หรือมาตรการ หรือยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ได้รับความเห็นชอบ 
ให้ด�าเนินการในปี 2562

เป้ำหมำย

ผลกำรด�ำเนินงำนขั�นต้น
(50)

มำตรฐำน
(75)

ขั�นสูง
(50)

คลังข้อมูล หร่อ การเช่�อม

โยงข ้อมูล ท้�สามารถใช ้ 

ในการวิัเคราะห์เศรษฐกิจั

รายจัังหวััด

ได้ Policy Dashboard 

ส� าหรั บติ ดตามสภาวัะ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จั ร า ย จัั ง ห วัั ด 

Dashboard ม้ข ้อมูลท้�

สามารถแสดงผลระดับ 

Analytics

ได้ Policy Dashboard 

ส� า ห รั บ ติ ด ต า ม ส ภ า วั

เ ศ ร ษ ฐ กิ จั ร า ย จัั ง ห วัั ด 

Dashboard ม้ข ้อมูลท้�

สามารถแสดงผลระดับ 

Predictive Analytics  

และแสดงให ้เห็นถึงการ 

น�าไปใช้ประโยชน์ได้จัริง

พัฒนาระบบรายงานก�ากับและติดตามนโยบายเศรษฐกิจั

การค้าระดับจัังหวััด (Province policy Dashboard) 

โดยม้รายละเอ้ยดงาน ดังน้�

1 | ย่นยันการออกแบบหน้าจัอ

2 | ออกแบบคลังข้อมูล

(Data Warehouse Design & Integration Spec)

3 | พัฒนาคลังข้อมูลตามผลการออกแบบ 

(Data Warehouse Development) จััดท�าคลังรวับรวัม

ข้อมูลได้ประมาณ 80% และ ณ สิ�นปีงบประมาณ 2563 

อยู�ระหวั�างเริ�มสร้าง Dashboard ควับคู�กันไป

ตัวชี้วัดที่ 2:
กำรพัฒนำคลังข้อมูลเพ่ือวิเครำะห์และติดตำมสภำวะเศรษฐกิจรำยจังหวัด
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เป้ำหมำย

ผลกำรด�ำเนินงำนขั�นต้น
(50)

มำตรฐำน
(75)

ขั�นสูง
(50)

เช่�อมโยงได ้ร ้อยละ 50 

ของระบบทั�งหมด

เช่�อมโยงได ้ร ้อยละ 75 

ของระบบทั�งหมด

เช่�อมโยงได้ร ้อยละ 100 

ของระบบทั�งหมด

เช่�อมโยงได้ทั�งหมด 6 ระบบ ประกอบด้วัย

1 | ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

2 | ระบบจัองห้องประชุม

3 | ระบบจัองรถยนต์ 

4 | ระบบเวั็บไซต์อินทราเน็ต 

5 | ระบบประเมินผลตามยุทธศาสตร์

6  |  ระบบสารสนเทศเชงิลึกด้านเศรษฐกจิัการค้า (คดิค้า.com)

ตัวชี้วัดที่ 3:
กำรพัฒนำระบบ Single Sign On เพ่ือเชื่อมโยงกำรลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบงำน

เป้ำหมำย

ผลกำรด�ำเนินงำนขั�นต้น
(50)

มำตรฐำน
(75)

ขั�นสูง
(50)

โครงสร ้างน��าหนักค �าใช ้

จั�ายของกลุ �มผู ้ใช้แรงงาน 

ไม�น้อยกวั�า 7 หมวัดสินค้า

และบริการ

-  โ ค ร ง ส ร ้ า ง น�� า ห นั ก 

ค �าใช ้จั �ายของกลุ �มผู ้ ใช ้

แรงงาน ไม�น้อยกวั�า 7 หมวัด 

สินค้าและบริการ

- ราคาสินค้าและบริการ 

ท้�กลุ�มผู ้ใช้แรงงานบริโภค

ไม�น้อยกวั�า 7 หมวัดสินค้า

และบริการ

- ดัชน้ราคาผู้บริโภคกลุ�ม 

ผู้ใช้แรงงาน ระดับประเทศ 

ภาคและ จัั งห วััด  เป ็ น 

รายเด่อนและไตรมาส

-  กระทรวังแรงงานน�าไปใช้

ประโยชน์ในการพิจัารณา

ปรับอัตราค�าจั้างขั�นต��า

สามารถด�าเนินการแล้วัเสร็จัตามเป้าหมาย โดยจััดท�า

ดัชน้ราคาผู้บริโภคกลุ�มแรงงานในระดับประเทศ (1 ชุด) 

ระดบัภาค (5 ชดุ) และระดบัจังัหวัดั (74 ชุด และกรงุเทพฯ 

และปริมณฑล 1 ชุด) และได้น�าเสนอผลต�อกระทรวัง

แรงงานเป็นท้�เร้ยบร้อย

ตัวชี้วัดที่ 4:
กำรจัดท�ำดัชนีรำคำผู้บริโภคกลุ่มแรงงำน: CPI Worker (Comprehensive Method)



11 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
รายงานประจั�าปี 2563

Strategy
การปฏิิบัติิราชการด้้าน Strategy
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ก�ร์จัดทำ�และพัฒนั�
เค้ร์ื่องชี้วัดเศร์ษฐกิจก�ร์ค้้�
ให้สอด้รับพฤติิกรรมและโครงสร้างเศรษฐกิจำใหม่
ที่สามารถติอบสนองความติ้องการของผู้ใช้ได้้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นท้�ทราบกันด้แล้วัวั�า กองดัชน้เศรษฐกิจัการค้า ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ม้ภารกิจัหลักในการจััดท�า
เคร่�องช้�วััดเศรษฐกิจัการค้าท้�ส�าคัญของประเทศ ซึ�งหน�วัยงานต�างๆ ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควัิชาการ และผู้ท้�สนใจั สามารถ 
น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย�างกวั้างขวัางและหลากหลาย อ้กทั�งเคร่�องช้�วััดเหล�าน้�ยังม้ส�วันส�าคัญในการตัดสินใจัเชิงนโยบายของ 
หน�วัยงานต�าง ๆ  ทั�งในและต�างประเทศอย�างมนั้ยส�าคญั ตลอดช�วังระยะเวัลาท้�ผ�านมากองดชันเ้ศรษฐกจิัการค้า ได้จัดัท�าและพฒันา
เคร่�องช้�วััดเศรษฐกิจัการค้าอย�างต�อเน่�องเพ่�อให้ม้เคร่�องช้�วััดท้�ม้ประสิทธิภาพ และสะท้อนกับบริบทท้�เปล้�ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์เศรษฐกิจัท้�เปล้�ยนแปลงไปอย�างรวัดเร็วั ม้ควัามเจัริญก้าวัหน้าทางเทคโนโลย้และนวััตกรรมสู�ระบบการค้ามากขึ�น 

กำรพัฒนำและยกเครื่องตัวชี�วัดเดิม
ในปี 2563 กองดัชน้เศรษฐกิจัการค้า ได้พัฒนาการจััดท�า 
เคร่�องช้�วััดเศรษฐกิจัการค้าให้ม้ควัามทันสมัย สอดรับพฤติกร
รมใหม�ๆ และตอบสนองควัามต้องการของผู้ใช้ให้มากยิ�งขึ�น 
โดยม้การปรับปีฐานของดัชน้ราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั�วัไป) 
และดัชน้ราคาผู้ผลิต ซึ�งปกติแล้วัจัะม้การปรับทุก 4-5 ปี และ 
มก้ารปรบัปรงุรายละเอ้ยดท้�ส�าคญัหลายมติ ิทั�งในเชงิโครงสร้าง 
ควัามครอบคลมุ และวิัธก้ารจััดท�า อ้กทั�งยงัค�านงึถงึการเช่�อมโยง
และบรูณาการกบัเคร่�องช้�วัดัเศรษฐกจิัของหน�วัยงานอ่�น เพ่�อให้ 
ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จัากเคร่�องช้�วััดเหล�าน้�ได้อย�างเต็มท้� 
และม้ประสิทธิภาพ โดยม้รายละเอ้ยด ดังน้�
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1 |  กำรปรบัปฐีำนดชันรีำคำผู้บรโิภค (เงนิเฟอ้ทัว่ไป) 
    Consumer Price Index : CPI
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ได้ปรับจากปีฐาน 2558 เป็น 
ปีฐาน 2562 ซึ�งเป็นปีท้�ส�านักงานสถิติแห�งชาติ ส�ารวัจัสภาวัะ
เศรษฐกิจัและสังคมของครัวัเร่อนทั�วัประเทศ และเป็นปีท้�
ยังไม�ได้รับผลกระทบจัากโควิัด-19 การปรับปีฐานดัชน้ราคา 
ผู ้บริโภค ดังกล�าวั ได ้ม้การทบทวันกรอบข้อมูลต �าง ๆ 
เพ่�อให ้ เกิดควัามครอบคลุมของครัวัเร่อนทั�งในเชิงพ่�นท้� 
รายได้ และค�าใช้จั�ายใหม� ท�าให้ดัชน้ราคาผู้บริโภคปีฐาน 2562 
สามารถกระจัายพฤติกรรมการบริโภคในแต�ละภาคได้อย�าง
เหมาะสม และสะท้อนพฤติกรรมการใช้จั�ายของครัวัเร่อน 
ทั�งประเทศได้ถงึร้อยละ 71 อก้ทั�ง ยงัม้รายการสนิค้าและบรกิาร
ในตะกร้าเงินเฟ้อ (Inflation Basket) ท้�ทันสมัยและสอดคล้อง
กับพฤติกรรมทั�งในปัจัจัุบันและแนวัโน้มในอนาคต โดยเฉพาะ 
ยุคโควัิด สุขภาพนิยม และสังคมผู้สูงอายุ อ้กด้วัย โดยตะกร้า
เงินเฟ้อในปีฐานใหม�น้�จัะม้จั�านวันสินค้าและบริการทั�งสิ�น 
430 รายการ (จัากเดิม 422 รายการ) ประกอบด้วัยสินค้า
จั�านวัน 341 รายการ และบริการจั�านวัน 89 รายการ โดย
ม้รายการสินค้าและบริการใหม�ๆ อาทิ หน้ากากอนามัย 
อาหารจัากธัญพ่ช ผลิตภัณฑ์เปล้�ยนส้ผม ผลิตภัณฑ์รองพ่�น 
ค�าอาบน��าและตัดแต�งขนสัตวั์ ค�าเบ้�ยประกันอัคค้ภัย ยาขับลม 
ยาหม�อง ยาหอม เป็นต้น

2 |  กำรปรับปีฐำนดัชนีรำคำผู้ผลิต
     Producer Price Index
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ได้เปลี่ยนจากปีฐาน 2553 เป็น 
ปีฐาน 2558 ตามตารางปัจัจััยการผลิตและผลผลิต (Input- 
Output Table : I/O Table) ล�าสุด ท้�จััดท�าโดยส�านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจัและสังคมแห�งชาติ (สศช.) เน่�องจัาก
ดัชน้ราคาผู ้ผลิต ใช้ข ้อมูลมูลค�าผลผลิตจัาก I/O Table 
เป็นกรอบในการปรับปรุงน��าหนัก โดยครั�งน้�ม้การปรับปรุง
ท้�ส�าคัญ ได้แก� การปรับโครงสร้างหมวัด/หมู�/รายการสินค้า 
โดยเฉพาะโครงสร้างดัชน้ราคาผู้ผลิตแบ�งตามกิจักรรมการผลิต 
ให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ�น โดยปรับปรุงตามการจััดประเภท
ผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจัของประเทศไทย (Classification of 
Products by Activity : CPA) ปี 2554 รวัมทั�งได้ปรับปรุง
รายการสินค้าและสัดส�วันควัามส�าคัญของสินค้า เพ่�อให  ้
ดัชน้ราคาผู ้ผลิตม้ควัามทันสมัย สอดคล้อง และสะท้อน
โครงสร้างการผลิตของประเทศไทยในปัจัจุับัน สามารถน�าไป
ใช้วิัเคราะห์ ก�าหนด และวัางแผนนโยบายด้านการค้า รวัม
ถึงสามารถใช้วัิเคราะห์ร�วัมกับเคร่�องช้�วััดทางเศรษฐกิจัอ่�น ๆ 
เก้�ยวัข้องได้ด้ยิ�งขึ�น ส�งผลให้ดัชน้ราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558 
ม้จั�านวันรายการสินค้าทั�งสิ�น  501 รายการ

ศึกษำและจัดท�ำเครื่องชี�วัดใหม่
นอกจัากมก้ารพฒันาและยกเคร่�องตวััช้�วัดัเดมิท้�ได้จัดัท�าอยู�แล้วั กองดัชนเ้ศรษฐกจิัการค้า ยงัมก้ารศกึษาและจัดัท�าดัชนเ้ศรษฐกิจั
การค้าใหม� เพ่�อเป็นเคร่�องช้�วััดทางเล่อกส�าหรับประกอบการพิจัารณาก�าหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจั 
ของประเทศ และการด�าเนินธุรกิจัของภาคเอกชน รวัมทั�งผู้บริโภคยังสามารถใช้ติดตามสถานการณ์ และควัามเคล่�อนไหวัของ 
ค�าบริการท้�ผู้บริโภคเผชิญ เพ่�อใช้ประกอบการตัดสินใจัในการใช้จั�ายและวัางแผนในการด�าเนินช้วัิต ภายใต้ช่�อ ดัชนีราคาผู้
บริโภคกลุ่มค่าบริการ (Consumer Price Index Service : CPI Service) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคบริการ
(Business Confidence Index Service: BCI Service) โดยม้รายละเอ้ยด ดังน้�
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1 |  ดัชนีรำคำผู้บริโภค กลุ่มค่ำบริกำร
    Consumer Price Index Service : 
    CPI Service
ดัชนีราคาผู้บริโภค กลุ่มค่าบริการ เป็นดัชน้ราคาท้�คัดเล่อก
รายการค�าบริการจัากตะกร้าดัชน้ราคาผู ้บริโภคทั�วัไปของ
ประเทศ ซึ�งม้จั�านวัน 83 รายการ จัาก 422 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 20 ในตะกร้าฯ แล้วัน�ามาจััดหมวัดหมู�ตามโครงสร้าง
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification : TSIC) เป็น 12 หมวัด ได้แก� 1) หมวัดการ
ก�อสร้าง 2) หมวัดการขายส�งและการขายปล้ก การซ�อมยาน
ยนต์และจัักรยานยนต์ 3) หมวัดการขนส�งและสถานท้�เก็บ
สินค้า 4) หมวัดท้�พักแรมและบริการด้านอาหาร 5) หมวัด
ข้อมูลข�าวัสารและการส่�อสาร 6) หมวัดกิจักรรมทางการเงนิ และ 
การประกันภัย 7) หมวัดกิจักรรมเก้�ยวักับอสังหาริมทรัพย ์
8 )  หมวัดกิ จักรรมการบริ หารและบริ ก ารสนับสนุ น 
9) หมวัดการศึกษา 10) หมวัดกิจักรรมด้านสุขภาพและ 
งานสังคมสงเคราะห์ 11) หมวัดศิลปะ ควัามบันเทิงและ
นันทนาการ และ 12) หมวัดกิจักรรมการบริการด้านอ่�น ๆ

ซึ�งการจััดท�าดัชน้ราคาผู้บริโภค กลุ�มค�าบริการ ดังกล�าวัจัะ
สามารถสะท้อนการเปล้�ยนแปลงของค�าบรกิารได้เฉพาะเจัาะจัง
กวั�าดัชน้ราคาผู้บริโภคทั�วัไป ดังนั�น จัึงเป็นเคร่�องช้�วััดทางเล่อก
ท้�เหมาะสมในการก�าหนดมาตรการและนโยบายท้�เก้�ยวัข้องกับ
ภาคบริการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย�างม้ประสิทธิภาพ 
ทั�งน้� จัะม้การปรับปรุงรายการบริการอ้กครั�ง ตามสินค้าและ
บริการในตะกร้าดัชน้ราคาผู้บริโภคชุดทั�วัไป ท้�ปรับปีฐานจัาก 
ปี 2558 เป็นปี 2562 และม้แผนจัะเผยแพร�ข้อมูลเป็นราย
ไตรมาสในปี 2564 น้�

2 |  ดชันคีวำมเชือ่มัน่ผูป้ระกอบกำรภำคบรกิำร    
     Business Confidence Index Service:    
     BCI Service
ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคบริการ เป็นดัชน้ใหม� 
ท้�ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้บูรณาการร�วัม
กับส�านักงานสถิติแห�งชาติ ซึ�งจััดท�าขึ�นเพ่�อใช้เป็นเคร่�องช้�วััด
ทางเล่อก ส�าหรับการก�าหนดมาตรการ/นโยบายท้�ตอบโจัทย ์
ควัามต้องการของภาคธุรกิจับริการได้อย�างเหมาะสม และ 
ทันท�วังท้   ทั�งน้� ดัชน้ควัามเช่�อมั�นผู้ประกอบการภาคบริการ 
ใช้ข้อมลูจัากโครงการส�ารวัจัยอดขาย รายไตรมาสของส�านกังาน
สถิติแห�งชาติ ซึ�งม้การส�ารวัจัทุกปี และในการจััดท�าดัชน้ 
ดังกล�าวั ได้จั�าแนกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม
ไทย (Thailand Standard Industrial Classification : 
TSIC) เป็น 7 ประเภท ได้แก� 1) การขายปล้ก 2) ท้�พักแรม 
3) การบริการอาหารและเคร่�องด่�ม 4) การผลิตภาพยนตร์ 
วั้ด้ทัศน์ฯ และกิจักรรมส�านักข�าวั 5) การให้เช�าของใช้ส�วัน
บุคคลและของใช้ในครัวัเร่อนฯ 6) กิจักรรมศิลปะ ควัามบันเทิง
และนันทนาการ และ 7) การซ�อมของใช้ส�วันบุคคล ฯ และ
กจิักรรมการบริการส�วันบคุคลอ่�น ๆ  นอกจัากน้� ยงัม้การจั�าแนก
ข้อมูลตามขนาดของสถานประกอบการ แบ�งเป็น 3 กลุ�ม ได้แก� 
สถานประกอบการขนาดเล็ก (คนท�างาน 1–30 คน) สถาน
ประกอบการขนาดกลาง (คนท�างาน 31–100 คน) และสถาน
ประกอบการขนาดใหญ� (คนท�างาน 101 คนขึ�นไป)

ดัชน้ควัามเช่�อมั�นผู ้ประกอบการภาคบริการ ท�าให้ทราบถึง
ทิศทาง แนวัโน้ม และการเปล้�ยนแปลงของผลการด�าเนินธุรกิจั 
รวัมทั�งปัญหา/อุปสรรคท้�ภาคธุรกิบริการก�าลังเผชิญ ดังนั�น จัึง
เป็นดัชน้ทางเล่อกท้�สามารถใช้ประกอบการก�าหนดมาตรการ
และการวัางแผนธรุกจิัของภาครฐัและเอกชนท้�เหมาะสมและทนั
ท�วังท้ ทั�งน้� ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ม้แผนท้�
จัะเผยแพร�ดัชน้ควัามเช่�อมั�นผู้ประกอบการภาคบริการเป็นราย
ไตรมาสภายในปี 2564 น้�
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ก�ร์ดำ�เนัินัง�นัด้�นั กร์อ. พ�ณิชย์

แนวคิดที่มำ/ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
รองนายกรัฐมนตร้และรัฐมนตร้วั�าการกระทรวังพาณิชย  ์
(นายจัุรินทร์ ลักษณวัิศิษฏิ์) ม้นโยบายในการให้ควัามส�าคัญ
กับการท�างานร�วัมกันระหวั�างองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจัเอกชน 
และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาเศรษฐกิจัของประเทศ 
ทั�งในด้านการค้า การลงทุน การส�งออก และการดูแลผู้บริโภค
ให้ได้รับควัามเป็นธรรม ให้เป็นไปอย�างม้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยการหาร่อแนวัทางการพัฒนาเศรษฐกิจัการ
ค้า รวัมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของภาคเอกชน และขับ
เคล่�อนโดยการบรูณาการกับหน�วัยงานภาครฐัท้�เก้�ยวัข้องเพ่�อให้ 
เกิดผลลัพธ์อย�างเป็นรูปธรรม จัึงแต�งตั�งคณะกรรมการร�วัม
ภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ. การพาณิชย์) 
ซึ�งประกอบด้วัยหน�วัยงานภาครัฐทั�งภายนอกและภายใน
กระทรวังพาณิชย์และหน�วัยงานภาคเอกชน โดยมอบหมาย
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นฝื่ายเลขานุการ
ในการรวับรวัมประเด็นส�าคัญขึ�นหาร่อ เสนอแนะแนวัทาง 
และมาตรการ และ ติดตามควัามค่บหน้าและรายงานผล

แนวทำง/ กระบวนกำร/ กจิกรรมกำรด�ำเนนิงำน
1 | รวับรวัมประเด็นอุปสรรคปัญหาและควัามต้องการของ 
ภาคเอกชน เพ่�อน�าเสนอในการประชุม กรอ. การพาณิชย์ 

2 | ประสานหน�วัยงานหร่อบุคคลท้� เก้�ยวัข้องร �วัมให้ข ้อ 
คิดเห็นหร่อข้อมูลท้�เก้�ยวัข้อง 
3 | จััดท�าข้อมูล สถิติ สถานการณ์ทางการค้าท้�เก้�ยวัข้อง 
เพ่�อศึกษาสภาพปัญหา เสนอแนะแนวัทางการด�าเนินการ และ
หน�วัยงานท้�รับผิดชอบ
4 | ติดตามควัามค่บหน้าการด�าเนินการและรายงานให  ้
รัฐมนตร้วั�าการประทรวังพาณิชย์ทราบ

ผลส�ำเรจ็/ ผลลพัธแ์ละประโยชนท์ีป่ระชำชนไดร้บั
ในป ี พ.ศ. 2563 ได ้ ม้การประชุม กรอ. การพาณิชย ์  
จั�านวัน 2 ครั�ง เพ่�อร�วัมกันท�างานทั�งในด้านการส�งเสริม 
อ�านวัยควัามสะดวัก การดูแลประชาชน และการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคทางการค้า ซึ�งเกิดผลส�าเร็จัลุล�วังแล้วัหลายประการ 
อาทิ การดูแลค�าครองช้พ ปริมาณและราคาสินค้าอุปโภค 
บริโภค และการก�าหนดรายการสินค ้าจั�า เป ็นต �อการ 

ด�ารงชพ้ให้สามารถขนส�งได้ในช�วังการระบาดของไวัรสัโควัดิ-19 
การก�าหนดตลาดเป้าหมายการส�งออกใหม�ร�วัมกับภาคเอกชน 
การเร�งรัดแก้ไขปัญหาและอ�านวัยควัามสะดวักเพ่�อเพิ�มมูลค�า
การค้าชายแดน การเร�งรัดการด�าเนินการช�วัยเหล่อเกษตรกร 
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรส�าคัญ เป็นต้น
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แนวคดิทีม่ำ/ควำมส�ำคญัของกำรด�ำเนนิงำน
โครงการศึกษาวัเิคราะห์ปัจัจัยัส�าคญัในการรบัมอ่กบัสถานการณ์
ภัยพิบัติจัากการถอดบทเร้ยนในช�วังการแพร�กระจัายโรคติด
เช่�อไวัรัสโคโรนา (โควัิด-19) ม้วััตถุประสงค์เพ่�อศึกษาถึงปัญหา
อุปสรรคท้�องค์กรภาคเอกชนชั�นน�าและภาครัฐประสบช�วัง 
โควัิด-19 รวัมถึงศึกษายุทธศาสตร์ แนวัคิดและแนวัทางการ
รับม่อวัิกฤตโควิัด-19 ท้�เกิดขึ�นขององค์กรเหล�านั�น เพ่�อให้ได้ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต�อภาครัฐ อาทิ การช�วัยเหล่อบรรเทา
ผลกระทบด้านต�าง ๆ ทั�งด้านการเงิน การตลาด แรงงาน และ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิิบัติต�อภาคเอกชน อาทิ การเตร้ยมแผน
บริหารควัามต�อเน่�อง (Business Continuity Plan: BCP) 
การจััดตั�งหน�วัยงานพิเศษเพ่�อบริหารจััดการวิักฤต การปรับ 
รูปแบบการท�างาน รวัมถึงธุรกิจั เพ่�อเสนอให้องค์กรภาครัฐ 
และเอกชนได้น�าไปเตร้ยมควัามพร้อมต�อไป โดยได้ม้การจััดงาน
สมัมนาน�าเสนอผลการศกึษาโครงการฯ เม่�อวัันท้� 16 ธนัวัาคม 2563

แนวทำง/ กระบวนกำร/ กจิกรรมกำรด�ำเนนิงำน
จั้างท้�ปรึกษาฯ ด�าเนินการส�ารวัจัผลกระทบทางเศรษฐกิจั 
จัากการระบาดของโรคโควัิด-19 ในประเทศคู�ค้าส�าคัญของ
ไทยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจัของประเทศต�าง ๆ รวัมทั�ง 
ส�ารวัจัผู้ประกอบการในไทย จั�านวัน 160 บริษัท เพ่�อวัิเคราะห์
ผลกระทบท้�เกิดขึ�นและสอบถามถึงมาตรการท้�ภาคเอกชน
ต้องการให้ภาครัฐให้ควัามส�าคัญ ม้การจััดงานสัมมนาเผยแพร�
ผลการศกึษา และออกคู�มอ่การวัางแผนธรุกจิัส�าหรบัภาคเอกชน

ก�ร์จัดทำ�ข้้อเสำนัอร์องรั์บโค้วิด-19
โค้รงการศึกษาวิเค้ราะห์์ปัจจัยสำาคั้ญในการรับมืือ
กับสถานการณ์์ภััยพิิบัติจากการถอดบทเรียน
ในช่วงการแพิร่กระจายโรค้ติดเช้ือไวรัสโค้โรนา (โค้วิด-19)
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ผลส�ำเรจ็/ ผลลพัธแ์ละประโยชนท์ีป่ระชำชนไดร้บั
โครงการศึกษาฯ ได้ประมวัลผลรวับรวัมแนวัทางการปฏิิบัติท้�
เป็นเลิศของผู้ประกอบการมาเป็นคู�ม่อการวัางแผนธุรกิจัเพ่�อ
รองรบัภัยพิบตัสิ�าหรับภาคเอกชน โดยจััดท�าเป็นภาษาไทย 100 
ชดุ ภาษาองักฤษ 50 ชุด และสามารถดาวัน์โหลดได้จัากเวับ็ไซต์
ของสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทยและส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า

