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วิสัำยทัศน์
เป็็นองค์์กรหลัักในการช้ี้�นำาเศรษฐกิจการค้์าไทย

เพ่ื่�อก้าวสู่่�ยุค์เศรษฐกิจใหม่�ให้เติิบโติเฉล้ั�ยไม่�ติำ�ากว�าร้อยลัะ 5 ติ�อปี็
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%

พัันธกิจ
บ่รณาการ จัดทำา แลัะขัับเค์ล่ั�อนยุทธศาสู่ติร์การค้์า

ให้ม้่ทิศทางชัี้ดเจนเป็็นเอกภาพื่
Integrate, formulate and drive forward Thailand’s trade strategies

ศึกษา วิเค์ราะห์ ติิดติาม่ แลัะรายงานสู่ถานการณ์ 
ทางการค้์าท้�สู่ำาคั์ญ

Study, analyze, monitor and report trade situations

จัดทำาแลัะพัื่ฒนาเค์ร่�องช้ี้�วัดทางเศรษฐกิจ
Establish and develop economic indicators

เป็็นศ่นย์กลัางระบบฐานข้ัอม่่ลัเศรษฐกิจการค้์า
Serve as the center for economic and trade intelligence system

สู่ร้างเค์ร่อขั�ายค์วาม่ร�วม่ม่่อระหว�างภาค์รัฐแลัะภาค์เอกชี้น
ทั�งในป็ระเทศแลัะติ�างป็ระเทศ

Create cooperation network betweenthe Government and 
private sectors, both domestically and internationally

1 สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและยุทธศ�สำตร์์ก�ร์ค้้� 
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Teamwork หมายถึึง การปีฏิบัติ่งานท่�มุ่งสร้างผลลัพธ์ท่�เปี็นเลิศัจากการทำางานเปี็นท่ม การเปี็นผู้นำาและผู้ต่ามท่�ด่ และ 
การยอมรับความแต่กต่่างทางความคิด เพ่�อให้เกิดการทำางานอย่างบูรณิาการ บนพ่�นฐานของความไว้วางใจและช่วยเหล่อ 
ซึ�งกันและกันรวมถึึงการอุทิศัความรู้ ความสามารถึ ให้องค์กรสามารถึบรรลุเปี้าหมายท่�ม่ความท้าทาย

Hearted service หมายถึึง การปีฏิบติั่งานเพ่�อสร้างผลงานท่�ดแ่ละเหน่อความคาดหวงั เพ่�อให้ผู้เก่�ยวข้องเกดิความปีระทบัใจ
การเสนอความช่วยเหล่อเพ่�อแก้ไขปีัญหาแก่ผู ้ท่�เด่อดร้อน รวมถึึงการปีฏิบัต่ิต่นและการต่ิดต่่อส่�อสารกับบุคคลอ่�น 
ด้วยความเคารพและให้เก่ยรต่ิโดยไม่เล่อกปีฏิบัต่ิ

Intention หมายถึึง การปีฏิบัต่ิงานด้วยความมุ่งมั�น ต่ั�งใจ และทุ่มเทเพ่�อท่�จะบรรลุภารกิจของต่นเอง และนำาไปีสู่การ 
บรรลเุป้ีาหมายขององค์กรได้อย่างม่ปีระสทิธภิาพ

Networking หมายถึึง การปีฏบิตั่งิานท่�มุง่สร้างผลลพัธ์ท่�ดขึ่�น จากการสร้างความร่วมมอ่กับเคร่อข่ายภายนอกองค์กร โดยการ
ผสานแลกเปีล่�ยนข้อมลู ความรู ้ปีระสบการณ์ิ ความเช่�ยวชาญท่�หลากหลาย และการร่วมกนัปีฏิบตั่งิานให้สำาเรจ็ลุล่วงด้วยความ
ร่วมมอ่ของทุกฝ่าย

Knowledge หมายถึึง การปีฏบิติั่งานท่�มพ่่�นฐานบนองค์ความรู้ การสั�งสมองค์ความรูจ้ากการปีฏบิติั่งานและการแสวงหาความรู้ใหม่ 
เพ่�อนำามาใช้ในการพัฒนาปีรบัปีรุงงาน การสร้างผลลพัธ์ท่�ดย่ิ�งขึ�น และสอดคล้องกบับรบิทของการแข่งขนัในปัีจจบุนั

ค่้านิยมองค์้กร

วัฒนธรรมองค์้กร
เสำริ์มทักษะค้ว�มสำ�ม�ร์ถ  สำร้์�งสำร์ร์ค์้พััฒนั�ง�นัวิช�ก�ร์ใหม่

ปร์ะสำ�นัค้ว�มร่์วมมือ  มุ่งปร์ะโยชน์ัส่ำวนัร์วม

เสู่ริม่ทักษะค์วาม่สู่าม่ารถ
Capability and Skill

Enhancement

คิดเป็ีนระบบ ใฝ่รู้รอบด้าน และเป็ีน 
ม่ออาช่พทางวิชาการด้านการค้า

สู่ร้างสู่รรค์์พัื่ฒนา
งานวิชี้าการใหม่�

Creativity and Development

มุ่งผลงานสัมฤทธิ�เพ่�อให้ปีฏิบัติ่ 
ไ ด้จ ริง  และใช้แนวทางการ

วิเคราะห์ด้วยวิชาการสมัยใหม่

ป็ระสู่านค์วาม่ร�วม่ม่่อ
Collaboration

สร้างพันธมิต่รและเคร่อข่าย 
บูรณิาการเช่�อมโยงความร่วมม่อ 

ในทุกภาคส่วน

มุ่�งป็ระโยชี้น์สู่�วนรวม่
Aim for Public

Common Interrest

จิต่อาสาพัฒนาสังคม ยึดมั�น
คุณิธรรม โปีร่งใสต่รงไปีต่รงมา
ต่ามข้อเท็จจริง และหลักวิชาการ
โดยคำา นึง ถึึงปีระโยช น์ของ 

ปีระเทศัชาติ่เปีน็หลัก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:

จัดทำ�/เสำนัอแนัะ และขับเค้ลื่อนันัโยบ�ยและยุทธศ�สำตร์์ก�ร์ค้้�แห่งช�ติ
เพ่ืัอร์องร์ับเศร์ษฐกิจใหม่

เป�้ปร์ะสำงค้์ เศัรษฐกิจการค้าไทยม่ความสามารถึในการแข่งขันสูงขึ�น

กลยทุธ์ 1. ศัึกษาโอกาสจากแนวโน้มต่ลาดโลกและปีระเด็นทางการค้าใหม่ๆ เพ่�อเพิ�มมูลค่าทางเศัรษฐกิจ
2. สร้างมูลค่าเพิ�มทางเศัรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศัรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัต่กรรมเชิงพาณิิชย์
3. เสริมสร้างศัักยภาพธุรกิจบริการ
4. สร้างความเข้มแข็งเศัรษฐกิจฐานรากไทย
5. สร้างกลไกในการขับเคล่�อนยุทธศัาสต่ร์การค้าสู่การปีฏิบัต่ิอย่างม่ปีระสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:

เป็นัศูนัย์ค้ว�มเป็นัเลิศด้�นัข้อมูลเศร์ษฐกิจก�ร์ค้้�ของปร์ะเทศ

เป�้ปร์ะสำงค้์ 1.  ม่ข้อมูลเศัรษฐกิจการค้าท่�ทันสมัยเพ่�อปีระกอบการต่ัดสินใจเชิงนโยบายและจัดทำายุทธศัาสต่ร์การค้า
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนม่ข้อมูลเศัรษฐกิจการค้าและเคร่�องช่�วัดท่�ถึูกต่้องและทันสมัยเพ่�อปีระกอบ
การวางแผนและต่ัดสินใจเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ 1. การบรหิารจดัการและพฒันาระบบเทคโนโลย่สารสนเทศัด้านเศัรษฐกิจการค้าให้ทนัสมยัและมป่ีระสิทธภิาพ
2. จดัทำาและพฒันาเคร่�องช่�วดัด้านเศัรษฐกจิการค้าให้ถูึกต้่องและทนัสมยัต่ามมาต่รฐานสากลอย่างต่่อเน่�อง
3. สร้างและพัฒนาเคร่อข่ายในการแลกเปีล่�ยนและเช่�อมโยงข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:

สำร์้�งองค้์กร์ให้เป็นัที่ยอมร์ับด้�นัวิช�ก�ร์และมีธร์ร์ม�ภิบ�ล

เป�้ปร์ะสำงค้์ ผลงานเปี็นท่�ยอมรับและม่การนำาไปีใช้ปีระโยชน์

กลยุทธ์ 1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้ม่ปีระสิทธิภาพ
2. เปีิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาม่ส่วนร่วมในการทำางาน
3. พัฒนาข่ดความสามารถึของบุคคลากร
4. สร้างความเปี็นธรรม ขวัญกำาลังใจ และบรรยากาศัท่�ด่ในการทำางาน
5. สร้างองค์ความรู้และกระบวนการถึ่ายทอดความรู้อย่างเปี็นระบบ
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นั�งพัร์กมล เกษอ�รี์
เลขานุการกรม

ผู้้้บริห์ารองค์้กร

นายวิชานัน นิวาตจินด้า
รองผู้่้อำานวยการสู่ำานักงานนโยบาย

แลัะยุทธศาสู่ติร์การค้์า

นั�งสำ�วนัลินัทิพัย์ หอมวิเศษวงศ�
ผู้อำานวยการกองนโยบาย
ระบบการค้า

นั�งนุัชพัันัธ์ กฤษณ�มร์ะ
ผู้อำานวยการกองดัชน่เศัรษฐกิจการค้า

นั�งพัร์พัร์ร์ณนิัล ศตวร์ร์ษธำ�ร์ง
ผู้อำานวยการกองนโยบาย
การสร้างความเข็มแข็งทางการค้า

นั�งสำ�วณิชช�ภัทร์ ก�ญจนัอุดมก�ร์
ผู้อำานวยการกองวิจัย
เศัรษฐกิจการค้ามหภาค

นั�งฐิติชญ�นัันัท์ ภัทร์ปภ�
ผู้อำานวยการศูันย์ข้อมูลเศัรษฐกิจการค้า
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นายรณรงค์้ พ้ัลพิัพััฒน์
ผู้่้อำานวยการสู่ำานักงานนโยบาย
แลัะยุทธศาสู่ติร์การค้์า



โค้รงสำร้างองค้์กร
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อ�านาจห์น้าท่�กอง

สำำ�นัักง�นัเลข�นัุก�ร์กร์ม
ดำาเนินการบริหารงานด้านต่่าง ๆ เพ่�อสนับสนุนการบรรลุ 

เปี้าหมายของหน่วยงานร่วมกัน

กองนัโยบ�ยก�ร์สำร์�้งค้ว�มเขม้แขง็ท�งก�ร์ค้�้
เสนอแนะ จัดทำา นโยบายและยุทธศัาสต่ร์การค้ารายสาขา 

การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศัรษฐกิจ บริการ และการพัฒนา

อย่างยั�งย่น

กองนัโยบ�ยร์ะบบก�ร์ค้้�
เสนอแนะนโยบาย และยุทธศัาสต่ร์การค้ารวมของปีระเทศั 

เศัรษฐกิจการค้ายุคใหม่ การสร้างระบบนิเวศัทางการค้า 

การพัฒนาความสารมารถึทางการแข่งขัน

กองวิจัยเศร์ษฐกิจก�ร์ค้้�มหภ�ค้
ศักึษา วิเคราะห์ วจิยั ข้อมลูเศัรษฐกจิการค้า จดัทำาและพฒันา

แบบจำาลอง เพ่�อคาดการณิ์ เต่่อนภัย และปีระเมินผลกระทบ

การค้าในมิต่ิต่่าง ๆ

กองดัชนัีเศร์ษฐกิจก�ร์ค้้�
จัดทำา พัฒนา เผยแพร่ ข้อมูลและงานวิจัยด้านดัชน่เศัรษฐกิจ

การค้าและวิเคราะห์ วิจัยเชิงลึก พัฒนาดัชน่ช่�วัดเศัรษฐกิจ 

การค้าใหม่ ท่�สอดคล้องกับรูปีแบบสถึานการณิ์และนโยบาย 

ศูนัย์ข้อมูลเศร์ษฐกิจก�ร์ค้้�
บริการ เผยพร่ ให้คำาปีรึกษาด้านข้อมูลเศัรษฐกิจการค้า และ

สร้างเคร่อข่าย เช่�อมโยง การแลกเปีล่�ยนข้อมูลด้านเศัรษฐกิจ

การค้า ระหว่างหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องทั�งภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั�งในและต่่างปีระเทศั

กลุ่มพััฒนั�ร์ะบบร์�ชก�ร์
เสนอแนะ ให้คำาปีรกึษา ต่ดิต่าม ปีระเมนิผล และจดัทำารายงาน

เก่�ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำานักงาน

กลุ่มตร์วจสำอบภ�ยในั
ต่รวจสอบด้านการบริหาร การเงินและการบัญช่ และ 

ดำาเนินการสนับสุนนการปีฏิบัต่ิการท่�เก่�ยวข้อง
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ผู้ลของการแพัร่ระบาด้ของ
ไวรัสำโค้วิด้-19 ต่อเงินเฟอ้ของไทย
ในปี 2564

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเด่อนเมษายน 2563 
ส่งผลกระทบต่่อเงินเฟ้้อของไทย โดยทำาให้อัต่ราเงินเฟ้้อต่ิดลบ
ในปีี 2563 แต่่ยังไม่ใช่เงินฝืด เน่�องจากเปี็นการลดลงของสินค้า 
บางรายการท่�ได ้รับมาต่รการช่วยเหล่อจากภาครัฐ เช ่น 
ค่าธรรมเน่ยมการศักึษา ค่าไฟ้ฟ้้า และค่านำ�าปีระปีา รวมถึงึราคา
นำ�ามันเช่�อเพลิงท่�ลดลงต่ามต่ลาดโลกด้วย ส่วนราคาสินค้าอ่�น 
มท่ั�งเพิ�มขึ�นและลดลงเลก็น้อยต่ามสถึานการณ์ิต่ลาดในขณิะนั�น 
ทำาให ้ราคาสินค ้าและบริการในภาพรวมของปี ี  2563 
ค่อนข้างต่ำ�าเม่�อเท่ยบกับปีี 2562 แต่่เม่�อสถึานการณิ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด่ขึ�นต่ามลำาดับจนถึึงปีัจจุบัน 
ทำาให้ราคาสินค้าและบริการขยับสูงขึ�น โดยอัต่ราเงินเฟ้้อ 
ณิ เดอ่นพฤศัจกิายน 2564 เท่ากบัร้อยละ 1.15 ซึ�งอตั่ราเงนิเฟ้้อ
ท่�เปี็นบวกและสูงขึ�นในปีี 2564 เปี็นสถึานการณิ์ท่�เกิดขึ�น 

ทั�วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ�งอัต่ราเงินเฟ้้อในสหรัฐอเมริกา 
และยุโรปีท่�เริ�มส่งผลต่่อเศัรษฐกิจ โดยธนาคารกลางของ
สหรัฐอเมริกาได้ออกมาปีรามเงินเฟ้้อไปีแล้วในกลางเด่อน
ธันวาคม 2564 ทำาให้หลายท่านอาจเกิดความกังวลว่า 
เงินเฟ้อขัองไทยในป็ี 2564 เป็็นเงินเฟ้อในระดับรุนแรง 
หร่อไม่�แลัะค์วรเฝ้าระวังภาวราค์าในเร่�องใดบ้าง ซึ�งสามารถึ 
ดูได้จากดัชน่ราคาผู้บริโภคต่ัวรวม และดัชน่ราคาผู้บริโภคใน
หมวดสินค้าท่�ม่ผลต่่อเงินเฟ้้อมาก ได้แก่ สินค้าหมวดอาหาร 
และเคร่�องด่�มไม่ม่แอลกอฮอล์ (นำ�าหนักร้อยละ 40 ของ
รายการสินค้าทั�งหมด) สินค้าหมวดท่�พักอาศััย (นำ�าหนักร้อยละ 
15.49 ของรายการสินค้าทั�งหมด) และสินค้าหมวดพลังงาน 
(นำ�าหนักร้อยละ 12.39ของรายการสินค้าทั�งหมด) ดังน่�

ดััชนีราคาผู้้้บริโภค
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ดัชน่ ราคาผู ้บริ โภคหมวดรวมของดัชน่ ราคาผู ้บริ โภค 
ชุดทั�วไปีปีรับตั่วลดลงในเด่อนเมษายน - พฤษภาคม 2563 
เม่�อม่การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่่เม่�อสถึานการณิ์
การแพร่ระบาดด่ขึ�นและรัฐบาลปีระกาศัว่าจะม่การผ่อน
คลายมาต่รการล็อกดาวน์ในเด่อนกันยายน 2563 ทำาให้ความ
ต่้องการสินค้าและบริการของต่ลาดปีรับต่ัวด่ขึ�นจากสินค้า
ปีระเภทอาหาร เช่น เน่�อสัต่ว์และผักสด และเคร่�องปีระกอบ
อาหาร เป็ีนต้่น และเม่�อผนวกกับราคานำ�ามนัเช่�อเพลงิมแ่นวโน้ม 
ขยับต่ัวสูงขึ�น ทำาให้ดัชน่ราคาผู ้บริโภคขยับต่ัวสูงขึ�นตั่�งแต่ ่

เด่อนมิถุึนายน 2563 เปี็นต่้นมา ทำาให้เฉล่�ยแล้วทั�งปีี 2564 
(11 เด่อน) ดัชน่ราคาผู้บริโภคชุดทั�วไปี อยู่ท่� 100.24 (อัต่รา
เงินเฟ้้อร้อยละ 1.15) จะเห็นว่าในภาพื่รวม่ดัชี้น้ราค์าผู้่้บริโภค์
ป็ี 2564 ป็รับสู่่งขึั�นอย�างติ�อเน่�องโดยม่้สู่าเหตุิหลัักม่าจาก
ราค์านำ�ามั่นเช่ี้�อเพื่ลิังซึ�งเป็็นไป็ติาม่สู่ถานการณ์ราค์านำ�ามั่น
ดิบในติลัาดโลัก อย�างไรก็ติาม่อัติราเงินเฟ้อดังกลั�าวยังอย่�ใน
กรอบเป็้าหม่ายเงินเฟ้อท้�ธนาค์ารแห�งป็ระเทศไทยกำาหนดไว ้
ท้�ร้อยลัะ 1 – 3 ซึ�งเป็็นอตัิราเงนิเฟ้อท้�เหม่าะสู่ม่กบัสู่ถานการณ์
เศรษฐกิจแลัะยังไม่�น�ากังวลั

เม่�อพิจารณิาดัชน่ราคาผู้บริโภคกลุ่มสินค้าพลังงาน จะเห็นว่า 
ราค์าสิู่นค์้าหม่วดพื่ลัังงานม่้แนวโน้ม่สู่่งขึั�นติ�อเน่�องแติ�
เริ�ม่ชี้ะลัอติัวลังในเด่อนตุ่ลาคมและพฤศัจิกายน 2564 โดย
ล่าสุดกลุ่มปีระเทศัผู้ผลิต่นำ�ามันต่กลงท่�จะผลิต่นำ�ามันเพิ�มขึ�น 

ส่วนสหรัฐอเมริกายงัคงระดับการปีล่อยสต่อ็กนำ�ามนัออกสูต่่ลาด
เท่าเดมิทำาให้ปีรมิาณินำ�ามนัดบิในต่ลาดโลกจะมากขึ�น ทำาให้ราคา
นำ�ามันเช่�อเพลิงน่าจะชะลอต่ัวลงอ่กในเด่อนธันวาคม 2564

ดััชนีราคาผู้้้บริโภคกลุ่่�มสิินค้าพลัุ่งงาน

ดััชนีราคาผู้้้บริโภคหมวดัสิินค้าอาหารแลุ่ะเคร่�องด่ั�มไม�มีแอลุ่กอฮอล์ุ่
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นอกจากน่� เม่�อพิจารณิาดัชน่ราคาผู้บริโภคในหมวดอาหารและ
เคร่�องด่�มไม่ม่แอลกอฮอล์จะเห็นว่า สินค้าในหมวดน่�แทบไม่ได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยปีัจจัย
ท่�ส่งผลกระทบต่่อสนิค้าในหมวดน่�จะเป็ีนปัีจจยัด้านฤดกูาลและ