โครงการฯ ได้เสนอผลการศกึษารวัมทั�งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ให้กับส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า วั�าโควัิด-19 
ส�งผลกระทบต�อผู้ประกอบการทุกขนาดและทุกสาขา โดยกวั�า
ร้อยละ 80 ประสบปัญหายอดขายหร่อรายได้ลดลงอย�างมาก 
และม้ลดขนาดกิจัการลง และยังม้ปัญหาค�าสั�งซ่�อและลูกค้าลด
ลง การขาดแคลนสภาพคล�อง ต้นทุนธุรกิจัท้�สูงขึ�น ปัญหาหน้�
สิน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และควัามไม�พร้อมในด้าน
ต�างๆ (เช�น การค้าออนไลน์ และการขาดอุปกรณ์ในการท�างาน
ทางไกลจัากบ้าน เป็นต้น) ซึ�งผู้ประกอบการส�วันใหญ�ปรับตัวัใน
หลายด้าน โดยแนวัทางหลกัคอ่การปรบัช�องทางการขายใหม�เป็น
ทางออนไลน์ การปรบัเปล้�ยนสนิค้าและบรกิารใหม� และการเปิด
ตลาดใหม� และลูกค้ากลุ�มใหม�

ผลการส�ารวัจัยังพบวั�า กลุ�มตัวัอย�างร้อยละ 33.1 เห็นวั�าไม�ม้
นโยบายท้�สนับสนุนเพราะเหน็วั�ามาตรการลอ็คดาวัน์ในวังกว้ัาง
สร้างผลกระทบทางลบต�อธุรกิจัอย�างสูงและธุรกิจัจั�านวันมาก
เข้าไม�ถึงมาตรการเงินสินเช่�อดอกเบ้�ยต��า ร้อยละ 16.5 และ 

ร้อยละ 13.7 เห็นวั�านโยบายท้�ช�วัยสนับสนุนการประกอบธุรกิจั
ได้แก� มาตรการการพักช�าระหน้�และชะลอหน้� และมาตรการ 
สินเช่�อดอกเบ้�ยต��า ตามล�าดับ ขณะท้�กลุ�มตัวัอย�างร้อยละ 33.1 
เห็นวั�ามาตรการปิดเม่องและการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จั�ากัดเวัลาการให้บริการ เป็นนโยบายท้�เป็นอุปสรรคต�อการ
ประกอบธุรกิจัในช�วังโควิัด-19 และร้อยละ 25.6 ระบุวั�าไม�ม้
นโยบายท้�เป็นอุปสรรค ร้อยละ 15.8 เห็นวั�าอุปสรรคเกิดจัาก
ควัามไม�ชัดเจันของมาตรการ การเข้าไม�ถึงมาตรการ และ 
ควัามล�าช้าของมาตรการ

ประเด็นท้�ภาคเอกชนต้องการการสนับสนุนจัากภาครัฐ ได้แก�
1 | การให ้ควัามช �วัยเหล่อและบรรเทาผลกระทบจัาก
วัิกฤต อาทิ การลดต้นทุนและเพิ�มสภาพคล�องให้ผู้ประกอบ
การ การสร้างเวัท้เพ่�อท�างานร�วัมกันระหวั�างผู ้ประกอบ
การเอกชนกับภาครัฐในการจััดการสถานการณ ์ วิักฤต  
2 | การฟื้นฟูเศรษฐกิจัหลังวัิกฤตและการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจัการค้า อาทิ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจัใหม�ให้ม้ควัาม
สมดลุและย่ดหยุ�นต�อวิักฤต สร้างมาตรฐานสขุอนามยัและควัาม
ปลอดภัยในสินค้าและบริการ
3 | ยกข้ดควัามสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจัและการค้า
ของประเทศในอนาคต อาทิ ยกระดับภาครัฐสู�ภาครัฐดิจิัทัล 
(Digital Government) สู� Digital Economy วัางแผนระบบ
ให้ควัามช�วัยเหล่อประชาชนและผู้ประกอบการในวิักฤตหร่อ 
ภัยพิบัติเพ่�อรองรับอนาคต
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โค้ร์งก�ร์ศึกษ�
ก�ร์ปร์ับตัวข้องธุร์กิจไทยในัเศร์ษฐกิจส้ำงวัย

แนวคิดที่มำ/ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
สังคมสูงวััย หร่อสังคมท้�ม้สัดส �วันผู ้สู งอายุ ในระดับสูง 
เม่�อเท้ยบกับจั�านวันประชากรทั�งหมด ได้กลายเป็นสถานการณ์
ท้�ส�าคัญของโลกและหลายประเทศก�าลังเผชิญ โดยไทย
ได้เข้าสู�การเป็นสังคมสูงอายุ (Aging Society) มาตั�งแต�ปี 
พ.ศ. 2548 และคาดวั�าไทยจัะเข้าสู�การเป็นสังคมสูงวััยโดย
สมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 และ
เป็นสังคมสูงวััยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ภายใน 
ปี พ.ศ. 2579 ซึ�งสถานการณ์ดงักล�าวัส�งผลกระทบในเชงิโครงสร้าง
ประชากร และปัจัจััยการผลิต รวัมทั�งแนวัทางการพัฒนา
เศรษฐกิจัของประเทศ ไม�วั�าจัะเป็นด้านแรงงาน ด้านบริการ 
สุขภาพและการรักษาพยาบาลท้�ม้แนวัโน้มควัามต้องการ 
เพิ�มสูงขึ�น ด้านอุตสาหกรรมและบริการท้�สนับสนุนส�งเสริม 
สุขภาพชว้ัติของผูส้งูอาย ุและธรุกจิัต�าง ๆ  ท้�จัะเตบิโตไปพร้อมกบั 
การเป็นสงัคมผูส้งูอาย ุซึ�งส�งผลกระทบต�อทั�งระบบเศรษฐกจิัของ
ไทย ดังนั�น การศึกษาการเปล้�ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจัไทย 
ในสังคมผู ้สูงอายุจัึงจั�าเป ็นอย �างยิ� งต �อการตระหนักถึง 
การเปล้�ยนแปลงท้�เกดิขึ�นแล้วั และสิ�งท้�ก�าลงัจัะเกดิขึ�นในอนาคต 
เพ่�อเตรย้มควัามพร้อมรองรับและสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิั
การค้าส�าหรับสังคมผู้สูงอายุ

แนวทำง/กระบวนกำร/กิจกรรมด�ำเนินงำน
1 | ศึกษาแนวัโน้มส�าคัญทั�งในระดับโลกและระดับประเทศ 
ท้�ส�งผลต�อเศรษฐกิจัสูงวััย รวัมทั�งศึกษากรณ้ศึกษาของธุรกิจั 
ท้�ม้การด�าเนินการตอบสนองต�อแนวัโน้มส�าคัญท้�ม้ต�อการปรับ
ตัวัเข้าสู�เศรษฐกิจัสูงวััย และแนวันโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจั
สูงวััยในต�างประเทศ เพ่�อระบบอุปสงค์ของผู้บริโภคในระบบ
เศรษฐกิจัสูงวััย
2 | ศึกษาอุปทานของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
ของไทยท้�ม้ศักยภาพและควัามสามารถในการแข�งขันของไทย 

เพ่�อวิัเคราะห์กลุ�มผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการ 
ของไทย ท้�จัะม้โอกาสในการปรับตัวัสู�เศรษฐกิจัสูงวััย
3 | ศึกษาแผน นโยบาย และมาตรการของภาครัฐท้�สนับสนุน
ภาคธุรกิจัท้� เ ก้� ยวัข ้องกับการปรับตัวัสู � เศรษฐกิจัสู ง วััย 
เพ่�อประกอบการวิัเคราะห์ธุรกิจัท้�น�าสนใจัร�วัมกับอุปสงค์หร่อ
ควัามต้องการของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจัสูงวััย

ผลส�ำเรจ็/ผลลัพท ์และประโยชนท์ีป่ระชำชนไดร้บั
1 | ความต้องการของผู้สูงวัย ประกอบด้วัย การม้สุขภาพ 
แข็งแรง อายุย่น ควัามมั�นคงทางการเงิน การดูแลเอาใจัใส�
และควัามเป็นปึกแผ�นของครอบครัวั สังคมและไลฟ์สไตล์ 
และควัามสะดวักสบายในการใช้ช้วัิต เป็นโอกาสของธุรกิจ 
ไทย ซึ่งครอบคลุมธุรกิจด้านการแพทย์และบริการสุขภาพ 
ธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภคบริการด้านการเงินและ 
ประกันภัย  ธุ รกิจการพัฒนาที่พักอาศัย  ไลฟ ์สไตล ์
ธุรกิจหุ่นยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้สูงอายุ
2    |    แนวทางการปรับตวัของภาคธรุกิจในสงัคมสูงวยั  ควัรพฒันา 
สินค้าและบริการส�าหรับผู ้บริโภคสูงวััยท้�ม้รายได้ทุกระดับ 
เน่�องจัากสินค้าหร่อบริการส�าหรับผู ้สูงอายุยังคงเน้นกลุ �ม 
เป้าหมายผู้ม้ระดับรายได้ค�อนข้างสูง ท�าให้ผู้สูงวััยจั�านวันมาก
ไม�สามารถเข้าถึงได้ การออกแบบธุรกิจัท้�ผู ้บริโภคส�วันใหญ� 
เข้าถึงจัะเป็นช�องทางการท�าธุรกิจัท้�สร้างมูลค�ามาก และ 
ยกระดับคุณภาพช้วัิตของผู้สูงอายุในภาพรวัม ทั�งน้� ผู้ประกอบ
การสามารถใช้ประโยชน์จัากฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงวััย 
คาดการณ์ควัามต้องการ (demand forecast) เพ่�อวัางแผน
ธุรกิจั เช�น เจัรจัาล�วังหน้าเร่�องราคาสินค้าน�าเข้าเพ่�อลดต้นทุน
การผลติ เป็นต้น สิ�งส�าคัญส�าหรบัผูป้ระกอบการ ค่อต้องม้ควัาม
เข้าใจัท้�แท้จัริงเก้�ยวักับควัามต้องการของผู้สูงวััย โลกของคน
สูงวััยไม�ใช�แค�เร่�องการใช้ช้วัิตหลังเกษ้ยณ แต�เป็นแนวัโน้มการ 
เร้ยนรู้ตลอดช้วัิตและควัามคุ้นชินกับเทคโนโลย้ สินค้าและ
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บริการต้องมาพร้อมกับนวััตกรรมท้�ท�าให้สามารถใช้ช้วัิต
อย �างอิสระ นอกจัากน้�  ภาคธุรกิจัต ้องเตร้ยมรับม่อกับ 
ภาวัะขาดแคลนแรงงานในอนาคต ดังนั�น การเลอ่กใช้ประโยชน์
ควัามเช้�ยวัชาญและประสบการณ์จัากแรงงานผู้สูงวััย อาจัเป็น 
ตัวัเล่อกหนึ�งท้�น�ามาพิจัารณาในสาขาท้�ม้ควัามเหมาะสม
3 | การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ของธุรกิจ ผู ้ประกอบการควัรยึดหลักการพัฒนาสินค้าและ
บรกิารส�าหรบัผูส้งูวััยตามมาตรฐานสากล ม้ Universal design  
เพ่�อสามารถเข้าถึงตลาดต�างประเทศ โดยค�านึงถึงผู ้ใช้งาน 
เป ็นศูนย ์กลางในการออกแบบ ทั� ง น้�การส �ง เสริมการ 
เช่�อมโยงระหวั�างภาควิัชาการเพ่�อการถ�ายโอนองค์ควัามรู้ไปสู�
การปฏิิบัติจัริง เป็นอ้กหนึ�งในแนวัทางส�าคัญท้�จัะน�าไปสู�การ
พัฒนานวััตกรรมและเทคโนโลย้ของผู้ประกอบการ
4  |  ภาครฐัควรสนับสนนุภาคเอกชนในการเตรยีมความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง เพ่�อด�าเนินนโยบายเชิงรุกในการขยาย
ตลาดสินค้าและบริการส�าหรับผู้สูงวััย โดยศึกษาและประเมิน
ควัามต้องการของตลาด (Demand driven) น�าไปสู�การจัับคู� 
ทางธุรกิจั (Business matching) เพ่�อดึงธุรกิจัต�างชาติให้ 
เข้ามาลงทุน นอกจัากนั�น การส�งเสริมองค์ควัามรู้ด้านการ
ประกอบธุรกิจัในเศรษฐกิจัสูงวััย ภาครัฐสามารถช�วัยเหล่อ 
ในด้านข้อมูลควัามต้องการของตลาดสงูวััยทั�งในและต�างประเทศ  
เพ่�อการพัฒนาสินค้าท้�ม้มูลค�าเพิ�มและตรงกับมาตรฐาน

และควัามต้องการของตลาด รวัมถึงสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ท้�ยังไม�เพ้ยงพอต�อควัาม
ต้องการ ผ�านการขยายควัามร�วัมม่อและสร้างเคร่อข�ายระหวั�าง 
โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรฐั รวัมทั�งการจััดตั�งโรงเร้ยน
เพ่�อพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับผู้สูงอายุทั�งในไทยและ
ต�างประเทศ อย�างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหลายภาคส�วัน 
ยังเผชิญอุปสรรคด้านกฎระเบ้ยบท้�เก้�ยวัข้องในเศรษฐกิจั 
สูงวััย ดังนั�น ภาครัฐควัรต้องด�าเนินบทบาทในการอ�านวัย 
ควัามสะดวักด้านกฎระเบ้ยบ ซึ�งอาจัม้ช�องทางส�าหรับการ
ทดลองทดสอบนวััตกรรม (Sandbox) และพัฒนากระบวันการ
ด�าเนินการในปัจัจุับันให้ม้ควัามคล�องตัวัมากขึ�น เพ่�อให้ธุรกิจั
สามารถตอบสนองทันต�อการเปล้�ยนแปลงของเทคโนโลย้ได้ 
ท้ายท้�สุด โจัทย์ส�าคัญของการส�งเสริมเศรษฐกิจัสูงวััย ค่อการ 
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจัไปพร้อมๆ กับการสร้างสังคม
สขุภาพด้และยกระดบัคณุภาพช้วัติของผูส้งูวััย ภาครฐัจึังจั�าเป็น
อย�างยิ�งท้�จัะต้องสร้างควัามตระหนักรู ้ด้านการดูแลสุขภาพ 
เชิงป ้องกันในสังคม ผ �านควัามร �วัมม่อของทุกภาคส�วัน 
เน ้นรณรงค ์เร่�องการป้องกันและรักษาสุขภาพมากกวั �า 
การรักษาพยาบาล กระตุ้นให้เกิดสินค้าและบริการท้�ช�วัย
ป้องกนัโรคภยั รวัมถงึการจััดสรรสวััสดกิารท้�สนบัสนนุค�าใช้จั�าย 
ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน อันจัะเป็นการช�วัยประหยัด 
งบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาวั
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โค้ร์งก�ร์ศึกษ�
ทิศท�งก�ร์เปลี่ยนัแปลงส่้ำร์ะเบียบโลกใหม่ 
(New World Order)

แนวคิดที่มำ/ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
แนวัคิดเสร้นิยมซึ�งเป็นแนวัคิดหลักท้�ก�าหนดระเบ้ยบโลก 
กระแสโลกาภิวััตน์ และควัามก้าวัหน้าทางเทคโนโลย้ท้�น�าไปสู� 
การสร้างควัามร�วัมม่อระหวั�างประเทศและการส�งเสริม 
การค้าเสร ้ก�าลงัเผชิญกับการเปล้�ยนแปลง อาท ิควัามตงึเครย้ด
ด้านควัามสัมพันธ์ระหวั�างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ กระแส 
การเร้ยกร้องประชาธิปไตย และการใช้มาตรการปกป้องทาง 
การค้า (Trade Protectionism) ท�าให้ระเบ้ยบโลกเสร้นิยม
เผชิญกับภาวัะไร้ระเบ้ยบ และกระแสอโลกาภิวััตน์ ซึ�งสร้าง
ควัามไม�แน�นอน ส�งผลกระทบต�อเสถ้ยรภาพ ควัามมั�นคง และ
การเจัริญเติบโตของเศรษฐกิจัการค้าโลก และก�อให้เกิดค�าถาม
ถึงการเปล้�ยนผ�านสู�ระเบ้ยบโลกใหม� ผลกระทบต�อทิศทางการ
ค้าการลงทุนโลก และควัามสัมพันธ์ระหวั�างประเทศในอนาคต 
การศึกษาแนวัโน้มการเปล้�ยนแปลงของระเบ้ยบโลกใหม� 
ในมิติต�าง ๆ อาทิ ด้านการค้า การลงทุน ควัามสัมพันธ์ระหวั�าง
ประเทศ และเทคโนโลย้ จังึจัะเป็นประโยชน์ในการก�าหนดจุัดย่น 
และแนวัทางการรับม่อการเปล้�ยนแปลงรูปแบบการค้าโลก 
ท้�จัะเกิดขึ�นในอนาคตได้

แนวทำง/กระบวนกำร/กิจกรรมด�ำเนินงำน
1 | ทบทวันวัรรณกรรม ศึกษา และรวับรวัมข้อมูลเก้�ยวักับ 
การเปล้�ยนแปลงระเบ้ยบโลกในมิติต�าง ๆ อาทิ ด้านการค้า 
การลงทุน การเม่องควัามสัมพันธ์ระหวั�างประเทศ และ
เทคโนโลย้ท้�ส�งผลต�อเศรษฐกิจัการค้าโลก โดยครอบคลุม
ภูมิภาคส�าคัญ ได้แก� สหรัฐอเมริกา จั้น สหภาพยุโรปและรัสเซ้ย 
เอเช้ยตะวัันออก (ญ้�ปุ ่นและเกาหล้ใต ้) ตะวัันออกกลาง 
โลกมุสลิมและโลกมลายู เอเช้ยใต้ (อินเด้ย) และอาเซ้ยน
2 | การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นักวิัชาการ 

ผู ้ทรงคุณวัุฒิในสาขาอาช้พต�าง ๆ ทั�งภาครัฐ เอกชน และ
สัมภาษณ์ และจััดการประชุมกลุ �มย�อย (Focus Group) 
เพ่�อหาร่อแนวัโน้มระเบ้ยบโลกในอนาคต ผลกระทบ และยกร�าง
ข้อเสนอแนะการแสดงจัุดย่นของไทย 
3 | จััดท�าผลการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการก�าหนด
จัุดย่นของประเทศไทย วัิสัยทัศน์/เป้าหมาย แนวัทางการ 
ด�าเนนิการรับมอ่และใช้ประโยชน์จัากระบบการค้าโลกในอนาคต 
4 | ประชาสัมพันธ์เพ่�อสร้างการรับรู้ ตลอดจันจััดสัมมนาเสนอ
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต�อหน�วัยงานรัฐ ภาคเอกชน 
ภาควัิชาการ และประชาชนผู้สนใจั

ผลส�ำเรจ็/ผลลัพท ์และประโยชนท์ีป่ระชำชนไดร้บั
ได ้แก �  (1) รายงานผลการศึกษาประเด็นแนวัโน ้มการ 
เปล้�ยนแปลงของระเบ้ยบโลกใหม� การด�าเนินนโยบายของ
ประเทศท้�ม้บทบาทส�าคัญ และผลกระทบต�อระบบการค้า
โลก และ (2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ�งม้สาระส�าคัญ 
สรุปได้ ดังน้�

1  |  แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในมิตภิมูริฐัศาสตร์
      (Area-Based)
บทบาทของประเทศมหาอ�านาจัและควัามสัมพันธ์ระหวั�าง
ประเทศจัะกลายเป็นโลกท้�ม้มหาอ�านาจัหลายขั�วั (Multi- 
Polarity) บทบาทของประเทศต�าง ๆ จัะเปล้�ยนแปลงไป อาทิ

สหรัฐฯ บทบาทมหาอ�านาจัขั�วัเด้ยวั (Uni-polarity) 
จัะลดลง มุ�งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง 
โดยพรรคเดโมแครตจัะมุ�งเจัรจัาการค้าเสรใ้นกรอบใหม� 
เพ่�อโดดเด้�ยวัจ้ันจัึงต ้องสร ้างดุลอ�านาจักับชาติ 
พันธมิตรอ่�น ๆ ในมิติท้�หลากหลายขึ�น
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จีน จัะม้บทบาทในเวัท้โลกมากขึ�น จัากพัฒนาการ 
ทางเศรษฐกิจัท้�ก้าวักระโดด และบทบาทการจััดการ
การระบาดของโควัิด-19 ทั�งภายในและระหวั�าง
ประเทศ แต�อาจัยังไม �สามารถขึ�นแทนท้�สหรัฐฯ 
ในระยะสั�น อย�างไรก็ด้ ควัามก้าวัหน้าทางเทคโนโลย้
ของจั้น และโครงการควัามริเริ�มแถบและเส้นทาง
สายไหมแห�งศตวัรรษท้� 21 (Belt and Road Initiative: 
BRI) จัะเป็นปัจัจััยส�าคัญท้�ท�าให้จั้นม้ศักยภาพสูงขึ�น 
ในการขึ�นเป็นมหาอ�านาจั และนานาประเทศอาจั 
กังวัลและระแวังเทคโนโลย้จั้นมากขึ�น
อาเซียน กระแสห�วังโซ�ภูมิภาค (Regionalization) 
จัะเพิ�มบทบาทและอ�านาจัต�อรองของอาเซ้ยนใน
เวัท้โลก และอาเซ้ยนจัะยังสามารถดึงดูดการค้าและ 
การลงทุนระหวั�างประเทศ ด้วัยขนาดเศรษฐกิจั 
อันดับ 5 ของโลก ด้วัยต�าแหน�งทางภูมิศาสตร  ์
ในจัุดยุทธศาสตร์ BRI ของจั้น และยุทธศาสตร์ 
อนิโด-แปซฟิิกของสหรฐัฯ ร�วัมกบัควัามสามารถจััดการ
กับไวัรัสโควิัด-19 และการด�าเนินนโยบายเพ่�อสร้าง 
ห�วังโซ�อุปทานภูมิภาค (Regional Value Chains)

2  |  แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลกในประเดน็ส�าคญั
      (Issue-Based) อาทิ

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการบริการที่เปล่ียนแปลง 
เป็นผลจัากกระแสปกป้องทางการค้า และการพฒันาเทคโนโลย้ท้�
ก้าวักระโดด ท�าให้เกดิการกระจัายตัวัของภาคการผลติเข้าสู�ยคุท้� 
3 ท้�ไม�จั�าเป็นต้องผลติในแหล�งต้นทุนต��าเสมอไป และท�าให้ห�วังโซ� 
การผลติสั�นลง และแบ�งตวััเป็นห�วังโซ�มลูค�าในระดบัภมูภิาคมากขึ�น

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส�งผลกระทบทางลบต�อ 

ทั�วัโลกในหลายมิติ และเป็นปัจัจััยเร�งการจััดระเบ้ยบห�วังโซ�การ
ผลติ และการใช้เทคโนโลยใ้นการผลิตอย�างเข้มข้น สู�ระเบย้บโลก
ใหม�ในอตัราเร�งเกดิการกระจัายตวััของภาคการผลติเข้าสู�ยคุท้� 3 
ท้�ไม�จั�าเป็นต้องผลิตในแหล�งต้นทุนต��าเสมอไป และท�าให้ห�วังโซ� 
การผลิตสั�นลง และแบ�งตัวัเป็นห�วังโซ�มลูค�าในระดับภมูภิาคมากขึ�น

แนวโน ้มการ เปลี่ ยนแปลงที่ ส� าคัญอื่ น  ๆ  อาทิ  
การ เป ล้� ยนแปลง โคร งสร ้ า งประชาก i สู � สั ง คมสู ง วัั ย  
ค�านิยมกลุ�มมิลเลนเน้ยลการพัฒนาอย�างยั�งย่น สิ�งแวัดล้อม  
และการเปล้�ยนแปลงสภาวัะภูมอิากาศ และเทคโนโลยเ้พ่�อตอบ
สนองมนุษย์

3  |  ความท้าทายและประเดน็ทีไ่ทยต้องแก้ไข อาทิ
การบริโภค และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดย

ไทยต้องเผชิญควัามท้าทายจัากปัญหาเชิงโครงสร้างท้�ส�งผล
ให้ควัามสามารถทางการแข�งขันลดลง ซึ�งส�งผลต�อบรรยากาศ
ทางการค้า และการลงทุนระหวั�างประเทศ อ้กทั�งเศรษฐกิจั 
ท้�ชะลอตัวัและผลกระทบจัากโควัิด-19 ท�าให้รายได้ลดลงและ
ลดการใช้จั�ายเน่�องจัากขาดควัามเช่�อมั�น 

การปรับตัวเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 
ครอบคลุมทั�งการปรับตัวัเพ่�อเข้าสู�บรรทัดฐานใหม� การปรับตัวั
สู�ยุคดิจัิทัล และการปรับตัวัของผู้ผลิตและโครงสร้างการผลิต 
ให้เท�าทันบริบททางเศรษฐกิจัท้�เปล้�ยนแปลง 

ความท้าทายด้านอืน่ ๆ  ได้แก� การจ้ัางงาน ข้อจั�ากดัในการ
ด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจัมหภาคเน่�องจัากเพดานหน้�สาธารณะ 
และสถานะของไทยในมิติควัามสัมพันธ์ระหวั�างประเทศ
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4  |  ความท้าทายและประเดน็ทีไ่ทยต้องแก้ไข เพ่�อเดนิหน้าสู� 
เป้าหมายในการวัางจัดุยน่ของไทยให้ “อยู�รอด” จัากควัามผนัผวัน
และหล้กเล้�ยงผลกระทบทางลบจัากปัจัจัยัระยะสั�น และขับเคล่�อน
เศรษฐกจิัไทยอย�าง “ยั�งยน่” ในระยะกลาง ประกอบด้วัย

มิติภูมิรัฐศาสตร์ ไทยควัรวัางท�าท้เป็นมิตรกับทุกประเทศ 
และรกัษาดลุอ�านาจัเพ่�อทดัทานการแข�งขนัระหวั�างมหาอ�านาจั
ท้�รุนแรงขึ�น โดยให้ควัามส�าคัญสูงสุดกับประชาคมอาเซ้ยน 
ในการขับเคล่�อนภูมิภาคนิยมผ�านอ�านาจัละมุน (Soft Power)  
และนอกเหน่อจัากการเป ็นทางเล่อกส�าคัญด้านการค ้า 
การลงทนุท�ามกลางควัามขดัแย้งของมหาอ�านาจัแล้วั ไทยยงัต้อง
แสวังหาโอกาสใหม�ในภมูภิาคอ่�น อาท ิเอเช้ยใต้ ตะวันัออกกลาง 
โลกมุสลิม โลกมลายู อ้กด้วัย 

มิติเศรษฐกิจ  ในภาพรวัมไทยต้องเดินหน้าวัางนโยบาย
การพฒันาอย�างยั�งยน่ในทกุมติ ิ(เศรษฐกจิั การเมอ่ง/ควัามมั�นคง 
และสังคม/วััฒนธรรม) และวัางต�าแหน�งระดับภูมิภาค เพ่�อ 
แสวังโอกาสทางการค้าการลงทุน ด้วัยการยกระดับมาตรฐาน
ทางการค้าเพ่�อเตร้ยมควัามพร้อมการเจัรจัาและเข้าร�วัมข้อ
ตกลงการค้าเสร้ นอกจัากน้� ไทยยังต้องมุ�งพัฒนาสินค้า/ผลผลิต 
ให้ม้คุณภาพสูง แสวังหาช�องทางการจััดจั�าหน�ายใหม� ทั�งใน 
เชิงพ่�นท้� ประชากรกลุ�มเป้าหมาย และช�องทางการจััดจั�าหน�าย 
ควับคู �กับการพัฒนาสิ�งอ�านวัยควัามสะดวักทางการค้าของ 
ภาครัฐ อาทิ การเช่�อมโยงโครงสร้างพ่�นฐาน และโครงสร้าง 
เชิงสถาบนั อาทิ กฎระเบ้ยบ ระเบย้บ กตกิา และการปฏิริปูกฎหมาย

กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ
เผยแพร่ผลกำรศึกษำและข้อเสนอ
ให้ภำคส่วนต่ำง ๆ น�ำไปใช้ประโยชน์ อาทิ
1 | จััดประชุมระดมสมองกลุ�มย�อย (Focus group) เพ่�อให ้
ทุกภาคส�วันม้ส�วันร�วัมแลกเปล้�ยนควัามคิดเห็นในการก�าหนด
จัุดย่นทางการค้าและขับเคล่�อนการค้าระหวั�างประเทศภายใต้
พลวััตระเบ้ยบโลกใหม� จั�านวัน 3 ครั�ง ม้ผู้เข้าร�วัมจัากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิัชาการ และภาคประชาสังคม รวัม 287 คน
2 | จััดสัมมนาเผยแพร�ผลการศึกษาเพ่�อสร้างการรับรู ้แนวั
โน้มการเปล้�ยนแปลงของระเบ้ยบโลกใหม�และให้ทุกภาคส�วัน 
ม้ส�วันร�วัมและให้ควัามเห็นต�อแนวัทางการรับม่อ การปรับ
ตัวัและวัางกลยุทธ์จัากโอกาสทางการค้าของไทยในอนาคต 
จั�านวัน 1 ครั�ง ณ จัุฬาลงกรณ์มหาวิัทยาลัย และช�องทาง 
ส่�อสังคมออนไลน์ (Facebook) ม้ผู้เข้าร�วัมจัาก 90 หน�วัยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาควัชิาการ ตลอดจันภาคประชาสงัคม
และประชาชนผู้สนใจั รวัม 220 คน
3 | เผยแพร�ผลการศึกษาผ�านทางวัิทยุ โทรทัศน์ และช�องทาง
ออนไลน์ต�าง ๆ  เช�น Facebook  เวับ็ไซต์ของส�านกัข�าวัออนไลน์
4 | เผยแพร�รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ Infographic 
ผลการศกึษา ตลอดจันวิัดท้ศัน์สรปุ ให้หน�วัยงานภาครฐั เอกชน 
ประชาสังคม และผู้สนใจั
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ก�ร์ดำ�เนัินัง�นัด้�นั Blockchain 
โค้รงการประยกุตใ์ช ้Blockchain
ยกระดบัเศรษฐกจิการค้า้ พิ.ศ. 2563

แนวคิดที่มำ/ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
โครงการประยุกต์ใช ้เทคโนโลย้ Blockchain ยกระดับ 
เศรษฐกิจัการค้า เป็นการศึกษากระบวันการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทร้ย ์ และพัฒนาระบบต้นแบบการตรวัจัสอบ 
ย้อนกลับมาตรฐานสินค้าด้วัยเทคโนโลย้ Blockchain (ระบบ 
TraceThai.com) เพ่�อเพิ�มควัามโปร�งใส ยกระดบัควัามน�าเช่�อถอ่ 
ลดระยะเวัลาตรวัจัสอบเอกสาร และสร้างมลูค�าเพิ�มให้กบัสนิค้า
เกษตรอนิทรย์้ไทย โดยใช้ข้าวัอินทรย์้เป็นสนิค้าน�าร�อง เน่�องจัาก
เป็นสนิค้าท้�ม้มูลค�าสูง มศ้กัยภาพด้านการส�งออก และมข้ั�นตอน
การตรวัจัสอบและรับรองมาตรฐานท้�ชัดเจัน

แนวทำง/กระบวนกำร/กิจกรรมด�ำเนินงำน
1  |  การศึกษา รวับรวัม และวัิเคราะห์ข้อมูลท้�เก้�ยวัข้อง

การสัมภาษณ์เชิงลึก ครอบคลุมกลุ�มผู้ผลิต กลุ�มรับรอง
มาตรฐาน และหน�วัยงานส�งเสริมเกษตรอินทร้ย์ 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แบ�งเป็น 3 กลุ�ม 
ได้แก� กลุ�มผู้ผลิต กลุ�มรับรองมาตรฐาน และหน�วัยงานส�งเสริม
เกษตรอินทร้ย์ โดยม้ผู้เข้าร�วัมครอบคลุมกลุ�มสัมภาษณ์เชิงลึก 
และหน�วัยงานเพิ�มเติม อาทิ สมาคมทางการค้าต �าง ๆ 
บรษิทัผูเ้ช้�ยวัชาญด้านเทคโนโลย้ Blockchain และสถาบันการศกึษา

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล จัากเกษตรกรและวิัสาหกิจัชุมชน 
ในจัังหวััดนครปฐม และสุพรรณบุร้

การลงพืน้ทีท่ดสอบระบบ โดยคดัเลอ่กกลุ�มน�าร�องท้�อยู�ใน
พ่�นท้�ภาคอส้านใต้ท้�มศ้กัยภาพ ทั�งหมด 6 กลุ�ม ในจังัหวัดัสุรินทร์ 
ศร้สะเกษ ยโสธร และบุร้รัมย์
2  |  การออกแบบระบบตรวัจัสอบย้อนกลบัสินค้าเกษตรอนิทร้ย์
บน Blockchain (TraceThai.com) ใช้ระบบ Public Blockchain 
บนแพลตฟอร์ม Ethereum1 ท้�ยึดหลักควัามถูกต้องของข้อมูล 

(Integrity) และประสิทธภิาพ (Efficiency) โดยม้หลักการท�างาน
ท้�ส�าคัญค่อ การบันทึกข้อมูลกิจักรรม Input-Output ท้�เกิดขึ�น
ตามห�วังโซ�อปุทานของสินค้า เพ่�อให้มค้วัามย่ดหยุ�นและประยกุต์
ใช้กับการบันทึกข้อมูลวััตถุดิบหร่อผลผลิตได้ทุกประเภท 
ม้การควับคุมปริมาณผลผลิตรวัมไม�ให้มากกวั�าปัจัจััยน�าเข้า 
(Input) ของแต�ละกระบวันการ การจััดเก็บและอ�านข้อมูล 
ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทร้ย์ (Organic Certificate) 
ด้วัยวัิธ้การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยม้ผู ้รับรองมาตรฐาน 
(Certification Body : CB) เป็นผู้รับรอง รวัมทั�งรักษาควัาม
ลับทางการค้า ก�าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลประเภทผู้ใช้งาน 
ตามล�าดับควัามเหมาะสม (เช �น ข ้อมูลส�าหรับผู ้บริโภค 
หน�วัยตรวัจัสอบ หร่อบริษัทคู�ค้า) และไม�เก็บข้อมูลราคาสินค้า 
ซึ�งเป็นควัามลับทางการค้าท้�ม้ควัามอ�อนไหวัเป็นพิเศษ
3  |  การบูรณาการท�างานร�วัมกับหน�วัยงานท้�เก้�ยวัข้อง 
โครงการฯ มห้น�วัยงานพนัธมติรส�าคัญคอ่ธนาคารเพ่�อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ�งได้ลงนามบันทึกควัามเข้าใจั
วั�าด้วัยควัามร�วัมม่อในการส�งเสริมและสนับสนุนการใช้งาน 
ระบบ TraceThai.com (MOU) ร�วัมกับ สนค. เม่�อวัันท้� 
6 ตุลาคม 2563 โดย ธ.ก.ส. จัะช�วัยขยายฐานผู้ใช้งานระบบ 
TraceThai.com โดยเฉพาะเกษตรกรท้�ม้ศักยภาพซึ�งเป็น 
เคร่อข�ายของ ธ.ก.ส. โดยเริ�มต้นจัากข้าวัอินทร้ย์และขยายไป
สินค้าอ่�นท้�ม้ศักยภาพและเหมาะสมต�อไป

นอกจัาก ธ.ก.ส. แล้วั โครงการฯ ม้การบูรณาการควัามร�วัมม่อ
กับหน�วัยงานอ่�นท้�เก้�ยวัข้อง เพ่�อวัิเคราะห์และออกแบบระบบ 
TraceThai.com การประสานควัามร�วัมม่อกับ CB การลงพ่�น
ท้�และถ�ายทอดควัามรู้เก้�ยวักับระบบให้กับกลุ�มเป้าหมาย และ
การระดมควัามเห็นและข้อเสนอแนะเก้�ยวักับสินค้าท้�เหมาะสม
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ท้�จัะน�าเข้าระบบในระยะต�อไป เช�น กรมการข้าวั กรมวิัชาการเกษตร 
กรมการค้าภายใน กรมการค้าต�างประเทศ กรมส�งเสรมิการค้า 
ระหวั�างประเทศ สมาคมการค้าเกษตรอินทร้ย์ไทย มูลนิธ ิ
เกษตรอินทร้ย์ไทย สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั�งย่นไทย 
สมาคมโรงส้ข้าวั ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
แห�งชาติ (มกอช.) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลย้อวักาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หร่อ GISTDA (โครงการ 
พัฒนาข้าวัหอมมะลิทุ�งกุลาด้วัยวิัทยาศาสตร์ เทคโนโลย้ และ
นวััตกรรม) สวัอช. NIA กรมการแพทย์แผนไทยฯ และ 
ส�านักงาน อ.ย. เป็นต้น

ผลส�ำเรจ็/ผลลัพธแ์ละประโยชน์ทีป่ระชำชนได้รบั 
1 | ระบบ TraceThai.com สามารถเพิ�มควัามน�าเช่�อถ่อ 
ให้กับสินค้าเกษตรอินทร้ย์ไทย ลดขั�นตอนและระยะเวัลา 
ในการตรวัจัสอบย่นยันเอกสารรับรองมาตรฐาน ผู้เก้�ยวัข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลท้�จั�าเป็นตลอดห�วังโซ�อุปทานสินค้า 
ได้ ท�าให้ม้ข้อมูลท้�สามารถน�าไปใช้ประกอบการบริหารสต็
อกสินค้าและวัางแผนการขาย ลดปัญหาทุจัริตหร่อปัจัจััย 
การผลิตไม�ได้คุณภาพ ช�วัยลดควัามสูญเส้ยในการผลิต และ 
ช�วัยลดขั�นตอนการด�าเนินงานในการตรวัจัสอบเอกสาร

2 | การเพิ่มผลิตภาพ กระบวันการตรวัจัสอบเอกสาร 
ท้�เก้�ยวัข้องกับการรับรองมาตรฐานอินทร้ย์และกระบวันการ
ติดต�อซ่�อขายสินค้าอินทร้ย์แบบเดิม หากผู้ซ่�อสินค้าต้องการ
เอกสารรับรองการได้รับมาตรฐานอินทร้ย์ หร่อกรณ้ส�งสินค้า 
ไปยังต�างประเทศ จัะต้องม้การใช้เอกสาร Transaction 
Certificate (TC) เพ่�อย่นยันวั�าวััตถุดิบหร่อสินค้านั�นเป  ็
นผลผลติเกษตรอินทร้ย์ท้�ได้รบัการรบัรองมาตรฐานอนิทร้ย์จัริง 
ผู้ขายวัตัถดุบิหรอ่สนิค้านั�นต้องขอเอกสาร TC จัาก CB ของตนส�ง
ให้กับผู้ซ่�อสินค้า หากผู้ขายและผู้ซ่�อใช้บริการ CB คนละรายกัน 
อาจัต้องม้การตรวัจัสอบควัามถูกต้องของเอกสาร TC นั�นด้วัย 

การใช้งานระบบต้นแบบ TraceThai.com จัะช�วัยลดขั�นตอน
การด�าเนินงานในการตรวัจัสอบเอกสารข้างต้น โดยให้ CB 
ท้�ออกเอกสาร TC นั�น ท�าการย่นยันควัามถูกต้องของเอกสาร 
ท้�ผูข้ายบนัทกึในระบบ ท�าให้ลดเวัลาการท�างานจัากเดมิ 4 ขั�นตอน 
เหล่อ 1 ขั�นตอน หร่อม้ขั�นตอนการท�างานและใช้เวัลาลดลง 
จัากเดิมร้อยละ 75 เม่�อค�านวัณผลิตภาพเพิ�มจัากการใช้งาน

ระบบ TraceThai.com โดยวััดผลิตภาพจัากผลผลิตค่อ 
มูลค�าสัญญาซ่�อขายหนึ�งสัญญากับปัจัจััยน�าเข้าค่อระยะเวัลา
การท�างานในการตรวัจัสอบควัามถูกต้องของเอกสาร TC 
โดยสมมติให้สัญญาซ่�อขายม้มูลค�า 50,000 บาท และใช้เวัลา 
ในแต�ละขั�นตอนการท�างานเฉล้�ย 2 ชั�วัโมง เม่�อเปร้ยบเท้ยบ 
ผลิตภาพก�อนและหลังการใช ้ระบบต้นแบบฯ จัะพบวั�า 
การใช้งานระบบต้นแบบฯ ท�าให้ผลิตภาพเพิ�มขึ�น ร้อยละ 300

3 | กลุ ่มน�าร่องระบบ TraceThai.com ประกอบด้วัย 
กลุ�มผู้ใช้งานเป้าหมายได้แก� เกษตรกร วัิสาหกิจัชุมชน โรงส้ 
และผู้ประกอบการท้�ม้ข้าวัอินทร้ย์ท้�ผ�านการรับรองมาตรฐาน
อินทร้ย์ระดับสากล อาทิ EU Organic, USDA และ IFOAM 
หร่อมาตรฐานอินทร้ย์ของประเทศไทย (Organic Thailand) 
ซึ�งได้การรับรองจัาก CB แล้วั โดยม้กลุ�มผู้ใช้งานระยะท้� 1 
เป ็นเกษตรกร/กลุ �มเกษตรกร/ผู ้ประกอบการท้� เข ้าร �วัม 
เป็นกลุ�มน�าร�องจั�านวัน 17 ราย/กลุ�ม ภายในพ่�นท้� 8 จัังหวััด 
ได้แก� กร้นลิฟวัิ�งแคมป์ (จั.นครปฐม) บ้านสวันข้าวัขวััญ 
บจัก.  ซองเดอร ์ ไทยออร ์กานิคฟูด  (จั .  สุพรรณบุร้ ) 
ห้างหุ้นส�วันจั�ากัด เนเจัอร์ฟู ้ด โปรดักส์ แอนด์ มาร์เก็ต
ติ�ง วัิสาหกิจัชุมชนเกษตรอินทร้ย ์ขวััญทุ �งกุลา วัิสาหกิจั 
ชุมชนเกษตรอินทร้ย์ข้าวัคิดคิดทุ�งกุลา (จั.สุรินทร์)  ศูนย์ข้าวั
ชมุชนบ้านมะยาง วัสิาหกจิัชมุชนเคร่อข�ายศร้สะเกษสร้างสรรค์ 
บจัก. ไร�ทอง ออร์แกนิกส์ฟาร์ม (จั.ศร้สะเกษ) กลุ�มเคร่อ
ข�ายวิัสาหกิจัชุมชนเกษตรยั�งย่นน��าอ้อม กลุ�มวิัสาหกิจัชุมชน 
เกษตรธรรมชาติหนองยอ บจัก.ปลูกฮัก บจัก.ยโสธร ออร์แกนิค 
(จั.ยโสธร) กลุ�มวิัสาหกิจัชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวัอินทร้ย์ 
บ้านหนองไผ� กลุ �มผลิตข้าวัหอมอินทร้ย์ลาวัาเซราะตลุง 
(จั.บุร้รัมย์) วัิสาหกิจัชุมชนกลุ�มเกษตรกรปลูกข้าวัอินทร้ย์ 
สามสวัน (จั.ชยัภมู)ิ และ เครอ่ข�ายวัสิาหกจิัชมุชนเกษตรอนิทรย์้
อ�านาจัเจัริญ (จั.อ�านาจัเจัริญ)
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โค้ร์งก�ร์พัฒนั�
ร์ะบบสำ�ร์สำนัเทศเชิงลึกด้�นัเศร์ษฐกิจก�ร์ค้้� 
Trade Intelligence System: TIS

แนวคิดที่มำ/ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
ด้วัยสถานการณ์เศรษฐกจิัการค้าในปัจัจับัุนท้�มก้ารเปล้�ยนแปลง
อย�างรวัดเร็วัและม้การแข�งขันทางธุรกิจัสูง ประกอบกับ
นวััตกรรมเทคโนโลย้และข้อมูลสารสนเทศท้�เข้ามาม้บทบาท
ส�าคัญต�อพฤติกรรมผู ้บริโภคยุคใหม� รวัมถึงประยุกต์ใช ้ 
ในการยกระดับผู ้ประกอบการและการให้บริการภาครัฐ 
เพราะการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะ ข้อมูลการวัิเคราะห์
เชิงลึกอย�างรวัดเร็วัย�อมท�าให้เกิดควัามได้เปร้ยบทางธุรกิจั 
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จัึงได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจัการค้า (TIS : Trade 
Intelligence System) โดยริเริ�มโครงการพัฒนา TIS ตั�งแต�
ปี 2561 โดยด�าเนินการออกแบบระบบโครงสร้างพ่�นฐานและ
ฐานข้อมูลเพ่�อเตร้ยมการน�าเข้าข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูล 
บางส�วัน ต�อมาในปี 2562 ได้ริเริ�มน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน ์
โดยน�าร�องพัฒนาระบบก�ากับและติดตามนโยบายด้านบริหาร
จััดการสินค้าเกษตร (Agriculture Policy Dashboard) 
3 สินค้าเกษตรส�าคัญ ได้แก� ข้าวั ปาล์มน��ามัน และยางพารา

ในช�วัง 2 – 3 ปีท้�ผ�านมา สนค. มุ�งพัฒนาระบบฯ อย�างต�อเน่�อง 
โดยได้ด�าเนินการพัฒนา 3 ระบบส�าคัญ ได้แก�

1  |  ระบบบริการข้อมูลการค้าเชิงลึก (www.คิดค้า.com) 
ซึ�งเป็นช�องทางให้บริการข้อมูลการค้าเชิงลึกเพ่�อวัางแผนธุรกิจั 
เพ่�อให้ผู้ประกอบการเข้าใจัควัามเส้�ยง สามารถแสวังหาโอกาส
ทางการค้า การพัฒนาธุรกิจั สินค้าหร่อบริการให้สอดคล้องกับ
ควัามต้องการของตลาด และช�วัยให้การค้าเป็นเร่�องเข้าใจัง�าย 
ยิ�งขึ�น โดยต้องการให้ระบบเปร้ยบเสม่อนคู �คิดทางการค้า 
ผู้ประกอบและประชาชน ด้วัยการให้ข้อมูลท้�ผ�านการวัิเคราะห์

และรับรองควัามถูกต้องโดยผู้เช้�ยวัชาญ และน�าเสนออย�าง
น�าสนใจัทั�งในรูปแบบ Interactive Dashboard หร่อ 
Infographic ท้�เข้าใจัง�าย รวัมไปถึงบทวิัเคราะห์ บทควัาม 
เอกสารการศึกษา และข ้อมูล ท้� เ ก้� ยวัข ้อง กับการค ้ า 
ทั�งรายประเทศ รายสินค้า และแนวัโน้มท้�น�าสนใจัอ้กด้วัย ซึ�ง 
สนค. ได้ทดลองเปิดให้ประชาชนเข้าใช้ระบบแล้วัผ�านเว็ัปไซต์ 
www.คิดค้า.com ตั�งแต�ในช�วังงานฉลองครบรอบ 100 ปี 
กระทรวังพาณิชย์เม่�อช�วังปลายเด่อนสิงหาคม 2563 ท้�ผ�านมา 
TraceThai.com โดยเฉพาะเกษตรกรท้�ม้ศักยภาพซึ�งเป็น 
เคร่อข�ายของ ธ.ก.ส. โดยเริ�มต้นจัากข้าวัอินทร้ย์และขยายไป 
สินค้าอ่�นท้�ม้ศักยภาพและเหมาะสมต�อไป
2  |  ต่ออยอดระบบก�ากับและติดตามนโยบายด้านบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร (Agriculture Policy Dashboard) 
โดยเพิ�มเติมอ้ก 3 สินค้าเกษตรส�าคัญ ได้แก� มันส�าปะหลัง 
ข้าวัโพดเล้�ยงสัตวั์ และทุเร้ยน  โดยประกอบด้วัยข้อมูลการ
วัิเคราะห์ 6 ประเด็น ค่อ 1) ภาพรวัมสถานการณ์ด้านราคา การ
ค้า และการผลิต 2) โอกาสและควัามเส้�ยง 3) ราคาตลอดห�วัง
โซ�อุปทานของแต�ละพ่ช 4) ข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าเกษตร 
5) ข้อมลูควัามคดิเหน็ของประชาชนจัากส่�อสังคมออนไลน์ และ 
6) การคาดการณ์ราคาและเต่อนภัยเม่�อสินค้าเกษตรขาดตลาด 
หรอ่ล้นตลาด และยงัม้การปรบัปรุงข้อมลูในมติติ�างๆ ให้ม้ควัาม
สมบูรณ์ครบถ้วันมากยิ�งขึ�น
3 | ระบบก�ากับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจัการค้า 
ระดับจัังหวััด (Province Policy Dashboard) เพ่�อสร้าง 
ควัามเข้มแขง็ให้กับเศรษฐกิจัฐานรากของไทย ด้วัยการวิัเคราะห์
ข้อมูลเศรษฐกิจัการค้าจัังหวััด ใน 2 มิติ ได้แก� 1) เศรษฐกิจั 
การค้าภาพรวัม ด้วัยการติดตามช้พจัรการค้าของแต�ละจัังหวััด
ด้านต�างๆ ได้แก� ภาพรวัมเศรษฐกิจัจัังหวััด การดูแลระดับราคา 
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การยกระดับผู้ประกอบการ การให้บริการ และการด�าเนินการ
ของพาณิชย์ และ 2) เศรษฐกิจัการค้ารายประเด็น ด้วัยการ
วัิเคราะห์สถานการณ์ ศักยภาพ โอกาส และควัามเส้�ยงของ
แต�ละจัังหวััดในมิติต�างๆ ได้แก� ด้านเกษตรกรรม สินค้าโอทอป 
การค้าชายแดน และธุรกิจับริการ โดย สนค. ได้เช่�อมโยงข้อมูล
จัากหน�วัยงานท้�เก้�ยวัข้องอย�างเป็นเอกภาพและเป็นระบบ 
มากขึ�น ซึ�งเป้าหมายค่อ สามารถวิัเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจั

และการค้าในระดบัจังัหวัดัและระดับภูมภิาค วัเิคราะห์ศกัยภาพ
ธุรกิจัรายจัังหวััด สินค้าเกษตรท้�ม้ศักยภาพเพาะปลูกในเขต
นั�น พร้อมทั�งการขยายโอกาสการส�งออกของท้องถิ�น ท้�จัะช�วัย 
ส�งเสริมควัามเข้มแข็งของเศรษฐกิจัฐานรากได้

นอกจัากน้� ในปี 2564 สนค. ม้แผนในการต�อยอดระบบฯ 
เพิ�มเติมอย�างต�อเน่�อง อ้ก 3 ระบบส�าคัญ ได้แก�

กำรพัฒนำระบบติดตำม
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจ

รำยประเทศส่งออกส�ำคัญ
(Global Demand Dashboard) 

ส�าหรับส�านักงานพาณิชย์ในต�างประเทศ  
เพ่�อหาโอกาสขยายการส�งออกสนิค้าส�าคญั

ของไทย

ต่อยอดระบบก�ำกับและติดตำม
นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ 

ระดับจังหวัด
(Province Policy Dashboard) 

โดยพัฒนาระบบวิัเคราะห์ควัามต้องการ 
ในสนิค้าส�าคญั และการเพิ�มโอกาสการค้า 
ในประเทศ ด้วัยการให้ข้อมลูการวัเิคราะห์

ควัามต้องการเชิงพ่�นท้�ในเชิงลึก

กำรบริกำรข้อมูล
กำรวิเครำะห์ธุรกิจบริกำรสุขภำพ

(ธุรกิจำ Wellness) 
ในลักษณะ Interactive Dashboard 
หร่อ Infographic ท้�เข้าใจัง�าย เพิ�มเติม

ในเวั็บไซต์ www.คิดค้า.com
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ก�ร์พัฒนั�ธุร์กิจบร์ิก�ร์

แนวคิดที่มำ/ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
ธุรกิจับริการโลจัิสติกส์ถ่อเป็นภาคส�วันส�าคัญในการสนับสนุน
การเติบโตของการค้าในภาคส�วันต�าง ๆ ท�าให้เกิดการ 
ขับเคล่�อนการค้า และสร้างมูลค�าให้กับเศรษฐกิจั อย�างไรก็ตาม 
ในยุคปัจัจุับัน การแข�งขันด้านการค้าได้ปรับเปล้�ยนเข้าสู�สังคม
เศรษฐกิจัดิจัิทัล สิ�งท้�เป็นหัวัใจัส�าคัญของธุรกิจั ค่อ ข้อมูล 
การค้าเชิงลึก ดังนั�น การขับเคล่�อนองค์กรด้วัยข้อมูลการค้า 
จัึงเป็นส�วันส�าคัญในการเพิ�มศักยภาพและข้ดควัามสามารถ
ทางการค้าให้ธุรกิจัสามารถวิัเคราะห์ตลาด เห็นโอกาสและ 
รุกสู�เป้าหมายได้อย�างตรงจัุด

การพัฒนาและยกระดับภาคบริการโลจิัสติกส์ของไทยใน
ปัจัจัุบัน ต้องเผชิญกับข้อจั�ากัดและควัามท้าทายหลายประการ 
หนึ�งในปัจัจััยส�าคัญ ค่อ ข้อจ�ากัดด้านข้อมูลของภาคบริ
การโลจิสติกส์ ซึ�งม้อยู�กระจััดกระจัายหลายหน�วัยงาน ซึ�งยัง 
ขาดการจััดเก็บ รวับรวัม และน�ามาสังเคราะห์อย�างครบถ้วัน
เป็นระบบ ก�อให้เกิดควัามไม�คล�องตัวัในการน�าข้อมูลไปใช ้
ในการวัิเคราะห์ศักยภาพ และพัฒนาข้ดควัามสามารถในการ
แข�งขันของประเทศไทย รวัมทั�งส�งผลต�อภาคธุรกิจัผู้ให้บริการ
โลจัิสติกส์ต้องสูญเส้ยโอกาสทางธุรกิจัท้�ส�าคัญ และกระทบ
ต�อควัามสามารถในการตัดสินใจัจัากการขาดข้อมูลภาคธุรกิจั 