อุทกภัยท่�เกิดขึ�นในแต่่ละปีีท่�ทำาให้ราคาปีรับต่ัวสูงขึ�นเน่�องจาก
ผลผลิต่ออกสู่ต่ลาดน้อย โดยแนวโน้มของสินค้าในหมวดอาหาร
และเคร่�องด่�มไม่ม่แอลกอฮอล์น่าจะสูงขึ�นต่่อเน่�องในอนาคต่ 
จากสภาพอากาศัแปีรปีรวนท่�ส่งผลเส่ยต่่อสถึานการณ์ิอาหารโลก

ในขณิะเด่ยวกันหากพิจารณิาดัชน่ราคาผู้บริโภคหมวด 
ท่�พักอาศััย จะเห็นว่าท่�พักอาศััยม่การปีรับราคาสูงขึ�นท่ละ 
เล็กน้อย ต่ลอดปีี 2563 และ 2564 เน่�องจากเม่�อม่การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ทำาให้ม่การปีฏิบัติ่งานท่�บ้าน และหันมาใช้เวลา
ท่�ได้อยู่บ้านมากขึ�นในการซ่อมแซมและต่กแต่่งบ้าน โดยคาดว่า 
หลังจากน่� หากไม่ม่การเคล่�อนท่�ของแรงงานจำานวนมากไปี 
ท่�ใดท่�หนึ�ง สินค้าในหมวดท่�พักอาศััยน่าจะม่แนวโน้มคงท่� 
ไปีอ่กระยะหนึ�ง
  
อย่างไรก็ต่ามนอกเหน่อจากราคาขายปีล่กสินค้าและบริการ 
ท่�สำานักงานนโยบายและยุทธศัาสต่ร์การค้าจัดเก็บและปีระมวล
ผลเป็ีนดัชน่ราคาผู้บริโภคแล้ว ยังม่ปัีจจัยภายนอกอ่�นท่�ส่งผล 
ต่่อดัชน่ราคาผู้บริโภค เช่น สถึานการณิ์การแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 ท่�ยังกลายพันธุ์ต่่อเน่�อง ท่าท่ของรัฐบาลปีระเทศั
คูค้่าต่่อสถึานการณ์ิการแพร่ระบาด อตั่ราเงนิเฟ้้อในต่่างปีระเทศั
โดยเฉพาะในฝ่ังอเมรกิาและยโุรปี ค่าบรกิารขนส่งสนิค้าระหว่างปีระเทศั 
และราคาวัต่ถึุดิบโลกท่�ส่งผลต่่อต่้นทุนการผลิต่สินค้า เปี็นต่้น

ดััชนีราคาผู้้้บริโภคหมวดัทีี่�พักอาศััย

102

101

100

99

98

2562 2563 2564

10สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและยุทธศ�สำตร์์ก�ร์ค้้� 
รายงานปีระจำาปีี 2564



การด้�าเนินงาน
โค้รงการพััฒนาศักยภาพัการค้้าและบริการ
เพืั�อยกระด้ับเศรษฐกิจฐานรากไทย

สำานักงานนโยบายและยุทธศัาสต่ร์การค้า (สนค.) ต่ระหนักถึึง 
ความสำาคญัในการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศัรษฐกจิระดบัฐานราก 
ทั�งในภาคการค้าและบริการเพ่�อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้เศัรษฐกิจไทย และเพ่�อยกระดับผู ้ปีระกอบการไทยทั�ง
ต่้นนำ�า-กลางนำ�า-ปีลายนำ�า ให้สามารถึพัฒนาสินค้าได้ต่รงต่าม
ความต่้องการของต่ลาด เกิดความเก่�อกูลกันระหว่างผู้ปีระกอบ
การภายในคลัสเต่อร์ และส่งเสริมเศัรษฐกิจในระดับชุมชน 
ซึ�งปีระกอบด้วยวสิาหกจิชุมชน และกลุม่ผูป้ีระกอบการรายเล็ก 
ทั�งในภาค์เกษติร อุติสู่าหกรรม่ แลัะบริการ ให้ม่รายได้ท่�มั�นคง 
และสามารถึปีรับต่ัวได้กับสถึานการณิ์ต่่าง ๆ ท่�เปีล่�ยนไปีอย่าง
รวดเรว็ จงึได้ดำาเนนิโครงการพฒันาศัักยภาพการค้าและบริการ
เพ่�อยกระดับเศัรษฐกิจฐานรากไทย เพ่�อศัึกษาแนวคิดในการ
พัฒนา และปีัญหาอุปีสรรค ซึ�งนำาไปีสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่�อเผยแพร่ไปียังหน่วยงานต่่าง  ๆโดยแบ่งออกเป็ีน 3 กจิกรรมย่อย ดงัน่�

กจิกร์ร์มที ่1:
โค้ร์งก�ร์เชือ่มโยงภ�ค้อตุสำ�หกร์ร์มเกษตร์
และภ�ค้อุตสำ�หกร์ร์มของไทยสู่ำเศร์ษฐกจิ
และก�ร์ค้�้ยคุ้ใหม่
จากวิกฤต่และความท้าทายทางเศัรษฐกิจใหม่ๆ ต่ลอดจน
สถึานการณ์ิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทำาให้ภาคอตุ่สาหกรรม
เกษต่รและอุต่สาหกรรมไทย ซึ�งเปี็นภาคการผลิต่ท่�เปี็นส่วน
สำาคัญในการขับเคล่�อนเศัรษฐกิจของปีระเทศั ต่้องเผชิญความ
ท้าทายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการแข่งขันให้กับ
ปีระเทศั จึงได้ดำาเนินการศัึกษาสินค้าศัักยภาพ 4 กลุ่มได้แก่ 
1 | อาหารทางเล่อก  2 | สมุนไพร  3 | ยาช่ววัต่ถุึ และ  

4  | เคร่�องม่อแพทย์ เพ่�อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่�อให้ 
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิิชย์
รวมทั�งภาคเอกชนได้ใช้ปีระโยชน์ในการปีรับต่ัวเข้าสู่เศัรษฐกิจ
และการค้ายุคใหม่

การดำาเนินงาน โดยการศัึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปีฐมภูมิ ทุต่ิยภูมิ 
แผนแม่บท และยทุธศัาสต่ร์ รวมทั�งการลงพ่�นท่�ในเขต่กรงุเทพฯ 
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดขอนแก่น เพ่�อเก็บรวบรวมข้อมูล 
จดัปีระชมุกลุม่ย่อย และสมัภาษณ์ิเชงิลกึผูม้ส่่วนเก่�ยวข้องต่ั�งแต่่
ต้่นนำ�าถึงึปีลายนำ�า ทั�งกลุม่เกษต่รกร ผูผ้ลติ่ ผูป้ีระกอบการแปีรรูปี 
และผู้จำาหน่าย ปีระกอบกับการหาร่อกับผู้เช่�ยวชาญทั�งภาครัฐ
และเอกชน ในกลุ่มสินค้าศัักยภาพ 4 กลุ่ม รวมการดำาเนินการ 
13 กจิกรรม เพ่�อสงัเคราะห์ปีระเดน็สำาคญั และนำามาซึ�งข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายในการพัฒนาศัักยภาพ

ผู้ลัการดำ า เนินงาน  รายงานสรุปีผลการศัึกษาสินค ้ า
ศัักยภาพ 4 กลุ่ม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่�อยกระดับ 
ภาคอุต่สาหกรรมเกษต่รและภาคอุต่สาหกรรมสู ่บริบท 
เศัรษฐกิจและการค้ายุคใหม่ เพ่�อเช่�อมโยงต่ลาดในปีระเทศั 
ต่ลาดต่่างปีระเทศั และปีระเด็น Cross-Cutting นำาเสนอต่่อ 
ปีลัดกระทรวงพาณิิชย์แล้ว พร้อมทั�งได้จัดทำาหนังส่อผล
การดำาเนินงานโครงการฯ และรายงานบทสรุปีเชิงนโยบาย 
(Policy Brief) เพ่�อเผยแพร่ผลสำาเร็จของโครงการฯ ให้ 
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้องไม่น ้อยกว่า 240 แห่ง เพ่�อนำาไปี 
ต่่อยอดการใช้ปีระโยชน์

11 สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและยุทธศ�สำตร์์ก�ร์ค้้� 
รายงานปีระจำาปีี 2564



กจิกร์ร์มที ่2:
ก�ร์ศึกษ�ก�ร์พััฒนั�ศักยภ�พัของวสิำ�หกจิ
ชมุชนั/วสิำ�หกจิเพ่ืัอสัำงค้มเพ่ืัอยกร์ะดบั
เศร์ษฐกจิฐ�นัร์�ก
ม่วัต่ถึุปีระสงค์ เพ่�อวิเคราะห์ศัักยภาพ และหาต่้นแบบท่�ด่ 
(Best practice) ของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพ่�อสังคม และ 
จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาศัักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจเพ่�อสังคมทั�งภาคการค้าและบริการ 

การดำาเนินงาน กิจกรรมท่�สำาคัญ ได้แก่ การลงพ่�นท่�ภาคใต่้ 
(ชุมพร และระนอง) และภาคเหนอ่ (แพร่ และน่าน) พบปีะวิสาหกจิ
ชมุชน/วสิาหกจิเพ่�อสังคม จำานวน 13 แห่ง เพ่�อศักึษา สมัภาษณ์ิ 
เชิงลกึ ปีระชมุกลุ่มย่อย วเิคราะห์ศักัยภาพของวสิาหกิจชมุชน/
วิสาหกิจเพ่�อสังคม และถึอดบทเร่ยนปีัจจัยแห่งความสำาเร็จ
ของการดำาเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่�ม่ความเข้มแข็ง
และปีระสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ รวมทั�งได้ม่การ 
จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เชิงปีฏิบัต่ิการ เพ่�อให้องค์ความรู้กับ
กลุ่มวสิาหกจิชมุชนต้่นแบบ อาท ิการสร้างแบรนด์ การออกแบบ
บรรจุภัณิฑ์ การพัฒนาช่องทางการต่ลาดทั�งออนไลน์และ 
ออฟ้ไลน์ การกำาหนดราคาและต่้นทุนสินค้า และการจัดทำา
บัญช่การเงิน เพ่�อยกระดับการพัฒนาศัักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
และถึ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่�น ๆ

ผู้ลัการดำาเนินงาน ได้จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ 
พัฒนาศัักยภาพวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพ่�อสังคม โดยจัด
ทำาคลิปีว่ด่โอ อินโฟ้กราฟ้ิก และรายงานการศึักษาการพัฒนา
ศัักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพ่�อสังคมเพ่�อยกระดับ
เศัรษฐกิจฐานราก เพ่�อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง 
ทั�งภาครัฐและเอกชน นำาไปีใช้ปีระโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนทั�วปีระเทศั และหน่วยงานภาครัฐท่�เก่�ยวข้องนำาไปี
กำาหนดนโยบายและขับเคล่�อนการพัฒนาเศัรษฐกจิฐานรากไทย 
ให้เต่ิบโต่ก้าวหน้าต่่อไปี
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กจิกร์ร์มที ่3:
โค้ร์งก�ร์เชือ่มโยงเศร์ษฐกจิชุมชนั
กบัห่วงโซบ่ร์กิ�ร์ยคุ้ใหม่
สนค. ร่วมกับศัูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณิ์มหาวิทยาลัย
จัดทำาโครงการเช่�อมโยงเศัรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุค
ใหม่ โดยเลอ่กศักึษากลัุ�ม่บริการด่แลัรักษาสุู่ขัภาพื่ (Wellness 
Services) ซึ�งเปี็นบริการท่�ผู้ปีระกอบการไทยม่ความโดดเด่น
ในระดับโลก และม่ความเช่�อมโยงกับห่วงโซ่อุปีทานหลายภาค
ส่วน ทั�งน่� เพ่�อศึักษาแนวทางการยกระดับข่ดความสามารถึ 
ในการแข่งขันให้กับเศัรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะผู้ปีระกอบการ
รายเลก็ให้สามารถึเช่�อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อปุีทานบรกิารศักัยภาพได้

การดำาเนินงาน ได ้ คัดเล่อกจังหวัดระนองแลัะจังหวัด
แม่�ฮ�องสู่อน ซึ�งม่จุดเด่นด้านนำ�าแร่ร้อน เปี็นจังหวัดต่้นแบบใน
การศึักษา รวมถึึงการรวบรวมข้อมูลทุติ่ยภูมิ และการลงพ่�นท่�
สำารวจ สมัภาษณ์ิ และปีระชมุระดมความเหน็กบัผูม้ส่่วนได้ส่วน
เส่ยภาครัฐ และผู้ปีระกอบการภาคส่วนต่่างๆ ในจังหวัด และ
นำามาวิเคราะห์ 1 | บริบทท่�ม่ผลต่่อการพัฒนาบริการดูแลรักษา
สุขภาพในจังหวัด (External Factors) และ 2 | การปีระเมิน 
ความสามารถึในการแข่งขันของเคร่อข่ายวิสาหกิจดูแลรักษา
สขุภาพของจงัหวดั เพ่�อปีระเมนิหาปีระเดน็วิกฤต่ (Critical Issue) 
ซึ�งนำามากำาหนดเป็ีนต้่นแบบธุรกิจ และกลยุทธ์การพัฒนาการ
เช่�อมโยงเศัรษฐกิจชุมชน

ผู้ลัการดำาเนินงาน จังหวัดระนอง และแมฮ่่องสอน ต่่างกเ็ห็นชอบ 
แนวทางการพัฒนาจังหวัดในรูปีแบบ “การพัฒนาบริการดูแล
รักษาสุขภาพด้วยนำ�าแร่ร้อน ควบคู่กับการท่องเท่�ยวเชิงสุขภาพ
และการท่องเท่�ยวเชิงนิเวศัน์ (Health and Eco Tourism Hot 
Spring)” โดย สนค. ได้จัดทำาต้่นแบบธุรกิจบริการดูแลรักษา
สุขภาพ (Business Canvas Model) และร�างกลัยุทธ์การ
พัื่ฒนาการเช่ี้�อม่โยงเศรษฐกิจชุี้ม่ชี้นกับห�วงโซ�บริการด่แลั
รักษาสุู่ขัภาพื่แลัะผู้ลัติิภัณฑ์์ท้�เก้�ยวเน่�องขัองจังหวัด 4 ด้าน ได้แก่

กลยุทธ์ท่� 1  การยกระดับการให้บริการสุขภาพ (Wellness)  
                และสินค้าท่�เก่�ยวเน่�อง
กลยุทธ์ท่� 2  การยกระดบัความสามารถึด้านการต่ลาดและการค้า
กลยุทธ์ท่� 3  การยกระดับทักษะทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ท่� 4  การเพิ�มความเข้มแข็งในการขับเคล่�อนการพัฒนา

ซึ�งได้นำาเสนอร่างกลยุทธ์ฯ ดังกล่าว ต่่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระนองและแม่ฮ่องสอนแล้ว ในการน่� จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ได้ม่การจัดต่ั�ง “ค์ณะทำางานเพ่ื่�อพื่ัฒนาธุรกิจบริการสุู่ขัภาพื่
แลัะเช่ี้�อม่โยงเศรษฐกิจชีุ้ม่ชี้นกับห�วงโซ�บริการยุค์ใหม่� 
Wellness Hub จงัหวดัแม่�ฮ�องสู่อน” เพ่�อขบัเคล่�อนโครงการฯ 
ต่่อไปี พร้อมน่� สนค. ได้จัดทำาสรุปีผลโครงการฯ ในรูปีแบบ
ว่ด่ทัศัน์และหนังส่อ เพ่�อเผยแพร่ผลการศัึกษาไปียังหน่วยงาน
ท่�เก่�ยวข้อง 119 แห่ง รวมถึึงเผยแพร่ในเว็บไซต่์ สนค. เพ่�อให้
หน่วยงานต่่างๆ สามารถึนำาไปีขบัเคล่�อนการดำาเนนิการได้ต่่อไปี
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การด้�าเนินงาน
ตามนโยบายเกษตรผู้ลิต พัาณิชย์ตลาด้

กระทรวงพาณิิชย์และกระทรวงเกษต่รและสหกรณ์ิร่วมดำาเนินการ 
ขับเคล่�อนวิสัยทัศัน์ “เกษต่รผลติ่ พาณิิชย์ต่ลาด” ภายใต้่ยทุธศัาสต่ร์
ต่ลาดนำาการผลิต่ (Demand Driven) ซึ�งเป็ีนนโยบายในการสร้าง
ปีระเทศัไทยให้เป็ีนศูันย์กลางสินค้าเกษต่รและอาหารคุณิภาพ 
ของโลก โดยกระทรวงเกษต่รและสหกรณ์ิ ม่บทบาทในการ 
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษต่รให้ม่คุณิภาพได้ต่ามมาต่รฐานสากล 
และสามารถึต่รวจสอบย้อนกลับได้ และกระทรวงพาณิิชย์ 
ม่บทบาทในการเช่�อมโยงสินค้ากับต่ลาดทั�งในและต่่างปีระเทศั 
ทั�งในรูปีแบบออนไลน์ ออฟ้ไลน์ และไฮบริด รวมถึึงเช่�อมโยง 
ความต้่องการของผู้บริโภคเข้ากับภาคการผลิต่ ทั�งน่� เพ่�อให้กลไก 
การบูรณิาการระหว่าง 2 กระทรวงเกิดขึ�นอย่างเป็ีนรูปีธรรม จึงได้ 
ม่การแต่่งตั่�งคณิะอนุกรรมการเพ่�อขับเคล่�อนยุทธศัาสต่ร์ 
ต่ลาดนำาการผลิต่ขึ�น 4 คณิะ ได้แก่
1  |  คณิะอนุกรรมการขับเคล่�อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐาน
เด่ยวกัน (Single Big Data) 
2  |  คณิะอนุกรรมการขับเคล่�อนการสร้างแพลต่ฟ้อร์มกลาง
“เกษต่รผลิต่ พาณิิชย์ต่ลาด”
3 |  คณิะอนุกรรมการขับเคล่�อนการสร้างความเช่�อมั�นด้าน
คุณิภาพมาต่รฐานความปีลอดภัยและการต่รวจสอบย้อนกลับ  
4 | คณิะอนุกรรมการขับเคล่�อนการพัฒนาคนและผลิต่ภัณิฑ์
ให้ต่รงต่ามความต้่องการของต่ลาด

สำนัค้.  ไดรั้์บมอบหม�ยใหเ้ปน็ัปร์ะธ�นัและเลข�นักุ�ร์
ร่์วมกับสำำ�นัักง�นัเศร์ษฐกิจก�ร์เกษตร์ (สำศก.) 
ในัค้ณะอนุักร์ร์มก�ร์ขับเค้ล่ือนัก�ร์สำร้์�งและ 
ใช้ข้อมูลจ�กฐ�นัเดียวกันั (Single Big Data)
ซึ�งม่อำานาจหน้าท่�หลักในการจัดทำาระบบ ด้านการผลิต่และ 
การต่ลาดของสินค้าเกษต่รและเกษต่รแปีรรูปี เพ่�อให้กระทรวงพาณิิชย์ 
และกระทรวงเกษต่รฯ ใช้ข้อมูลจากฐานเด่ยว และจัดทำาข้อมูล
ให้ต่รงกลุ่มผู้ใช้งาน รวมถึึงการสร้างความแม่นยำาให้กับข้อมูล 

การดำาเนินงาน ได้ม่การจัดทำาระบบฐานข้อมูลร่วม “เกษต่รผลิต่
พาณิิชย์ต่ลาด” ในรูปีแบบแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้าเกษต่ร
ของพ่ชเกษต่รสำาคัญ 6 ชนดิ ได้แก่ มันสำาปีะหลงั (สินค้านำาร่อง) 
ทุเร่ยน ข้าว ข้าวโพดเล่�ยงสัต่ว์ ปีาล์มนำ�ามัน และยางพารา  
โดยได้เผยแพร่แดชบอร์ดสินค้ามันสำาปีะหลัง เม่�อวันท่� 31 
ม่นาคม 2564 และสินค้าทุเร่ยน เม่�อวันท่� 23 สิงหาคม 2564  
บนเว็บไซต์่ www.คิดค้า.com และนำาตั่วเ ช่�อมข้อมูล 
(Link Banner) ไปีแสดงบนเว็บไซต์่ของกระทรวงพาณิิชย์ 
www.moc.go.th และเว็บไซต์่ศัูนย์ข้อมูลเกษต่รแห่งชาติ่ 
www.nabc.go.th ของกระทรวงเกษต่รฯ สำาหรับสินค้า
ท่�เหล่ออยู่ระหว่างการปีรับปีรุงและพัฒนา Dashboard ให้ม่ 
ความถูึกต้่อง สมบูรณ์ิ สะดวกต่่อการใชง้าน (User Friendly) และ
เกิดปีระโยชน์สูงสุด ทั�งยังได้ม่การรวบรวม่ข้ัอม่่ลัเชิี้งคุ์ณภาพื่
เก้�ยวกับพ่ื่ชี้ทั�ง 6 ชี้นิด อาทิ กฎระเบ่ยบเก่�ยวกับการส่งออก
และนำาเข้า ข้อมูลการผลิต่ของปีระเทศัคู่แข่ง และแนวโน้ม 
ความต้่องการของต่ลาด จากกระทรวงพาณิิชย์และกระทรวงเกษต่ร
และสหกรณ์ิ รวมทั�ง จากสำานักงานพาณิิชย์ในต่่างปีระเทศัและ
สำานักงานท่�ปีรึกษาการเกษต่รต่่างปีระเทศั เพ่�อเผยแพร่ควบคู่
กับแดชบอร์ด
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แผู้นดำาเนินการติ�อไป็ ม่แผนท่�จะจัดทำา Infographic นำาเสนอ 
แดชบอร์ดสินค้ามันสำาปีะหลังและทุเร่ยน เพ่�อเ ป็ีนส่�อ
ปีระชาสัมพันธ์และนำาเสนอในรูปีแบบการสรุปีข้อมูลสำาคัญ 
ให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย ปีรับปีรุงและพัฒนาแดชบอร์ดสินค้าข้าว
ข้าวโพดเล่�ยงสัต่ว์ ปีาล์มนำ�ามัน และยางพารา ให้ม่ความถูึกต้่อง

สมบูรณ์ิ สะดวกต่่อการใช้งานและเกิดปีระโยชน์สูงสุด รวมถึึง
ออกแบบและพัฒนาระบบเต่่อนภัยล่วงหน้า (Early Warning 
System) สำาหรับฐานข้อมูลร่วม “เกษต่รผลิต่ พาณิิชย์ต่ลาด” 
โดยอยู่ระหว่างดำาเนินการสินค้ามันสำาปีะหลังและทุเร่ยน
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การด้�าเนินงาน
ค้ณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระห์ว่างประเทศ (กนศ.)