เชงิลึก สนค. ได้มองเหน็ถึงปัญหาดังกล�าวั จังึได้จััดท�าฐานข้อมลู
การค้าธรุกจิบริการโลจสิตกิส์ แสดงผลในรปูแบบ Dashboard 
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจัการค้าและสถิติการค้าธุรกิจั
บริการโลจัิสติกส์ขึ�น

แนวทำง / กระบวนกำร / กจิกรรมกำรด�ำเนินงำน
1  |  การออกแบบระบบ (Dashboard Design) ค�านึงถึง 
4 เสาหลัก คอ่ (1) ห�วังโซ�และทศิทางของอุตสาหกรรม (Industry 
Analysis) จัากบทวัิเคราะห์ต�างๆท้�ม้ในปัจัจัุบัน (2) แบบอย�าง
ท้�เป็นเลิศ (Leading Practices) ของประเทศต�าง ๆ ท้�ใช ้
ในการบริหารจััดการโลจัิสติกส์ เช�น สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ 
อินเด้ย และปานามา เป็นต้น (3) ควัามต้องการเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Needs) จัากการสัมภาษณ์ Focus group 
กับผู้ใช้งานเพ่�อขับเคล่�อนกลยุทธ์ และ (4) ศึกษาข้อมูลท้�ม้อยู� 
(Available Data) ท้�ม้ควัามพร้อมใช้งานในปัจัจัุบัน และท้�ไม�ม้
ควัามพร้อมเพ่�อวัางแผนการพัฒนาในอนาคต
2  |  การสัมภาษณ์ความต้องการใช้ข้อมูล การด�าเนินการ 
ได้รับการสนับสนุนอย�างด้ยิ�ง จัากผู้ประกอบการภาคเอกชน
และหน�วัยงานภาครัฐ ในการให้โจัทย์ส�าคัญ รวัมถึงข้อเสนอ
แนะต�างๆ ซึ�งเป็นประโยชน์ต�อการพัฒนาฐานข้อมูลฯ จัาก 
9 หน�วัยงานส�าคัญ ได้แก� สมาคมผู้รับจััดการขนส�งสินค้า
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ระหวั�างประเทศ (TIFFA) สมาคมขนส�งสินค้า และโลจัิสติกส์
ไทย (TTLA) สมาคมขนส�งสินค้าเร�งด�วันไทย (TEXCA) สหพันธ์ 
การขนส�งทางบกแห�งประเทศไทย ศูนย์ควัามเป็นเลิศด้าน 
โลจัิสติกส์ มหาวัิทยาลัยพระจัอมเกล้าธนบุร้ ส�านักงาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกิจัและสงัคมแห�งชาต ิกรมพฒันาธรุกิจัการค้า 
กรมส�งเสริมการค้าระหวั�างประเทศ และ องค์การคลังสินค้า
3  |  การเชื่อมโยงฐานข้อมูลและจัดท�า Dashboard คลัง
ข้อมูลท้�ถูกพัฒนาขึ�นมาส�าหรับโครงการ จัะคัดกรองข้อมูลท้�
ม้ควัามส�าคัญและควัามพร้อมสูง (พิจัารณาจัากควัามถ้�ในการ
จััดเก็บ รูปแบบการจััดเก็บ และรูปแบบในการเช่�อมโยงข้อมูล) 
โดยปัจัจัุบันท�าการเช่ือมข้อมูลรวมทั้ง ส้ิน 72 ตัวช้ีวัด 
จาก 14 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเสนอให้ 
ท�าการเชือ่มต่อผ่านระบบ API ในการจดัท�าฐานข้อมลูระยะที ่1 
ได้แก�  World Bank , Trademap, Armstrong & Associates, Inc,  
ธนาคารแห�งประเทศไทย, ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจั
และสงัคมแห�งชาต,ิ กระทรวังแรงงาน, กรมส�งเสรมิอุตสาหกรรม 
(กองโลจิัสตกิส์), ส�านกังานเศรษฐกจิัอตุสาหกรรม, กรมศลุกากร , 
การท�าเร่อ, ส�านักงานปลัดกระทรวังพาณิชย์, กรมการค้า 

ต�างประเทศ, กรมพัฒนาธุรกิจัการค้า และ ส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า ปัจัจัุบันข้อมูลม้การเช่�อมต�อจัาก 
API ทั�งหมด 6 แหล�ง และเช่�อมต�อจัากไฟล์เอกสาร excel  
จั�านวัน 14 แหล�ง
4  |  กิจกรรมฝึกอบรมและเผยแพร่ผลการศึกษา ม้การจััด
กจิักรรมฝึืกอบรมแนะน�าการใช้งานฐานข้อมลูฯ ให้แก�เจ้ัาหน้าท้�
กระทรวังพาณิชย์ และการจััดงานเผยแพร�ผลการศึกษาของ 
โครงการฯ ซึ�งภายในงานม้การเสวันาเร่�อง Big Data & The 
New Normal of Logistics Industry เม่�อวันัท้� 7 ตุลาคม 2563 
ณ โรงแรมอ้สตินแกรนด์ สาธร โดยม้ผู้ร�วัมงานทั�งสิ�น 121 คน 
จัากหน�วัยงานภาครัฐและเอกชนท้�เก้�ยวัข้องด้านโลจัิสติกส์

ผลส�ำเรจ็ / ผลลพัธ์ และประโยชนท์ีป่ระชำชนไดรั้บ
จัากการท�างานอย�างใกล้ชิดและบูรณาการด้านข้อมูลระหวั�าง
หน�วัยงานทั�งภาครัฐและเอกชน ปัจัจุับัน Dashboard ฐาน
ข้อมูลการค้าธุรกิจับริการโลจิัสติกส์ ภายใต้ช่�อ Logistics+  
ปัจัจัุบันได ้ เป ิดให ้ประชาชนเข ้าถึงได ้แล ้วัผ �านเวั็ปไซต ์ 
www.คิดค้า.com  สามารถบ�งช้�ข้อมูลส�าคัญ 6 ประเด็น ได้แก�

ขดีควำมสำมำรถของโลจสิติกส์
ไทยเมือ่เทียบกบัเวทีโลก 

(International Benchmarking)
Logistics Performance Index,Trading  
Across Border, ต้นทุนโลจัิสติกส์ต�อ 

GDP ระดับโลก

สภำพธุรกจิโลจสิตกิส์
ใประเทศไทย 

(Domestic Environment)
ข้อมลูผูป้ระกอบการด้านโลจัสิตกิส์ ข้อมลู
นิติบุคคลท้�ตั�งใหม�และปิดตัวัลง และ

ข้อมูลแรงงานด้านโลจัิสติกส์

ศักยภำพกำรเตบิโตของธรุกจิ
ในแต่ละพื�นทีเ่ปน็อยำ่งไร 

(Economics Growth Potential)
ข้อมูล GDP,GPP ของประเทศไทย 
ข้อมูลท้�ตั�งของ Facility ด้านโลจัิสติกส์ 
และดัชนภ้าคการผลติสนิค้าอุตสาหกรรม

โอกำสในกำรขยำยธรุกจิ
ของโลจิสตกิส์อยูท่ีไ่หน 

(International Opportunities)
ข้อมูลน�าเข ้า-ส �งออกสินค ้าของไทย 
ข้อมูลสถิติของใบส�งสินค้า และข้อมูล 

การใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

ปจัจัยในกำรก�ำหนดขีดควำม
สำมำรถของโลจิสติกส์ไทย

เปน็อย่ำงไร
(Competency)

ข้อมูลโครงสร้างต้นทุนด้านโลจิัสติกส์ 
ข้อมูลต้นทุนโลจัิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 

และข้อมูลดัชน้ท้�เก้�ยวัข้องกับต้นทุน

ควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำร
ในธุรกจิเป็นอยำ่งไร 

(Financial Benchmarking)
ข้อมูลงบการเงิน
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ก�ร์จัดทำ�แนัวท�ง
วัดม้ลค้่�เศร์ษฐกิจดิจิทัล 

แนวคิดที่มำ/ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
กระแสของเศรษฐกิจัดิจัิทัลท้�ได้น�าควัามก้าวัหน้าทางด้าน
นวััตกรรมและเทคโนโลย้มาสู �ระบบการค้า ก�อให้เกิดการ 
ปรับเปล้�ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนและรูปแบบในการ 
ท�าธรุกจิัในยคุเศรษฐกจิัใหม� ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์
การค ้า จัึงจั�าเป ็นต ้องศึกษาเศรษฐกิจัดิจิัทัลโดยเฉพาะ 
อย�างยิ�งการวััดมูลค�าเศรษฐกิจัการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) ได้อย�างม้
ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาน้�ม้วััตถุประสงค์ 3 ประการ ค่อ
1 | เพ่�อจััดท�าแนวัทางการวััดมูลค�าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ข้ามพรมแดน เพ่�อให้ภาครัฐและเอกชนไทยน�าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายของภาครัฐและวัางแผนธุรกิจั
ของภาคเอกชน
2  |  เพ่�อหาข้อมูลเชิงลึกเก้�ยวักับปัญหาและอุปสรรค ตลอดจัน
แนวัทางการวััดมูลค�าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน และ
จััดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่�อน�าไปใช้ในการวัางแผนเชิง
นโยบายของภาครัฐและวัางแผนตัดสินใจัเชิงนโยบายในการ
ประกอบธุรกจิั ตลอดจันการปรบัตวััให้เท�าทันต�อภาวัะเศรษฐกจิั
ยุคใหม�ได้อย�างด้มากยิ�งขึ�น
3  |  เพ่�อแลกเปล้�ยนควัามรู้และสร้างเคร่อข�ายข้อมูลเศรษฐกิจั
การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ระหวั�างหน�วัย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่�อประโยชน์ในการรับส�งข้อมูลท้�ม้ 
ควัามแม�นย�า สอดคล้องกับสถานการณ์

แนวทำง / กระบวนกำร / กจิกรรมกำรด�ำเนินงำน
จั้างท้�ปรึกษาท�าการศึกษาแนวัทางเศรษฐกิจัการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) 
ของประเทศไทย โดยศึกษาข้อมูลท้�เก้�ยวัข้องกับการค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จัากต�างประเทศ รวัมทั�งการจััดประชุมรับฟัง
ควัามคิดเห็น (Focus Group) กับหน�วัยงานท้�เก้�ยวัข้องทั�ง 

ภาครัฐ ภาคเอกชน หน�วัยงานวัิชาการ การส�ารวัจัจััดเก็บ
ข้อมูลการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจัากกลุ �ม 
ผู้ประกอบการส�งออก - น�าเข้าของประเทศไทย การสัมภาษณ์ 
เชิงลึกผู้ประกอบการส�งออก - น�าเข้าของประเทศไทยและ
สมาคมท้�เก้�ยวัข้อง เพ่�อน�าข้อมูลท้�ไปได้ไปออกแบบระบบ
ประมวัลผลและจััดท�าข้อมูลการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ข้ามพรมแดน และการจัดัท�าระบบน�าเสนอข้อมลูการค้าพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

ผลส�ำเรจ็ / ผลลพัธ์ และประโยชนท์ีป่ระชำชนไดรั้บ
โครงการศึกษาฯ ข ้อเสนอแนะแนวัทางการพัฒนาสถิต ิ
การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในอนาคต ดังน้�

ระยะสั้น ควัรด�าเนินการ (1) ก�าหนดหน�วัยงานท้�ท�า
หน้าท้�รวับรวัมข้อมูลเก้�ยวักับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ท�าหน้าท้� 
ประสานงานให้ม้ระบบการบันทึกข้อมูลของส�วันราชการ 
ท้�เก้�ยวัข้องกับการค้า ระหวั�างประเทศ ให้สามารถระบุมูลค�า
การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ทั�งด้านการส�งออกและการน�าเข้า 
(2) จััดให้ม้การพัฒนาวัิธ้การส�ารวัจัข้อมูลจัากภาคเอกชน 
ให้ม้ประสิทธิภาพมากขึ�น โดยก�าหนดให้ม้การลงทะเบ้ยน
ผู้น�าเข้าและส�งออกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน และ 
ระบุช �องทางการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข ้ามพรมแดน 
ให้ชัดเจัน และให้ม้การจััดท�ารายงานต�อหน�วัยงานของรัฐ 
ท้�รับผิดชอบด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งน้�จัะได้ประโยชน ์
ทั�งในด้านการส�งเสริมการค้าระหวั�างประเทศและใช้ประโยชน์
ทางด้านสถิติ ซึ�งในการส�ารวัจัข้อมูลจัากผู ้ประกอบการ 
อาจัใช้รูปแบบท้�ม้แรงจัูงใจั เช�น การสนับสนุนจัากภาครัฐ และ
การลดหย�อนภาษ้ เป็นต้น

ระยะกลาง ควัรก�าหนดให้เอกชนท้�ม้การส �งสินค ้า 
ผ�านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม�วั�าจัะเป็นการส�งทาง
ไปรษณ้ย์ หร่อผ�านการขนส�งโดยวิัธ้อ่�น ระบุมูลค�าสินค้าท้� 
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ใบปะหน้าส�าหรบัการจััดเกบ็ภาษ้ของกรมศลุกากรและบนัทกึใน
ระบบฐานข้อมูลการค้าระหวั�างประเทศ ทั�งให้มก้ารจััดท�าข้อมลู
มาอยู�ในระดบัตัวัช้�วัดั     เพ่�อแสดงแนวัโน้มการขยายตวััมากกวั�า
การมุ�งวัดัมลูค�าการค้าพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์อย�างสมบูรณ์

ระยะยาว ต้องออกกฎหมายก�าหนดให้ทุกหน�วัยงาน 
ท้� เก้� ยวัข ้องกับการค ้าในระบบพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ 
จััดให้ม้ระบบรายงานข้อมูลต�อหน�วัยงานท้�รับผิดชอบในการ
รวับรวัมข้อมูล เช�น หน�วัยงานท้�ม้การเก็บภาษ้จัากสินค้า 

ท้�ม้การค้าในระบบออนไลน์ ให้เอกชนท้�ม้การค้าผ�านระบบ
อเิล็กทรอนกิส์ ต้องขึ�นทะเบย้นการเป็นผู้ค้าต�อกระทรวังพาณชิย์ 
และส�งข้อมูลการค้าให้กับหน�วัยงานท้�ก�ากับดูแลและส�งเสริม
การค้าทาง อิเล็กทรอนิกส์ เพ่�อจััดท�ารายงานมูลค�าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมข้อมูลการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้ามพรมแดนทั�งด้านการส�งออกและการน�าเข้าให้ครบถ้วัน  
และให้ขยายไปถึงข้อมูลด้านการบริการในระยะต�อไปด้วัย



Local Economy
การปฏิิบัติิราชการด้้าน Local Economy
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ก�ร์สำร์้�งค้ว�มเข้้มแข้็ง
เศร์ษฐกิจฐ�นัร์�ก

แนวคิดที่มำ/ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์การค ้า ตระหนักถึง 
ควัามส�าคัญในการสร้างควัามเข้มแข็งให้เศรษฐกิจัฐานราก 
เพ่�อเสริมสร้างควัามเข้มแข็งให้เศรษฐกิจัไทย โดยเห็นวั�า 
ประเทศไทยจั�าเป็นจัะต้องปรับนโยบายและมุ�งไปสู�การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจัไทยโดยการปรับขยายฐานเศรษฐกิจัใน
ประเทศให้กวั้างขึ�น ให้การบริโภคภายในประเทศกลายเป็น
กลไกส�าคัญของระบบเศรษฐกิจั โดยจั�าเป็นต้องม้การยกระดับ 
ผู้ประกอบการไทยทั�งต้นน��า-กลางน��า-ปลายน��า ให้สามารถ
พัฒนาสินค้าได้ตรงตามควัามต้องการของตลาด เกิดควัาม
เก่�อกูลกันระหวั�างผู้ประกอบการภายในคลัสเตอร์ และส�งเสริม
เศรษฐกิจัในระดับชุมชน ซึ�งประกอบด้วัยวัิสาหกิจัชุมชน และ
กลุ�มผู้ประกอบการรายเล็ก ทั�งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ ให้ม้รายได้ท้�มั�นคง และสามารถปรับตัวัได้กับ
สถานการณ์ต�าง ๆ ท้�เปล้�ยนไปอย�างรวัดเร็วั ดังนั�น การก�าหนด
นโยบาย/ข้อเสนอ/มาตรการต�าง ๆ  จั�าเป็นจัะต้องให้ควัามส�าคญั
กับการสร้างควัามแข็งแกร�งให้กับเศรษฐกิจัภายในประเทศ 
เพ่�อให้สามารถพึ�งพาตัวัเองได้ อันจัะเป็นรากฐานส�าคัญท้�จัะ
ท�าให้เศรษฐกิจัระดับฐานรากม้ควัามเข้มแข็งอย�างยั�งย่น

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัึงได ้ก�าหนด 
แผนการด�าเนินการตามตัวัช้�วััดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิิบัติราชการประจั�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เร่�อง แนวัทางการสร้างควัามเข้มแข็งให้เศรษฐกิจั
ฐานราก โดยได้คดัเล่อกพ่�นท้�เป้าหมายเป็นจัังหวััดยากจันเร่�อรัง 
6 จัังหวััด ตามรายงานการวิัเคราะห์สถานการณ์ควัามยากจัน
และควัามเหล่�อมล��าในประเทศไทย ปี 2560 ของส�านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจัและสังคมแห�งชาติ ได้แก� จัังหวััด
นราธิวัาส ปัตตาน้ บุร้รัมย์ กาฬสินธุ์ ตาก และแม�ฮ�องสอน  
เพ่�อด�าเนินการ และจััดท�าข ้อเสนอแนะ แนวัทาง หร่อ

มาตรการสร้างควัามเข้มแขง็ให้เศรษฐกจิัฐานรากในพ่�นท้�ภาคใต้  
ภาคเหน่อ และภาคตะวัันออกเฉ้ยงเหน่อ น�าเสนอต�อผู้บริหาร
กระทรวังพาณิชย์

แนวทำง / กระบวนกำร / กจิกรรมกำรด�ำเนินงำน
ภาคใต้ การลงพ่�นท้�จัังหวััดนราธิวัาส และจัังหวััดปัตตาน้ 

ระหวั�างวัันท้� 11-13 ธันวัาคม 2562 เป็นรูปแบบการจััดประชุม
หาร่อร�วัมกับหน�วัยงานท้�เก้�ยวัข้องทั�งภาครัฐและเอกชน เพ่�อ 
แลกเปล้�ยนประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต�อ
การพัฒนาเศรษฐกิจัฐานรากในพ่�นท้� รวัมถึงการพบปะกลุ�ม
ผู้ประกอบการท้�เป็นวิัสาหกิจัชุมชนท้�ม้ศักยภาพ เพ่�อรับฟัง
ปัญหา อุปสรรค และประเด็นท้�ต้องการได้รับการสนับสนุนจัาก
ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า และกระทรวังพาณชิย์
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ส่บเน่�องจัาก
ม้สถานการณ์การแพร�ระบาดของโรคไวัรัสโคโรนา 2019  
หรอ่โควัดิ-19 (COVID-19) ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์
การค้า จังึได้เปล้�ยนรปูแบบกิจักรรมเป็นการจัดัท�าแบบสอบถาม
ออนไลน์ เพ่�อสอบถามหน�วัยงานท้�เก้�ยวัข้องทั�งภาครัฐ และ 
เอกชนท้�อยู�ในพ่�นท้�จังัหวััดบรุ้รมัย์ กาฬสนิธุ ์ตาก และแม�ฮ�องสอน 
ได้แก� ส�านักงานจัังหวััด ส�านักงานพาณิชย์จัังหวััด ส�านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จัังหวััด ส�านักงานเกษตรจังัหวัดั ส�านกังาน 
ท�องเท้�ยวัและก้ฬาจัังหวััด ส�านักงานพัฒนาชุมชนจัังหวััด 
ส�า นักงานอุตสาหกรรมจัังหวััด สภาเกษตรกรจัังหวััด 
สภาหอการค้าจัังหวััด สภาอุตสาหกรรมจัังหวััด สถาบัน 
การศึกษา กลุ�ม Biz Club กลุ�ม YEC กลุ�มวิัสาหกิจัชุมชน 
กลุ�มสหกรณ์ เป็นต้น ในประเด็นเร่�องแนวัทางการด�าเนินงาน 
ของหน�วัยงานในพ่�นท้�ในช�วังสถานการณ์การแพร�ระบาดของ
เช่�อไวัรัสโคโรนา 2019 หร่อโควิัด-19 (COVID-19) และ

สถานการณ์ภยัแล้ง เพ่�อเตร้ยมพร้อมรบัมอ่และปรบัตัวัต�อปัญหา 
ด้านการค้าในพ่�นท้�

การจัดประชุมรับฟ ังความคิดเห็นต ่อการจัดท�า 
รายงานแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก 
วัันท้� 21 สิงหาคม 2563 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
การค้า ได้จััดประชุมรับฟังควัามคิดเห็นต�อ (ร�าง) รายงาน 
แนวัทางการสร้างควัามเข้มแข็งใหเ้ศรษฐกิจัฐานราก เพ่�อรบัฟัง
ควัามคิดเห็นและข้อเสนอแนะจัากหน�วัยงานต�าง ๆ ในพ่�นท้� 
จัังหวััดยากจันเร่�อรังทั�ง 6 จัังหวััด ณ ห้องตร้รัตนพร ชั�น 
14 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และผ�านทาง
โปรแกรม Zoom มผู้เ้ข้าร�วัมประชมุผ�านทางโปรแกรม Zoom 
รวัม 52 คน โดยท้�ประชุมม้ควัามคิดเห็นและข้อเสนอแนะต�อ 
(ร�าง) รายงานฯ โดยสรุปเป็นแนวัทางส�าคัญในการสร้างควัาม 
เข้มแข็งให้เศรษฐกจิัฐานราก 7 ประเดน็ ได้แก�

ผลส�ำเรจ็ / ผลลัพธ ์และประโยชนท์ีป่ระชำชนได้รับ
จัากผลการด�าเนินการท้�กล�าวัมา ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า เห็นวั�า ปัจัจััยส�าคัญท้�จัะช�วัยให้เศรษฐกิจั
ฐานรากของไทยม้ควัามเข้มแข็งขึ�นได้ จัะต้องม้การยกระดับ 
ภาคการผลิตให้ม้ประสิทธิภาพด้ขึ�น มุ �งส�งเสริมภาคการค้า
และบริการอย�างทั�วัถึงตามศักยภาพของพ่�นท้� และต้องท�าให้ 
หน�วัยงานในระดับพ่�นท้�ม้การบูรณาการกันอย�างแท้จัริง 
เพ่�อให้การพัฒนาเศรษฐกิจัในพ่�นท้�เป็นไปอย�างม้เอกภาพ 

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัึงได้จััดท�าข้อเสนอ
แนวัทางการสร้างควัามเข้มแข็งให้เศรษฐกิจัฐานรากใน 3 ด้าน 
ได้แก� ด้านการผลติ ด้านการค้าและบรกิาร และด้านการบูรณาการ 
พร้อมน�าเสนอตัวัอย�างโครงการส�าคัญ (Flagship Project) 
ท้�หน�วัยงานในระดับพ่�นท้�สามารถน�าไปต�อยอดและใช้ประโยชน์
เพ่�อเป็นแนวัทางส�าหรบัการเข้ยนโครงการ/กจิักรรมเสนอขอรบั
การจััดสรรงบประมาณท้�เก้�ยวัข้องกับการยกระดับและพัฒนา
เศรษฐกจิัฐานรากในพ่�นท้�ได้ต�อไป 

กำรยกระดับ
ภำคเกษตรไทย

 

กำรส่งเสริมพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

(E-commerce)

กำรส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน
และผ่ำนแดน

กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
ในประเทศไทย

(Domestic Tourism)

กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร 
รองรับแนวโน้มต่ำง ๆ

กำรน�ำนโยบำยจำก
ต่ำงประเทศมำเปน็ต้นแบ

ในกำรแกไ้ขปญัหำควำมยำกจน

กำรบูรณำกำรงำนร่วมกัน
ของหน่วยงำนภำครัฐ
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แนวคิดที่มำ/ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
นโยบายเร�งด�วันของรฐับาลและกระทรวังพาณชิย์ ให้ควัามส�าคัญ
กบัการขบัเคล่�อนเศรษฐกจิัฐานราก ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยดึงเศรษฐกิจัระดับฐานราก สร้างเศรษฐกิจัไทยให้เติบโต 
จัึงได ้มุ � ง เน ้นให ้ช �วัยเหล่อกลุ �มเป ้าหมายประชากรท้�ม้ 
ควัามยากจัน เพ่�อแก้ไขปัญหาควัามเหล่�อมล��าทางสังคม 
ให้มร้ายได้จุันเจัอ่ครอบครวััโดยพึ�งพาตนเองและชมุชนเป็นหลกั 
ซึ�งกระทรวังพาณิชย์ม้บทบาทส�าคัญในการขับเคล่�อนเศรษฐกิจั 
ได้ด�าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจัฐานราก เช�น การแก้ไข
ราคาสินค้าเกษตร การส�งเสริมร้านธงฟ้าประชารัฐ การผลักดัน
ตลาดท้องถิ�นเช่�อมโยงการท�องเท้�ยวั การสร้างเคร่อข�ายธุรกิจั
ระดบัจังัหวัดัทั�วัประเทศ (MOC Biz Club) การสร้างมลูค�าเพิ�มให้
สนิค้าชมุชน/สนิค้า GI การพฒันาผูป้ระกอบการ OTOP เป็นต้น

การพัฒนาเศรษฐกิจัฐานราก เป็นส�วันช�วัยส�งเสริมเศรษฐกิจั
ระดับชุมชนท้องถิ�นให้ม้ควัามเข้มแข็ง โดยส�านักงานนโยบาย
และยทุธศาสตร์การค้า เลง็เหน็วั�าการด�าเนนิงานแบบบูรณาการ 
ร�วัมกันภายในหน�วัยงานสังกัดกระทรวังพาณิชย์ จัะช�วัย
สนบัสนนุและส�งเสรมินโยบายการพฒันาเศรษฐกจิัฐานรากของ
รัฐบาลให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเด้ยวักัน มุ�งสู�การพัฒนา
ท้�ยั�งย่น สนค. จัึงได้จััดท�าแบบสอบถามเก้�ยวักับการพัฒนา
เศรษฐกิจัฐานราก เพ่�อรวับรวัมข้อมูลและควัามคิดเห็นจัาก
หน�วัยงานต�าง ๆ ของกระทรวังพาณิชย์จัาก ผู้ปฏิิบัติงานตั�งแต�
ระดบัปฏิบิตักิารจันถงึระดบัอ�านวัยการทั�งในส�วันกลางและส�วัน
ภูมิภาค เพ่�อน�ามาวิัเคราะห์จััดท�านโยบายผลักดันเศรษฐกิจั
ฐานรากให้กลุ�มเป้าหมายและชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุดต�อไป 

แนวทำง / กระบวนกำร / กจิกรรมกำรด�ำเนินงำน
สอบถามผู ้ปฏิิบัติงานท้� เก้�ยวัข ้องกับเศรษฐกิจัฐานราก 
ตั�งแต�ระดับปฏิิบัติการจันถึงระดับอ�านวัยการทั�งส�วันกลาง

และส�วันภูมิภาคของกระทรวังพาณิชย์ในรูปแบบสอบถาม 
จั�านวัน 182 คน และน�ามาวัิเคราะห์ในแต�ละประเด็นท้�ส�าคัญ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินภารกิจของหน่วยงาน 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พบวั�า

ของหน�วัยงานทั�งส �วันกลางและ 
ส�วันภูมิภาคในกระทรวังพาณิชย์  

ม้การด�าเนินโครงการ/กิจักรรมท้�เก้�ยวัข้องกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจัฐานราก เช�น โครงการด้านการส�งเสริมและพัฒนา 
ตลาดผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย�อม การอบรม 
การเพิ�มมลูค�าสนิค้าการบรหิารจััดการและการตลาด ในปี 2562

39 ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
รายงานประจั�าปี 2563

ก�ร์สำำ�ร์วจข้้อม้ล
เศร์ษฐกิจฐ�นัร์�ก

95.05%

ของหน�วัยงานทั�งส �วันกลางและ 
ส�วันภูมิภาคในกระทรวังพาณิชย์  

ม้การด�าเนินโครงการ/กิจักรรมท้�เก้�ยวัข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจัฐานราก เช�น โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพ 
ผูป้ระกอบการสนิค้าเกษตรประเภทข้าวัและสนิค้าเกษตรแปรรปู
ของกลุ�มจัังหวััด กิจักรรมฝืึกอบรมตลาดออนไลน์ โครงการ 
ส�งเสริมเศรษฐกิจัชุมชนเช่�อมโยงการท�องเท้�ยวั ในปี 2563 

93.40%

เห็นวั � า โครงการ/กิจักรรมของ 
หน�วัยงานเข ้าไปช �วัย/สนับสนุน
เศรษฐกิจัฐานรากเพ้ยงพอแล้วั

43.95%

เห็นวั � า โครงการ/กิจักรรมของ 
หน�วัยงานเข ้าไปช �วัย/สนับสนุน
เศรษฐกิจัฐานรากไม�เพ้ยงพอ

56.05%



40ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
รายงานประจั�าปี 2563

ความคิดเ ห็นเกี่ ยวกับการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติมของกระทรวงพาณิชย์ พบวั�า

ด้านนโยบาย เช�น จััดท�ายุทธศาสตร์/แผนปฏิิบัติการของ
กระทรวัง โดยบูรณาการแผนงานโครงการ/งบประมาณของ
ทุกหน�วัยงานกรมของกระทรวัง ทั�งส�วันกลางและส�วันภูมิภาค 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายเด้ยวักัน เป็นต้น 

ด ้ านการตลาด  เช �น  ผลักดัน เศรษฐกิจัฐานราก
ในด้านมาตรฐานสินค้า การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ 
เพิ� มช � อ งทางการจั� าหน � าย ให ้ กั บกลุ � ม เกษตรกรและ 
สหกรณ์มากขึ�น เป็นต้น

ด้านการเงิน เช�น สนับสนุนแหล�งเงินทุนดอกเบ้�ยต��า 
ให้แก�กลุ�มผู้ประกอบการท้�ม้ศักยภาพ หร่อกลุ�มวิัสาหกิจัชุมชน
ท้�ม้การรวัมกลุ �มกันน�าเทคโนโลย้ และนวััตกรรมเข้ามาใช ้
ในการพัฒนาสินค้าและบริการ เป็นต้น และด้านการสร้าง 
องค ์ควัามรู ้  เช �น ปรับระบบควัามคิดและทัศนคติของ 
ผู ้ประกอบการให้ทันต�อการเปล้�ยนแปลงทั�งทางด้านการ
ตลาดเทคโนโลย้ นวััตกรรม และควัามรู้ด้านต�าง ๆ ท้�เป็น 
ประโยชน ์ต �อการพัฒนาสินค ้ าและบริการท้� จั� าหน � าย 
ในตลาดและชุมชน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่น ๆ จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
การพัฒนาเศรษฐกิจัฐานรากม้ควัามส�าคัญต�อการพัฒนา 
ประเทศ ดังนั�น ทุกหน�วัยงานทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ผู้ประกอบการ บูรณาการการท�างานร�วัมกันผลักดันให้ชุมชน
เกิดการรวัมตัวักัน พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้�ม้ 
ควัามโดดเด�นและเพิ�มช�องทางการจั�าหน�าย ทั�งน้� จัะส�งผลให้
เศรษฐกิจัภายในชุมชนม้ควัามเข้มแข็งด้วัยตนเองและม้ควัาม

ยั�งย่นในระยะยาวัต�อไป และควัรม้การติดตามการพัฒนา
เศรษฐกิจัฐานรากตามนโยบายท้�จััดท�าแล้วั เป็นระยะ ๆ พร้อม
กับม้แผนการบริหารจััดการนโยบายปิดช�องโหวั� ของปัญหา 
ท้�เกิดขึ�นเป็นระยะ ๆเพ่�อประโยชน์ในการพัฒนาอย�างถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเด้ยวักัน ตลอดจันการม้ระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล สถิติด้านต�าง ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจัใช้ประโยชน์ 
ในการวัางแผนใช้ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจัได้

ผลส�ำเรจ็ / ผลลพัธ์ และประโยชนท์ีป่ระชำชนไดรั้บ
จัากการด�าเนินกิจักรรมข้างต ้น ส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า เห็นวั�า การส�ารวัจัข้อมูลเป็นการรับทราบ
ข้อเท็จัจัริงจัากผู้ปฏิิบัติงานท้�เก้�ยวัข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจั
ฐานรากทั�งในส�วันกลางและส�วันภูมิภาค ท้�ได้ด�าเนินโครงการ/
กิจักรรม/งานท้�เก้�ยวัข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจัฐานรากอย�าง
ต�อเน่�อง แต�อาจัจัะยังไม�ครอบคลุมและเพ้ยงพอทั�งประเทศ 
ม้การด�าเนินการลงพ่�นท้�เฉพาะกลุ�มเป้าหมายเดิม ๆ ขาดข้อมูล
ท้�เก้�ยวัข้องกบัเศรษฐกจิัฐานรากท้�ชดัเจัน ส�านกังานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า จัึงเห็นวั�าการศึกษาจัุดแข็งของแต�ละพ่�นท้�
เพ่�อให้สามารถน�ามาต�อยอดให้การพัฒนาเศรษฐกิจัฐานราก
ของไทยได้อย�างม้ประสิทธิภาพและยั�งย่น และศึกษาวัิธ้ท้�จัะ
ช�วัยพัฒนาคนจันให้สามารถพึ�งพาตนเองได้ นอกจัากน้�ยังต้อง
ท�าการวัิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจัฐานรากเป็นราย sector  
ตามกลุ�มเป้าหมายท้�แต�ละกรมดแูลในภาพรวัมของกระทรวัง และ 
เปรย้บเทย้บควัามคาดหวังัของผูผ้ลติในชมุชน กบั ควัามต้องการ
ของตลาด และ การด�าเนินงาน/กิจักรรม/ ของรัฐบาลโดย 
หน�วัยงานต�าง ๆ วั�าม้ควัามสอดคล้องกันอย�างไร พร้อมทั�ง 
ศึกษาเศรษฐกิจัใหม�เพ่�อตอบสนองกับเศรษฐกิจัฐานราก



แนวคิดที่มำ/ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน
ในปี พ.ศ.2559 (2016) พล.อ.ประยุทธ์ จัันทร์โอชา ม้นโยบาย 
กระชับควัามสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจัการค้า การลงทุน และ 
การท�องเท้�ยวัของไทยกับกลุ�มประเทศ CLMVT ให้ใกล้ชิดกัน
มากขึ�น และมอง CLMV เป็นเสม่อนหนึ�งตลาดในประเทศไทย 
กระทรวังพาณชิย์ โดยส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  
(สนค.) จังึร�วัมกบัหน�วัยงานพนัธมติรทั�งภาครฐัและเอกชน จัดังาน 
CLMVT Forum เพ่�อเป็นเวัทห้ารอ่ร�วัมกนัระหวั�างผูน้�าระดับสูง
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควัิชาการของประเทศ ส�งเสริม 
 พัฒนาควัามสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจัการค้า การลงทุน และ
การท�องเท้�ยวั ในการก้าวัสู �ตลาดโลกและการเจัริญเติบโต 
ไปด้วัยกันอย�างทั�วัถึงและยั�งย่น รวัมทั�งเป็นเวัท้ เสริมสร้าง
บทบาทของ CLMV และไทย ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจั
ของอาเซ้ยน โดยม้การจััด CLMVT Forum มาแล้วัทั�งหมด 
3 ครั�ง ในปี 2559 2561 และ 2562

เพ่�อเป็นการต�อยอดผลลัพธ์จัากการจััดงานดังกล�าวั จัึงได้จััดท�า 
โครงการหุ ้นส�วันยุทธศาสตร์เพ่�อพัฒนาตลาดต�างประเทศ
และเศรษฐกิจัภูมิภาคใน CLMVT เพ่�อจััดท�าข้อเสนอในการ 
ผลักดันการค้าระดับภูมิภาคท้�สนับสนุนการใช้ประโยชน์จัาก
ระบบเศรษฐกิจัการค้าใหม�ของโลก ลดช�องวั�างทางเศรษฐกิจั 
เช่�อมโยงไปสู �ตลาดท้�ม้ศักยภาพ ช�วัยให้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจัตกอยู�กับผู้ประกอบการในภูมิภาค CLMVT สอดรับ
กับนโยบายของรัฐบาลท้�ให้ควัามส�าคัญกับ CLMVT ในฐานะ
ตลาดภายในประเทศ (Extended Nation) และระบบเศรษฐกจิั
และสังคมท้�เช่�อมโยงกัน รวัมถึงเป้าหมายของประชาคมโลกใน 
การลดควัามเหล่�อมล��าทั�งภายในและระหวั�างประเทศด้วัย 

อย�างไรก็ตาม ด้วัยสถานการณ์การระบาดของไวัรัสโคโรนา 2019 
สนค. จังึน�างบประมาณของโครงการดงักล�าวัมาด�าเนนิกิจักรรม
ทดแทน 2 กิจักรรม ได้แก�
1 | โครงการศึกษาวิัเคราะห์ป ัจัจััยส�าคัญในการรับม่อ
กับสถานการณ์ภัยพิบัติจัากการถอดบทเร้ยนในช�วังการ 
แพร�กระจัายโรคติดเช่�อไวัรัสโคโรนา (โควัิด-19)
2 | โครงการจััดประชุมสัมมนาทางวัิชาการ CLMVT 
the New Normal (Webinar)

แนวทำง / กระบวนกำร / กจิกรรมกำรด�ำเนินงำน
งาน CLMVT Webinar 2020 จััดขึ�นเม่�อวัันท้� 7 สิงหาคม 2563 
ณ กระทรวังพาณิชย์ ภายใต้หัวัข้อ CLMVT-the New Normal 
ม้ผู้เข้าร�วัมงานมากกวั�า 300 คน (ผู้เข้าร�วัมออนไลน์ 250 คน 
ผู้เข้าร�วัมในกระทรวังพาณิชย์ 80 คน และผู้รับชมย้อนหลัง 
ผ�านเฟสบุ๊คอ้กมากกวั�า 2,000 ครั�ง) การจััดงานม้วััตถุประสงค์
เพ่�อต�อยอดงาน CLMVT Forum (2559-2563) รักษาเครอ่ข�าย
ผู้ประกอบการ นกัวัชิาการ ภาครัฐ และเพิ�มข้ดควัามสามารถใน
การรบัมอ่กบัภยัพบิตัใินระดบัอนภุมูภิาคผ�านการแบ�งปันข้อมลู
และประสบการณ์จัากผู้เช้�ยวัชาญจัากทั�งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคมจัากประเทศกลุ�ม CLMVT รวัมทั�งเพ่�อเป็นส�วัน
หนึ�งของกิจักรรมฉลองครบรอบ 100 ปี วัันคล้ายวัันสถาปนา
กระทรวังพาณิชย์
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ก�ร์ดำ�เนัินัง�นั
ด้�นัค้ว�มร์่วมมือในักร์อบ CLMVT 
โค้รงการจัดประชุมืสัมืมืนาทางวิชาการ
CLMVT- the New Normal (Webinar)
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ผลส�ำเรจ็ / ผลลัพธ ์และประโยชนท์ีป่ระชำชนได้รับ
ท้�ประชุมเห็นชอบประเด็นผลักดันร�วัมกันใน 5 ประเด็น ดังน้�

การปรับโครงสร้างห�วังโซ�อุปทาน
การผลิตให้หลากหลาย

เทคโนโลย้เป็นกุญแจัส�าคัญในการ
เพิ�มควัามทนทานให้กับอุตสาหกรรม
การผลิตอย�างยั�งย่น 

การเพิ�มควัามเช่�อมโยงในภูมิภาค
(connectivity)

การเสริมสร้างควัามสามารถ
ในการแข�งขัน

การสร้างควัามเช่�อมั�นและควัามไวั้ใจั
ระหวั�างรัฐ ผู้ผลิตและผู้บริโภคในสังคม

นอกจัากน้�ผลงานสัมมนาเสนอให้พิจัารณาด�าเนินโครงการ
ต�อเน่�องจั�านวัน 4 โครงการ เพ่�อเพิ�มข้ดควัามสามารถ 
ในการรับม่อกับภัยพิบัติในระดับอนุภูมิภาค ตามบทบาทของ
กระทรวังพาณิชย์ ดังน้�
1  |  การจััดฝึืกอบรมการใช้ส่�อสงัคมออนไลน์ ให้แก�บคุลากรภาค
รัฐใน CLMVT ตามภารกจิัของฝ่ืายประชาสัมพันธ์ของหน�วัยงาน
ในสังกัดกระทรวังพาณิชย์ 
2 | การพฒันาควัามเช่�อมโยงการขนส�งคมนาคมทางบกในภมูภิาค 
CLMVT ตามภารกิจัของกรมเจัรจัาการค้าระหวั�างประเทศ
3 | พัฒนากฎระเบ้ยบท้�ส�งเสริมและสนับสนุนการประกอบ 
ธุรกิจัในรูปแบบดิจิัทัลตามภารกิจัของกรมพัฒนาธุรกิจัการค้า
และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม� 
4 | ส�งเสริมองค์ควัามรู้ด้านดิจัิทัลและเทคโนโลย้เพ่�อพัฒนา
ทกัษะของผูป้ระกอบการและแรงงานตามภารกจิัของกรมพฒันา
ธุรกิจัการค้าและสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม� 



บทค้ว�ม
บทวิเค้ร์�ะห์
บทความ บทวิเคราะห์ ด้้านเศรษฐกิจำการค้า
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แนัวโนั้มผู้ลกร์ะทบ
จ�กบร์ิบทโลกยุค้ใหม่ต่อภ�ค้บร์ิก�ร์ไทย

ภายใต้บริบทโลกยุคใหม�ในช�วังระยะเวัลา 2-3 ปีท้�ผ�านมา 
เกิดการเปล้�ยนแปลงและควัามท้าทายทางเศรษฐกิจัใหม� ๆ 
ท้�ม้ควัามซับซ้อนอย�างมากทั�งจัากภายในและภายนอกประเทศ 
ซึ�งเป็นผลมาจัากควัามเปล้�ยนแปลง Mega Trends ท้�ส�งผล 
กระทบต�อเศรษฐกจิัทั�วัโลก ได้แก� (1) การเปล้�ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู�สังคมสงูวัยั (2) การเปล้�ยนแปลงทางภมิูรฐัศาสตร์
และกฎเกณฑ์การค้า (Geopolitics) (3) ควัามก้าวัหน้า
ทางเทคโนโลย้ (4) การเปล้�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
ปัจัจััยเดิมท้�เป็นกระแสระยะยาวัเหล�าน้�ผนวักกับปัจัจััยล�าสุด 
ค่อ (5) โรคอุบัติใหม� จัากการแพร�ระบาดของไวัรัสโควัิด-19 

ก�อให้เกิดผลกระทบอย�างฉับพลัน รุนแรง และก�อให้เกิด 
ผลกระทบในวังกวั้างในทุกภาคส�วัน ทั�งน้� ในส�วันประเทศไทย
คาดวั�าได้ผ�านช�วังวัิกฤติสูงสุดของการระบาดของโควัิด-19 
มาแล้วั อย�างไรก็ด้ ด้วัยการระบาดท้�ยังอยู�อย�างต�อเน่�องใน
บางประเทศท�าให้เศรษฐกิจัไทยซึ�งเดิมต้องพึ�งพาต�างชาติ 
ทั�งในด้านการส�งออกและการท�องเท้�ยวัยังไม�สามารถฟื้นตัวั 
กลับมาได้ในช�วังเวัลาอันใกล้น้� ซึ�งภาคบริการซึ�งเป็นก�าลัง 
ขับ เคล่� อน เศรษฐกิ จั ไทยส� าคัญก็ ได ้ รั บผลกระทบใน 
หลายสาขาเช�นกัน โดยม้รายละเอ้ยดการติดตามสถานการณ์
เศรษฐกิจัภาคบริการต�าง ๆ ได้ดังน้�

1  |  สถำนกำรณ์ธุรกิจบริกำร
 1.1 จัากข้อมูลส�านักงานสภาพัฒนาการเพ่�อเศรษฐกิจั
และสังคมแห�งชาติ เม่�อวัันท้� 17 สิงหาคม 2563 ได้เผยแพร�
ตัวัเลขการปรับประมาณการการขยายตัวัการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวัลรวัมในประเทศไทย (GDP) ของปี 2563 วั�า 
จัะติดลบทั�งปีท้�ร ้อยละ -7.5 โดย GDP ในช�วังครึ�งปีแรก
ของปี 2563 (ซึ�งเป็นช�วังท้�สถานการณ์โควิัด-19 ม้การแพร�
ระบาดสูงท้�สุด) ติดลบร้อยละ -6.9 เม่�อเท้ยบช�วังเด้ยวักันของ 
ปีก�อน (Y0Y)  โดยภาคอตุสาหกรรมตดิลบมากท้�สดุร้อยละ -7.8 
และภาคเกษตรตดิลบร้อยละ – 6.7 ทั�งน้� ภาคบรกิารซึง่เคยเป็น
ส่วนส�าคัญท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจ1 ในภาพรวมติดลบมากถึง 
ร้อยละ -6.5 ซึง่ได้รับผลกระทบมากทีส่ดุในสาขาทีพั่กแรมและ
ร้านอาหาร ติดลบร้อยละ -36.2 การขนส่งและสถานที่เก็บ
สนิค้าร้อยละ -21.7 ศลิปะ ความบนัเทงิและนนัทนาการ -17.8 
และการบริหารและการสนับสนุน -15.4

1 ในครึ�งแรกของปี 2563  GDP ภาคบริการของไทย คิดเป็นสัดส�วันร้อยละ 61 ภาคเกษตรร้อยละ 8 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 31
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อัตรำกำรขยำยตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมูลค่ำที่แท้จริงด้ำนกำรผลิต ปี 2562
เท้ยบกับช�วังครึ�งปีแรกของปี 2563

 1.2 สถานการณ์การจั้างงาน
หากพิจัารณาภาวัะการท�างานของประชากรแยกตามสาขาธุ
รกิจับริการต�าง ๆ ตั�งแต�ไตรมาส 1 ปี2562 ถึงไตรมาส 2 ปี 
2563  พบวั�าในใตรมาสท้� 2 ของปี 2563 ภาคบริการเก่อบ 
ทุกสาขาม้จั�านวันแรงงานท้�ลดลงจัากไตรมาสก�อน โดยเฉพ
าะอย�างยิ�งสาขากิจักรรมขององค์การระหวั�างประเทศท้�ม้ 
แนวัโน้มม้อัตราการเปล้�ยนแปลงภาวัะการท�างานลดลง 
ร้อยละ 90 ลดลงอย�างต�อเน่�องตั�งแต�ไตรมาส 4 ของปี 2562 
(อย�างไรก็ด้ กิจักรรมน้�ม้การจั้างงานเป็นสัดส�วันเพ้ยงร้อยละ 
0.001-0.003 ในกลุ�มภาคบริการ) ส�วันภาคบริการด้านอ่�น ๆ  ท้�ม้ 
การท�างานของประชากรลดลงอย�างมาก ได้แก� ด้านศิลปะ 

ควัามบันเ ทิง  และนันทนาการลดลงร ้อยละ -16 .26 
การจั้างงานในครัวัเร่อนส�วันบุคคล ลดลงร้อยละ -12.54 และ 
การบริหารและการบริการสนับสนุน ลดลงร้อยละ -11.71 
สอดคล้องตามการใช ้มาตรการเวั ้นระยะห�างทางสังคม 
ในช�วังดังกล�าวั ทั�งน้�จั�านวันแรงงานในสามสาขาข้างต้น 
คิดเป็นร้อยละ 5-6 ของกลุ�มภาคบริการ (*ยกเวั้นสาขา 
ข้อมูลข �าวัสารและการส่�อสารและการบริหารราชการท้�
ม้การจั้างงานเพิ�มขึ�นจัากไตรมาสก�อนร้อยละ 3.59 และ 
ร ้อยละ 0.65) ทั�งน้� ยังไม�พบสัญญาณการเปล้�ยนแปลง 
การจั้างงานอย�างรุนแรงมากนักในช�วังน้� 

ท้�มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจัและสังคมแห�งชาติ

ท้�มา: ธนาคารแห�งประเทศไทย, ภาวัะการท�างานของประชากร จั�าแนกตามประเภทธุรกิจั

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงภำวะกำรท�ำงำนภำคบริกำร ในช่วงปี 2562 - 2563 ไตรมำส 2

สำขำภำคบริกำร ∆%Q2/2563

ข้อมูลข�าวัสารและการส่�อสาร 3.59

การบริหารราชการ 0.65

การขายส�ง และการขายปล้ก -2.43

การขนส�ง และสถานท้�เก็บสินค้า -2.45

กิจักรรมบริการด้านอ่�น ๆ -2.68

โรงแรม และการบริการด้านอาหาร -4.23

การก�อสร้าง -4.97

วัิชาช้พ วัิทยาศาสตร์ และเทคนิค -5.51

สำขำภำคบริกำร ∆%Q2/2563

การศึกษา -6.48

การเงินและการประกันภัย -6.7

สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ -6.76

อสังหาริมทรัพย์ -9.67

การบริหารและการบริการสนับสนุน -11.71

การจ้ัางงานในครัวัเร่อนส�วันบุคคล -12.54

ศิลปะ ควัามบันเทิง และนันทนาการ -16.26

กิจักรรมขององค์การระหวั�างประเทศ -90.05
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 นอกจัากน้� สถานการณ์ภาพรวัมด้านแรงงานในช�วัง 
ครึ�งปีหลังของปี 2563 เสม่อนม้สัญญาณท้�ด้ขึ�น จัากการท้�ม้
จั�านวันต�าแหน�งวั�างและการบรรจัุงานท้�เพิ�มมากขึ�น ขณะท้�ม้
ผู้สมัครงานใหม�ลดลง และม้จั�านวันน้อยกวั�าต�าแหน�งท้�เปิดรับ 
 อย�างไรก็ด้ จัากการประเมินของสถาบันวัิจััยกรุงศร้ 
พบวั�าม้ควัามเส้�ยงในการท้�จัะม้การลดการจั้างแรงงานในระบบ
ในกลุ�มธุรกิจัท้�เปราะบางและขาดสภาพคล�อง ราวั 11.8 ล้าน
คน หร่อคิดเป็นร้อยละ 33.2 อาทิ ในกลุ�มภาคเกษตร 4 ล้านคน 
ค้าปล้ก 1.4 ล้านคน และ 1 ล้านคนในกลุ�มร้านอาหาร

 1.3 สถานการณ์การเปิด-ปิดกจิัการของธรุกจิัภาคบรกิาร 
จัากสถิติการจััดตั�งธรุกจิัใหม�และการเลิกประกอบกิจัการ เฉพาะ 
ในกลุ�มธุรกิจับริการ (รหัส TSIC 2 หลัก) ตั�งแต�เด่อนมกราคม
ถึงสิงหาคม 2563 พบวั�าการจััดตั�งธุรกิจัใหม�ม้แนวัโน้มท้�ลดลง 
โดยเฉพาะการชะลอการเปิดกจิัการในช�วังเมษายนถงึพฤษภาคม 
2563 ท้�ม้การระบาดของโควัิด-19 สูง ขณะท้�การเลิกประกอบ
กิจัการม้ทิศทางท้�เพิ�มขึ�นจัากช�วังต้นปีน้�

 การจัดต้ังธุรกิจใหม่ จั�านวันรวัม 39,192 ราย โดย 
3 อันดับแรก ได้แก� ธุรกิจขายส่งขายปลีก ม้การเปิดกิจัการ 
มากท้�สุด (สัดส�วันร้อยละ 40.59) โดยส�วันใหญ�เป็นการค้า
ปล้กค้าส�งสินค้าทั�วัไป การขายส�งเคร่�องจัักร การขายปล้กทาง
อนิเตอร์เนต็ การขายส�งสนิค้าเภสชัภณัฑ์ และการขายปล้กขายส�ง
เคร่�องส�าอาง รองลงมาค่อ ธรุกจิก่อสร้าง (สดัส�วันร้อยละ 15.81)  
ในกลุ�มการก�อสร้างอาคารท้�มิใช�ท้�พักอาศัย และกิจกรรมทาง 
วิทยาศาสตร์ฯ (สัดส�วันร้อยละ 9.99) ในกลุ�มการให้ค�าปรึกษา 
การท�าบัญช้/ภาษ้ และบริษัทกฎหมาย

 การเลิกประกอบกิจการ จั�านวันรวัม 7,732 ราย  
โดย 3 อันดับแรกยังคงเป็นกลุ�มเด้ยวักันกับกลุ�มท้�ม้การจััดตั�ง
ธุรกิจัใหม�สูง ได้แก� ธุรกิจขายส่งสินค้าทั่วไป ขายส�งเคร่�องจัักร 
และขายส�งเคร่�องส�าอาง รองลงมาค่อ ธุรกิจก่อสร้าง กลุ�มการ
ก�อสร้างอาคารท้�มใิช�ท้�พักอาศัย และกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ฯ 
ในกลุ�มการให้ค�าปรึกษา