คณิะกรรมการนโยบายเศัรษฐกิจระหว่างปีระเทศั (กนศั.) ปีระกอบด้วย
นายกรัฐมนต่ร่ หร่อรองนายกรฐัมนต่ร่ท่�นายกรัฐมนต่ร่มอบหมาย 
เป็ีนปีระธานกรรมการ (ปัีจจุบัน นายกฯ ได้มอบหมายให้ 
รองนายกรัฐมนต่ร่ (นายดอน ปีรมัต่ถ์ึวินัย) ปีฏิบัติ่หน้าท่�ปีระธาน กนศั.) 
รัฐมนต่ร่ว่าการกระทรวงท่�เก่�ยวข้อง ผู้แทนจากส่วนราชการ และ 
ผู้ทรงคณุิวุฒิ เป็ีนกรรมการ ปีลัดกระทรวงพาณิิชย์ เป็ีนกรรมการ
และเลขานุการ และผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและยุทธศัาสต่ร์
การค้า เป็ีนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ม่อำานาจหน้าท่�สำาคัญ
ในการกำาหนดนโยบายเศัรษฐกจิระหว่างปีระเทศั กำาหนดนโยบาย
ยุทธศัาสต่ร์ ท่าท่ในการเจรจาด้านเศัรษฐกิจระหว่างปีระเทศั 
การพัฒนาพ่�นท่�เช่�อมโยงทางเศัรษฐกิจกับปีระเทศัเพ่�อนบ้าน 
แนวทางในการจัดตั่�งเขต่การค้าเสร่และการค้าต่่างต่อบแทน 

การดำาเนินงาน
1 | รวบรวมข้อมูล และจัดทำาเอกสารปีระกอบการปีระชุมต่ามท่�
ปีระธาน กนศั. กำาหนด 
2 | ปีระสานหน่วยงานหร่อบุคคลท่�เก่�ยวข้องเข้าร่วมการปีระชุม 
หร่อให้ข้อคิดเห็นหร่อข้อมูลท่�เก่�ยวข้อง

3  |  รวบรวมข้อมูลเก่�ยวกับผลการศึักษา การวิเคราะห์ และข้อเสนอ
แนะแนวทางการดำาเนินงานท่�เก่�ยวกับนโยบายเศัรษฐกิจระหว่าง
ปีระเทศั เพ่�อให้ กนศั. หน่วยงานท่�รับผิดชอบ นายกรัฐมนต่ร่ และ
คณิะรัฐมนต่ร่ พิจารณิาปีระกอบการตั่ดสินใจ

ผู้ลัสู่ำาเร็จ/ผู้ลัลััพื่ธ์ ในปีีงบปีระมาณิ พ.ศั. 2564 ได้ม่การปีระชมุ 
กนศั. จำานวน 4 ครั�ง เพ่�อพิจารณิาศึักษาข้อมูลท่�เก่�ยวกับปีระเด็นต่าม
ผลการศึักษาและข้อสังเกต่ของคณิะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณิา
ศึักษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP ของสภาผู้แทนราษฎร
โดยได้แต่่งตั่�งคณิะอนุกรรมการขับเคล่�อนการดำาเนินการต่ามมติ่
คณิะรัฐมนต่ร่เก่�ยวกับเร่�อง CPTPP จำานวน 8 คณิะ เพ่�อจัดทำา 
กรอบการทำางานเพ่�อติ่ดต่ามการจัดทำาแผนงานการดำาเนินการ 
เพ่�อปีรับตั่วของส่วนราชการท่�เก่�ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลและ
จัดทำาข้อเสนอแนะเก่�ยวกับความพร้อมและเง่�อนเวลาในการขอ
เจรจาเข้าร่วมความต่กลง CPTPP หร่อความไม่พร้อมของไทย 
ต่ามท่�ได้รับมอบหมาย ต่ามมติ่ท่�ปีระชุมคณิะรัฐมนต่ร่ เม่�อวันท่� 
26 มกราคม 2564
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การด้�าเนินงาน
ค้ณะกรรมการร่วมภาค้รัฐและเอกชน
ด้้านการพัาณิชย์ (กรอ. พัาณิชย์)

รองนายกรัฐมนต่ร่และรัฐมนต่ร่ว่าการกระทรวงพาณิิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณิวิศิัษฏ์) ม่นโยบายในการให้ความสำาคัญ 
กับการทำางานร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคปีระชาสังคม ในการพัฒนาเศัรษฐกิจของปีระเทศั 
ทั�งในด้านการค้า การลงทุน การส่งออก และการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็ีนธรรม ม่ปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผล 
ม่การหาร่อแนวทางการพัฒนาเศัรษฐกิจการค้า รวมถึึงการแก้ไขปัีญหาอุปีสรรคของภาคเอกชน และขับเคล่�อนเศัรษฐกิจ 
ของปีระเทศั โดยการบูรณิาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่�เก่�ยวข้องเพ่�อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็ีนรูปีธรรม 
จึ ง ไ ด้ แ ต่่ ง ตั่� ง ค ณิ ะ ก ร ร ม ก า ร ร่วมภาค รัฐและ เอกชนด้านการพาณิิช ย์ (กรอ .  พาณิิช ย์)  ซึ� งปีระกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐ ทั�งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิิชย์และหน่วยงานภาคเอกชน โดยมอบหมายสำานักงานนโยบายและ
ยุทธศัาสต่ร์การค้าเป็ีนฝ่ายเลขานุการในการรวบรวมปีระเด็นสำาคัญขึ�นหาร่อ เสนอแนะแนวทางและมาต่รการ รวมทั�งติ่ดต่าม 
ความค่บหน้าและรายงานผลอย่างต่่อเน่�อง

การดำาเนินงาน
1 | รวบรวมปีระเด็นอุปีสรรคปัีญหาและความต้่องการของ 
ภาคเอกชน เพ่�อนำาเสนอในการปีระชุม กรอ. พาณิิชย์
2 | ปีระสานหน่วยงานหร่อบุคคลทั�งภาครัฐและเอกชนท่�เก่�ยวข้อง
ร่วมช่�แจง ให้ข้อคิดเห็นหร่อข้อมูลท่�เก่�ยวข้อง
3  |  จัดทำาข้อมูล สถิึติ่ สถึานการณ์ิทางการค้าท่�เก่�ยวข้องเพ่�อศึักษา
สภาพปัีญหา เสนอแนะแนวทางการดำาเนินการ และหน่วยงาน 
ท่�รับผิดชอบ
4  |  ติ่ดต่ามความค่บหน้าการดำาเนินการ และรายงานผลให้รัฐมนต่ร่
ว่าการกระทรวงพาณิิชย์ทราบ

ผู้ลัสู่ำาเร็จ/ผู้ลัลััพื่ธ์ ในปีี 2564 ได้ม่การปีระชุม กรอ. พาณิิชย์ 
จำานวน 2 ครั�ง เพ่�อร่วมกันทำางานทั�งในด้านการส่งเสริม 

อำานวยความสะดวก การดูแลปีระชาชน และการแก้ไขปัีญหา
อุปีสรรคทางการค้า ซึ�งเกิดผลสำาเร็จลุล่วงแล้วหลายปีระการ อาทิ
การปีระชาสัมพันธ์สร้างความเช่�อมั�นให้แก่ปีระเทศัคู่ค้าในเร่�อง 
Thai Covid-19 recovery การอำานวยความสะดวกในการ 
ออกเอกสารรับรองถิึ�นกำาเนิดสินค้า ณิสำานักงานพาณิิชย์ 
จังหวัดในวันหยุดราชการการพัฒนาผู้ปีระกอบการไทยด้านบริการ
โลจิสติ่กส์ต่ลอดทั�งเส้นทางในกลุ่มปีระเทศัลุ่มแม่นำ�าโขง และ 
การปีระชาสัมพันธ์สินค้าข้าวไทยในต่่างปีระเทศั เป็ีนต้่น

ปัีจจุบันยงัคงม่การติ่ดต่ามปีระเด็นการดำาเนินการเพ่�อแก้ไขปัีญหา
อุปีสรรคทางการค้า และรายงานความค่บหน้าให้รองนายกรัฐมนต่ร่
และรัฐมนต่ร่ว่าการกระทรวงพาณิิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณิวิศิัษฏ์) 
ทราบทุกสัปีดาห์
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โค้รงการจัด้ท�ายุทธศาสำตร์และ
แนวทางการขับเค้ลื�อนการค้้าของชาติ
พั.ศ. 2565 – 2570 

สนค. ม่ภารกิจสำาคัญในการกำาหนดทิศัทางและยุทธศัาสต่ร์การค้า
ของชาติ่ จึงม่ความตั่�งใจจัดทำายุทธศัาสต่ร์ท่�ม่ความสอดคล้อง
กับยุทธศัาสต่ร์ของปีระเทศั ม่ทิศัทางการพัฒนาท่�ชัดเจน และ 
ม่แนวทางในการนำาไปีสู่การปีฏิบัติ่ เพ่�อท่�จะขับเคล่�อนการค้า
ของไทยให้ม่ความโดดเด่น นำาพาให้ปีระเทศักลับมาเป็ีนผู้นำา 
ด้านการค้าการลงทุนท่�เข้มแข็งยิ�งกว่าเดิม โดยเป็ีนท่�มาของการ 
จัดทำาโครงการจัดทำายทุธศัาสต่ร์และแนวทางการขับเคล่�อนการ
ค้าของชาติ่ พ.ศั. 2565 – 2570 เพ่�อศึักษา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลท่�เก่�ยวข้อง และจัดทำา (1) ยทุธศัาสต่ร์การค้าของชาติ่สำาหรับ
การดำาเนินการระยะ 5 ปีี (พ.ศั. 2565-2570) ท่�ม่ฐานอยูบ่นการ 
ต่่อยอดใช้ปีระโยชน์จากสินค้าและบริการท่�โดดเด่นและเป็ีนจุดแข็ง
ของปีระเทศัอย่างเหมาะสม (2) แนวทางการขบัเคล่�อนยทุธศัาสต่ร์
ดังกล่าวไปีสู่การปีฏิบัติ่โดยกระทรวงพาณิิชย์และหน่วยงาน 
ท่�เก่�ยวข้อง (3) ข้อเสนอแนะท่�จะเป็ีนปีระโยชน์ต่่อการพัฒนา 
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศัรษฐกิจการค้าของปีระเทศั
อย่างยั�งยน่ต่่อไปีในอนาคต่ และ (4) แนวทางการนำาเทคโนโลย่
มาใช้ในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลท่�จำาเป็ีนต้่องใช้ในการ
วิเคราะห์เพ่�อตั่ดสินใจในกระบวนการจัดทำา/ทบทวน/ปีรับปีรุง
ยทุธศัาสต่ร์การค้าของชาติ่ในโอกาสต่่อไปี

การดำาเนินงาน โดยการจ้างท่�ปีรึกษาฯ ดำาเนินโครงการท่�ปีระกอบ
ด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
1  |  ศึักษา รวบรวมข้อมูลเพ่�อจัดทำาบทวิเคราะห์บริบททางเศัรษฐกิจ
และการค้าของปีระเทศัท่�ต้่องเก่�ยวข้อง
2 | จัดกิจกรรมรับฟั้งความคิดเห็นของผู้ม่ส่วนเก่�ยวข้องในส่วน
ภูมิภาค (ครอบคลุมพ่�นท่�ภาคต่ะวันต่ก ภาคต่ะวันออก ภาคเหน่อ 
ภาคต่ะวันออกเฉ่ยงเหน่อ และภาคใต้่) และ ส่วนกลาง
3 |  การสัมภาษณ์ิเชิงลึกบุคลากรระดับบริหารของหน่วยงาน 
ท่�เก่�ยวข้อง เพ่�อรับฟั้งความคิดเห็นเก่�ยวกับยุทธศัาสต่ร์ ทิศัทาง 
แนวทางการพัฒนา บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน
4 |  ปีระชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และกระตุ้่นการม่ส่วนร่วม 
ของภาคส่วนต่่าง ๆ
5 | จัดกิจกรรมปีระชุมสัมมนาเชิงปีฏิบัติ่การ เพ่�อเผยแพร่ 
ผลการศึักษา และสาระของยุทธศัาสต่ร์การค้าของชาติ่
6 | จัดทำาฐานข้อมูลของผู้เช่�ยวชาญและผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั�งผู้ปีระกอบการ
ท่�เก่�ยวข้อง
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ผู้ลัสู่ำาเร็จ/ผู้ลัลััพื่ธ์ หน่วยงานได้รบัข้อเสนอฯ ท่�ถึกูจัดทำาขึ�นโดย
คำานึงถึึงความสอดคล้องกับสถึานการณ์ิและบริบทการเปีล่�ยนแปีลง
ท่�เกิดขึ�น เพ่�อให้ปีระเทศัม่ (1) ความสามารถึในการรับม่อและ 
ฟ้ื �นตั่วจากผลกระทบจากการเปีล่�ยนแปีลง ท่�ไม่สามารถึ 
คาดการณ์ิได้ในอนาคต่ (2) สามารถึใช้ศัักยภาพท่�ม่อยู ่ โดยเฉพาะ 
การต่่อยอดสินค้าและบริการท่�เป็ีนจุดเด่น ในการสร้างความเข้ม
แข็งให้ระบบเศัรษฐกิจการค้า และช่วยให้ผู้ปีระกอบการระดบัต่่าง ๆ 
สามารถึพึ�งพาต่นเอง เช่�อมโยงกับต่ลาดและระบบเศัรษฐกจิของ 
ปีระเทศัและโลกได้อย่างยั�งยน่และม่ปีระสิทธิภาพ (3) ม่แนวทางนำา 
เทคโนโลย่มาช่วยพัฒนาและขับเคล่�อนเศัรษฐกิจการค้า 

ยกระดับสินค้าและบริการให้เข้มแข็ง รวมถึึง (4) การส่งเสริม 
การบริโภคภายในปีระเทศัเพ่�อเพิ�มมูลค่าการค้าภายในปีระเทศั
 กระจายรายได้สู่เศัรษฐกจิฐานราก ได้อย่างครอบคลุมและยั�งยน่ 
และ (5) ส่งเสริมการบูรณิาการการทำางานระหว่างหน่วยงาน 
ท่�เก่�ยวข้องเพ่�อพัฒนาเศัรษฐกิจการค้าได้อย่างสอดคล้อง 
กับทิศัทางและเป้ีาหมายของยทุธศัาสต่ร์ชาติ่และแผนงานอ่�น ๆ  
ท่�เก่�ยวข้องกับการพัฒนาเศัรษฐกิจการค้าขอ งปีระ เทศั 
โดยม่ วิ สัยทัศัน์“การค้์าไทยเข้ัม่แข็ังเติิบโติอย�างทั�วถึงแลัะ 
ยั�งย่นรองรับโอกาสู่การค้์าโลัก” ซึ�งปีระกอบด้วยยุทธศัาสต่ร์ 
ทั�ง 5 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสู่ติร์ท้� 1
ขัับเค์ล่ั�อนการค้์าด้วยนวัติกรรม่แลัะเทค์โนโลัย้
(Foster Innovation and Technology)
มุ่งเน้นให้เกิดการใช้นวัต่กรรมและเทคโนโลยใ่นการปีระกอบธุรกิจ
การยกระดับโครงสร้างพ่�นฐานทางเทคโนโลยดิ่จิทัล ผู้ปีระกอบการ
สามารถึเข้าถึึงเทคโนโลย่และงานวิจัยเชิงพาณิิชย์ รวมถึึงการ 
บูรณิาการร่วมของภาคส่วนท่�เก่�ยวข้องให้เอ่�อต่่อการสร้างนวัต่กรรม
เพ่�อสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับสินค้าและบรกิาร รวมถึึงการดงึดูดการลงทนุ
ท่�ใช้เทคโนโลยขั่�นสูงในอุต่สาหกรรมศัักยภาพ

ยุทธศาสู่ติร์ท้� 2
พัื่ฒนาโค์รงสู่ร้างพ่ื่�นฐานทางการค้์าให้เข้ัม่แข็ัง
(Enhance Trade Infrastructure and Ecosystem)
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานทางการค้าและการสร้างระบบ
นิเวศัทางการค้าให้เหมาะสมต่่อการเต่บิโต่ของธรุกิจไทย ลดต้่นทุน
ให้กับผู้ปีระกอบการ เพิ�มโอกาสในการขยายต่ลาด และม่ฐานข้อมูล
ท่�สนับสนุนกิจกรรมทางเศัรษฐกจิท่�ครอบคลุมและทันต่่อเหตุ่การณ์ิ
ต่ลอดจนการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ การปีรับปีรุงกฎหมาย
กฎระเบ่ยบ ท่�สนับสนุนต่่อการปีระกอบธุรกรรมการค้าและการลงทุน 
ทั�งในปีระเทศัและต่่างปีระเทศั
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ยุทธศาสู่ติร์ท้� 3
สู่�งเสู่ริม่การค้์าไทยสู่่�ติลัาดโลัก
(Promote Thai Trade to Global Market)
มุ่งเน้นการส่งเสริมอุต่สาหกรรมไทยทั�งภาคสินค้าและภาคบริการ
ให้ม่ข่ดความสามารถึในการขยายต่ลาดไปีสู่ต่ลาดโลก รักษาต่ลาดเดิม 
เจาะต่ลาดใหม่ ผ่านการสร้างความร่วมม่อด้านการค้าและการเจรจา
ทางการค้า ส่งเสริมบรรยากาศัการค้าและการลงทุนทั�งระดับทวิภาค่
และพหุภาค่ ส่งเสริมการใช้ปีระโยชน์จากความร่วมม่อและข้อต่กลง
ทางการค้าท่�ม่อยู ่ ต่ลอดจนการพัฒนาการค้าชายแดนและการค้า
ผ่านแดน การสร้างเคร่อข่ายธุรกิจให้ผู้ปีระกอบการไทยเช่�อมโยงกับ
ผู้ปีระกอบการต้่นนำ�า กลางนำ�า ปีลายนำ�า ในต่่างปีระเทศั รวมถึึงการ
สร้างความเช่�อมั�นให้กับสินค้าและบริการของไทยให้สามารถึแข่งขัน
ได้ในเวท่การค้าระหว่างปีระเทศัอย่างยั�งยน่ ผ่านการรับรองคุณิภาพ 
มาต่รฐานท่�ยอมรับในระดับสากล