 ทั�งน้� ธุรกิจับริการส�าคัญกลุ�มการท�องเท้�ยวัและการ 
เดินทาง ท้�หลายฝื่ายประเมินวั�าจัะได้รับผลกระทบสูงจัาก 
โควัิด-19 กลับพบวั�ายังม้การจััดตั�งกิจัการในกลุ�มภัตตาคาร
และร้านอาหารมากถึง 1,098 ราย และโรงแรม ร้สอร์ท และ 
ห้องชุด 385 ราย ส�วันกลุ�มการขนส�งยังม้การเปิดกิจัการ 
ในกลุ�มการขนส�งและขนถ�ายสินค้า และการขนส�งทางถนน 
รวัม 1,645 ราย ขณะท้�ม้การเลิกกิจัการในกลุ�มภัตตาคารและ
ร้านอาหารไม�มากนัก จั�านวัน 258 ราย โรงแรม ร้สอร์ท และ
ห้องชุด 94 ราย ส�วันกลุ�มการขนส�ง ได้แก� การขนส�งและขน
ถ�ายสินค้า 127 ราย การขนส�งสินค้าทางถนน 68 ราย ตัวัแทน
ด�าเนินพิธ้การศุลกากร 37 ราย การขนส�งผู้โดยสารทางบก 
และรถประจั�าทาง รวัม 48 ราย ซึ�งถ่อวั�ายังไม�สะท้อนควัาม 
เส้ยหายมากในระยะน้�

ท้�มา: ธนาคารแห�งประเทศไทย, สถานการณ์ด้านแรงงาน

สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน ในปี 2563 (จั�านวันคน)
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จ�ำนวนกำรจัดตั�งธุรกิจใหม่และกำรเลิกประกอบกิจกำรของธุรกิจบริกำร เดือนมกรำคม - สิงหำคม 2563
(แบ�งประเภทตามรหัส TSIC 2 หลัก)

ท้�มา: กรมพัฒนาธุรกิจัการค้า

ท้�มา: กรมพัฒนาธุรกิจัการค้า



48ส�ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
รายงานประจั�าปี 2563

 1.4 ดุลการช�าระเงินด้านบริการ
 ดุลการช�าระเงินในไตรมาสท้� 2 ของปี 2563 ติดลบ 
133,499.72 ล้านบาท (จัากเดิมท้�ได้ดุล 241,482.95 ล้านบาท 
ในไตรมาส 1/2562) เน่�องจัากปัจัจััยหลักด้านการท�องเท้�ยวั
ในส�วันการเดินทางส�วันตัวัท้�ลดลงต�อเน่�องอย�างรุนแรงตั�งแต�
ไตรมาสท้� 4 ของปี 2562 เป็นต้นมา (ทั�งในส�วันบริการรับ
และบริการจั�าย) ได้ดุลเพ้ยง 23,458.37 ล้านบาท (จัากเดิมท้� 
ได้ดุล 418,727.55 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562) และค�าขนส�ง
ในหมวัดค�าโดยสารเดนิทางท้�ลดลง ได้ดลุเพ้ยง 4,993.68 ล้านบาท 
(จัากเดิมท้�ได้ดุล 20,654.05 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562) 
ทั� ง น้�  ท้�ผ � านมาดุลการช�าระเงินในเก่อบทุกหมวัดของ 
ภาคบริการจัะติดลบอยู�แล้วั ยกเวั้นในส�วันการท�องเท้�ยวัและ
ค�าโดยสารเดินทาง ซึ�งเป็นตัวัหลักท้�ช�วัยพยุงให้ดุลการช�าระเงิน 
ท้�ผ�านมาให้เป็นบวัก
 อย�างไรก็ด้ ในช�วังไตรมาส 2/2563 ดุลการช�าระเงิน 
ม้ทิศทางเป็นบวักมากขึ�นในส�วันค�าขนส�งในส�วันค�าระวัางสินค้า 
ท้�ดุลการช�าระเงินติดลบน้อยลงเป็น –84,788.72 ล้านบาท 
(จัากเดิมกวั�าแสนล้านบาท) และค�าบริการทรัพย์สินทางปัญญา  

ดุลการช�าระเงินติดลบน้อยลงเป็น -32,912.65 ล้านบาท 
(จัากเดิมกวั�า 3-4 หม่�นล้านบาท) ซึ�งเกิดจัากดุลรายจั�ายท้�ลดลง 
เน่�องจัากการค้าระหวั�างประเทศท้�ชะลอตัวัลงในช�วังท้�ผ�านมา 

ดุลกำรช�ำระเงินด้ำนบริกำร
ในช่วงปี 2562 - 2563 ไตรมำส 2

ท้�มา: ธนาคารแห�งประเทศไทย, ดุลการช�าระเงิน

2  |   ควำมเกี่ยวเนื่องของธุรกิจบริกำร
        กับบริกำรสำขำต่ำง ๆ 
     การให้บริการในธุรกิจับริการสาขาต�าง ๆ ม้การพึ�งพา 
ธุรกิจับริการต้นน��าท้�แตกต�างกัน โดยส�วันใหญ� (ยกเวั้นธุรกิจั 
ก�อสร้าง) จัะม้การพึ�งพากันในกลุ �มธุรกิจับริการด้วัยกันสูง 
ธุรกิจับริการท้� เป ็นต้นน��าส�าคัญให้แก�กลุ �มบริการต�าง ๆ 
3 อันดับแรกในภาพรวัม ได้แก� การบริการทางด้านธุรกิจั 
สถาบนัการเงนิ และการส่�อสาร เป็นต้น ซึ�งหมายควัามวั�าหาก 
ธุรกิจับริการสาขาใดสาขาหนึ�งท้�ได้รับผลกระทบแล้วั จัะม้ 
ควัามเช่�อมโยงไปถึงธุรกิจัต้นน��าสาขาต�าง ๆ ด้วัย
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ธุรกิจบริกำร
ธุรกิจต้นน��ำของธุรกิจบริกำรสำขำต่ำง ๆ

อันด้ับ 1 อันด้ับ 2 อันด้ับ 3 อันด้ับ 4 อันด้ับ 5

F

การก่อสร้างที่อยู่อาศัย (138) 
การผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกร้ต (9.4%) 
103

การผลิตผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้า (8.9%)
106

การผลิตซ้เมนต์ 
(8.7%) 102

การผลิตผลิตภัณฑ์
จัากดินท้�ใช้กับงาน
ก�อสร้าง (6.2%)  101

การผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะ  (5.8%) 110

การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่
ที่อยู่อาศัย (139) 

การผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกร้ต (11%) 103

การผลิตซ้เมนต์ 
(9.2%) 102

การผลิตผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้า (8.3%) 
106

การผลิตผลิตภัณฑ์
จัากดินท้�ใช้กับงาน
ก�อสร้าง (6.9%)  101

การผลิตเคร่�องม่อ
เคร่�องใช้ไฟฟ้าอ่�นๆ 
(6%) 122

ค้าส่ง (145)
สถาบันการเงิน

(32.8%) 160

การไฟฟ้า (9.27%) 

135

การบริการทางด้าน

ธุรกิจั (6%) 164

การบริการทางด้าน

ธุรกิจั (6%) 164

สถานท้�เก็บสินค้า

และการเก็บสินค้า 

(5.4%) 158

ค้าปลีก (146)

การไฟฟ้า
(21.2%)  135

สถาบันการเงิน
(15%) 160

การผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติก (10.9%) 
098

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั (6.8%) 164

บริการไปรษณ้ย์
โทรเลข โทรศัพท์  
และการส่�อสาร
(5.1%) 159

H

การขนส่ง-บริการเกี่ยวเนื่อง
กับการขนส่ง (157) 

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั (21.2%) 164

การขนส�งทางอากาศ 
(12.7%) 156

บริการเก้�ยวัเน่�องกับ
การขนส�ง (11.1%) 
157

โรงกลั�นน��ามัน
ปิโตรเล้ยม (8.4%) 
093

โรงแรมและท้�พักอ่�นๆ 
(7.5%) 148

สถานที่เก็บสินค้าและ
การเก็บสินค้า (158) 

การไฟฟ้า  
(40.2%) 135

กิจักรรมท้�ไม�สามารถ
จั�าแนกการผลิตได้  
(9.5%) 180

การให้บริการเสริม
การขนส�งทางบก 
(8.4 %) 152

สถาบันการเงิน  
(5.1%) 160

การซ�อมแซมยาน
พาหนะทุกชนิด  
(4.6%)  127

I

ภัติติาคารและร้านขาย
เครื่องด้ื่ม (147) 

โรงฆ�าสัตวั์
(14.5%) 042

การผลิตเบ้ยร์ 
(12%) 063

การท�าไร�ผัก 
(6%) 007

การค้าปล้ก  
(5.6%) 146

การค้าส�ง  
(5.4%) 145

โรงแรมและที่พักอื่น ๆ (148) การไฟฟ้า 
(27.8%) 135

สถาบันการเงิน  
(5.2%) 160

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั (5.1%) 164

การท�าสวันผลไม้  
(4.1%) 008

การค้าปล้ก
 (4%) 146

J

ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร
(บริการไปรษณีย์ โทรเลข 
โทรศัพท์ และการส่ือสาร)
(159) 

บริการไปรษณ้ย์ 
โทรเลข โทรศัพท์ 
และการส่�อสาร
(44%) 159

สถาบันการเงิน  
(15.6%) 160

การไฟฟ้า 
(10.1%) 135

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั (9.9%) 164

การขนส�งทางอากาศ  
(4.1%) 156

K

สถาบันการเงิน (160) 

สถาบันการเงิน  
(36.1%) 160

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั
(11.8%) 164

บริการไปรษณ้ย์ 
โทรเลข โทรศัพท์ 
และการส่�อสาร
(7.5%) 159

บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์  
(6.5%) 163

การไฟฟ้า 
(5.4%) 135

การประกันชีวิติ (161) 

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั (13.3%) 164

กิจักรรมท้�ไม�สามารถ
จั�าแนกการผลิตได้ 
(10.8%) 180

สถาบันการเงิน  
(8.1%) 160

บริการทางการแพทย์
และบริการทาง
อนามัยอ่�นๆ
(7.4%) 169

การไฟฟ้า
(6.5%) 135

การประกันวินาศ (162) 
กิจักรรมท้�ไม�สามารถ
จั�าแนกการผลิตได้ 
(14.8%) 180

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั (13.4%) 164

บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์  
(12.2%) 163

สถาบันการเงิน  
(12.1%) 160

สถาบันวัิจััย 
(7.3%)  168
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ธุรกิจบริกำร
ธุรกิจต้นน��ำของธุรกิจบริกำรสำขำต่ำง ๆ

อันด้ับ 1 อันด้ับ 2 อันด้ับ 3 อันด้ับ 4 อันด้ับ 5

L กิจำกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ (163) 

สถาบันการเงิน  
(37.1%) 160

การไฟฟ้า  (23.9%) 
135

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั (16.9%) 164

กจิักรรมท้�ไม�สามารถ
จั�าแนกการผลติได้ 
(2.8%) 180

บริการสุขาภิบาลและ
บริการท้�คล้ายคลึงกัน 
(2.2%) 166

M

สถาบันวิจำัย (168) 

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั (13.1%) 164

บริการไปรษณ้ย์ 
โทรเลข โทรศัพท์ 
และการส่�อสาร  
(9.4%) 159

การผลิตเคร่�อง
ม่อและอุปกรณ์
วัิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ (7.9%) 129

สถาบนัวัจิัยั (7.7%)  
168

การไฟฟ้า  (7.2%) 
135

สถาบันธุรกิจำ สมาคมอาชีพ 
และสมาคมกรรมกร (170) 

การบริการทางด้าน

ธุรกิจั (21%) 164

โรงกลั�นน��ามัน

ปิโตรเล้ยม (9.5%) 

093

การผลิตเคร่�องม่อ

เคร่�องใช้ในส�านักงาน

และในครัวัเร่อน 

(9.4%) 116

การไฟฟ้า  (8.7%) 

135

ภัตตาคารและร้าน

ขายเคร่�องด่�ม (6.6%) 

147

N
กิจำกรรมบริหารและบริการ
สนับสนุน-การบริการทาง
ด้้านธุรกิจำ (164) 

วัิทยุ โทรทัศน์ และ
บริการท้�เก้�ยวัข้อ
งอ่�นๆ  (22.7%) 174

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั (15.1%) 164

การพิมพ์ การพิมพ์
โฆษณา (11.4%) 
083

บริการไปรษณ้ย์ 
โทรเลข โทรศัพท์ 
และการส่�อสาร  
(7.2%) 159

โรงกลั�นน��ามัน
ปิโตรเล้ยม  (5.6%) 
093

P การศึกษา (167) 
การผลิตเย่�อกระดาษ
และกระดาษชนิด
ต�างๆ  (10.4%)  081

การไฟฟ้า  (10.2%)  
135

การผลิตเคร่�องม่อ
เคร่�องใช้ในส�านักงาน  
(8%)  116

โรงกลั�นน��ามัน
ปิโตรเล้ยม  (7%) 
093

การค้าส�ง  (6.8%)  
145

Q

บริการทางการแพทย์และ
บริการทางอนามัยอื่นๆ (169) 

การผลิตยารักษาโรค  
(33.4%) 088

การค้าปล้ก (11.2%) 
146

การค้าส�ง  (10.5%) 
145

การผลิตเคร่�อง
ม่อและอุปกรณ์
วัิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ (8.4%) 129

การไฟฟ้า  (7.1%)  
135

กิจำกรรมด้้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์ - บริการชุม
ชนอื่นๆ (171) 

โรงกลั�นน��ามัน
ปิโตรเล้ยม  (21.4%) 
093

การไฟฟ้า  (14.5%)  
135

การก�อสร้างอาคาร
ท้�ไม�ใช�ท้�อยู�อาศัย  
(9.5%) 139

โรงส้ข้าวั  (9.3%) 
049

การซ�อมแซมยาน
พาหนะทุกชนิด 
(4.5%) 127

R ศิลปะ ความบันเทิงและ
นันทนาการ (176) 

การผลิตเคร่�องดนตร้
และเคร่�องก้ฬา  
(18.6%)  133

สถาบันการเงิน  
(5.2%) 160

การบริการทางด้าน
ธุรกิจั (5.1%) 164

การท�าสวันผลไม้  
(4.1%) 008

การค้าปล้ก
 (4%) 146

ท้�มา: ตาราง Input-Output Table 2015 โดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจัและสังคมแห�งชาติ
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3   |   ควำมต้ำนทำนต่อวิกฤตของแต่ละธุรกิจบริกำร
         SCB EIC ได้ประเมินแนวัโน้มการฟื้นตัวัรายภาคธุรกิจัโดยใช้ 3 หลักเกณฑ์ ได้แก�

เกณฑ์ท้� 1 ภาวัะก�อนวัิกฤต
             (Initial Conditions) โดยพิจัารณาจัาก

- คุณภาพสินเชื่อ (NPL และ SM) พบวั�าธุรกิจับริการม้ 
อัตราหน้�เส้ยต�อสินเช่�อธุรกิจัรวัมมากท้�สุด ได้แก� ร้านอาหาร 
11.7% ก�อสร้าง 11.0%  ค้าส�ง-ปล้ก grocery 10.4%  
โรงแรม 9.9% ค้าส�ง-ปล้ก non grocery 9.1% ขนส�ง 8.5% 
อสังหาฯ 7.1% ส่�อสาร 1.7% และสุขภาพ 1.2% ตามล�าดับ

- ยอดการปิดกิจการในเด่อนพฤษภาคม 2563 ซึ�งพบ 
การปิดกิจัการเพิ�มขึ�น 3 อันดับแรกในกลุ�มร้านอาหาร 38.8%  
ส่�อสาร 18.7% และโรงแรม 18.0%

- สภาพคล่องของกิจการ โดยค�านวัณจัากระยะเวัลา
กันชนทางการเงิน (Cash buffer days) ซึ�งพบวั�ามากกวั�าครึ�ง
ของจั�านวันธุรกิจัม้จั�านวันกันชนทางการเงินน้อยกวั�า 90 วััน 
ซึ�งหากจัะสามารถพยุงกิจัการไปได้เพ้ยง 3 เด่อน ทั�งน้� จั�านวัน
บริษัทราวัร้อยละ 40 ในกลุ�มโรงแรมและร้านอาหาร ม้กันชนฯ 
น้อยกวั�า 30 วััน

เกณฑ์ท้� 2 ระดับผลกระทบจัากโควัิด-19 
             (Degree of impacts) 
โดยเท้ยบกบัระดับรายได้ก�อนเกดิวิักฤต แบ�งเป็นรายได้หดตวััใน
ช�วังน้อยกวั�า 10% , 10-20%, มากกวั�า 20% เทย้บกบัเกณฑ์ท้� 3

เกณฑ์ท้� 3 ควัามรวัดเร็วัในการฟื้นตัวัของแต�ละภาคธุรกิจั 
             (Speed of recovery) 
จัากการประเมนิพบวั�าธรุกิจับริการท้�เก้�ยวัข้องกบัการท�องเท้�ยวั 
อาทิ สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร อสังหาฯ จัะได้รับผล 
กระทบมากท้�สุด รายได้หดตัวัสูงและม้ระยะเวัลาการฟื้นตัวั 
อย�างช้าๆ แต�ปี 2565 เป็นต้นไป ธุรกิจัท้�ได้รับผลกระทบใน 
ระดับรองลงมาค่อส�วันท้�เก้�ยวัข้องกับภาคการบริโภค อาทิ 
การขนส�งทางทะเล ค้าปลก้-ส�ง non grocery อสงัหาฯ ซึ�งคาดวั�า 
จัะฟื้นตัวัได้ตั�งแต�ครึ�งปีหลังของปี 2564 ส�วันธุรกิจัท้�ได้รับ 
ผลกระทบไม�มาก ได้แก� การขนส�งทางบก การแพทย์ ค้าปลก้-ส�ง 
grocery เป็นต้น ซึ�งค�อย ๆ ฟื้นตัวัได้ตั�งแต�ช�วังต้นปี 2564

เกณฑ์์ท่ี 1

ภาวะก่อนวิกฤติ
(Initial Conditions)

เกณฑ์์ท่ี 2

ระดั้บผลกระทบจำากโควิด้-19
(Degree of impacts)

 

เกณฑ์์ท่ี 3

ความรวด้เร็วในการฟื้้� นตัิว
ของแต่ิละภาคธุรกิจำ 
(Speed of recovery)  
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การประเมินของ EIC โดยใช้ทั�ง 3 หลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถ
จั�าแนกประเภทควัามเปราะบางของธุรกิจับริการออกเป็น 
4 กลุ�ม ได้แก�
1 | กลุ�มธุรกิจัท้�เปราะบางมาก ได้แก� ร้านอาหารและโรงแรม 
เน่�องจัากม้ควัามเปราะบางตั�งแต�ก�อนวัิกฤตอยู�แล้วั จัากอัตรา
หน้�เส้ย การปิดกิจัการ cash buffer days น้อยแค� 1.5 เด่อน 
ซ��ายังได้รับผลกระทบต�อเน่�องในช�วังหลังวัิกฤตจัากรายได้ท้� 
หดตัวัลงจัากการบริโภคท้�ลดลง ประกอบกับม้การฟื ้นตัวั 
ได้ช้าราวั 2 ปีท้�การท�องเท้�ยวัจัะกลับมาเต็มรูปแบบ
2 | กลุ�มธุรกิจัท้�ได้รับผลกระทบมาก แต�ม้พ่�นฐานท้�ด้ ได้แก� 
อสังหาริมทรัพย์ และก�อสร้าง  ซึ�งได้รับผลกระทบจัากรายได้ท้�
หดตัวัสูงราวั 10-20% และม้ระยะเวัลาฟื้นตัวัได้ราวั 1 ปี แต�ยัง
ถ่อวั�าสถานการณ์ช�วังก�อนวิักฤตค�อนข้างแข็งแรง ม้ cash  
buffer days เฉล้�ยราวั 2-3 เด่อน อย�างไรก็ด้ กลุ�มก�อสร้าง 

ม้อัตรา NPL ต�อสินเช่�อธุรกิจัรวัมค�อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 11
3 | กลุ �มท้�เปราะบางปานกลาง ได้แก� การขนส�ง (ยกเวั้น 
สายการบิน) และค้าส�งค้าปล้ก เน่�องจัากได้รับผลกระทบสูง 
ในช�วังแรกของปี 2563 ท้�มก้ารหยดุชะงักการผลิตและการบรโิภค  
ส�งผลให้รายได้หดตัวัราวัร้อยละ 10-20% แต�ม้ cash buffer 
days สูงเฉล้�ยราวั 2.5-3 เด่อน และสามารถกลับมาฟื้นตัวัได้
ตามการบริโภคทั�งในและต�างประเทศท้�กลับมาด้ขึ�น จัากการ 
ท้�ประเทศต�างๆ สามารถบริหารจััดการกับการระบาดได้ด้ขึ�น  
ซึ�งสามารถฟื้นตัวัได้เร็วัตั�งปี 2564 เป็นต้นไป
4 | กลุ�มท้�เปราะบางน้อย และได้รับผลกระทบน้อย ได้แก� 
สขุภาพ และการส่�อสาร มพ้่�นฐานเดมิท้�ค�อนข้างเข้มแขง็ มอั้ตรา
หน้�เส้ยน้อย cash buffer days สูง เฉล้�ยราวั 3 เด่อนขึ�นไป 
ได้รับผลกระทบต�อรายได้น้อย และม้การฟื้นตัวัเร็วั จัากควัาม
ต้องการบริโภคท้�สูงขึ�น

กำรประเมินควำมเปรำะบำงรำยภำคธุรกิจ
โดยใช้ทั�ง 3 หลักเกณฑ์ จั�าแนกประเภทควัามเปราะบางของธุรกิจับริการ

ท้�มา: การวัิเคราะห์โดย SCB EIC

ภำวะก่อนวิกฤต
Initial 

Conditions

ระดับ
ผลกระทบจำก

โควิด-19
Degree of impacts

ควำมรวดเร็ว
ในกำรฟื� นตัว

ของแต่ละ
ภำคธุรกิจ 

Speed of recovery 

ร้านอาหาร

โรงแรม

อสังหาริมทรัพย์

ผลิตยานยนต์

ก�อสร้างภาคเอกชน

ขนส�ง

ผลิตเคม้ภัณฑ์ พลาสติก ยาง

ค้าปล้ก - ส�ง non grocery

ผลิตอาหาร - เคร่�องด่�ม

ผลิตอิเล็กทรอนิกส์

ค้าปล้ก - ส�ง grocery

ส่�อสาร

สุขภาพ

Loan Quality, Business Closures  
and Cash Buffer:

อ�อนแอ

ปานกลาง

แข็งแกร�ง

รายได้้ท่ีลด้ลง (Revenue Loss)

ผลกระทบมาก
(หดตัวัมากกวั�า 20%)

ผลกระทบปานกลาง
(หดตัวั 10 - 20%)

ผลกระทบต��า
(หดตัวัน้อยกวั�า 10%)

ความเรว็ของรายได้ข้องแติล่ะสาขา
จำะกลับมาเท่าปี 2562

หลังปี 2564

ภายในปี 2564

ภายในปี 2563
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4  |   สรุปกำรประเมินผลกระทบและแนวโน้มในกำรปรับตัวของแต่ละธุรกิจบริกำร 
             เศรษฐกิจัภาคบรกิารท้�ผ�านมาต้องพึ�งพาการท�องเท้�ยวัเป็นหลกั ซึ�งการท�องเท้�ยวัไม�สามารถกลบัมาฟ้ืนตวััได้ในช�วังไตรมาสสดุท้าย 
ของปี 2563 จัากการไม�สามารถเปิดรับนักท�องเท้�ยวัจัากต�างชาติได้อย�างเต็มรูปแบบ ประกอบกับปัจัจััยแวัดล้อมจัากแนวัโน้ม 
การเปล้�ยนแปลงต�างต�างๆ จัึงประเมินผลกระทบเชิงบวักและลบต�อภาคบริการสาขาส�าคัญจัากปัจัจััยต�าง ๆ ดังน้�

สำขำภำคบริกำร สังคมสูงวัย Geopolitics เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม โรคอุบัติใหม่ ควำมต้ำนทำน

การท�องเท้�ยวั - - + - - เปราะบางมาก

การค้าส�ง ค้าปล้ก - - + - - ปานกลาง

โลจัิสติกส์ + - - + - - ปานกลาง

การเงินและประกันภัย + - - + + - - n/a

การศึกษา - + - + n/a - n/a

ดิจัิทัลและเทคโนโลย้ ** + - + + + เปราะบางน้อย

การแพทย์และสุขภาพ + + + + + เปราะบางน้อย

หมายเหตุ: 
* การท�องเท้�ยวัและร้านอาหาร จััดอยู�ในหมวัดเด้ยวักันด้าน “โรงแรมและการบริการด้านอาหาร” ของการแบ�งประเภท GDP โดย สศช.  |  ** ดิจัิทัลและเทคโนโลย้ ไม�ได้ 
จััดอยู�ในหมวัดการแบ�งประเภท GDP โดย สศช. จัึงอ้างอิงตัวัเลขในหมวัด “ข้อมูลข�าวัสารและการส่�อสาร” บวักกับ “ศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ” แทน

5  |  บทบำทกระทรวงพำณิชย ์
     จัากปัจัจััยผลกระทบต�างๆข้างต้น ส�งผลให้ทกุประเทศต�างต้องทบทวันการวัางสมดลุทางยทุธศาสตร์ใหม� ซึ�งเปล้�ยนแปลงจัากเดมิ 
ท้�เน้นควัามร�วัมม่อเป็นห�วังโซ�การผลติและการพึ�งพาด้านเศรษฐกจิัระหวั�างประเทศ มาเป็นการให้ควัามส�าคญักบัการสร้างควัามเข้มแข็งจัาก 
ภายในและเน้นการพึ�งพาการบรโิภคในประเทศให้มากขึ�น ซึ�งในส�วันกระทรวังพาณชิย์สามารถมบ้ทบาทในการส�งเสรมิภาคบรกิารได้ ดงัน้�

ส่งเสริมการปรับตัวของภาคบริการ
โดยส � ง เสริมควัามรู ้ ใน เชิ งการปรับตัวั 
ของธุรกิจัโดยใช้เทคโนโลย้ดิจัิทัล ทั�งในสาขา
เดิมท้�กระทรวังพาณิชย์ดูแลอยู �แล้วั และ 

สาขาอ่�น ๆ

ส่งเสริมการเช่ือมโยงระหว่าง
ธุรกิจบริการ/เกษตร/อุตสาหกรรม
ให้เก่�อหนุนกันอย�างเป็นห�วังโซ� โดยเฉพาะ
ในเทคโนโลย้ดิจัิทัลซึ�งสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาให้เกิดนวััตกรรมในอุตสาหกรรมและ