ยุทธศาสู่ติร์ท้� 4
สู่�งเสู่ริม่แลัะกระตุ้ินการบริโภค์ภายในป็ระเทศ
(Encourage Domestic Consumption)
ส่งเสริมและกระตุ้่นการใช้สินค้าและบริการท่�ผลิต่ภายในปีระเทศั
เพ่�อเพิ�มมูลค่าการค้าภายในปีระเทศั กระจายรายได้สู่เศัรษฐกิจ
ฐานราก ผ่านการส่งเสริมการค้าและการแข่งขันท่�เสร่และเป็ีนธรรม 
ลดความเหล่�อมลำ�าทางการค้า การพัฒนาต่ลาดและช่องทางการค้า
ภายในปีระเทศั การสร้างเคร่อข่ายทางธุรกิจให้ผู้ปีระกอบการไทย 
การรักษาเสถ่ึยรภาพของราคาสินค้า

ยุทธศาสู่ติร์ท้� 5
พัื่ฒนาแลัะเสู่ริม่สู่ร้างศักยภาพื่ทุนม่นุษย์
(Advance Human Capital)
มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศัักยภาพทุนมนุษย์ ทั�งผู้ปีระกอบการ
แรงงาน และบุคลากรภาครัฐ ผ่านการยกระดับระบบฝึกอบรม 
เพ่�อพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) ให้เท่าทันกับสถึานการณ์ิโลก
ยคุดิจิทัล เพิ�มโอกาสในการเข้าถึึงกระบวนการยกระดับและพัฒนา
ทักษะใหม่ ๆ แก่แรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพ่�อให้แรงงานม่ทักษะ 
ต่รงต่ามความต้่องการของอุต่สาหกรรมสมัยใหม่ รวมถึึงร่วมม่อ
กับภาคเอกชนท่�ม่ความเช่�ยวชาญในสาขาเฉพาะทางเข้ามาเป็ีน 
ภาค่เคร่อข่ายการพัฒนาศัักยภาพแรงงาน 

21 สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและยุทธศ�สำตร์์ก�ร์ค้้� 
รายงานปีระจำาปีี 2564



ข้อเสำนอแนวทางขับเค้ลื�อนยุทธศาสำตร์การค้้าของชาติฯ ไปส่้ำการปฏิิบัติ
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โค้รงการประยุกต์ใช้ Blockchain
ยกระดั้บเศรษฐกิจการค้้า  ระยะทีี่� 2

สนค. ต่ระหนกัถึึงความสำาคัญของการสร้างความน่าเช่�อถ่ึอให้กับ 
คุณิภาพ มาต่รฐานสินค้าภาคเกษต่รไทย ต่ลอดจนปีระโยชน์ 
ของเทคโนโลยบ่ล็อกเชนท่�สามารถึสนบัสนุนกระบวนการต่ดิต่าม
และสอบย้อนกลับท่�มาของสินค้าได้อย่างม่ปีระสิทธิภาพ โปีร่งใส 
และปีลอดภยัซึ�งถ่ึอเป็ีนเร่�องสำาคัญต่่อการค้า สนค. จึงดำาเนนิการ 
ศึักษาและพัฒนาระบบต้่นแบบการต่รวจสอบย้อนกลับมาต่รฐานอินทร่ย์
ด้วยเทคโนโลย่ Blockchain ระยะท่� 1 หร่อระบบ TraceThai.com 
ในปีีงบปีระมาณิ 2563 นำาร่องด้วยข้าวอินทร่ย์ เน่�องจากเป็ีนสินค้าท่� 
ม่ศัักยภาพในการส่งออกของไทย

เพ่�อเป็ีนการต่่อยอดโครงการและพฒันาระบบดงักล่าวอย่างต่่อเน่�อง
ในปีีงบปีระมาณิ 2564 สนค. ได้ดำาเนิน โครงการปีระยุกต์่ใช้ 
Blockchain ยกระดับเศัรษฐกิจการค้า ระยะท่� 2 เพ่�อเผยแพร่
การใช้งานระบบ TraceThai.com พร้อมทั�งศึักษาวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาระบบต้่นแบบการค้าสินค้าเกษต่รยุคใหม่ให้ม่
ความสมบรูณ์ิและครบวงจรมากขึ�น โดยการศักึษาต่่อยอดระบบ
ครอบคลุม 3 ปีระเด็นหลัก ได้แก่ 1. การศึักษาความเป็ีนไปีได้ 
ในการปีระยกุต์่ใช้ ระบบ TraceThai.com กับมาต่รฐานสินค้าอ่�น 
เช่น หลักการปีฏิบัติ่ทางการเกษต่รท่�ด่ (GAP) ระบบการรับรอง
เกษต่รอินทร่ย์แบบม่ส่วนร่วม (PGS) และสินค้าท่�ได้รับการ
รับรองสิ�งบ่งช่�ทางภูมิศัาสต่ร์ (GI) 2. การศึักษาและออกแบบ
ระบบต้่นแบบ ระยะท่� 2 เช่�อมโยงกับระบบการค้าส่วนอ่�น ๆ 
ท่�เก่�ยวข้อง เพ่�ออำานวยความสะดวกทางการค้า (Trade 
Facilitation) ใบอนุญาต่ต่่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับการค้าข้าว
อินทร่ย์ และ 3. การศึักษาแนวทางกลไกในการขับเคล่�อนระบบ 
TraceThai.com ในระยะถัึดไปี

การดำาเนินงาน โดยการจ้างท่�ปีรึกษาฯ ดำาเนินโครงการ ดังน่�
การวางแผู้นแลัะสู่ำารวจข้ัอม่่ลัเบ่�องต้ิน จัดทำาแผู้นการ 
ดำาเนินโค์รงการศึกษาโดยลัะเอ้ยด ปีระกอบด้วย
1  |  จัดทำาแผนการดำาเนินกิจกรรมและขั�นต่อนการดำาเนินงานของ
โครงการเพ่�อสร้างการรบัรู้ระบบต้่นแบบการต่รวจสอบย้อนกลับ
มาต่รฐานข้าวอินทร่ย์ ระยะท่� 1
2 | แผนการศึักษาและออกแบบระบบต้่นแบบระยะท่� 2 
ในการเช่�อมโยงกับระบบการค้าส่วนอ่�น ๆ ท่� เ ก่�ยวข้อง 
เพ่�ออำานวยความสะดวกทางการค้าใบอนุญาต่ต่่างๆ
3 |  แผนการศึักษาความเป็ีนไปีได้ในการปีระยุกต์่ใช้ระบบฯ 
ระยะท่� 1 กับสินค้าเกษต่รสำาคัญอ่�น ๆ
4 |  แผนการศัึกษาแนวทางและกลไกท่�เหมาะสมสำาหรับดูแล 
และขับเคล่�อนระบบในระยะถัึดไปี

การศึกษา รวบรวม่ข้ัอม่่ลั/ แสู่วงหาค์วาม่ร�วม่ม่่อ/ 
สู่ร้างการรับร้่ ปีระกอบด้วย
1  |  เผยแพร่ความรู้เก่�ยวกับระบบฯ ระยะท่� 1 ฝึกอบรม 
กลุ่มผู้ใช้งานท่�ม่ความสนใจและม่ศัักยภาพ
2 |  ศึักษาและออกแบบระบบต้่นแบบระยะท่� 2 ในการเช่�อมโยง 
กับระบบการค้าส่วนอ่�นๆ ท่�เก่�ยวข้อง เพ่�ออำานวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitation) ศึักษาความเป็ีนไปีได้ในการ
ปีระยกุต์่ใช้ระบบฯ ระยะท่� 1 สินค้าเกษต่รสำาคัญอ่�นๆ รวมถึึงศึักษา
แนวทางและ กลไกท่�เหมาะสมสำาหรับดูแลและขับเคล่�อนระบบ 
ในระยะถัึดไปี ๆ
3 |  วิเคราะห์ข้อมูลท่�เก่�ยวข้อง และจัดทำาข้อเสนอแนะ เพ่�อพัฒนา
ระบบและจัดสัมมนาเพ่�อนำาเสนอผลการเผยแพร่ระบบฯ
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ผู้ลัสู่ำาเร็จ/ผู้ลัลััพื่ธ์
การเผู้ยแพื่ร�ระบบ TraceThai.com ม่ผู้ใช้งานเพิ�มขึ�นจำานวน 
17 กลุ่ม/ราย จาก 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรปีราการ
สระบุร่ นครสวรรค์ อุบลราชธาน่ สุรินทร์ สกลนคร มหาสารคาม 
อุดรธาน่ และพัทลุง) โดยม่กลุ่มนำาร่องผู้ผลิต่ข้าวอินทร่ย์ท่�ผ่านการ
รับรองให้ใช้ต่ราสญัลักษณ์ิสิ�งบ่งช่�ทางภูมิศัาสต่ร์ (Geographical 
Indication: GI) จำานวน 4 กลุ่ม/ราย (ข้าวหอมมะลิอุบลราชธาน่
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้สระบุร่ และข้าวสังข์หยด
เม่องพัทลุง) และม่สนิค้าอินทร่ย์อ่�น ได้แก่ เคร่�องสำาอางแปีรรปูี 
จากสมุนไพรอินทร่ย์ และถัึ�วเหล่อง

การศึกษาค์วาม่เป็็นไป็ได้ในการป็ระยุกต์ิใช้ี้ระบบ TraceThai.com 
กับสิู่นค้์าเกษติรสู่ำาคั์ญอ่�น ท่�ปีรึกษาให้ข้อเสนอแนะเก่�ยวกับ
ความเหมาะสมของการพจิารณิาเล่อกผู้ปีระกอบการของกลุ่มสินค้า
ท่�ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ระบบ TraceThai.com ดังน่�
1  |  ควรส่งเสริมกลุ่มผู้ปีระกอบการสินค้าเกษต่รอินทร่ย์ท่�ผ่านการ
รับรองมาต่รฐานอินทร่ย์ทั�งมาต่รฐานของไทยและมาต่รฐานสากล 
ท่�ได้รับการรับรองโดยหน่วย Certification Body (ซึ�งอาจเป็ีน 
สินค้า GI ด้วยก็ได้) ให้ใช้ระบบ TraceThai.com เพ่�อเพิ�ม
ปีระสทิธิภาพการบรหิารจดัการ สร้างมูลค่าเพิ�มให้กับสินค้า และ
เพิ�มโอกาสทางการค้าและการส่งออก
2 | อาจสนับสนุนให้กลุ่มผู้ปีระกอบการท่�ได้รับมาต่รฐาน GAP 
ซึ�งเป็ีนมาต่รฐานด้านความปีลอดภัยของอาหารและมาต่รฐาน 
พ่�นฐานในการส่งออกผลผลิต่ทางการเกษต่รท่� ต้่องผ่าน 
การรับรองโดย Certification Body ให้ใช้งานระบบ 
TraceThai.com เพ่�อควบคุมปีริมาณิการส่งออกสินค้าต่ลอดห่วงโซ่ 
อุปีทาน และป้ีองกันการสวมสิทธิหร่อปีลอมปีนสินค้า
3  | ควรชะลอการใช้งานระบบ Tracethai.com กับกลุ่ม 
ผู้ผลิต่สินค้าเกษต่รอินทร่ย์ต่ามมาต่รฐานเกษต่รอินทร่ย์แบบ
ม่ส่วนร่วม (PGS) ไว้จนกว่า การกำาหนดหลักเกณิฑ์ PGS ของ
ปีระเทศัโดยสำานักงานมาต่รฐานเกษต่รอินทร่ย์จะแล้วเสร็จ

การศึกษาเพ่ื่�อติ�อยอดระบบต้ินแบบในการเช่ี้�อม่โยงกับ 
ระบบการค้์าอ่�น ๆ  ท้�เก้�ยวข้ัอง ท่�ปีรึกษาม่ข้อเสนอในการเช่�อมโยง
ข้อมูลของระบบ TraceThai.com กับระบบอำานวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitation) ของปีระเทศั ดังน่�
1 |  ในระยะสั�น ม่ความเป็ีนไปีได้ท่�จะเช่�อมต่่อกับระบบการ 
ขอใบอนุญาต่ส ่งออกข ้าวของกรมการค ้าต่ ่างปีระเทศั 
โดยท่�ปี รึกษาโครงการฯ ได ้ จัดทำา API Web Serv ice 
เ พ่� อ ก า ร เ ช่� อม โย ง ไว ้ แ ล ้ ว  เ พ่� อ ให ้ พ ร ้ อมดำา เ นิ นการ 
เ ม่�อ ม่การพิจารณิานโยบายในส ่วนท่� เ ก่� ยวข ้อง
2 |  ในระยะกลาง-ระยะยาว อาจพิจารณิาความเหมาะสม 
ของการเช่�อมต่่อระบบ TraceThai.com กับระบบอำานวยความ
สะดวกทางการค้าของปีระเทศั โดยคำานึงถึึงความค่บหน้าของการ
ปีรับปีรุงระบบ National Single Windows (NSW) ด้วยการ 
นำาเทคโนโลย ่Blockchain เข้ามาใช้ ซึ�งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ่ 
จำากัด (มหาชน) อยูร่ะหว่างดำาเนินการ

การศึกษาแนวทางแลัะกลัไกท้�เหม่าะสู่ม่สู่ำาหรับด่แลัแลัะ 
ขัับเค์ล่ั�อนระบบในระยะถัดไป็ ท่�ปีรึกษาเห็นว่า หาก สนค. หร่อ
กระทรวงพาณิิชย์ ปีระสงค์จะส่งมอบระบบ TraceThai.com ให้
แก่หน่วยงานอ่�นท่�เก่�ยวข้องนำาไปีใช้ปีระโยชน์ต่่อไปี ควรคำานึงถึึง
ปีระเด็นดังต่่อไปีน่�เพิ�มเติ่ม นอกเหน่อจากเร่�องการปีฏิบัติ่ต่าม
กฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องด้วย
1  |  หน่วยงานนั�น ๆ  ควรเป็ีนองค์กรในกำากับของรัฐ หร่อ เป็ีนองค์กร
ท่�ไม่แสวงหากำาไร และม่ความเป็ีนกลาง เพ่�อสร้างความมั�นใจใน 
การบริหารและดูแลข้อมูลของผู้ปีระกอบการ
2 | ม่งบปีระมาณิและบุคลากรท่�สามารถึดูแลจัดการระบบฯ 
ได้อย่างม่ปีระสิทธิภาพและยั�งย่น และไม่สร้างภาระด้าน 
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปีระกอบการท่�ใช้งานระบบฯ มากเกินไปี
3 | ม่ยุทธศัาสต่ร์หร่อพันธกิจท่� เก่�ยวข้องหร่อสนับสนุน 
การดูแลระบบฯ
4 |  ม่นโยบายบริหารท่�เน้นปีระโยชน์ส่วนรวม และช่วยเหล่อ 
ผู้ปีระกอบการรายย่อย 
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TraceThai.com
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โค้รงการ CLMVT+ Plus 
ยกระดั้บการค้้าและการลงทุนเพืั�ออนาค้ต

โครงการ CLMVT+Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพ่�ออนาคต่
ม่วัต่ถุึปีระสงค์เพ่�อศึักษารวบรวมข้อมูล และจดัทำาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายท่�เก่�ยวข้องกับ (1) การยกระดับการค้าของภูมิภาค 
CLMVT ให้สอดคล้องกับการเปีล่�ยนแปีลงของระบบเศัรษฐกิจการ
ค้าโลก (2) สร้างปีระเด็นความร่วมม่อทางการค้าระดับภูมิภาค 
ท่�บูรณิาการระหว่าง CLMVT และ (3) วางมาต่รการในการเช่�อมโยง
การค้าและการผลิต่ และยกระดับการขยายโอกาสไปีสู่ต่ลาดโลก
ท่�กว้างขึ�นเป็ีนลำาดับ รวมถึึงเพ่�อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเคร่อข่าย
ระหว่างผู้ปีระกอบการรุ่นใหม่ในกลุ่มปีระเทศั CLMVT โดยได้ม่การ
จัดงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหวัข้อ “CLMVT + Forum 2021: 
Accelerating a Resilient Recovery”  เม่�อวันท่� 24-26 
สิงหาคม 2564

การดำาเนินงาน โดยการจ้างท่�ปีรึกษาฯ ดำาเนินโครงการ ดังน่�
1  |  ศึักษารวบรวมข้อมูล เพ่�อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน
การค้าของภูมิภาค CLMVT ใน 6 ด้าน

1) กระแสโลก (Mega Trends) ท่�ส่งผลกระทบต่่อภูมิภาค CLMVT 
2) แนวทางการฟื้�นฟู้เศัรษฐกิจระยะเศัรษฐกิจซบเซาทั�วโลก 
ซึ�งเป็ีนผลมาจากโควิด-19 3) นโยบายภาครัฐท่�เก่�ยวข้องกับ 
การส่งเสริมการค้าและความร่วมม่อในภูมิภาค CLMVT 
4) ข้อจำากัดและผลกระทบต่่อห่วงโซ่อุปีทาน (Supply chain) 
จากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 และแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างเคร่อข่ายห่วงโซ่อุปีทานในภูมิภาค CLMVT 
5) สถึานการณ์ิและเคร่อข่ายธุรกิจใหม่ (Startups) ท่�ม่ศัักยภาพ 
ในกลุ่มปีระเทศั CLMVT และ 6) การนำาเทคโนโลยเ่ข้ามาปีรับใช้ใน
การดำาเนินธุรกิจภายใต้่วถ่ิึความปีกติ่ในรูปีแบบใหม่ (New Normal) 
และเพ่�อการเต่ร่ยมความพร้อมรองรับต่่อภัยพบัิติ่หร่อเหตุ่การณ์ิ 
ท่�คาดไม่ถึึง (Shock)

2  |  จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ระดมความคิดเห็น และสร้าง
เคร่อข่ายผู้ปีระกอบการรุ่นใหม่ผ่านการจับคู่และนำาเสนอธุรกิจ
3  |  ปีระชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และกระตุ้่นการม่ส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่่าง ๆ 
4  |  จัดทำาฐานข้อมูลของผู้เช่�ยวชาญและผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย 
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั�ง 
ผู้ปีระกอบการท่�เก่�ยวข้อง

กระแสโลก
(Mega Trends)

แนวทางการ
ฟื้�นฟู้เศัรษฐกิจ

นโยบายภาครัฐ
ท่�เก่�ยวข้อง

ข้อจำากัดและ
ผลกระทบต่่อ
ห่วงโซ่อุปีทาน

Startups
ท่�ม่ศัักยภาพใน

 CLMVT

เทคโนโลยท่่�ใช้ใน
การดำาเนินธุรกิจ

ในยคุ New Normal

26สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและยุทธศ�สำตร์์ก�ร์ค้้� 
รายงานปีระจำาปีี 2564



ผู้ลัสู่ำาเร็จ/ผู้ลัลััพื่ธ์ หน่วยงานได้รับข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวจัิย
 การจัดปีระชุมกลุ่มย่อยเพ่�อรับฟั้งความคิดเห็นของผู้ม่ส่วนเก่�ยวข้อง
ทั�งภาครัฐและเอกชน รวมทั�งการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ
ระดมความคิดเห็น และสร้างเคร่อข่ายผู้ปีระกอบการ โดยม่ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาเชิงวิชาการและการปีระชมุระดมความ 
คิดเห็นจำานวน 287 และ 239 คนต่ามลำาดับ และกิจกรรมสร้าง
เคร่อข่ายผู้ปีระกอบการ “Battle of startups 2021” ม่ผู้สมัคร 
จากกลุ่มปีระเทศั CLMVT จำานวน 38 ท่ม ในสาขาธุรกิจเทคโนโลย่
ด้านการเกษต่ร อาหาร สุขภาพ การศัึกษา โลจิสติ่กส์ และ 
การท่องเท่�ยว โดยม่ 12 ท่มได้รับการคัดเล่อกเพ่�อนำาเสนอแนวคิด
ในการดำาเนินธุรกิจในงานสัมมนา ทั�งน่� บริษัทท่�ชนะเลิศัค่อ 
บริษัท ZUPPORTS ซึ�งเป็ีนผู้ปีระกอบการไทยในธรุกิจให้บริการ
จัดการขนส่งสินค้าออนไลน์ เพ่�อช่วยเหล่อผู้ส่งออกและนำาเข้า 
ในการขนส่งสินค้า รวมทั�งการจัดทำารายงานและแดชบอร์ดในการ
ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มอัต่ราค่าขนส่ง

โครงการฯ ได้จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครอบคลุมปีระเด็น ดังน่�
การยกระดับการค้์าขัองภ่มิ่ภาค์ CLMVT ให้สู่อดค์ล้ัอง 
กับการเป็ล้ั�ยนแป็ลังระบบเศรษฐกิจการค้์าโลัก
1  |  ควรยกระดับการเช่�อมโยงการค้าพรมแดน โดยบูรณิาการ 
กฎระเบ่ยบให้สอดคล้องกัน ปีรับปีรุงระบบการขนส่งและการ 
อำานวยความสะดวกทางการค้า และการส่งเสริมให้ขั�นต่อนและ
เอกสารการค้าต่่าง ๆ เป็ีนดิจิทัล ผ่านความร่วมม่อในการใช้ 
ระบบ ASEAN Single Window
2 |  เพิ�มการอำานวยความสะดวกด้านการลงทุน ควรส่งเสริม 
การลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างขั�นพ่�นฐาน แบ่งปัีนข้อมูล 

ในห่วงโซ่อุปีทาน เพ่�อช่วยให้บริษัทในห่วงโซ่การผลิต่เด่ยวกัน 
สามารถึจัดการการผลิต่และสร้างเคร่อข่ายได้ และส่งเสริม 
ความร่วมม่อภายใต้่ข้อต่กลงการค้าเสร่ระดับภูมิภาค เช่น 
ข้อต่กลงการค้าเสร่อาเซ่ยน และความต่กลงหุ้นส่วนทางเศัรษฐกิจ 
ระดับภูมิภาค (RCEP)

การสู่ร้างป็ระเด็นค์วาม่ร�วม่ม่่อทางการค้์าระดับภ่มิ่ภาค์ท้� 
บ่รณาการระหว�าง CLMVT 
1  |  สนับสนุนการเต่ิบโต่อย่างยั�งย่นของ MSMEs ในยุค 
การค้าดิจิทัล โดยสนับสนุน MSMEs ให้สามารถึฟื้�นฟู้ได้ 
อย่างเข้มแข็งและการนำาเทคโนโลยดิ่จิทัลมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ
2 |  ส่งเสริมการเต่ิบโต่ของธุรกิจสต่าร์ทอัพและระบบ 
นิเวศัท่�เก่�ยวข้อง โดยการสร้างเคร่อข่ายธุรกิจสต่าร์ทอัพและ 
สร้างภาพลักษณ์ิของภูมิภาคให้เป็ีนภูมิภาคแห่งเศัรษฐกิจท่� 
ขับเคล่�อนด้วยนวัต่กรรม อำานวยความสะดวกด้านกฎระเบ่ยบ 
ท่�เก่�ยวข้องกับสต่าร์ทอัพ
3 |  สนับสนุนการค้าและการลงทุนท่�ยั�งย่นและเป็ีนมิต่รต่่อ 
สิ�งแวดล้อม

ม่าติรการในการเช่ี้�อม่โยงการค้์าแลัะการผู้ลิัติ แลัะขัยายโอกาสู่ 
สู่่�ติลัาดโลัก สร้างพันธมิต่รทางการค้าและการลงทนุท่�หลากหลาย
โดยสร้างจุดยน่ท่�สมดุลในการเป็ีนพันธมิต่รทางการค้ากับปีระเทศั
มหาอำานาจ พัฒนาความเข้มแข็งของอุต่สาหกรรมโดยการ 
มองหาพันธมิต่รท่�หลากหลาย เพ่�อกระจายความเส่�ยงของ 
ห่วงโซ่อุปีทาน และช่วยเพิ�มความสามารถึในการเช่�อมกับ 
ห่วงโซ่อุปีทานโลก (global supply chain)
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คิ้ด้ค้้า.com เว็บไซต์ข้อม้ลเศรษฐกิจการค้้า
เชิงลึกและเชิงรุกจากเศรษฐกิจฐานราก
ส่้ำการค้้าโลก

กระทรวงพื่าณิชี้ย์ โดยสู่ำานักงานนโยบายแลัะยุทธศาสู่ติร์การค้์า (สู่นค์.) ได้ดำาเนินโค์รงการพัื่ฒนาระบบข้ัอม่่ลัเชิี้งลึักด้าน 
เศรษฐกจิการค้์า (Trade Intelligence System : TIS) เพ่ื่�อใช้ี้ติิดติาม่สู่ถานการณ์การค้์าในป็ระเดน็สู่ำาคั์ญติ�าง  ๆทั�งเร่�องสิู่นค้์าเกษติรสู่ำาคั์ญ 
เศรษฐกิจระดับจังหวัด การค้์าระหว�างป็ระเทศ แลัะธุรกิจบริการศักยภาพื่ ในร่ป็แบบ Dashboard แสู่ดงผู้ลัข้ัอม่่ลัแลัะการวิเค์ราะห์
หลัายมุ่ม่ม่อง ซึ�งสู่าม่ารถนำาไป็กำาหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้์าขัองป็ระเทศแลัะแก้ไขัปั็ญหาติาม่ภารกิจกระทรวงพื่าณิชี้ย์ได้ 
อย�างทันท�วงท้ นอกจากน้�ผู้่้ป็ระกอบการ เกษติรกร แลัะป็ระชี้าชี้นสู่าม่ารถเข้ัาใช้ี้บริการข้ัอม่่ลัการค้์าเชิี้งลึักสู่ำาหรับติิดติาม่ 
สู่ถานการณ์การค้์า หาโอกาสู่แลัะเข้ัาใจค์วาม่เสู้่�ยงจากข้ัอม่่ลัการค้์าในหลัายมิ่ติิ เชี้�น สิู่นค้์าเกษติร โอทอป็ การค้์าชี้ายแดน 
การสู่�งออกแลัะธุรกิจติ�าง  ๆผู้�านเว็บไซต์ิ www.คิ์ดค้์า.com ซึ�งเป็็นชี้�องทางเผู้ยแพื่ร� Dashboard รวม่ทั�งข้ัอม่่ลัแลัะบทวิเค์ราะห์ทางการค้์า 
สู่ำาหรับผู้่้ท้�สู่นใจใช้ี้วางแผู้นธุรกิจ แสู่วงหาโอกาสู่ แลัะเพิื่�ม่ค์วาม่สู่าม่ารถทางการแขั�งขััน
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Agriculture Policy Dashboard: AD

Dashboard ด้านการบริหารจัดการสิู่นค้์าเกษติร

ซึ�งม่ Dashboard เพ่�อการบริหารจัดการสินค้าเกษต่รสำาคัญ 

6 ชนิด ได้แก่ มันสำาปีะหลัง ทุเร่ยน ข้าว ข้าวโพดเล่�ยงสัต่ว์ 

ปีาล์มนำ�ามัน และยางพารา โดยสอดคล้องกับนโยบาย 

เกษต่รผลิต่พาณิิชย์ต่ลาดซึ�งกระทรวงพาณิิชย์และกระทรวง 

เกษต่รและสหกรณ์ิร่วมม่อกันและได้ร่วมกันจัดปีระชุม 

รับฟั้งความเห็นจากภาคส่วนต่่าง ๆ เพ่�อพัฒนา Dashboard 

สินค้าเกษต่รสำาคัญ 6 ชนิดดังกล่าวแล้ว ปัีจจุบันเปิีดให้ใช้

บริการแล้ว 2 Dashboard ได้แก่ มันสำาปีะหลังและทุเร่ยน 

ส่วน 4 พ่ชท่�เหล่อ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเล่�ยงสัต่ว์ ปีาล์มนำ�ามัน 

และยางพารา  จะ พัฒนา เส ร็จภายใน สิ� น ปีี 2564 

โดย Dashboard ปีระกอบด้วยข้อมูลการผลิต่ ราคา 

ต่ลอดห่วงโซ่อุปีทาน ต่ลาดส่งออกและคู่แข่ง

Province Policy Dashboard: PD

Dashboard ด้านเศรษฐกิจระดับจังหวัด

เปิีดให้ใช้บริการแล้ว เพ่�อช่วยขับเคล่�อนเศัรษฐกิจฐานราก 

โดยผู้ใช้สามารถึติ่ดต่ามช่พจรของจังหวัดในด้านต่่าง ๆ เช่น 

ภาพรวมเศัรษฐกิจ ระดับราคาสถึานการณ์ิธุรกิจรวม

ถึึงสามารถึเจาะลึกศัักยภาพเฉพาะของแต่่ละจังหวัด 

เช่น พ่ชใดท่�เป็ีนเอกลักษณ์ิของจังหวัดสินค้าโอทอปีใด 

ท่�สามารถึสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดธุรกิจแต่่ละปีระเภท 

ม่ผลการดำา เ นินการ เ ป็ีนอ ย่า ง ไร  และสถึานการณ์ิ 

การค้าชายแดนเปี็นอย่างไร

โดยม่ Dashboard รวม 4 เร่�อง ได้แก่
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Global Demand Dashboard: GD
Dashboard ด้านเศรษฐกิจการค้์าระหว�างป็ระเทศ

เพ่�อใช้ติ่ดต่ามภาพรวมการส่งออกของไทยและปีระเทศัคู่ค้า 
เพ่�อวิเคราะห์โอกาสและความเส่�ยงด้านการค้าระหว่างปีระเทศั 
ด้วยข้อมูลเศัรษฐกิจของรายปีระเทศัคู่ค้า ภาพรวมการส่งออก 
ของไทย รวมถึึงข้อมูลการวิเคราะห์โอกาสการค้าของไทยทั�งใน 
มิติ่คู่ค้า คู่แข่ง รายสนิค้า และการลงทุนของไทยในต่่างปีระเทศั
 ปัีจจุบันอยูร่ะหว่างพัฒนา ซึ�งจะพัฒนาเสร็จภายในสิ�นปีี 2564

Trade in Services Dashboard: SD
Dashboard ด้านเศรษฐกิจการค้์าภาค์บริการ

ธุรกิจบริการ Logistics

เปิีดให้ใช้บริการแล้ว ปีระกอบด้วยข้อมูลต่่าง  ๆ เช่น การเปีร่ยบเท่ยบ 
ความสามารถึด้าน Logistics ไทยกับต่่างปีระเทศั สถึานการณ์ิ 
ด้านการเงินของธุรกิจ Logistics โอกาสการดำาเนินธุรกิจในปีระเทศั 

และโอกาสการขยายธุรกิจในต่่างปีระเทศั เป็ีนต้่น

ธุรกิจบริการ Wellness

ปัีจจุบันอยูร่ะหว่างพัฒนา ซึ�งจะพัฒนาเสร็จภายในสิ�นปีี 2564 
ปีระกอบด้วยข้อมูลต่่าง ๆ เช่น การต่ดิต่ามสถึานการณ์ิธุรกิจ 
Wellness ในปีระเทศัไทย การต่ดิต่ามสถึานการณ์ิความต้่องการ
ผลิต่ภัณิฑ์สุขภาพในต่่างปีระเทศั เพ่�อวิเคราะห์โอกาสในการส่งออก 

และสภาพการแข่งขัน เป็ีนต้่น
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นอกจากน่� ในปีี 2565 ม่โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศัรษฐกิจการค้าต่่อยอดเพิ�มเติ่ม ได้แก่ 

Dashboard ด้านเศรษฐกิจระดับจังหวัด
ต่่อยอดระยะท่� 2 สนับสนุนงานพาณิิชย์จังหวัด

และเศัรษฐกิจฐานรากมากขึ�น

Dashboard ด้านเศรษฐกิจการค้์าระหว�างป็ระเทศ
ต่่อยอดระยะท่� 2 ติ่ดต่ามสถึานการณ์ินำาเข้าของไทย

รวมทั�งวิเคราะห์ความต้่องการส่งออกและนำาเข้าระดับรายเม่อง

Dashboard ด้านดัชี้น้เศรษฐกิจการค้์า
ติ่ดต่ามดัชน่เศัรษฐกิจการค้าท่�สำาคัญ เช่น ดัชน่ราคาผู้บริโภค

ดัชน่ราคาผู้ผลิต่ ดัชน่ความเช่�อมั�นทางธุรกิจ เป็ีนต้่น

ยกระดับเว็บไซต์ิคิ์ดค้์า
ให้ม่ระบบ Log in และดาวน์โหลดข้อมูล
เพ่�อเพิ�มปีระสิทธิภาพการให้บริการต่่อไปี
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ตลาด้ฮาลาล
โอกาสำท่�ต้องร่วมผู้ลักดั้นให้์ถึึงเป้าห์มาย

ผลการศึักษาของ Pew Research Center พบว่า ศัาสนาอิสลามจะเติ่บโต่เร็วกว่าศัาสนาอ่�น ๆ คาดว่า ในปีี 2593 จะม่จำานวนเพิ�ม
ขึ�นเป็ีน 2.8 พันล้านคน คิดเป็ีนสัดส่วนร้อยละ 29.67 ของปีระชากรโลกทั�งหมด และภูมิภาคท่�ม่ชาวมุสลิมอาศััยอยูม่ากท่�สุด ได้แก่ 
ภูมิภาคเอเช่ย-แปีซิฟิ้ก แอฟ้ริกาทางต่อนใต้่ของทะเลทรายซาฮาร่า และต่ะวันออกกลาง-แอฟ้ริกาเหน่อ สำาหรับปีระเทศัไทย คาดการณ์ิว่า
ชาวมุสลิมท่�อาศััยอยูใ่นไทยจะม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นต่่อเน่�อง โดยในปีี 2593 ชาวมุสลิมจะเพิ�มขึ�นเป็ีน 5.6 ล้านคน สาเหตุ่หลักของการเติ่บโต่
ของศัาสนาอสิลาม ค่อ ชาวมสุลิมม่อัต่ราการเจรญิพันธ์ุมากกว่ากลุ่มศัาสนาอ่�น และอายเุฉล่�ยน้อยท่�สุดในกลุ่มศัาสนาหลกั ๆ ทั�งหมด 

การใช้ี้จ�ายขัองชี้าวมุ่สู่ลิัม่
DinarStandard คาดการณ์ิว่า ในปีี 2562 ชาวมุสลิม 
ใช้จ่ายเงิน 2.02 ล้านล้านเหร่ยญสหรัฐฯ เพิ�มขึ�นร้อยละ 3.2 
จากปีี 2561 โดยเป็ีนการใช้จ่ายสำาหรับอาหารฮาลาล 1.17 
ล้านล้านเหร่ยญสหรัฐฯ แฟ้ชั�น 277 พันล้านเหร่ยญสหรัฐฯ 
ส่�อ/สันทนาการ 222 พันล้านเหร่ยญสหรัฐฯ การท่องเท่�ยว 
194 พันล้านเหร่ยญสหรัฐฯ ยา 94 พันล้านเหร่ยญสหรัฐฯ และ
เคร่�องสำาอาง 66 พันล้านเหร่ยญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ต่าม การใช้จ่ายสำาหรับทุกภาคอุต่สาหกรรมท่�กล่าว
มายกเว้นภาคการท่องเท่�ยว คาดว่าจะกลับสู่ภาวะก่อนการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการใช้จ่ายของชาวมุสลิม 
จะสูงถึึง 2.4 ล้านล้านเหร่ยญสหรัฐฯ ภายในปีี 2567 ท่�อัต่รา 
การเติ่บโต่สะสมต่่อปีี (CAGR) 5 ปีีร้อยละ 3.1
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เค์ร่�องสู่ำาอางแลัะผู้ลิัติภัณฑ์์ด่แลัสู่�วนบุค์ค์ลัฮาลัาลั
ผลิต่ภัณิฑ์ดูแลส่วนบุคคลสำาหรับชาวมุสลิมเป็ีนต่ลาดเฉพาะ 
ซึ�งสินค้าท่�นำาไปีจำาหน่ายในต่ลาดน่�ต้่องม่กระบวนการผลิต่และ 
ได้รับการรับรองมาต่รฐานฮาลาล ทำาให้เคร่�องสำาอางฮาลาลม่ 
ราคาและมาต่รฐานคุณิภาพสูง และม่ความเฉพาะเจาะจง 
ต่ลาดเคร่�องสำาอางฮาลาลท่�ใหญ่ท่�สุดในโลก ได้แก่ อินเด่ย อินโดน่เซ่ย
และรัสเซ่ย ส่วนปีระเทศัท่�ส่งออกเคร่�องสำาอางฮาลาลมากท่�สุด
ได้แก่ ฝรั�งเศัส สหรัฐอาหรับเอมิเรต่ส์ และเยอรมน่ สำาหรับไทย 
ซึ�งม่ศัักยภาพในการผลติ่และส่งออกเคร่�องสำาอางและผลิต่ภัณิฑ์
ดูแลส่วนบุคคล โดยในปีี 2563 ไทยส่งออกเคร่�องสำาอาง 
สบู่ และผลิต่ภัณิฑ์ มูลค่า 2,916.80 ล้านเหร่ยญสหรัฐฯ คิดเป็ีน 
สัดส่วนร้อยละ 1.26 ของการส่งออกสินค้าทั�งหมดของไทย 
โดยส่งออกไปียงัต่ลาดสำาคัญ อาทิ ญ่�ปุ่ีน ฟิ้ลิปีปิีนส์ และกัมพูชา
ถ่ึอว่าไทยม่โอกาสในการส่งออกผลิต่ภัณิฑ์กลุ่มน่�ไปียังต่ลาด 
ชาวมุสลิมได้อ่กมาก

ข้ัอเสู่นอแนะ ไทยม่ศัักยภาพในการส่งออกเคร่�องสำาอางและ
ผลิต่ภัณิฑ์ดูแลส่วนบุคคล เป็ีนโอกาสขยายการส่งออกสู่ฮาลาล 
ได้อ่กมาก ซึ�งผู้ปีระกอบการจำาต้่องคำานึงถึึงกฎระเบ่ยบและมาต่รฐาน
สินค้าท่�ส่งออกให้สอดคล้องกับต่ลาด ขณิะเด่ยวกันก็ถ่ึอเป็ีน 
การทำาธุรกิจท่�คำานึงถึึงคุณิค่าทางสังคม เช่�อชาติ่และศัาสนา และ 
สิ�งแวดล้อมด้วย

อาหารฮาลัาลั
ปัีจจุบันไทยม่การผลิต่อาหารฮาลาลเพ่�อจำาหน่ายแก่มุสลิม 
ในปีระเทศั และส่งออกไปีต่่างปีระเทศั ซึ�งไทยม่จุดแข็ง 
ด้านการเกษต่รซึ�งเป็ีนต้่นนำ�าของอุต่สาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ต่าม
เน่�องจากไทยไม่ใช่ปีระเทศัมุสลิม จึงเป็ีนอุปีสรรคและข้อจำากัด 
ท่�สำาคัญในการส่งออกสินค้าอาหารไปียงัต่ลาดมุสลิม ไทยจึงพยายาม
ท่�จะพัฒนาอุต่สาหกรรมการผลิต่อาหารฮาลาล เพ่�อให้ผู้บริโภค
มุสลิมเช่�อมั�นในอาหารฮาลาลไทย

ข้ัอเสู่นอแนะ ผู้ปีระกอบการควรมุ่งผลิต่อาหารฮาลาลท่�ม่ 
มูลค่าสูง อาหารพร่เม่ยม เพ่�อเจาะกลุ่มต่ลาดเฉพาะ รวมทั�ง 
การผลิต่เคร่�องปีรุงและวัต่ถุึดิบสำาหรับการปีระกอบอาหารฮา
ลาลเน้นการสร้างการรับรู้ ด้านศัักยภาพของอาหารฮาลาลไทย 
ต่่อปีระเทศัเป้ีาหมาย ให้ความสำาคัญเร่�องคุณิภาพ มาต่รฐาน

ต่ามหลักศัาสนาอิสลาม และพัฒนาระบบต่รวจสอบย้อนกลับ 
เพ่�อสร้างความเช่�อมั�นให้ผู้บริโภคต่ลอดห่วงโซ่อุปีทาน ทั�งน่� 
ต้่องม่การพัฒนาโลจิสติ่กส์ฮาลาลให้เป็ีนรูปีธรรมมากขึ�น