บรกิารสมยัใหม�ได้สาขาอ่�น ๆ

ช่วยเหลือให้ค�าแนะน�า
ผู้ประกอบการรายย่อย
ในการปรับเปล้�ยนรูปแบบการท�าธุรกิจั  
การจััดสรรทรัพยากร (allocate resource) 
และการปรับเปล้�ยนอาช้พให้แรงงาน โดยใช้
เครอ่ข�ายต�าง ๆ 

มีเครื่องมือติดตามภาวะธุรกิจต่าง ๆ
เพ่�อให้ผูป้ระกอบการทราบข�าวัสาร แนวัโน้ม 
และสถิติบ�งช้�ภาวัะธุรกิจั เพ่�อท้�จัะสามารถ
วัางแผนการประกอบธรุกจิัต�างๆ ได้
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สิำนัค้้�ศักยภ�พในัตล�ดสำำ�ค้ัญ
และนัโยบ�ยส่ำงเสำร์ิมก�ร์ส่ำงออกในัอนั�ค้ต

ภาคการส�งออกของไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร�ระบาดของไวัรัสโควัิด-19 ท้�ส�งผลให้ภาพรวัมเศรษฐกิจัการค้าโลกชะลอตัวั
ลง เน่�องจัากมาตรการปิดเม่องเพ่�อควับคุมโรคทั�งในและต�างประเทศ กิจักรรมทางเศรษฐกิจัหลายภาคส�วันต้องหยุดด�าเนินการ
ชั�วัคราวั ซึ�งแม้วั�าประเทศไทยจัะสามารถควับคุมการแพร�ระบาดได้ด้ในช�วังครึ�งแรกของปี แต�กลับเผชิญการระบาดระลอกใหม� 
ในช�วังปลายปี เช�นเด้ยวักับหลายประเทศทั�วัโลกท้�สถานการณ์เข้าสู�ภาวัะวัิกฤติจัากการกลายพันธ์ของไวัรัส และจั�านวันผู้ติดเช่�อ
รายวัันเพิ�มสูงขึ�น สถานการณ์ดังกล�าวัส�งผลให้อุปสงค์จัากต�างประเทศลดลง โดยมูลค�าการส�งออกของไทยลดลงมาก โดยเฉพาะ 
ในไตรมาสท้�สองของปี 2563 หดตัวัสงูถึงร้อยละ 15.24 (%YOY) ส�งผลให้ภาพรวัมการส�งออกทั�งปี 2563 หดตวััร้อยละ 6.0 (%YOY) 
อย�างไรก็ตาม แม้ภาพรวัมการส�งออกจัะหดตัวั แต�เม่�อพิจัารณาการส�งออกไปยังตลาดส�าคัญ พบวั�ายังม้สินค้าท้�ม้ศักยภาพหลาย
รายการท้�จัะสามารถผลักดันการส�งออกของไทยให้กลับมาฟื้นตัวัได้อย�างแข็งแกร�ง

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ท�าการ
ศึกษาวิัเคราะห์สินค้าส�งออกของไทยท้�ม้ควัามสามารถใน
การแข�งขันในตลาดส�งออกส�าคัญ ได้แก� สหรัฐอเมริกา จ้ัน 
สหภาพยุโรป (15) ญ้�ปุ่น และ CLMV ในปี 2563 ซึ�งเป็น 
ช�วังเวัลาท้�การส�งออกเผชิญกับภาวัะวัิกฤตข้างต้น โดยใช้ดัชน้
ควัามสามารถในการส�งออก (Export Specialization Index: 
ESI) เพ่�อวััดควัามสามารถในการส�งออกของสินค้าไทยใน 
แต�ละตลาด พบวั�าสินค้าไทยท้�ยังสามารถรักษาควัามสามารถ 
ในการแข�งขัน ม้ดังน้�

ตลำดสหรัฐอเมริกำ 
หมวัดสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก�

ทูน�ากระป๋องและแปรรูป ปลาแช�แข็ง แห้ง หร่อรมควััน กุ้งสด  
แช�เย็น แช�แข็ง อาหารสัตวั์เล้�ยง ผลไม้ปรุงแต�ง และน��าผลไม้  
กากมะพร้าวัส�าหรบัเล้�ยงสตัว์ั สาค ูถั�วัลสิง และธญัพช่ (ลกูเดอ่ย)

หมวัดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก�
นาฬิกาข้อมอ่ ผ้าผ่นและด้ายท�าจัากฝ้ืาย เส้นใยประดษิฐ์ เส้นใย
สังเคราะห์ เคร่�องสุขภัณฑ์ท�าด้วัยทองแดง ผลิตภัณฑ์เซรามิก 

อุปกรณ์กึ�งตัวัน�า ทรานซิสเตอร์ และไดโอด (โซลาร์เซลล์) 
หม้อแปลงไฟฟ้าและส�วันประกอบ แผงวังจัรไฟฟ้า และตัวัเก็บ
ประจุัไฟฟ้า เคร่�องซักผ้า เคร่�องซักแห้ง เหล็กและผลิตภัณฑ ์
ผลิตภัณฑ์อลูมิเน้ยม และ โทรศัพท์ และอุปกรณ์

ตลำดจีน
หมวัดสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก�

มันส�าปะหลัง ผลไม้แห้ง ปลาแช�เย็น แช�แข็ง และกระป๋อง  
ผักและผลไม้เช่�อม แช�อิ�ม ดอง และกระป๋อง น��าตาลกลูโคส 
ฟรักโทส มอลโทส ซอสปรุงรสและผงมัสตาร์ด นมยูเอชท้ และ 
อาหารสัตวั์เล้�ยง

หมวัดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก�
ยางนอก หนังเฟอร์ฟอกหร่อตกแต�งแล้วั (หนังมิงค์) เส้นใย
สังเคราะห์ แผ�นไม้อัด ไม้เล่�อย สารท้�ใช้ท�ากาวั ผลิตภัณฑ์
พลาสติก (ซิลิโคน พอลิเมอร์ และบรรจัุภัณฑ์พลาสติก) 
เคร่�องสขุภณัฑ์และเคร่�องใช้ในครวััท้�ท�าจัากเซรามกิ ฐานรองฟกู 
ใยยาวัสงัเคราะห์ หนงัฟอก และ ผลติภัณฑ์กระดาษ (แท�นกรอง
หร่อแผ�นท้�ท�าด้วัยเย่�อกระดาษ กระดาษ/กระดาษแข็ง)
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ตลำดสหภำพยุโรป (15) 
หมวัดสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก�
เน่�อไก�สดและไก�แปรรปู กุง้และหอยแปรรปู ซอสปรงุรส ซุปข้น 

สิ�งสกัดจัากกาแฟหร่อชา ผักและผลไม้เช่�อม แช�อิ�ม ดอง และ
กระป๋อง เมลด็ปาล์ม เน่�อมะพร้าวัแห้ง (โคปรา) และ ถั�วัเขย้วัผวิัมนั

หมวัดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก�
ยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง (ชุดแต�งกาย ถุงม่อ และท�อหลอด) 
ยางธรรมชาติ ยางแผ�น ผ้าทอท�าจัากเส้นใยสั�นสังเคราะห์ 
เคร่�องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคร่�องพิมพ์ และเพชร 
พลอย รัตนชาติ

ตลำดญี่ปุ่น
หมวัดสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก�

ผลิตภัณฑ์แป้ง (แป้งข้าวัโพด/ข้าวัไรซ์/ข้าวัเหน้ยวั) เน่�อสัตวั์
แปรรปูและกระป๋อง อาหารสตัว์ัเล้�ยง ซอสปรุงรส และน��าตาลทราย

หมวัดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก�
สารท้�ใช้ท�ากาวั หลอดหร่อท�อท�าด้วัยทองแดง ด้ายท้�ท�าด้วัย
ยางวััลแคไนซ์ ถุงม่อยาง ตัวัถังรถยนต์ สิ�งปรุงแต�งส�าหรับ
ผม (แชมพู/น��ายาดัดหร่อย่ดผม) ของท้�ท�าจัากด้บุก ผลิตภัณฑ์ 
ท�าจัากแก้วั (กระจักนาฬิกา/กระจักแวั�นตา แก้วั กระเบ่�องแก้วั) 
เส้นใยสังเคราะห์ และเม็ดพลาสติกโพลิเมอร์

ตลำด CLMV
หมวัดสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก�
น��าตาลจัากอ้อย โคกระบอ่และสกุรมช้ว้ัติ เคร่�องด่�ม น��าแร� 

น��าอัดลม น��าด่�มปรุงกลิ�นรส เน่�อสัตวั์ปรุงแต�ง ปลาปรุงแต�ง 
ขนมปังกรอบ และอาหารปรุงแต�งจัากธัญพ่ช

หมวัดสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก�
แคลเซ้ยมฟอสเฟตธรรมชาติ สบู� แทรกเตอร์เพลาเด้ยวั รถพ�วัง   
ยางรถยนต์ (ขนาดใหญ�) น��ายางธรรมชาต ิและก๊าซและปิโตรเล้ยม

จัากผลการศึกษาสนิค้าท้�มศ้กัยภาพในการส�งออกข้างต้น พบวั�า 
สินค้าส�วันใหญ�เป็นสินค้าท้�ม้แนวัโน้มเติบโตได้ด้ และม้ควัาม
ต้องการสูงในช�วังท้�สถานการณ์การแพร�ระบาดทั�วัโลกยัง

คงม้ควัามไม�แน�นอนสูง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร 
ซึ�งเป็นสินค้าจั�าเป็นส�าหรับการบริโภค เช�น ข้าวั อาหารแห้ง 
อาหารกระป๋อง อาหารส�าเร็จัรูป รวัมทั�งอาหารสัตวั์เล้�ยง 
ซึ�งประเทศไทยยังม้ควัามสามารถในการผลิตเพ่�อรองรับควัาม
ต้องการในตลาดอ้กมาก ทั�งน้� ผู้ประกอบการจัะต้องเร�งพัฒนา
คุณภาพสินค้า และให้ควัามส�าคัญในเร่�องการพัฒนามาตรฐาน
และควัามปลอดภัย เพ่�อสร้างควัามเช่�อมั�นให้กับผู้บริโภคชาวั
ต�างชาติในการน�าเข้าสินค้าไทย โดยแสดงให้เห็นวั�ายังสามารถ
น�าเข้าสินค้าจัากไทยได้ตามเดิม เพราะการผลิตสินค้าไม�ได้รบัผล 
กระทบจัากโควัิด-19 สินค้าไทยยังม้คุณภาพและมาตรฐาน 
เช�นเดิม ส�าหรับสินค้าอุตสาหกรรม ไทยม้ศักยภาพค�อนข้าง
หลากหลาย ซึ�งเป็นสินค้าท้�ไทยรักษาส�วันแบ�งตลาดในประเทศ
คู �ค้าไวั้ได้ แม้จัะประสบกับภาวัะการแพร�ระบาดของไวัรัส 
โควัิด-19 จัึงควัรรักษาตลาดและเร�งเพิ�มส�วันแบ�งตลาดใน 
ช�วังท้�ประเทศคู�แข�งยังคงไม�ฟื ้นตัวัจัากวัิกฤตไวัรัสโควัิด-19 
นอกจัากน้� ยังม้สินค้าท้�ม้แนวัโน้มขยายตัวัได้ท�ามกลางควัาม 
ไม�แน�นอนของการกลับมาแพร�ระบาดซ��า ได้แก� สินค้าท้�เป็น
วัตัถดุบิส�าหรบัผลติอปุกรณ์ทางการแพทย์ และป้องกนัการแพร�
ระบาด สินค้าท้�สนับสนุนการด�าเนินช้วัิตวัิถ้ใหม� รวัมถึงสินค้า 
ท้�เก้�ยวัข้องกับการท�างานท้�บ้าน และการปรับปรุงบ้าน เป็นต้น 

ส�าหรบันโยบายส�งเสรมิการส�งออกในอนาคต สนค. ได้วัเิคราะห์
ศักยภาพการน�าเข้าของประเทศคู�ค้า (Import Potential 
Index: IPI) และน�าประเทศท้�มศ้กัยภาพการน�าเข้าสงู มาคัดเล่อก 
หาประเทศคู �ค ้าท้� ไทยควัรม้นโยบายขยายควัามสัมพันธ ์ 
ทางการค้า สร้างกลยุทธ์เพิ�มมูลค�าการส�งออก หลังสถานการณ์
การแพร�ระบาดของไวัรัสโควัิด-19 ด้ขึ�น ซึ�งสามารถจั�าแนกออก
เป็น 3 กลุ�มหลัก ดังต�อไปน้�
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1 | ประเทศคู่ค้ำที่มีศักยภำพกำรน�ำเข้ำสูง 
   ควำมต้องกำรสินค้ำน�ำเข้ำเป็นสินค้ำ
  ประเภทเดียวกับที่ไทยส่งออกหลำยรำยกำร  
และไทยส � งออกไปประเทศเหล �านั�น ได ้สอดคล ้องกับ
ศักยภาพของประเทศคู�ค้าแล้วั ซึ�งจัะต้องรักษาฐานลูกค้า
และสร้างควัามจังรักภักด้ (Loyalty) ต�อสินค้าไทย หาก
เจัรจัาจััดท�า FTA เพ่�อให้ไทยม้แต้มต�อจัะเป็นผลด้อย�างยิ�ง 
ได้แก� อเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ แคนาดา) ยุโรปตะวันตก 
(เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส) โอเชีย
เนีย (ออสเตรเลีย นวิซแีลนด์) สหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ มาเลเซยี

2 | ประเทศคู่ค้ำที่มีศักยภำพกำรน�ำเข้ำสูง 
   ควำมต้องกำรสินค้ำน�ำเข้ำเป็นสินค้ำ
   ประเภทเดยีวกนักับทีไ่ทยส่งออกหลำยรำยกำร  
   แต่ไทยมกีำรส่งออกไปยงัประเทศคูค่ำ้เหลำ่นั�น
   ในระดับปำนกลำง 
กลุ�มประเทศเหล�าน้�สามารถพัฒนาให้เป็นคู �ค ้าท้�ม้การค้า 
อยู�ในระดับสูงได้ โดยไทยควัรมุ�งท�าการตลาดเชิงรุก หากม้
อุปสรรคทางการค้า ควัรเร�งเจัรจัาแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
เพ่�อขยายส�วันแบ�งตลาด หร่อหากเจัรจัาการค้าเพ่�อให้ไทย 
ม้แต้มต�อหร่อได้รับประโยชน์มากขึ�น จัะเป็นผลด้ ซึ�งเป็น 
กลุ�มท้�ไทยควัรให้ควัามส�าคัญเป็นล�าดับแรก โดยส�วันใหญ�เป็น
ประเทศในยุโรปเหนือหรือสแกนดิเนเวีย (นอร์เวย์ เดนมาร์ก 
สวีเดน ฟินแลนด์) ยุโรปตะวันออก (สโลวีเนีย เช็ก ออสเตรีย 
ฮังการี โปแลนด์) และบางประเทศของตะวันออกกลาง 
(กาตาร์ และอสิราเอล) ประเทศท้�กล�าวัข้างต้นล้วันเป็นประเทศ
ท้�ประชาชนม้รายได้ต�อหัวัสูง

3 | ประเทศคู่ค้ำที่มีศักยภำพกำรน�ำเข้ำสูง   
    ควำมต้องกำรสินค้ำน�ำเข้ำเป็นสินค้ำ 
    ประเภทเดยีวกันกับทีไ่ทยส่งออกหลำยรำยกำร 
    แต่ประเทศไทยส่งออกไปน้อย 
กลุ�มประเทศเหล�าน้�เป็นประเทศท้�ไทยควัรเร�งศึกษาตลาด เพ่�อ
ขยายฐานลูกค้าเพิ�มเติม ได้แก� ไอซ์แลนด์ เอสโตเนีย ลิทัวเนีย 
และคาซัคสถาน
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ก�ร์ท่องเที่ยวเชิงก�ร์แพทย์
ในัยุค้โค้วิด-19

ภำคกำรท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์
ก่อนกำรแพร่ระบำดของเชื�อไวรัสโควิด-19
การท�องเท้�ยวัเชิงการแพทย์สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็น
จั�านวันมาก โดยในเด่อนมกราคม – มถินุายน 2562 ประเทศไทย
ม้รายได้จัากการท�องเท้�ยวัเชิงการแพทย์ 83,370 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของรายได้จัากการท�องเท้�ยวัทั�งหมด เพิ�ม
ขึ�นจัากช�วังเวัลาเด้ยวักันของปี 2561 จั�านวัน 57,302 ล้าน
บาท คิดเป็น ร้อยละ 219.82 ซึ�งม้มูลค�ามากท้�สุดในทวั้ปเอเช้ย 
ตะวัันออกเฉ้ยงใต้ โดยท้�โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
ส�วันใหญ�ม้ผู้ป่วัยท้�เป็นชาวัต�างชาติมากถึงถึง 2 ใน 3 ของผู้ป่วัย
ท้�รับการรักษาทั�งหมด และรายได้มากกวั�า ร้อยละ 50 มาจัาก
ผู้ป่วัยชาวัต�างชาติ

ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของเชื�อไวรัสโควิด-19
UNWTO (2020) ประมาณการวั�า จั�านวันนักท�องเท้�ยวัทั�วัโลก 
ในไตรมาสท้� 1 ของปี 2563 ลดลงร้อยละ 22 และตลอดทั�ง 
ปี  2563 อาจัลดลงร้อยละ 60 – 80 โรงพยาบาลและสถานพยาบาล 
เอกชนท้�มร้ายได้ส�วันใหญ�มาจัากนกัท�องเท้�ยวัต�างชาตยิ�อมได้รับ
ผลกระทบอย�างหนักจัากการแพร�ระบาดของเช่�อไวัรัสโควัิด-19

กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้กับกำรให้บริกำร
ทำงกำรแพทย์
การพัฒนาเทคโนโลย้ส�าหรับการรักษาพยาบาลและการบริการ
ท้�เก้�ยวัข้อง จัะช�วัยสร้างรายได้เข้าประเทศจัากนักท�องเท้�ยวั 
เชิงการแพทย์ได้ ประกอบกับการแพร�ระบาดของเช่�อไวัรัส 
โควัิด-19 ท�าให้ประชาชนต้องรักษาระยะห�างระหวั�างกัน
และหล้กเล้�ยงการไปยังสถานท้�แออัด ท�าให้ทุกภาคส�วันต้อง 
ปรับตัวั และม้ลักษณะ Digitalization มากขึ�น และเกิดบริการ
ทางการแพทย์ท้�น�าเทคโนโลย้สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เช�น 

โทรเวชกรรม (Telemedicine) และ 5G
หรอ่การแพทย์ทางไกล เพ่�อแลกเปล้�ยนข้อมูล
ส�าหรบัการวิันจิัฉยัโรค และการป้องกันการตดิเช่่�อ

อปุกรณ์ Wearable และ IoT
ท้�ฝืังอุปกรณ์เซ็นเซอร์และซอฟแวัร์ส�าหรับ
บนัทกึข้อมลูสขุภาพของผู้สวัมใส� ท�าให้แพทย์
สามารถน�าไปวัเิคราะห์ประกอบการรกัษาได้

ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ และ Blockchain  
เช่�อมโยงข้อมูลและม้ระบบย่นยันตัวัตนให้ 
ตรงกับข้อมูลส�วันบุคคล (SSI) ท้�บันทึกโดย
แพทย์หรอ่สถานพยาบาล

 นอกจัากน้� ยงัมน้วัตักรรมอ่�นๆ ท้�เกดิขึ�นในช�วังท้�เช่�อไวัรสั 
โควิัด-19 ระบาดอ้กมาก เช�น เคร่�องจั�าหน�ายหน้ากากอนามัย 
ท้�จั�ากัดปริมาณการซ่�อของแต�ละคนได้ โดยผู้ซ่�อต้องแสดงบัตร 
ประชาชน และสามารถช�าระเงินโดยการสแกน QR Code 
เพ่�อลดการสัมผัสเคร่�องและธนบัตร การใช้หุ�นยนต์ให้บริการ
แทนคน เป็นต้น
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ก�ร์เปลี่ยนัแปลง
ท�งเลือกก�ร์บร์ิโภค้

จัากรายงาน Consumer 2020: Reading the signs’ เปิดเผยแนวัโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2020 พบแนวัโน้มส�าคัญ 
ท้�ภาคการผลิตต้องม้การปรับตัวัพร้อมรับกับ พฤติกรรมท้�เปล้�ยนแปลง นั�นค่อการเปล้�ยนแปลงทางเล่อกการบริโภคท้�ต้อง 
สอดรับกับ 3 ปัจัจััยหลักได้แก�

กำรเพ่ิมขึ�น
ของประชำกรโลก

ประชากรโลกยั งคงเติบโตต �อเ น่�อง 
แต � เติมโตในอัตราลดลงอ ้างอิงจัาก 
United Nations ป ี 2559 พบวั�า 
ม้ประชากรโลกทั�งสิ�น 7.71 พันล้านคน 
เพิ�มจัากปี 2550 ประมาณ 1 พันล้านคน 
โดยช�วังปี 2508 - 2513 เพิ�มขึ�นเฉล้�ย 
2.1% ต�อปีแต�ลดลงในช�วังปี 2558-2563 
ลดลงต��ากวั�า 1.1% ต�อปี และคาดวั�า 
ยังคงชะลอตัวัต�อไป

กำรเติบโตของ
กลุ่มคนชนชั�นกลำง

Brooking Institution ประเมินวั �า 
กลุ � มชนชั� นกลางทั� วั โลกม้แนวัโน ้ม 
เติบโตอย�างต�อเน่�อง และจัะเติบโตถึง 
5.3 พันล้านคนในปี 2573 โดยคาดวั�า
จัะม้ประชากรท้�เข้าสู �กลุ �มชนชั�นกลาง 
เฉล้�ยปีละ 160 ล้านคนส�าหรับในช�วัง 
5 ปีถัดไป

กำรเปลี่ยนแปลง 
ภูมิประชำกรศำสตร์

ประเทศม้การ พัฒนามากขึ� น  จัึ งม้ 
หลายปัจัจััยท้�ส �งผลให้อัตราการเกิด 
ลดลง ทั�งการเข้าถึงการศึกษาท้�ท�าให ้
ผู้หญิงม้ส�วันร�วัมในก�าลังแรงงานมากขึ�น 
รวัมไปถึงค�าครองช้พท้�เพิ�มขึ�น ส�งผลให้
คนตัดสินใจัม้รูปลดลง เพ่�อลดค�าใช้จั�าย
ประกอบกับในอด้ตหลาย ๆ ประเทศ 
ม้นโยบายควับคุมประชากร

ทำงเลือกกำรบริโภคอำหำร
1 | วัตถุดิบและสินค้าท้องถิ่น ผู้บริโภคเน้นวััตถุดิบตามฤดูกาลและสินค้าท้องถิ�น 
เพิ�มขึ�น ส�าหรับเตร้ยมอาหารรับประทานเองเพ่�อลดค�าใช้จั �ายท้�ไม�จั�าเป็นลง  
2 | ความโปร่งใสของแหล่งที่มา ผู้บริโภคเน้นผลิตภัณฑ์ท้�ม้ควัามโปร�งใสของท้�มา 
สะท้อนคณุค�าของสนิค้า การด�าเนนิงานท้�มจ้ัติส�านกึต�อสงัคม และเปิดแหล�งท้�มาของวัตัถดิุบ
3 |  ให้ความส�าคัญต่อการลดขยะอาหาร ม้แนวัโน้มซ่�ออาหารในปริมาณท้�เหมาะสม 
หล้กเล้�ยงการสร้างขยะอาหารจัากการซ่�อมากเกินไป
4 | นวัตกรรมใหม่ทางอาหาร เช�น เนยมังสวัิรัติ น��ากลั�นจัากผลไม้และผักเส้ย 
เบ้ยร์จัากเศษขนมปัง
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ผลกระทบ กำรเปล่ียนแปลงทำงเลือกกำรบริโภค

การปรับตัวัของราคาอาหารและวััตถุดิบ น�าไปสู� 
ทางเล่อกการบริโภคท้�เปล้�ยนแปลงไป

การเปล้�ยนแปลงของสภาพอากาศส �งผลให  ้
ผลผลิตพ่ชผลลดลง อาหารอาจัม้ไม �เพ้ยงพอ 
ต�อควัามต้องการ

คาดการณ์วั �าผู ้บริโภคจัะนิยมบริโภคอาหาร 
มูลค �า สูง ท้� ม้การใช ้ทรัพยากรอย �างเข ้มข ้น 
เป็นแรงกดดันให้ราคาวััตถุดิบและอาหารเพิ�มสูงขึ�น

ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ประกอบกำรไทย

ท�าควัามเข้าใจัและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม�เปล้�ยน
ตามพฤติกรรมผู้บริโภค

ขยายช�องทางตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
เพิ�มมากขึ�น จัากผลิตภัณฑ์ท้องถิ�น

ส�งเสริมสิ�งบ�งช้�ทางภูมิศาสตร์ GI ท้�เป็นสินค้า 
พร้เม้�ยมมูลค�าสูง

น�าเทคโนโลยม้าประยุกต์เพิ�มควัามโปร�งใสของธุรกิจั 
เช�น Blockchain มาตรวัจัสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร

ส�งเสริมการผลิตแบบ Zero waste พร้อมทั�ง 
น�าผลิตภัณฑ์เหล่อใช้มาแปรรูปเพิ�มมูลค�า

สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เช�น เศรษฐกิจัหมุนเว้ัยน การขนส�งเทคโนโลย้ 
ช้วัภาพทางการเกษตร
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“เงินัฝืด” ค้ืออะไร์?