การท�องเท้�ยวฮาลัาลั
ข้อมูลจาก Mastercard-CrescentRating พบว่า ในปีี 2561 
ไทยเป็ีนหนึ�งในปีระเทศัเป้ีาหมายท่�ไม่ใช่กลุ่มปีระเทศั OIC 
ท่�ชาวมุสลิมเดินทางมาท่องเท่�ยวมากท่�สุด และจากการจดัอันดับ
ปีระเทศัปีลายทางท่�ไม่ใช่ กลุ่มปีระเทศั OIC ท่�เป็ีนมิต่รกับ 
มุสลิมท่�สุดในปีี2562ไทยได้อันดับท่� 2 รองจาก สิงคโปีร์ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้อุต่สาหกรรมการท่องเท่�ยว 
รวมถึึงการเดินทางท่� เป็ีนมิต่รกับชาวมุสลิมหยุดชะงักลง 
ไทยจึงอาจพิจารณิาส่งเสริมการท่องเท่�ยวสำาหรับชาวมุสลิมมาก
ขึ�นซึ�งจะเป็ีนโอกาสในการกระตุ้่นและฟื้�นฟู้ภาคการท่องเท่�ยว 
ซึ�งท่�ผ่านมา การให้บริการการท่องเท่�ยวกับนักท่องเท่�ยวชาวมุสลิม
อาจไม่แพร่หลายนัก เน่�องจากการให้บริการให้ได้ต่ามมาต่รฐาน 
ฮาลาลน่�ม่ความยุง่ยากและม่รายละเอ่ยดมาก

ข้ัอเสู่นอแนะ หากไทยต้่องการสนับสนุนการท่องเท่�ยวแบบฮา
ลาลควรม่การปีระชาสัมพันธ์การท่องเท่�ยวฮาลาลในไทยให้ 
ต่่างชาติ่รับรู้ ว่าไทยม่เส้นทางท่องเท่�ยวเชิงวัฒนธรรม ม่อาหาร 
ฮาลาลสำาหรับมุสลิ รวมถึึงม่ชาวมุสลิมท่�อาศััยอยู่ในไทย 
จำานวนมาก เช่นกัน รวมถึึงควรม่การศึักษาเร่ยนรู้เร่�องการ
บริหารจัดการ การท่องเท่�ยวแบบฮาลาลจากปีระเทศัอ่�น ๆ 
ท่�ปีระสบความสำาเร็จในการให้บริการท่องเท่�ยวฮาลาล

แนวโน้ม่ติลัาดสิู่นค้์าแลัะบริการฮาลัาลั
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แฟชัี้�นสู่ำาหรับมุ่สู่ลิัม่
ชาวมุสลิมเป็ีนกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหนึ�งท่�ม่ศัักยภาพและม่การเติ่บโต่
อย่างมากในต่ลาดแฟ้ชั�น ปีระเทศัท่�ครองต่ำาแหน่งอันดับปีระเทศั 
ท่�ม่การใช้จ่ายสำาหรับเคร่�องแต่่งกายและรองเท้ามากท่�สุด ได้แก่
 อิหร่าน ตุ่รก่ และซาอุดิอาระเบ่ย ส่วนปีระเทศัท่�ม่การส่งออก
เส่�อผ้าไปียังต่ลาด OIC มากท่�สุด ได้แก่ จ่น ตุ่รก่ และอินเด่ย 
ซึ�งการเติ่บโต่ของความต้่องการเส่�อผ้าของชาวมุสลิม ทำาให้ 
แบรนด์แฟ้ชั�นหันมาสนใจแฟ้ชั�นสำาหรับมุสลิมมากขึ�น

ข้ัอเสู่นอแนะ การต่่ต่ลาดแฟ้ชั�นฮาลาล ต้่องคำานึงถึึงเง่�อนไข 
การผสมผสานกระบวนการผลิต่ให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รฐานและค่า
นิยมของศัาสนาอิสลาม และควรคำานึงถึึงค่านิยมการแต่่งกายของ 
ชาวมุสลิมด้วย โดยอาจนำาเอกลักษณ์ิความเป็ีนไทยมาปีระยุกต์่ 
ใช้ในการออกแบบเส่�อผ้าและเคร่�องแต่่งกายของชาวมุสลิม 
เพ่�อใช้เป็ีนจุดขาย รวมถึึงเป็ีนการสอดแทรก และปีระชาสมัพันธ์
วัฒนธรรมความเป็ีนไทยไปีในตั่วอ่กด้วย

เวชี้ภัณฑ์์ฮาลัาลั
เวชภัณิฑ์ฮาลาลเป็ีนผลิต่ภัณิฑ์ยาท่�ม่ส่วนผสมท่�ได้รับอนุญาต่ 
ภายใต้่กฎหมายชาร่อะห์ และต้่องปีฏิบัติ่ต่ามเง่�อนไขต่ามหลัก 
ศัาสนาอิสลาม ในปีี 2562 ชาวมุสลิมม่การใช้จ่ายสำาหรับ
เวชภัณิฑ์94 พันล้านเหร่ยญสหรัฐฯ เพิ�มขึ�นจากปีี 2561 ร้อยละ 2.3  
ปีระเทศัท่�ม่การใช้จ่ายมากท่�สุด ค่อ ตุ่รก่ ซาอุดิอาระเบ่ย และ
สหรฐัฯส่วนปีระเทศัท่�ม่การส่งออกเวชภณัิฑ์ไปีปีระเทศักลุ่ม OIC 
มากท่�สุดได้แก่ เยอรมน่ ฝรั�งเศัส และสหรัฐฯ

ข้ัอเสู่นอแนะ ผู้ปีระกอบการไทยท่�ต้่องการเข้าสู่ต่ลาดเวชภัณิฑ์ 
ฮาลาล จำาต้่องศึักษากฎระเบ่ยบข้อห้าม รวมถึึงวัต่ถุึดิบท่�ใช้ 
ในการผลิต่อย่างละเอ่ยดรอบคอบ โดยควรม่ผู้เช่�ยวชาญ 
ด้านเวชภัณิฑ์และฮาลาลในการควบคุมต่ลอดการผลิต่ นอกจาก
น่� ควรม่การพัฒนาเร่�องระบบต่รวจสอบย้อนกลับ เน่�องจากชาว
มุสลิมม่ความกังวลต่่อการผลิต่ต่ลอดสายมากขึ�น หากม่การ 
นำาระบบต่รวจสอบย้อนกลับมาปีระยุกต์่ใช้ในอุต่สาหกรรม 
เวชภัณิฑ์ฮาลาล ก็ช่วยในเร่�องความโปีร่งใส และสร้างความน่าเช่�อถ่ึอ 
ให้กับผลิต่ภัณิฑ์มากยิ�งขึ�น
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สำร้างแบรนด์้ชุมชน
เสำริมแกร่งให้์เศรษฐกิจฐานราก

เศัรษฐกิจฐานราก ถ่ึอเป็ีนแนวคิดและรูปีแบบเศัรษฐกิจท่�ทุกหน่วยงาน 
ให้ความสำาคัญ ซึ�งเป็ีนเศัรษฐกจิท่�เน้นการม่ส่วนร่วมของคนในชมุชน
โดยคำานึงถึึงทรัพยากร ศัักยภาพ และทนุในชุมชนท่�ม่อยูเ่ป็ีนสำาคัญ 
ซึ�งทำาให้เกิดกิจกรรมทางเศัรษฐกิจทั�งในด้านการผลิต่ การแปีรรูปี
การจัดจำาหน่าย และการบริโภค โดยครอบคลุมเศัรษฐกิจใน 
หลายด้าน ได้แก่ การเกษต่ร ร้านค้าชุมชน และการท่องเท่�ยว

ภาครัฐ ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเศัรษฐกิจ และการกระจาย 
รายได้ไปียังชุมชนอย่างแท้จริง เพ่�อแก้ปัีญหาให้คนในชุมชน 
หลุดพ้นภาวะความยากจนเร่�อรัง โดยได้ริเริ�มแนวคิด โครงการ 
หนึ�งต่ำาบลหนึ�งผลิต่ภัณิฑ์ โดยม่หลักการ นำาภูมิปัีญญาท้องถิึ�น 
มาผลติ่เป็ีนสินค้าหร่อบริการอย่างม่คุณิภาพ คำานึงถึึงเอกลกัษณ์ิ
ของท้องถิึ�นจนเป็ีนท่�ยอมรับของสากล นำาศัักยภาพของท้องถิึ�น
เช่น วัต่ถุึดิบ หร่อความเช่�ยวชาญมาพัฒนาเป็ีนสินค้าหร่อบริการ
ด้วยความคดิอย่างสร้างสรรค์ นำาไปีสู่การพึ�งพาต่นเอง และเป็ีนการ
กระตุ้่นให้คนในท้องถิึ�นสร้างรายได้ด้วยต่นเอง ทำาให้สินค้าชุมชน 
ได้รับความสนใจและม่รายได้เข้าจำานวนมาก

จากข้อมูลของ รศั.ดร.ธเนศั ศัร่วิชัยลำาพันธ์ ในรายงานการ 
พัฒนาเศัรษฐกิจชุมชน พบว่า ในปีี 2546 ม่การพัฒนาผลิต่ภัณิฑ์
โดยใช้ภูมิปัีญญาและวัต่ถุึดิบในท้องถิึ�น ปีระสบความสำาเร็จ 
เพ่ยงร้อยละ 30 จากกลุ่มตั่วอย่างท่�ทำาการสำารวจ ซึ�งผลิต่ภัณิฑ์
ส่วนใหญ่ท่�สำาเร็จเป็ีนการต่่อยอดจากผลิต่ภัณิฑ์ดั�งเดิมของชุมชน 
ม่ทำาให้ม่ความหลากหลายและคุณิภาพด่ขึ�นกว่าเดิม ในขณิะท่� 
การพัฒนาด้านการต่ลาด เช่น การเพิ�มยอดขายและแหล่งจำาหน่าย
ร้อยละ 30 จากกลุ่มตั่วอย่าง ม่โอกาสเข้าร่วมแสดงสินค้าใน 
ท่�ต่่าง ๆ  ม่ยอดจำาหน่ายเพิ�มขึ�นจากเดิมร้อยละ 80 พ่�นท่�การจำาหน่าย
ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเด่ยวกันและม่แนวโน้มขยายไปีนอกภูมิภาค
สำาหรับการสร้างเอกลักษณ์ิของสินค้ายังไม่ปีระสบความสำาเร็จ 

ยงัอยูใ่นระดบัเริ�มต้่นเน่�องจากผลติ่ภัณิฑ์ส่วนใหญ่ไม่ใช่สัญลักษณ์ิ
หร่อเอกลักษณ์ิท้องถิึ�น ทำาให้ความโดดเด่นของจุดขายหายไปี 
รวมถึึงผลิต่ภัณิฑ์ของชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ยงัไม่ได้การรับรอง
มาต่รฐานสากลทำาให้ผลิต่ภัณิฑ์ยงัไม่รับการยอมรับเท่าท่�ควร ซึ�ง
การรวมกลุ่มในชุมชนเพ่�อทำาการค้าในท้องถิึ�น เป็ีนการรวมกลุ่มกัน 
เพ่�อพัฒนาอาช่พส่วนใหญ่เป็ีนกลุ่มขนาดเล็ก ม่แต่่ระดมทุนภายในกลุ่ม
ทำาให้ม่เงินทุนน้อย
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และจากข้อมูลของ สำานักงานสภาพัฒนาการเศัรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ่ (สศัช.) รายงานว่าการสร้างเสริมสภาพแวดล้อม 
และกลไกท่�เหมาะสมต่่อการปีระกอบธุรกิจเป็ีนสิ�งสำาคัญท่�จะ
ช่วยเพิ�มรายได้ ให้กับผู้ปีระกอบการเศัรษฐกิจฐานรากได้ โดยผู้
ปีระกอบการเศัรษฐกจิฐานรากจะเป็ีนกำาลังสำาคัญของชุมชนท้องถิึ�น 
ท่�จะช่วยขับเคล่�อนการพัฒนาทั�งในด้านของการกระจายรายได้ 
ไปีสู่ชุมชนมากขึ�น และการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
ผู้คนในพ่�นท่�ให้ม่ความเข้มแข็งมากขึ�น ทั�งน่� การพัฒนาผู้ผลิต่และ 
ผู้ปีระกอบการ การส่งเสริม และพัฒนาผลิต่ภัณิฑ์ให้ม่คุณิภาพ และ
การสร้างช่องทางการต่ลาดใหม่ ๆ ซึ�งอัต่ราการเต่บิโต่ของมูลค่า 
ทางเศัรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP รวมในปีีงบปีระมาณิ 2563 
(1 ต่.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) พบว่า ม่อัต่ราการเติ่บโต่เม่�อเท่ยบกับ 
ปีีฐาน (ปีี 2560) เพิ�มขึ�นท่�ร้อยละ 68.1 สูงกว่าค่าเป้ีาหมายท่�กำาหนด
ไว้ร้อยละ 30 แต่่หากพิจารณิาอัต่ราการเต่ิบโต่โดยเท่ยบกับ 
ปีีก่อนหน้า (%YoY) จะพบว่าในปีี 2563 มูลค่าการขายสินค้า OTOP 
เพิ�มขึ�นเพ่ยงร้อยละ 8.4 ซึ�งน้อยกว่าปีีท่�ผ่าน เน่�องจากในปีี 2563 
เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ�งส่งผลกระทบโดยต่รงต่่อ 
ภาพรวมเศัรษฐกิจปีระเทศั ทำาให้กิจกรรมทางเศัรษฐกิจลดน้อยลง
โดยเฉพาะภาคการท่องเท่�ยว ซึ�งเป็ีนช่องทางท่�สำาคัญในการ 
ส่งเสริมให้เกิดการซ่�อขายสินค้า OTOP อย่างไรก็ต่าม กลุ่มผู้ปีระกอบการ
ชุมชนยังคงม่ความท้าทายในการปีรับตั่วในด้านการต่ลาด 
การเพิ�มลักษณิะเด่นให้กับผลิต่ภัณิฑ์ในแต่่ละพ่�นท่�ให้เกิด 
ความแต่กต่่าง ยังคงเป็ีนสิ�งสำาคัญต่่อการเพิ�มยอดขายและรายได้

จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วชุมชนสามารถึสร้างงานและม่รายได้เพิ�ม 
จากกิจกรรมทางเศัรษฐกิจทั�งค้าขายและท่องเท่�ยวได้ เน่�องจาก
ชุมชนม่จุดแข็งของศัักยภาพด้านปัีจจัยการผลิต่ ม่แหล่งทรัพยากร
ท่�อุดมสมบูรณ์ิและเอกลักษณ์ิเฉพาะถิึ�น รวมทั�งคนในชุมชน 
ม่ความเข้มแข็งช่วยเหล่อซึ�งกันและกัน อย่างไรก็ต่าม ชุมชนยัง
ขาดการสนบัสนุนในการสร้างจุดเด่นของผลิต่ภัณิฑ์ให้เป็ีนท่�รู้จักได้
เน่�องจากปัีญหาท่�สำาคัญ ค่อ ชุมชนไม่ม่ต่ราผลิต่ภัณิฑ์ (Branding) 
และส่วนใหญ่ยงัขาดความสร้างสรรค์และรสนิยมเข้าไปี ทำาให้ไม่เกิด
จุดเด่นและเป็ีนท่�ปีระทับใจแก่ผู้ซ่�อและนักท่องเท่�ยว รวมถึึงการได้
รับการรับรองมาต่รฐานสินค้า นอกจากน่�ผลิต่ภัณิฑ์ชมุชนยังขาด 
ความต่่อเน่�องในการพัฒนาเติ่บโต่และขยายผล ต่ลอดจนขาดทกัษะ
ความรู้ ความสามารถึในการปีระกอบการ ขาดการวางแผนการ
ดำาเนินงานท่�ด่ ขาดการสนับสนุนด้านการต่ลาดเพ่�อการแข่งขัน 
รวมไปีถึึงขาดงบปีระมาณิสนับสนุน

ดังนั�นการนำาจุดอ่อนท่�สามารถึแก้ไขได้มาเป็ีนแนวทางในการพัฒนา
ผลิต่ภัณิฑ์ชุมชนให้ปีระสบความสำาเร็จจะต้่องเข้าใจในผลติ่ภัณิฑ์ 
จึงจะสามารถึสร้างแบรนด์ผลิต่ภัณิฑ์ขึ�นมาได้ ซึ�งการสร้างแบรนด์ 
ถ่ึอเป็ีนหัวใจหลักการสร้างผลิต่ภัณิฑ์ชุมชนให้ม่ตั่วต่น โดย 
จะต้่องทำาการส่�อสารอย่างต่รงไปีต่รงมาและถ่ึายทอดเร่�องราว 
ท่�เป็ีนเอกลักษณ์ิ/อัต่ลักษณ์ิต่่าง ๆ เพ่�อสร้างภาพจำาให้แก่ผู้พบเห็น
และให้เกิดความปีระทับใจ โดยอาศััยหลักการและแนวคิด 5 ข้อ ได้แก่

..............................

วิสัู่ยทัศน์ผู้่้นำา
จะทำาให้ค้นหาความโดดเด่นของเอกลักษณ์ิและอัต่ลักษณ์ิ 
ของทรัพยากรท่� ม่อยู่ ในท้องถิึ�นมาแปีรรูปีเพ่�อเพิ�มมูลค่า 

ซึ�งเป็ีนส่วนสำาคัญในการสร้างอาช่พและเพิ�มรายได้ในชุมชน
..............................

สู่ไติล์ัการออกแบบ
เน้นการส่�อสารของผลติ่ภัณิฑ์ให้ม่สไต่ล์ รสนิยม เพิ�มเสน่ห์ของชุมชน 
และความสร้างสรรค์ เพ่�อดึงดูดผู้บริโภคหร่อนักท่องเท่�ยว 

ให้มาสัมผัสกับผลิต่ภัณิฑ์และมาท่องเท่�ยวในชุมชน
..............................

สู่ร้างแบรนด์ให้เป็็นท้�ร้่จัก
ม่การส่�อสารผ่านรูปีภาพและตั่วหนังส่ออย่างต่รงไปีต่รงมาและใส่
เอกลักษณ์ิของชุมชน เพ่�อสร้างภาพจำาและความปีระทับใจแก่ผู้พบเห็น

..............................

บรรจุภัณฑ์์ติาม่ค์วาม่ต้ิองการขัองติลัาด
จะต้่องแข็งแรง ทนทาน ม่ความสะดวกในการใช้งาน รูปีทรงสวยงาม 
ม่ความสมดุลของรูปีภาพและบรรจุภัณิฑ์ และการจับคู่ส่ท่�เหมาะสม 

รวมถึึงความเป็ีนมาต่รฐานสากล
..............................

สู่ร้างชุี้ม่ชี้นให้เป็็นแหลั�งท�องเท้�ยว
เชิญชวนนักท่องเท่�ยวเข้ามาเท่�ยวและม่ส่วนร่วมกับชุมชน 
โดยการสร้างกิจกรรม DIY (Do it yourself) เพ่�อให้นักท่องเท่�ยว 
ม่ส่วนร่วมในกระบวนการผลิต่สินค้า ซึ�งจะทำาให้นักท่องเท่�ยว 

ได้เห็นถึึงคุณิค่าของสินค้า และจะส่งผลให้ชุมชนเป็ีนท่�รู้จัก
..............................
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ดังนั�น ชุมชน ท่�ต้่องการขบัเคล่�อนเศัรษฐกจิให้ม่ความต่่อเน่�องควรจะ
ต้่องดำาเนินการสร้างแบรนด์ (Branding) ของชุมชน ทั�งในส่วนของ
สินค้าบริการและการท่องเท่�ยว ซึ�งม่ส่วนสำาคัญในการขับเคล่�อนให้
วิสาหกิจชุมชนชนหร่อผู้ปีระกอบการในจงัหวัดปีระสบความสำาเร็จ
ซึ�งจะต้่องอาศััยผู้เช่�ยวชาญ/ท่�ปีรึกษา ท่�เป็ีนม่ออาช่พทำางาน เพ่�อ
ปีรับรูปีแบบผลิต่ภัณิฑ์ให้ม่คุณิภาพ ได้รับมาต่รฐาน คำานึงถึึงความ
มั�นคงทางด้านอาหาร และนำาแนวคิดเก่�ยวกับความยั�งยน่ท่�สอดคล้อง
ต่ามเป้ีาหมายการพัฒนาท่�ยั�งยน่ (Sustainable Development Goal: SDGs)  

ท่�ผ่านมาหน่วยงานในกระทรวงพาณิิชย์ ได้เข้าไปีให้ความช่วยเหล่อ
วิสาหกิจชุมชน ตั่�งแต่่การอบรมให้ความรู้การค้าทั�งออฟ้ไลน์และ
ออนไลน์ และการพัฒนาผู้ปีระกอบการรุ่นใหม่ ต่ลอดจนการ
สนับสนุนผู้ปีระกอบการออกงานแสดงสินค้าทั�งในและต่่างปีระเทศั
โดยเล็งเห็นว่า การปูีพ่�นฐานความรู้และสนับสนุนการค้าจะม่ส่วนช่วยให้ 
ชุมชนม่ความเข้มแข็งและเติ่บโต่ได้ สร้างโอกาสทางการต่ลาด
เพิ�มรายได้ให้กับชุมชนให้กับเศัรษฐกิจฐานราก ในการขับเคล่�อน
เศัรษฐกิจการค้าไทยต่่อไปี
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ภาษ่บริษัทข้ามชาติในยุค้ดิ้จิทัล

ค์วาม่สู่ำาคั์ญขัองเศรษฐกิจดิจิทัลั
การดำาเนินธุรกิจยุคปัีจจุบันเป็ีนธุรกิจในโลกไร้พรมแดน 
ท่�ใช้เทคโนโลย่ดิจิทัลและเคร่อข่ายออนไลน์เพ่�อเช่�อมโยง
กิจกรรมต่่าง ๆ ทั�วโลกเข้าด้วยกัน ทำาให้เกิดเป็ีนเศัรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ท่�ม่การให้บริการขายสินค้าและบริการ 
ผ่านระบบดิจิทัลในรูปีของ Social Media Platform Search Engine 
หร่อ Online Marketplace ม่ท่�การสร้างมูลค่าทางธุรกิจรูปีแบบ
ใหม่ท่�ไม่เคยม่มาก่อนในอด่ต่ เกิดธุรกิจลักษณิะ e-Commerce 
และ e-Service ท่�สามารถึขายหร่อให้บริการกับลูกค้าซึ�งอยูท่่�ไหน
ในโลกกไ็ด้ โดยท่�ธุรกิจไม่จำาเป็ีนต้่องม่หน้าร้าน (Local Physical 
Presence) การทำาธุรกรรมข้ามปีระเทศัจึงเป็ีนเร่�องง่ายและ 
ทำาได้ต่ลอด 24 ชั�วโมง

เศัรษฐกจิดิจิทัลและศัักยภาพของเทคโนโลย่ดจิิทัลได้ขยายโอกาส
ในการเข้าถึึงต่ลาดท่�กว้างขึ�น ส่งผลให้เศัรษฐกิจดิจิทัลเติ่บโต่ 
อย่างมาก โดยปีี 2016 เศัรษฐกิจดิจิทัลทั�วโลกม่มูลค่า 
11.5 ล้านล้านเหร่ยญสหรัฐ คิดเป็ีนร้อยละ 15.5 ของ GDP โลก
และกำาลังเติ่บโต่เร็วกว่า GDP โลก 2.5 เท่า ต่ลอดช่วง 15 ปีีท่�ผ่านมา 
(World Bank, 2016) และคาดว่าจะเติ่บโต่สูงถึึงร้อยละ 24.3 
ในปีี 2025 (Huawei and Oxford Economics, 2017)

มูลค่าเศัรษฐกิจดิจิทัลของสำาหรับอเมริกาและจ่นรวมกัน สูงถึึง 
ร้อยละ 40 ของโลก ขณิะท่�มูลค่า Digital Platform ท่�ใหญ่ท่�สุด
ของโลกส่วนใหญ่อยูใ่นสหรัฐอเมริกาและจ่นเช่นกัน โดยคิดเป็ีน 
ร้อยละ 90 และอยูใ่นสหภาพยโุรปี (EU) เพ่ยงร้อยละ 4 โดย Digital 
Platforms 7 แห่งท่�ใหญ่ท่�สุดในโลก (Microsoft, Apple, Amazon, 
Google, Facebook, Tencent และ Alibaba) ม่มูลค่าสูงถึึง 
2 ใน 3 ของมูลค่าต่ลาดทั�งหมด สำาหรับปีระเทศัไทย ปีี 2020 
ม่มูลค่าเศัรษฐกิจดิจิทัล อยู่ท่� 18,000 ล้านเหร่ยญสหรัฐ 
หร่อปีระมาณิ 545,000 ล้านบาท เติ่บโต่จากปีีก่อนหน้าร้อยละ 7 
(Google Temasek และ Bain & Company, 2020)

“
Digital Economy is “all economic activity reliant on,
or significantly enhance by the use of digital inputs,
includind digital technologies, digital inflastructure,

digital service and data. It refers to all producers and
consumers, including government, that are utilising

these digital inputs in their economic activities.
”

(G20 DETF, 2020)
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รายได้ขัองภาค์รัฐ แลัะค์วาม่ท้าทายด้านการจัดเก็บภาษ้ 
เศัรษฐกิจดิจิทัลก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศัรษฐกิจและธุรกิจใน 
รูปีแบบใหม่ ๆ ท่�ช่วยเพิ�มปีระสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ�ม 
อย่างมหาศัาลให้กับระบบเศัรษฐกิจ ซึ�งหากภาครัฐสามารถึจัดเก็บ
ภาษ่จากกจิกรรมเหล่าน่�ได้ จะก่อให้เกิดรายได้จำานวนมากในการ 
นำาไปีพัฒนาปีระเทศั แต่่ก็เป็ีนท่�ถึกเถ่ึยงกันมากเร่�องความซับ
ซ้อนในการระบุแหล่งท่�มาของกำาไร และการกำาหนดขอบเขต่ของ 
ฐานภาษ่ ทำาให้ท่�ผ่านมาภาครฐัยงัไม่สามารถึจดัเก็บรายได้จากมูลค่า
ทางเศัรษฐกิจเหล่าน่�ได้อย่างม่ปีระสิทธิภาพเต็่มท่�

การดำาเนินธุรกิจดิจิทัลปัีจจุบัน ผู้ปีระกอบการโดยเฉพาะ 
บริษัทขนาดใหญ่ไม่จำาเป็ีนต้่องม่ Physical Presence ในปีระเทศั
ท่�เข้าไปีทำาธุรกิจ ความสามารถึของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษ่จาก
บริษัทข้ามชาติ่ท่�ม่กิจกรรมแบบ Cross Border บน Social Media 
Platform และ Online Marketplace จึงลดลง เน่�องจากระบบ
ภาษ่ระหว่างปีระเทศัท่�แต่่ละปีระเทศัม่อยู่เดิมถูึกสร้างขึ�นมาใน 
ยคุท่�การดำาเนินธุรกิจยังพึ�งพิงอยูกั่บการต้่องม่สถึานท่�และหน้าร้าน
ในการดำาเนินการ (Brick-and-Mortar) หร่อม่สถึานปีระกอบการ
ถึาวร (Permanent Establishment : PE) เป็ีนหลัก สวนทางกับ
การดำาเนินธุรกิจดิจทิลัในปัีจจุบันท่�ไม่จำาเป็ีนต้่องม่สถึานปีระกอบการ 
จึงทำาให้การติิดติาม่กิจกรรม่ทางเศรษฐกิจแลัะจัดเก็บภาษ้ 
จากกำาไรม่หาศาลัเหลั�านั�นทำาได้ค์�อนข้ัางยาก

ตัิวอย�าง

บริษัท A ขัายโฆษณาออนไลัน์ผู้�าน Digital Platform 
จากติ�างป็ระเทศม่าให้บริการล่ักค้์าในป็ระเทศ B โดยบรษัิท A 
ไม่�ม้่สู่ถานป็ระกอบการถาวร (Permanent Establishment)

ในป็ระเทศ B

เม่�อพิจารณิาต่ามหลักการจัดเก็บภาษ่อากรระหว่างปีระเทศั 
ปีระเทศั B อาจไม่ม่สิทธิจัดเก็บภาษ่จากเงินได้ท่�เกิดขึ�นของบริษัท A 
ซึ�งสถึานการณ์ิน่�นอกจากจะทำาให้ภาครัฐปีระเทศั B สูญเส่ยรายได้
จากภาษ่แล้ว ยงัทำาให้ต้่นทุนการทำาธุรกิจของบริษัท A ต่ำ�ากว่าธุรกิจ
รูปีแบบเด่ยวกันท่�อยูใ่นปีระเทศั B และอาจเกดิความไม่เป็ีนธรรมต่่อ
ผู้ปีระกอบการด้านบริการดิจิทัลปีระเภทเด่ยวกันท่�อยูใ่นปีระเทศั B

นอกจากเร่�องการไม่สามารถึจัดเก็บภาษ่ได้แล้ว รูปีแบบธุรกิจดิจิทัล
ยงัก่อให้เกิดปีระเด็นการหลบเล่�ยงภาษ่ของบริษัทข้ามชาติ่ จากการ
โอนกำาไรไปียงัปีระเทศัท่�ม่อัต่ราภาษ่นติิ่บุคคลต่ำ�า หร่อ Tax Heaven 
ส่งผลให้ภาครฐัของปีระเทศัท่�ม่การซ่�อขายบรกิารดจิิทัลไม่สามารถึ
เก็บภาษ่จากการซ่�อขายนั�นได้ และพฤติ่กรรมการโอนกำาไรดังกล่าว
ยังนำาไปีสู่การแข่งขันกันลดอัต่ราภาษ่นิต่ิบบุคคลของปีระเทศั 
ทั�วโลก (Race to Bottom) เพ่�อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจาก 
ต่่างชาติ่เข้าปีระเทศัด้วย
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การแก้ปั็ญหาภาษ้ดิจิทัลัขัองติ�างป็ระเทศ
องค์์การเพ่ื่�อค์วาม่ร�วม่ม่่อแลัะการพัื่ฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
แลัะกลุั�ม่ป็ระเทศ G20
ในปีี 2013 องค์การเพ่�อความร่วมม่อและการพฒันาทางเศัรษฐกิจ 
(Organization of Economic and Development : OECD) และ
กลุ่มปีระเทศั G20 ได้ริเริ�มโครงการป้ีองกันการกัดกร่อนฐานภาษ่
และโอนกำาไรไปียังปีระเทศัท่�ม่อัต่ราภาษ่ต่ำ�า (Base Erosion and 
Profit Shifting : BEPS) ม่วัต่ถุึปีระสงค์ในการสร้างระเบ่ยบการเก็บ
ภาษ่ระหว่างปีระเทศัร่วมกัน เพ่�อแก้ปัีญหาความท้าทายด้านภาษ่ 
ในโลกยุคดิจิทัล และหามาต่รการป้ีองกันการวางแผนภาษ่ท่�จะ 
ม่ผลให้เกิดการเคล่�อนย้ายกำาไรเพ่�อไปีเส่ยภาษ่ในปีระเทศัท่�ม่ 
ภาระภาษ่ต่ำ�ากว่า โดย OECD ตั่�งเป้ีาว่าข้อต่กลงต่่าง ๆ ท่�ทำาภายใต้่
โครงการ BEPS จะสำาเร็จภายในกลางปีี 2021 แต่่ก็ม่ปีระเด็นของ
ปีระเทศัสมาชิกท่�ม่จุดยน่ท่�แต่กต่่าง ซึ�งสหรัฐฯ ได้ถึอนตั่วออกจาก
การเจรจาดังกล่าวตั่�งแต่่ปีี 2020

ค์ณะกรรม่าธิการยุโรป็ (European Commission) 
ในระหว่างท่� OECD ยงัหาข้อสรุปีไม่ได้ เม่�อปีี 2018 คณิะกรรมาธิการยโุรปี
(European Commission) ได้หาร่อถึึงการออกกฎระเบ่ยบใน
การจัดเก็บภาษ่ธุรกิจบริการ Digital Services Tax (DST) ซึ�งม่
ท่�มาจากแนวคดิการรวมกลุ่มสมาชกิสหภาพยโุรปี (EU) ให้รวมตั่วกัน 
เป็ีนต่ลาดดิจิทัลเด่ยว (Digital Single Market) ภายใต่้กรอบ
นโยบายภาษ่ท่�เหมาะสม เอ่�อต่่อการพัฒนานวัต่กรรมและธุรกรรมดิจิทัล 
และม่ความเป็ีนธรรมในการแข่งขัน โดย EC ได้เสนอให้พิจารณิา
การจัดเก็บภาษ่ DST ชั�วคราวในอัต่ราร้อยละ 3 ของรายได้ 
ท่�มาจากบริการบางปีระเภท ดังน่�
1  |  รายได้จากโฆ่ษณิาออนไลน์ท่�แสดงใน Digital Interface เช่น 
เว็บไซต์่ แอปีพลิเคชั�น ดิจิทัลแพลต่ฟ้อร์ม และ e-Marketplace
2  |  รายได้ท่�มาจากกิจกรรมการเป็ีนตั่วกลางทางดิจิทัล
3  |  รายได้จากยอดขายข้อมูลของผู้ใช้ Digital Interface ท่�ม่ 
การเก็บรวบรวมไว้ โดยการจัดเก็บภาษ่ DST จะแต่กต่่างกันไปี
ขึ�นอยูกั่บแต่่ละปีระเทศั เช่น
 ออสู่เติร้ย เร่ยกเก็บภาษ่ DST โฆ่ษณิาออนไลน์ ในอัต่รา
ร้อยละ 5 จากบริษัทดิจิทัลท่�ม่รายได้รวมจากทั�วโลกขั�นต่ำ�า 
750 ล้านยโูร และม่รายได้ในฝรั�งเศัสขั�นต่ำ�า 25 ล้านยูโร
 เบลัเย้ยม่ เร่ยกเก็บภาษ่จากการขายข้อมูลผู้ใช้ ในอัต่รา
ร้อยละ 3 จากบริษัทดิจิทัลท่�ม่รายได้รวมจากทั�วโลกขั�นต่ำ�า 
750 ล้านยโูร และม่รายได้ในเบลเยย่มขั�นต่ำ�า 5 ล้านยูโร
 ฝรั�งเศสู่ เร่ยกเก็บภาษ่จาก Digital Interface และ

บริการโฆ่ษณิาโดยม่พ่�นฐานบนข้อมูลผู้ใช้ ในอัต่ราร้อยละ 3 จาก
บริษัทดิจิทัลท่�ม่รายได้รวมจากทั�วโลกขั�นต่ำ�า 750 ล้านยโูร และ 
ม่รายได้ในฝรั�งเศัสขั�นต่ำ�า 25 ล้านยโูร 
 สู่หราชี้อาณาจักร เร่ยกเก็บภาษ่จากแพลต่ฟ้อร์ม 
โซเช่ยลม่เด่ย บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต่ (Internet 
Search Engine) และออนไลน์มาร์เก็ต่เพลส (Online Marketplace) 
ในอัต่ราร้อยละ 2 จากบริษัทท่�ม่รายได้รวมทั�วโลกขั�นต่ำ�า 500 ล้านปีอนด์ 
และม่รายได้ภายในสหราชอาณิาจักรขั�นต่ำ�า 25 ล้านปีอนด์

อย่างไรก็ต่าม แนวคิดของภาษ่ DST อาจม่แนวโน้มบิดเบ่อนต่ลาด
โดยเล่อกปีฏิบัติ่กับบรรษัทข้ามชาติ่ขนาดใหญ่ และสร้างข้อได้เปีร่ยบ
ให้กับธุรกิจปีระเทศัท่�ม่รายได้ไม่ถึึงเกณิฑ์ รวมทั�งภาษ่จะถูึกผลักไปี
ให้ผู้บริโภค ซึ�งสหรัฐฯ ได้ออกมาให้ความเห็นว่า ภาษ่ DST ม่เป้ีาหมาย
ท่�ไม่เป็ีนธรรมต่่อบริษัทข้ามชาติ่ (Multinational Corporations: 
MNCs) ของสหรัฐฯ (Google, Amazon, Facebook และ Apple)

ตั่วอย่างปีระเทศัท่�เก็บภาษ่ Digital Service Tax

ท่�มา: OECD, Tax Foundation
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การดำาเนินการขัองป็ระเทศไทย
กรมสรรพากรของไทยได้เริ�มจัดเก็บภาษ่ e-Service Tax ซึ�งเป็ีน 
ภาษ่มูลค่าเพิ�ม (Value Added Tax : VAT) กับผู้ให้บริการดิจิทัล 
ท่�อยูใ่นต่่างปีระเทศั (Non-resident providers of Digital Services) 
โดยม่ผลบังคับใช้ตั่�งแต่่วันท่� 1 กันยายน 2021 ท่�ผ่านมา โดยกำาหนด
ให้ผู้ให้บริการทางอเิล็กทรอนกิส์และอเิล็กทรอนกิส์แพลต่ฟ้อร์ม 
จากต่่างปีระเทศั ท่�ม่รายได้จากผู้ใช้บริการในไทยเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่่อปีี  
จะต้่องนำาส่ง VAT ให้แก่กรมสรรพากรในอัต่ราร้อยละ 7 เพ่�อช่วย
สร้างความเป็ีนธรรมในการแข่งขันกับบริษัทไทยมากขึ�น โดย 
กรมสรรพากรปีระเมินว่า จะได้รับรายได้จากภาษ่ e-Service Tax 
ปีระมาณิปีีละ 5,000 ล้านบาท ทั�งน่� การเก็บภาษ่ e-Service ของ
ไทยไม่ใช่ปัีจจัยสำาคัญสำาหรับการตั่ดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยของ 
บริษัทต่่างชาติ่ เน่�องจากเป็ีนอัต่ราท่�ถ่ึอว่าไม่สูงเม่�อเท่ยบกับปีระเทศัอ่�น ๆ
เช่น กลุ่มอาเซ่ยน และสิงคโปีร์เก็บท่�ร้อยละ 7 เท่ากัน อินโดน่เซ่ย
เก็บท่�ร้อยละ 10 ขณิะท่�กลุ่มปีระเทศัยโุรปีเก็บตั่�งแต่่ร้อยละ 17-27

ธุรกิจท่�ต้่องจดทะเบ่ยนและดำาเนนิการทางภาษ่ต่ามกฎหมายภาษ่ 
e-Service แบ่งออกเป็ีน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจให้บริการ
แพลต่ฟ้อร์มสำาหรับขายของออนไลน์ หร่อ e-Commerce 
(2) ธุรกิจให้บริการโฆ่ษณิาออนไลน์ (3) ธุรกิจให้บริการจองโรงแรม
ท่�พัก และการเดินทาง (4) ธุรกิจให้บริการเป็ีนตั่วกลางระหว่าง 

ผู้ซ่�อผู้ขาย (5) ธุรกิจชมภาพยนต่ร์ ฟั้งเพลงออนไลน์ เกม รวมถึึง
แอปีพลิเคชันต่่าง ๆ ซึ�ง ณิ วันท่� 31 สิงหาคม 2021 ม่ผู้ปีระกอบ
การต่่างปีระเทศัลงทะเบ่ยน เพ่�อขอจดทะเบ่ยนภาษ่มูลค่าเพิ�ม 
บนเว็บไซต์่ของกรมสรรพากรแล้วมากกว่า 50 ราย เช่น Netflix 
Facebook Spotify Viu Agoda และ TikTok เป็ีนต้่น

อย่างไรก็ต่าม แม้จะม่ความเป็ีนไปีได้ท่�บริษัทต่่างปีระเทศัอาจ 
ไม่มาย่�นแบบจดทะเบ่ยนกับกรมสรรพากร เพ่�อเส่ยภาษ่ e-Service 
Tax หร่อม่ความเป็ีนไปีได้ท่�อาจจะไม่ทราบจำานวน Transaction ท่�
เกิดขึ�น แต่่ไทยก็สามารถึใช้มาต่รการทางภาษ่โดยการขอข้อมูลจาก
ต่่างปีระเทศั ภายใต้่ความต่กลงพหภุาค่ว่าด้วยการให้ความช่วยเหล่อ
ด้านการบริหารภาษ่ (Multilateral Convention on Mutual 
Administrative Assistance in Tax Matters) ท่�รัฐบาลไทย 
ได้ลงนามไปีเม่�อวันท่� 3 มิถุึนายน 2020 หร่ออาจพิจารณิามาต่รการอ่�น 
ท่�ม่บางปีระเทศัใช้ เช่น การบล็อกไม่ให้ปีระชาชนในปีระเทศั 
ใช้แอปีพลิเคชั�นท่�ไม่เส่ยภาษ่

นอกจากน่� ยงัม่ข้อกำาหนดให้ปีระเทศัท่�เข้าร่วมข้อต่กลงต้่อง “ยกเลกิ
ภาษ่ DST” ท่�ม่อยูเ่ดิมเม่�อเข้าร่วมกรอบการจัดสรรรายได้ภาษ่ของ
บริษัทข้ามชาติ่ท่�ให้บริการดิจิทัล เพ่�อลดความซำ�าซ้อนของการเร่ยก
เก็บภาษ่ด้วย