นิยำมของค�ำว่ำ “เงินฝืด“
นิยามของค�าวั�า “เงินฝืืด (Deflation)” ได้ม้หน�วัยงานต�าง ๆ  
ได้ให้ค�าจั�ากัดควัามไวั้หลากหลาย เช �น กองทุนการเงิน 
ระหวั�างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) 
กล�าวัวั�าภาวัะเงินฝืืดค่อการลดลงอย�างต�อเน่�องของระดับ 
ราคาโดยรวัมซึ�งพิจัารณาจัากดัชน้ราคาผู้บริโภค ในทางทฤษฎ้
การลดลงของระดับราคาหนึ�งหร่อสองไตรมาส ถ่อวั�าเป็น
ภาวัะเงินฝืืดแล้วั แต�ยังไม�น�ากังวัลเน่�องจัากเป็นภาวัะเงินฝืืด 
ท้�ไม�รุนแรง ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank : 
ECB) กล�าวัไว้ัในสองมุมมอง ได้แก� มุมมองแบบแคบ เงินฝืืดค่อ
ภาวัะท้�อัตราเงนิเฟ้อม้ค�าต��ากวั�าศูนย์ เป็นระยะเวัลาหนึ�งไตรมาส 
และ มุมมองแบบกวั ้าง ควัรม้การพิจัารณาถึงสาเหตุ 
ท้�ท�าให้เงินเฟ้อต��ากวั�าศูนย์ ซึ�งควัรครอบคลุมบริบทต�าง ๆ 
ทั�งด ้านเศรษฐกิจัและพฤติกรรมการบริโภค นอกจัากน้� 
นักเศรษฐศาสตร์จั�านวันมากได้แสดงควัามคิดเห็นต�อนิยาม 
เช�น Ben S Bernanke อด้ตผู้วั�าการธนาคารกลางสหรัฐฯ  
กล�าวัวั�าภาวัะเงินฝืืดหมายถึงการลดลงของราคาสินค้าและ 

บริการโดย “ทั�วัไป” เป็นวังกวั้าง โดยอาจัพิจัารณาจัากดัชน้ 
ราคาผู้บริโภคท้�ลดลงอย�างต�อเน่�อง และ Glenn Stevens 
อด้ตผู้วั�าการธนาคารกลางออสเตรเล้ย กล�าวัวั�าภาวัะเงินฝืืด 
เป็นภาวัะท้�ราคาสินค้าและบริการส�วันใหญ�ลดลงอย�างต�อ
เน่�อง มักเกิดพร้อม ๆ กับการลดลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ 
ค�าแรงและค�าจั้าง อย�างไรก็ตามการลดลงของราคาสินค้าและ
บริการบางอย�าง (ส�วันน้อย) จัะไม�ถ่อวั�าเป็นภาวัะเงินฝืืด 

เม่�อพิจัารณาค�าจั�ากัดควัามหร่อนิยามตามข้างต้นแล้วั จัะเห็น
วั�าสาระส�าคัญของภาวัะเงินฝืืดประกอบด้วัย อัตราเงินเฟ้อ 
ต้องติดลบ (ต��ากวั�า 0) หดตัวัต�อเน่�องเป็นระยะเวัลาหนึ�ง และ
ราคาสินค้าและบริการท้�ลดลงต้องเป็นรายการส�วันใหญ�มิใช�
เฉพาะบางรายการ ประเด็นน�าสนใจัค่อควัามต�อเน่�องของ
ระยะเวัลาท้�ลดลงของเงินเฟ้อนั�นควัรเป็นระยะเวัลาเท�าใด 
ซึ�งม้เพ้ยงธนาคารกลางยุโรปเท�านั�น ท้�ระบุระยะเวัลาไวั้ชัดเจัน 
ท้� 1 ไตรมาส
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“เงินฝืด” เกิดจำกอะไร? 
ภาวัะเงินฝืืดในระบบเศรษฐกิจั นักเศรษฐศาสตร์ส�วันใหญ�จั�าแนกสาเหตุส�าคัญออกเป็น 2 ด้าน ได้แก�

ด้ำนอุปทำน

เกิดจัากการเพิ�มขึ�นของอุปทานมวัลรวัมหร่อควัามต้องการ
ขายสินค้าและบริการเพิ�มขึ�น จัากการท้�ผลผลิตเพิ�มขึ�น 
จันเกนิควัามต้องการ หรอ่ผลติภาพการผลติ (Productivity)  
ทั�งท้�เกิดจัากการลดลงของปัจัจััยการผลิตโดยตรง หร่อ 
เกิดการเปล้�ยนแปลงของเทคโนโลย้การผลิตท้�ส �งผล 
ให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการลดลงอย�างม้นัยส�าคัญ 

ด้ำนอุปสงค์

เกิดจัากการลดลงของอุปสงค์มวัลรวัมหร่อควัามต้องการ
ซ่�อสินค้าและบริการลดลง ซึ�งอาจัเกิดจัากการลดลงของ
ก�าลังซ่�อ (จัากภาระหน้�ครัวัเร่อนเพิ�มขึ�น รายได้สุทธิ 
ครัวัเร่อนลดลง การวั�างงาน การเข้มงวัดของสินเช่�อ และ
สภาพคล�อง เป็นต้น) หร่อควัามต้องการซ่�อท้�แท้จัริงลดลง 
(จัากการคาดวั�าราคาสินค้าและบริการในอนาคตจัะลดลง 
ควัามเช่�อมั�นต�อภาวัะเศรษฐกิจัท้�ลดลง ท�าให้ม้การชะลอ
หร่อลดการบริโภคลง)

“เงินฝืด” ส่งผลอะไรบ้ำง? 
การลดลงของระดับราคาอาจัดูเหม่อนเป็นสิ�งท้�ด้ส�าหรับผู้บริโภคเน่�องจัากม้ก�าลังซ่�อเพิ�มขึ�น อย�างไรก็ตามต้องพิจัารณาถึงสาเหตุ
ของการลดลงของราคาสินค้าและบริการวั�ามาจัากอุปทานหร่ออุปสงค์ ดังน้�

เงินฝืดด้ำนอุปทำน

โดยควัามต้องการและก�าลังซ่�อยังปกติ ขณะท้�ราคาสินค้า
และบริการลดลงจัากต้นทุนท้�ลดลงหร่อปริมาณผลผลิต
เพิ�มขึ�น จันกระทั�งราคาและควัามต้องการเข้าสู�จุัดสมดุล
ใหม� โดยโครงสร้างของการผลิต (ทั�งรูปแบบและต้นทุน) 
ไม�เปล้�ยนแปลงอย�างถาวัร จัะท�าให้ภาวัะเงินฝืืดในกรณ้
น้�ผันผวันตามภาวัะการผลิตและต้นทุน ส�วันมากจัะพบ 
ในกรณ้ท้�ผลผลิตการเกษตรหร่อราคาพลังงานลดลงรุนแรง
อย�างต�อเน่�อง ในทางตรงข้าม หากโครงสร้างการผลิตม้
การเปล้�ยนแปลงถาวัรจัะท�าให้เงินฝืืดในกรณ้น้�กลับเข้าสู� 
ภาวัะปกติ ซึ�งในทางเทคนิคต้องม้การปรับโครงสร้างและ 
ปีฐานของดัชน้ราคาผู้บริโภคเพ่�อให้สะท้อนควัามเป็นจัริง 
โดยสรุปแล้วั เงินฝืืดท้�เกิดจัากอุปทานอาจัส�งผลด้และ 
ผลเส้ยในเวัลาเด้ยวักัน ขึ�นอยู �กับองค์ประกอบและมัก 
ส�งผลกระทบเป็นรายสาขามากกวั�าส�งผลกระทบทั�วัไป

เงินฝืดด้ำนอุปสงค์

จัากการลดลงของอุปสงค์หร่อควัามต้องการการบริโภค 
มักส�งผลต�อภาวัะเศรษฐกิจัค�อนข้างมากและเป็นวังกวั้าง 
ส�วันใหญ�เกิดจัากการลดลงของรายได้ ก�าลังซ่�อ การลงทุน 
การจั้างงาน และปัจัจััยลบอ่�นๆ ซึ�งหากเกิดขึ�นต�อเน่�อง 
จัะส�งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จั�าย ท�าให้เงินฝืืดรุนแรง 
ยิ�งขึ�น และน�าไปสู�วังจัรของภาวัะเงินฝืืดท้�หลุดพ้นได้ยาก 
ก�อให้เกดิปฏิิกริยิาลกูโซ�ท้�น�าไปสู�การลดลงของกจิักรรมทาง
เศรษฐกิจัซึ�งจัะสะท้อนต�ออัตราการขยายตัวัทางเศรษฐกิจั 
(Growth rate) และเคร่�องช้�วััดเศรษฐกิจัอ่�น ๆ



ด้ำนอุปทำน

โดยทั�วัไปผู้บริโภคจัะได้รับประโยชน์เน่�องจัากราคาสินค้า
และบริการลดลงท�าให้ก�าลังซ่�อเพิ�มขึ�น อย�างไรก็ตาม 
อาจัต้องม้มาตรการช�วัยเหล่อผู ้ผลิตในสาขาท้�ได ้ รับ 
ผลกระทบ (อาทิ กลุ�มเกษตรกร) ให้ม้รายได้เป็นปกติ โดย
อาจัใช้มาตรการชั�วัคราวัผ�านนโยบายการคลังเพ่�อชดเชย
รายได้หร่อใช้นโยบายการเงินเพ่�อลดภาระสินเช่�อ นอกจัาก
นั�น อาจัใช้มาตรการสนับสนุนให้ควัามต้องการใช้เพิ�มขึ�น
หร่อลดก�าลังการผลิตในสินค้าท้�ม้ปัญหา ซึ�งต้องพิจัารณา
อย�างเหมาะสมและระมัดระวัังเพ่�อมิให้เกิดปัญหาใหม�

ด้ำนอุปสงค์

แก้ไขได้ด้วัยการเพิ�มอุปสงค์ ซึ�งม้หลากหลายและต้อง 
ด�าเนินการให้สอดคล้องกัน ทั�งมาตรการทางการเงินและ
การคลัง ดังน้�
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การเพ่ิมสภาพคล่อง
รัฐสามารถเพิ�มปริมาณเงินในระบบผ�าน
มาตรการทางการเงนิ (อาท ิ ลดดอกเบ้�ย 
อัตราแลกเปล้�ยน และผ�อนคลายการ
ปล�อยสนิเช่�อ/การเคล่�อนย้ายเงนิทนุ) หรอ่
ผ�านมาตรการทางการคลงั (อาทิ ลดภาษ้  
ผ�อนปรนระเบย้บ ให้เงนิอดุหนุน และการ
ซ่�อคน่พนัธบตัร) เพ่�อให้เกดิการหมุนเวัย้น
ของเงนิและเพิ�มก�าลงัซ่�อ

แล้วจะแก้ไข “เงินฝืด” อย่ำงไร?

การเพ่ิมอปุสงค์
ด ้วัยการเพิ�มการลงทุนภาครัฐหร่อ
สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน ผ�าน
มาตรการทั�งทางการเงินและการคลัง  
รวัมทั�งสิทธปิระโยชน์ต�าง ๆ ซึ�งจัะท�าให้
เกิดการจ้ัางงาน รายได้ และควัามต้องการ
สนิค้าและบรกิารเพิ�มขึ�น

การสร้างสภาพแวดล้อม
ทีเ่อือ้ต่อกจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ปรับปรุงระเบ้ยบและกฎหมายต�าง ๆ             
ท้�สนบัสนนุและเอ่�อต�อการประกอบธรุกิจั  
การจั้างงาน การลงทุน และการส�งออก 
รวัมทั� ง  สร ้างโอกาสทางการค ้าใน 
รูปแบบต�าง ๆ เพ่�อช�วัยให้ภาคธุรกิจัม้ 
รายได้และเกิดการหมุนเวั้ยนของเงิน
ในระบบเศรษฐกิจัให้มากขึ�นสินค้าและ
บรกิารเพิ�มขึ�น
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เทค้โนัโลยีและ
ธุร์กิจยุค้ใหม่ ABCDEF

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวังพาณิชย์ ให้ควัามส�าคัญและด�าเนินการส�งเสริมเร่�องเทคโนโลย้และ
เศรษฐกิจัยุคใหม�อย�างต�อเน่�อง เพ่�อส�งเสริมให้ธุรกิจัไทยสามารถยกระดับและปรับตัวัให้สอดรับกับการเปล้�ยนแปลงของเศรษฐกิจั
การค้าโลกในอนาคต โดยการส�งเสรมิการประยกุต์ใช้เทคโนโลย้ยคุใหม�ท้�ส�าคญั ได้แก� AI, Blockchain, Cloud, Data, E-Business 
และ platform หร่อ ABCDEF ได้แก�

A AI (Artificial Intelligence)
หรือ ปัญญำประดิษฐ์
โปรแกรมท้�เข้ยนขึ�นเพ่�อให้คอมพิวัเตอร์สามารถ
ท�าควัามเข้าใจั เร้ยนรู้ วัิเคราะห์ และประมวัลผล
ต�าง ๆ อย�างอัตโนมัติ โดย ม้รูปแบบการท�างาน 
5 ลักษณะ ได้แก� 
1 | การวัเิคราะห์และอธบิายเบ่�องต้น (Describe) 
2 | การพยากรณ์ (Predict) 
3 | การท�างานอัตโนมัติ (Automate) 
4 | การจััดประเภท (Classify) 
5 | การให้ค�าแนะน�า (Prescribe)

B Blockchain 
ค่อ ระบบการกระจัายฐานข้อมูล (Distributed 
Ledgers) ท้�ช�วัยสร้างควัามเช่�อมั�นและป้องกัน
การปลอมแปลงข้อมูล รวัมทั�งการม้สัญญา
อัจัฉริยะ (Smart Contracts) ช�วัยให้ด�าเนินการ
ตามสัญญาอย�างอัตโนมัติ ซึ�งจัะช�วัยลดปัญหา
การหลอกลวัง ป้องกันหร่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ระหวั�างกันได้มากขึ�น เพิ�มควัามรวัดเร็วัในการ
ด�าเนินการ โดยข้อมูลท้�จััดเก็บแบบกระจัาย
ท�าให้ยากต�อการเปล้�ยนแปลงหร่อบดิเบอ่นข้อมลู 
สามารถตรวัจัสอบท้�มาหร่อติดตามข ้อมูล 
การท�าธุรกรรมตลอดห�วังโซ�คุณค�า
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C Cloud
ค่อ การให้การบริการด้านเทคโนโลย้สารสนเทศ 
โดยผูใ้ช้งานสามารถปรบัเปล้�ยนรปูแบบการใช้งาน
ได้อย�างอิสระ ม้ควัามย่ดหยุ�นสูง คิดค�าใช้บริการ
ตามการใช้งานจัริง และใช้งานผ�านอินเตอร์เน็ต 

D Data หรือ ข้อมูล
ค่อ ข้อเท็จัจัริงต�างๆ ท้�ยังไม�ผ�านการประมวัล
ผล ทั�งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ�งอาจั 
อยู�ในรปูของตวััเลข ตวััหนงัสอ่ รปูภาพ เสย้ง ภาพ
เคล่�อนไหวั

E E-Business หรือธุรกิจดิจิทัล
ค่อ การด�าเนินธุรกิจัด้วัยเทคโนโลย้ดิจัิทัลและ 
อนิเตอร์เนต็ อาทิ การค้าออนไลน์ (E-Commerce) 
ธุรกิจับริการออนไลน์ (E-Service) ธุรกิจัดิจิัทัล
คอนเทนต์ (Digital Content)

F Platform
ค่อ รูปแบบธุรกิจัท้�ใช้ Digital Platform ในการ 
ด�าเนินธุรกิจั รองรับ E-Business รูปแบบต�าง ๆ 
โดยม้การศึกษาภายใต้ช่�อ The Rise of the 
Platform Enterprise แบ�งประเภทของ 
Platform ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก�

Innovation
Platform

ท้� เป ิดโอกาสให้บริษัทหร่อ
บุคคลอ่� น ได ้พัฒนาสินค ้ า 
หร่อบริการใหม� ๆ แล้วัน�ามา 
วัางไว้ัใน Platform ของตนเอง 
ท�าให้เกิดเป็นนวััตกรรมใหม� ๆ  
ท้�ต�อยอดกันไปเร่�อย ๆ เช�น 
Apple iOS หร่อ Google 
Android

Transaction
Platform

เ ป ็ นลั กษณะตลาดกลา ง
เสม่อนจัริง ท้�เปิดโอกาสให ้
ผู้ซ่�อและผู้ขายพบกันและเกิด
การซ่�อขายสินค้าหร่อบริการ
ระหวั�างกัน ซึ�ง Platform 
ลักษณะน้� เป ็นตัวักระตุ ้นท้� 
น�าไปสู� Sharing Economy  
ในหลายอุตสาหกรรม เช�น 
Uber Grab Airbnb

Integration
Platform

เป็นพวักบริษัทใหญ� ๆ ท้�ม้ 
ทั�งแบบ Innovation และ 
Transaction platform รวัม
กัน เช�น Apple กับ Google  
เน ้ นนวัั ตกรรม  แต � ขณะ
เด้ยวักันก็ เป ็นตลาดกลาง 
ให้ผู้ซ่�อผู้ขายมาพบกัน

Investment
platform

เช �น บริษัทหร่อนักลงทุนท้� 
เน้นการเข้าไปลงทุนในบริษัท
ท้�ใช้ Platform เช�น Priceline  
G roup  ท้� เ น ้ น เร่� อ ง ก า ร 
ท�องเท้�ยวัและเดินทางเข้าไป
ลงทุนใน Priceline, Kayak, 
Open Table เป็นต้น
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โค้วิด-19 ไวร์ัสำเปลี่ยนัโลก

วัันท้� 31 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก ประกาศให้การแพร�ระบาดของไวัรัสโควิัด-19 เป็นภาวัะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหวั�างประเทศ ท�าให้หลายประเทศต้องยกระดบัข้อจั�ากดัการเดินทางและการค้า และน�ามาตรการ “รกัษาระยะห่างทางสงัคม” 
มาปรับรูปแบบการปฏิิสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจัการค้า ในภาวัะระมัดระวัังการแพร�ระบาด ทั�งน้� แม้วั�าทางการแพทย์จัะเร�ง
คิดค้นวััคซ้นตั�งแต� มกราคม 2563 แต�คาดวั�าจัะใช้เวัลาไม�ต��ากวั�า 18 เด่อน (ประมาณกันยายน 2564) กวั�าวััคซ้นจัะพร้อมใช้งาน
และผลติเพย้งพอ และประเทศต�าง ๆ  อาจัจั�าเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันและควับคมุการระบาดทั�งภายในประเทศและต�างประเทศ 
ต�อไปอย�างน้อย 1 – 2 ปี (จันถงึปลายปี 2564 – ต้นปี 2565) โดยท้�ยงัคงต้องด�าเนนิการผ�อนคลายมาตรการต�าง ๆ  อย�างระมัดระวังั

เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจัการค้าโลกชะงักงัน ทั�งด้าน
อุปสงค ์และอุปทาน เป ็นป ัจัจััยเร �ง
กระบวันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจั 
และห�วังโซ�อุปทาน หันมาพึ�งพาห�วังโซ�
อุปทานในภูมิภาคหร่อในประเทศเพิ�มขึ�น 

ภูมิรัฐศาสตร์
การประสบควัามส�าเร็จัในการรับม่อ 
Covid-19 ส�งเสริมบทบาทควัามเป็น 
ผู้น�าโลกของจั้น นอกจัากน้� ยังเกิดการ 
เร�งกระบวันการจััดระเบ้ยบโลกใหม�ท้� 
โน ้ ม เ อ้ยง สู � ลัท ธิชา ติ นิยม  และคง 
มาตรการป้องกันตนเองเม่�อวิักฤตสิ�นสุด 

สังคมและเทคโนโลยี
มาตรการรักษาระยะห �างทางสังคม 
ได้เปล้�ยนพฤติกรรมบุคคล โดยให้ควัาม
ส�าคัญกับสาธารณสุข และเกิดควัาม 
คุ้นเคยกับสังคมดิจิัทัลมากขึ�น ซึ�งสร้าง
โอกาสให้กับการพัฒนาธุรกิจัเก้�ยวักับ
นวัตักรรมและเทคโนโลย้

ผลกระทบต่อโลกในอนำคต
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

การผลิต

กระทบวััตถดุบิ/ปัจัจััยการผลติ
ขั�นกลางโดยเฉพาะการน�าเข้า
จัากจั้น เช�น ยางและพลาสติก

การส่งออก

จัากมาตรการควับคุมการ 
แพร �ระบาด ส �งผลให ้การ 
ขนส�งและโลจิัสติกส์ท้�ล�าช้า
กระทบการส�งออกวััตถุดิบ 
สินค้าขั�นกลาง

การท่องเท่ียว
 

จั�านวันนกัท�องเท้�ยวัลดลงมาก
ส�งผลต�อธุรกิจัต�อเน่�อง เช�น 
โรงแรม ร้านอาหาร และการ
ขนส�งทางอากาศ

การบริโภค

ก า ร ห ยุ ด กิ จั ก ร ร ม ท า ง 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จั อ ย � า ง ฉั บ พ ลั น  
ส�งผลต�อการขาดสภาพคล�อง
ขอ ง ธุ ร กิ จั และค รั วั เร่ อ น  
รวัมถึงการช�าระหน้�

ไทยอาจัได้รับประโยชน์จัาก
การย ้ายฐานการผลิตของ 
นักลงทุนต�างชาติออกจัากจั้น
เพ่�อกระจัายควัามเส้�ยง

สินค้ากลุ �มอาหาร ม้โอกาส
ขยายตัวัด้ยิ� งขึ�นจัากควัาม
ต ้ อ งการควัามมั� นคงทาง
อาหาร

นักท�องเท้�ยวัอาจัม้การปรับ
พฤติกรรม เช �น นิยมท�อง
เท้�ยวัระยะใกล้ และระบบการ 
ช�าระเงินแบบดิจิัทัล เป็นต้น 

ผู้บริโภคจัะม้เล่อกซ่�อสินค้า/ 
บรกิาร ผ�านส่�อออนไลน์มากขึ�น 
โดยกลุ �มอาหาร เคร่�องด่�ม 
และสุ ขภาพ  ม้ แนวั โน ้ ม 
ฟื้นตัวัเร็วั

ข้อเสนอกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐ
รวมถึงกระทรวงพำณิชย์

การมุ่งส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทาน 
โดยสนับสนุนธุรกิจัท้�กลับมาเกิดใหม� การใช้จั�ายในประเทศ 
และการจั้างงาน

การทบทวนต�าแหน่งยุทธศาสตร์ทางการค้าระหว่างประเทศ 
ผ�านการขับเคล่�อนยุทธศาสตร์และควัามร�วัมม่อ และปรับ 
ห�วังโซ�อุปทานให้ย่ดหยุ�น

การทบทวนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศและยุทธศาสตร์
โดยมุ�งเน้นการสร้างควัามเข้มแข็งของเศรษฐกิจัภายในประเทศ
และท้องถิ�นมากขึ�นท้� 1 ไตรมาส



ภำพกิจกรรม
กำรด�ำเนินงำน ของ สนค.

ทิศทางโครงสร้างเศรษฐกิจำไทยหลังโควิด้-19

วันเด็้ก

วันต่ิอต้ิานคอรัปชันสากล

โครงการฝึกึอบรมหลักสูติรจิำติอาสา 904

วันลอยกระทง
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พาณิชย์คุณธรรม

สนค. ปันสุข

ศึกษาดู้งานการรีไซเคิลขยะ

การสัมมนา สนค. ณ จัำงหวัด้ระยอง
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งบก�ร์เงินั
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งบแสำดงฐ�นัะก�ร์เงินั
ณ์ วันท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเท้ยบเท�าเงินสด   2,331,931.30   2,458,456.42 

ลูกหน้�ระยะสั�น   1,464,685.11   1,805,938.00 

วััสดุคงเหล่อ   418,036.43   563,827.20 

รวัมสินทรัพย์หมุนเว้ัยน   4,214,652.84   4,828,221.62 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท้�ดิน อาคาร และอุปกรณ์   36,696,324.78   45,594,659.95 

สินทรัพย์ไม�ม้ตัวัตน   38,285,931.49   49,764,862.62 

รวัมสินทรัพย์ไม�หมุนเวั้ยน   74,982,256.27 95,359,522.57 

รวมสินทรัพย์   79,196,909.11 100,187,744.19

หนี�สิน

หนี�สินหมุนเวียน

เจั้าหน้�ระยะสั�น   5,849,729.41   7,391,964.56 

เจ้ัาหน้�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั�น 326.96 -

เงินรับฝืากระยะสั�น   1,755,711.41   2,004,706.42 

รวัมหน้�สินหมุนเว้ัยน   7,605,767.78   9,396,670.98 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจั้าหน้�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาวั   110,628.83   99,964.45 

เงินทดรองราชการรับจัากคลังระยะยาวั   600,000.00   600,000.00 

รวัมหน้�สินไม�หมุนเวั้ยน   710,628.83   699,964.45 

รวมหนี�สิน   8,316,369.61   10,096,635.43 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   70,880,512.50   90,091,108.76 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต��า)กวั�าค�าใช้จั�ายสะสม   70,880,512.50   90,091,108.76 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   70,880,512.50   90,091,108.76 

หน�วัย : บาท
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งบแสำดงผู้ลก�ร์ดำ�เนิันัง�นัท�งก�ร์เงินั
สำาห์รับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562

รำยได้

รายได้จัากงบประมาณ 151,872,001.84 165,422,896.51

รายได้จัากการขายสินค้าและบริการ   9,000.00   -   

รายได้จัากการอุดหนุนและบริจัาค   210,067.62   66,061.55 

รายได้อ่�น   -     100.00 

รวมรำยได้   152,091,069.46   165,489,058.06 

ค่ำใช้จ่ำย

ค�าใช้จั�ายบุคลากร   62,859,348.17   60,570,032.05 

ค�าบ�าเหน็จับ�านาญ   8,802,169.15   6,334,588.43 

ค�าตอบแทน   120,600.00   199,432.00 

ค�าใช้สอย   50,066,794.76   66,027,805.31 

ค�าวััสดุ   1,139,944.29   921,242.81 

ค�าสาธารณูปโภค   2,041,590.45   2,124,899.85 

ค�าเส่�อมราคาและค�าตัดจั�าหน�าย   36,708,039.90   33,435,234.59 

ค�าใช้จั�ายอ่�น   9,563,179.00   11.00 

รวมค่ำใช้จ่ำย   171,301,665.72   169,613,246.04 

รำยได้สูง/(ต�่ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ   (19,210,596.26)   (4,124,187.98)

หน�วัย : บาท
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ร์�ยได้แผู่้นัดินั
สำาห์รับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562

รำยได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บ

รายได้้แผ่นดิ้น - ภาษี - -

รายได้้แผ่นดิ้น - นอกจำากภาษี   194,998.85   183,378.85 

รวมรำยได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บ   194,998.85   183,378.85 

หัก   รายได้แผ�นดินถอนค่นจัากคลัง - -

   รายได้แผ�นดินจััดสรรตามกฎหมาย - -

รำยได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บสุทธิ   194,998.85   183,378.85 

รายได้้แผ่นดิ้นนำาส่งคลัง   (194,671.89)   (183,378.85)

รำยได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง   326.96                  - 

ปรับ รายได้แผ�นดินรอน�าส�งคลัง (326.96) -

รวมรำยได้แผ่นดินสุทธิ   -                  - 

รำยได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บ

รายได้้จำากการขายสินค้าและบริการ   5,800.00   17,745.00 

รายได้้ด้อกเบี�ย   2,304.66   1,903.54 

รายได้้ค่าปรับ   651.00   1,400.00 

รายได้้เงินเหลือจ่ำาย   186,243.19   162,330.31 

รวมรำยได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บ   194,998.85   183,378.85 

หน�วัย : บาท
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