การแก้ปั็ญหาการหลับเล้ั�ยงภาษ้
แม้ว่าหลายปีระเทศัจะสามารถึหาทางออกให้กับการจัดเก็บภาษ่
จากธุรกิจดิจิทัลข้ามชาต่ิได้แล้ว แต่่การท่�แต่่ละปีระเทศักำาหนด
อัต่ราภาษ่ดจิทิลัไว้แต่กต่่างกัน จึงทำาให้คงเกิดปัีญหาการหลบเล่�ยง
ภาษ่ไปียงัปีระเทศัท่�เป็ีน Tax Heaven อยู ่ซึ�งเป็ีนท่�มาของข้อต่กลง
ครั�งปีระวัติ่ศัาสต่ร์ ท่�เกิดขึ�นเม่�อเด่อนมิถุึนายน 2021 ท่�ผ่านมา 
โดยกลุ่มอุต่สาหกรรมชั�นนำา 7 ปีระเทศั หร่อกลุ่มปีระเทศั G7 
(สหรัฐฯ สหราชอาณิาจักร ฝรั�งเศัส เยอรมัน แคนาดา อิต่าล่ และ
ญ่�ปุ่ีน) และสหภาพยโุรปี ได้บรรลุข้อต่กลงครั�งปีระวัติ่ศัาสต่ร์เก่�ยวกับ

การปีฏิรูปีระบบภาษ่ทั�วโลกหลังจาก ม่การหาร่อกันมานานหลายปีี 
เพ่�อช่วยแก้ปัีญหาการหลบเล่�ยงภาษ่ ซึ�งคาดว่าน่าจะเกิดผลกระทบกับ
บริษัทเทคโนโลยยั่กษ์ใหญ่ เช่น Amazon Facebook และ Google 
และต่่อมาในเด่อนกรกฎาคม 2021 ในการปีระชุมความร่วมม่อ 
เพ่�อป้ีองกันการกัดกร่อนฐานภาษ่และการโยกย้ายกำาไรของ
ปีระชาคมโลก ท่�ม่ G20 และ OECD เป็ีนแกนนำา พร้อมด้วย 130 
ปีระเทศัท่� OECD เป็ีนตั่วแทนเชิญเข้าปีระชุม (รวมถึึงไทย) ได้เห็น
พ้องกันในการปีฏิรูปีระบบภาษ่โลกข้างต้่น ซึ�งม่สาระสำาคัญอยู ่ 2 
ปีระเด็น ได้แก่
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ป็ระเด็นท้� 1 การกำาหนดอัต่ราภาษ่นิติ่บุคคลขั�นต่ำ�าทั�วโลก 
(Global Minimum Tax) ท่�ร้อยละ 15 จากบริษัทท่�ม่อัต่รากำาไร
อย่างน้อยร้อยละ 10 เพ่�อป้ีองกันไม่ให้แต่่ละปีระเทศัแข่งกัน 
ดึงการลงทุนจากต่่างปีระเทศัด้วยการตั่�งภาษ่ในอัต่ราท่�ต่ำ�าเกินไปี 
จนส่งผลกระทบต่่อความสามารถึในการดงึดูดเม็ดเงินลงทุนจาก 
ต่่างชาติ่ ของปีระเทศัท่�ม่อัต่ราภาษ่ต่ำ�า
กลัไกขัอง GMT บรรษัทข้ามชาติ่ C ม่สำานักงานใหญ่อยูท่่�สหรัฐฯ 
แต่่ม่การลงทุนตั่�งบริษัทและม่รายได้จากปีระเทศัไอร์แลนด์ซึ�งม่ 
อัต่ราภาษ่นติิ่บุคคลร้อยละ 12.5 เม่�ออัต่ราภาษ่นติิ่บุคคลขั�นต่ำ�า 
ทั�วโลกร้อยละ 15 ม่ผลบังคับใช้ สหรัฐฯ สามารถึเร่ยกเก็บอัต่ราภาษ่
ส่วนต่่างร้อยละ 2.5 จากกำาไรของบริษัท C ท่�ปีระเทศัไอร์แลนด์ได้ 
จึงทำาให้ความน่าดึงดูดในการลงทุนท่�ปีระเทศัไอร์แลนด์ม่ลดน้อยลง

ป็ระเด็นท้� 2 การจัดสรรรายได้ภาษ่ของบริษัทข้ามชาติ่ท่�ให้บริการดิจิทัล 
ให้ม่ความเป็ีนธรรมมากขึ�น โดยปีระเทศัท่�สร้างรายได้ให้กับบริษัท
ข้ามชาติ่ สามารถึการเร่ยกเก็บภาษ่อย่างน้อยร้อยละ 20 จากบริษัท
ท่�ทำากำาไรได้มากเกินร้อยละ 10 เป็ีนการปีรับหลักการจัดเก็บภาษ่ 
เงินได้นิติ่บุคคล โดยจะเปีล่�ยนจากเดิมท่�คิดภาษ่จากปีระเทศัต้่นทาง
ท่�ตั่�งบริษัท มาเพิ�มการเก็บภาษ่ท่�ปีระเทศัปีลายทางของสินค้าและบริการ

นอกจากน่� ยังม่ข้อกำาหนดให้ปีระเทศัท่�เข้าร่วมข้อต่กลงต้่อง 
“ยกเลิกภาษ่ DST” ท่�ม่อยูเ่ดิมเม่�อเข้าร่วมกรอบการจัดสรรราย
ได้ภาษ่ของบรษัิทข้ามชาต่ท่ิ�ให้บริการดิจิทัล เพ่�อลดความซำ�าซ้อน
ของการเร่ยกเก็บภาษ่ด้วย

        การเปีร่ยบเท่ยบภาษ่นิติ่บุคคลท่�จัดเก็บในปัีจจุบัน

ข้ัอคิ์ดเห็นขัอง สู่นค์.
ปัีจจุบันปีระเทศัทั�วโลกให้ความสำาคัญกับการเก็บภาษ่บริษัทดิจิทัล
ข้ามชาติ่ เพ่�อสร้างความเป็ีนธรรมในการแข่งขันให้บริษัทในปีระเทศั
ของต่น และช่วยให้ภาครัฐของปีระเทศัผู้รับบริการดิจิทัลสามารถึ
จัดเก็บรายได้จากกิจกรรมทางเศัรษฐกิจรูปีแบบดิจิทัลท่�เกิดขึ�นได้ 
อย่างไรก็ต่าม ภาษ่ดิจิทัลอาจเป็ีนการเพิ�มต้่นทุนให้กับบริษัท 
ผู้ให้บริการและนำาไปีสู่การผลักภาระภาษ่ไปีสู่ปีระชาชนผู้รับบริการ
ดังนั�น หากจะทำาให้มาต่รการภาษ่ดิจิทัลเกิดปีระโยชน์สูงสุดต่่อ
ปีระชาชนผู้รับบริการในปีระเทศั ภาครัฐควรให้ความสำาคัญกับ
การนำารายได้จากภาษ่ดิจิทัลดังกล่าว ไปีพัฒนาปีระเทศัและ 
ช่วยเหล่อสนับสนุนผู้ปีระกอบการดิจิทัลในปีระเทศั ทั�งด้าน 
องค์ความรู้และการเพิ�มข่ดความสามารถึในการดำาเนินธุรกิจดิจิทัล
เพ่�อให้เกิดการพัฒนาปีระเทศัในระยะยาว อันจะทำาให้ปีระชาชน 
ได้รับบริการท่�หลากหลายและม่คุณิภาพช่วิต่ท่�ด่ขึ�น
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Cultured Meat
เนื�อสัำตว์ท่�ปราศจากการฆ่่า
เพืั�อโลกท่�ด่้กว่าในอนาค้ต

แนวโน้ม่การบริโภค์เน่�อสัู่ติว์
AT Kearney บริษัทท่�ปีรึกษาด้านการบริหารจัดการระดับโลก 
ของสหรัฐ ซึ�งก่อตั่�งขึ�นตั่�งแต่่ปีี 1926 และปัีจจุบันม่สำานักงานทั�วโลก
กว่า 60 แห่ง ได้จัดทำารายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจาก The Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) 
และ The Food and Agriculture Organization (FAO) ระบุว่า 
จำานวนปีระชากรโลกจะเพิ�มจาก 7,600 ล้านคน ในปีี 2018 เป็ีน 
10,000 ล้านคน ในปีี 2050 ซึ�งส่งผลให้ความต้่องการอาหารเพิ�มขึ�น
ร้อยละ 56 จึงถ่ึอเป็ีนความท้าทายท่�โลกจะต้่องผลิต่อาหาร 
ให้มากเพ่ยงพอ และสอดคล้องกับข้อมูลของ World Resources 
Institute (WRI) ท่�รายงานว่าความต้่องการบริโภคเน่�อสัต่ว์ 
(ปีระเภทสัต่ว์เค่�ยวเอ่�อง อาทิ วัว แกะ และแพะ) จะเติ่บโต่สูงถึึง
ร้อยละ 88 ระหว่างปีี 2010 ถึึง 2050

อย่างไรก็ด่ อุต่สาหกรรมการผลิต่เน่�อสัต่ว์เพ่�อใช้บริโภคเป็ีนอาหาร
ของมนษุย์ยงัม่ปีระเดน็เร่�องความไม่ม่ปีระสิทธิภาพและการทำาลาย
สิ�งแวดล้อม โดยข้อมูลจาก AT Kearney ในปีี 2018 แสดงให้เห็นว่า
ร้อยละ 46 ของผลผลติ่ภาคการเกษต่รโลกถึกูนำาไปีใช้เป็ีนอาหาร
เล่�ยงสัต่ว์ในการทำาปีศัสัุต่ว์ (ซึ�งปีระกอบด้วยวัวปีระมาณิ 1,400 ล้านตั่ว 
สุกร 1,000 ล้านตั่ว สัต่ว์ปีีก 20,000 ล้านตั่ว และแกะ/แพะ 
1,900 ล้านตั่ว) ทำาให้เหล่อผลผลิต่เพ่ยงร้อยละ 37 สำาหรับ 
การบริโภคเป็ีนอาหารของมนุษย์ ซึ�งหมายความว่า จะต้่องใช้ 
ทุ่งหญ้าท่�ม่พ่�นท่�ขนาดใหญ่เท่ากับปีระเทศัอินเด่ยเพ่�อทำาปีศุัสัต่ว์

ให้เพ่ยงพอต่่อความต้่องการบริโภคเน่�อสัต่ว์ท่�จะเพิ�มขึ�น ขณิะท่� 
เน่�อท่�สำาหรับการทำาปีศุัสัต่ว์ทั�งหมดคิดเป็ีนเน่�อท่� 2 ใน 3 ของพ่�นท่�
เกษต่รกรรมโลก และเป็ีนสาเหตุ่หนึ�งของการตั่ดไม้ทำาลายป่ีา 
ทำาให้อุณิหภูมิโลกเพิ�มขึ�น 1.5 องศัาเซลเซ่ยส และสร้างก๊าซเร่อนกระจก
(ก๊าซม่เทน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนต่รัสออกไซด์) 
ปีระมาณิร้อยละ 50 ของก๊าซท่�เกิดจากการผลติ่ภาคเกษต่รกรรม 

ปีริมาณิการเก็บเก่�ยวผลผลิต่ภาคเกษต่ร
และสัดส่วนการบริโภค ปีี 2018

ท่�มา : OECD, FAO , AT Kearney
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ต่ลาดเน่�อสัต่ว์ถ่ึอเป็ีนต่ลาดขนาดใหญ่ของโลก โดย AT Kearney 
เปิีดเผยว่าในปีี 2018 ต่ลาดเน่�อสัต่ว์ของโลกม่มูลค่าถึึง 1 ล้านล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐ แต่่การเพิ�มขึ�นของปีระชากร ความต้่องการบริโภค
เน่�อสัต่ว์ และความท้าทายในการผลิต่เน่�อสัต่ว์อาจส่งผลให้ 
เกิดการขาดแคลนเน่�อสัต่ว์ในอนาคต่ ซึ�งเป็ีนสิ�งท่�นักวิทยาศัาสต่ร์
และนักธุรกิจทั�วโลกให้ความสนใจ และม่ความพยายามท่�จะ
คิดค้นนวัต่กรรมด้านอาหารต่่าง ๆ เพ่�อเพิ�มทางเล่อกให้กับ 
ผู้บริโภคและชะลอปัีญหาดังกล่าว เช่น การคิดค้น Cultured Meat 
(เน่�อสัต่ว์เพาะเล่�ยง) และ Plant-based Meat (เน่�อสัต่ว์ 
เท่ยมท่�ผลิต่จากพ่ช) เป็ีนต้่น

AT Kearney คาดการณ์ิว่าเน่�อสัต่ว์ธรรมชาติ่จะถูึก Disrupt 
ด้วยผลิต่ภัณิฑ์เน่�อสัต่ว์เท่ยมดังกล่าว โดยคาดว่าสัดส่วนการบริโภค
เน่�อสัต่ว์ของโลกจะค่อย ๆ ลดลงจากร้อยละ 90 ในปีี 2025 
เหล่อสัดส่วนเพ่ยงร้อยละ 40 ในปีี 2040 ขณิะท่� Plant-based 
Meat จะม่ส่วนแบ่งต่ลาดเพิ�มขึ�นเร่�อย ๆ แต่่ Cultured Meat 
จะ ม่ ส่วนแบ่งต่ลาดมากกว่า ในท่� สุด  โดยในปีี 2040 
การบริโภค Cultured Meat และ Plant-based Meat  
จะเพิ�มขึ�นจนม่สัดส่วนในต่ลาดอยู่ท่� ร้อยละ 35 และ 25 
ต่ามลำา ดับ ขณิะท่�ภาพรวมต่ลาดเ น่� อ สัต่ ว์ของ โลกจะ
เติ่บโต่จาก 1.2 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปีี 2025 
เป็ีน 1.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปีี 2040

คาดการณ์ิส่วนแบ่งต่ลาดเน่�อสัต่ว์ธรรมชาติ่ 
เน่�อสัต่ว์เท่ยมท่�ผลิต่จากพ่ช และเน่�อสัต่ว์เพาะเล่�ยง

ท่�มา : AT Kearney

ทำาค์วาม่ร้่จักกับเน่�อสัู่ติว์เท้ยม่
ปีระเด็นความมั�นคงทางอาหาร ความยั�งยน่ของทรัพยากรธรรมชาติ่
ผลกระทบต่่อสิ�งแวดล้อม และกระแสการรับปีระทานอาหาร 
เพ่�อสุขภาพ ส่งผลให้แนวโน้มการบริโภคเน่�อสัต่ว์เท่ยม 
ได้รับความสนใจมากขึ�นจากทั�งนักวิทยาศัาต่ร์ นักธุรกิจ และ 
ผู้บริโภค โดยเน่�อสัต่ว์เท่ยมท่�เป็ีนท่�รู้จักได้แก่ Cultured Meat 
และ Plant-based Meat ซึ�งม่ Supply Chain ท่�สั�นกว่า 
เน่�อสัต่ว์ธรรมชาติ่ท่�ได้จากการทำาปีศุัสัต่ว์

เน่�อสัู่ติว์เท้ยม่ท้�ผู้ลิัติจากพ่ื่ชี้
(Plant-based Meat) 

ค่อเน่�อสัต่ว์เท่ยมท่�ผลิต่ขึ�นเพ่�อเป็ีนทางเล่อกสำาหรบัผู้ท่�รับปีระทาน
อาหารมังสวิรัติ่ โดยการสังเคราะห์จากพ่ชเป็ีนหลัก เช่น โปีรต่่น 
ถัึ�วลันเต่า ถัึ�วเหล่อง นำ�ามันจากพ่ช และข้าวสาล่ เป็ีนต้่น  
เพ่�อเล่ยนแบบเน่�อสัต่ว์ทั�งรูปีแบบท่�เป็ีนเน่�อดิบและปีรุงสุก 
โดยใช้ความร้อน แรงดันและการแช่แข็ง เพ่�อทำาให้โปีรต่่น 
เปีล่�ยนโครงสร้างเป็ีนเส้นใย และแต่่งส่เน่�อสังเคราะห์
โดย ใช้ส า รสกั ดจากผั กห ร่อผล ไ ม้ ท่� ทน ต่่อความ ร้อน 
(เช่น สารสกัดจากแอปีเปิี�ล และนำ�าบ่ทรูท) นอกจากน่�ยังม่การ 
เ ล่ยนแบบลักษณิะของไข มันท่� แทรกอยู่ ใน เ น่� อ  และ 
โดยทั�วไปีจะม่การผสมสารปีรุงแต่่งรสชาต่ิ ร้อยละ 3 - 10 
ของผลิต่ภัณิฑ์เพ่�อเพิ�มหร่อปีกปิีดกลิ�น/รสเฉพาะ แต่่พ่ช 
หลายชนิดท่�นำามาผลิต่ Plant-based Meat ม่รสขมและฝาด 
โ ดย เ ฉพาะส า รส กั ด จ าก ถัึ� ว เ ห ล่ อ ง ท่� ม่ ร ส ช า ติ่ ค ล้า ย 
หญ้าและขม จึงต้่องอาศััยการให้ความร้อนเพ่�อลดทอน 
รสชาติ่นั�นลง
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เน่�อสัู่ติว์เพื่าะเล้ั�ยง
(Cultured Meat) 

Cultured Meat หร่อ Lab-grown Meat หร่อ Cell-based 
Meat ได้รับการผลิต่ขึ�นเพ่�อแก้ปัีญหาการขาดแคลนโปีรต่่นและ 
การใช้ทรัพยากรจำานวนมากในการทำาปีศุัสัต่ว์เช่นเด่ยวกับ 
Plant- based Meat แต่่ม่ความแต่กต่่างกันค่อ Plant-based Meat 
เป็ีนโปีรต่่นจากพ่ช ขณิะท่� Cultured Meat เป็ีนเน่�อสัต่ว์สังเคราะห์
ท่�เกิดจากการดึงเซลล์ออกมาจากสัต่ว์ท่�ม่ช่วิต่ แล้วนำามาเพาะเล่�ยง
เน่�อเย่�อในห้องทดลองเพ่�อให้เพิ�มจำานวนจนกลายเป็ีนเน่�อสัต่ว์ 
ท่�ม่ขนาดใหญ่เพ่ยงพอให้มนุษย์ใช้บริโภคเป็ีนอาหารได้ ซึ�งใช้เวลา
ในการเจริญเติ่บโต่เร็วกว่า Plant-based Meat และไม่ต้่องฆ่่าสัต่ว์ 
เพ่�อนำามาเป็ีนอาหาร จึงถ่ึอเป็ีน Clean Meat หร่อ Slaughter-free Meat

การเพาะเล่�ยงเซลล์แบบ Cultured Meat เป็ีนเทคโนโลย่การเพาะ
เล่�ยงเซลล์แบบ 3 มิติ่ ท่�เน้นการสร้างเน่�อเย่�อท่�ม่โครงสร้างและ
หน้าท่�ซับซ้อน เช่น ผิวหนัง กล้ามเน่�อ และเส้นปีระสาท จึงสามารถึ 
สร้างเน่�อท่�ม่หลอดเล่อด ไขมัน กล้ามเน่�อ ให้ม่ความคล้ายกับ 
เน่�อส่วนต่่าง ๆ ของสัต่ว์ เช่น เน่�อส่วนสันคอ เน่�อซ่�โครง หร่อ 
เน่�อสันใน (เทนเดอร์ลอยน์) ได้ ทำาให้ได้รสชาติ่ (Taste) และเน่�อสัมผัส 
ใกล้เค่ยงกับเน่�อธรรมชาติ่มากกว่า Plant-based Meat รวมทั�งยัง
สามารถึปีรุงแต่่งรส (Flavour) เพิ�มเติ่มได้ นอกจากน่� เพ่�อเพิ�ม 
โอกาสในการยอมรับของผู้บริโภค ผู้ผลิต่ Cultured Meat 
จึงได้พยายามปีรับปีรุงปีระสบการณ์ิทางปีระสาทสัมผัสด้วยการ 
สร้างไขมันแทรกในเซลล์เพ่�อให้ใกล้เค่ยงกับเน่�อสัต่ว์และ
ทำาการวิจัยรายละเอ่ยดการสร้างเน่�อสัมผัสเพ่�อให้ได้โครงสร้าง 
ของเน่�อท่�เหมาะสมโดยม่ปัีจจัยท่� เ ก่�ยวข้องมากมาย เช่น  
โครงเพาะเล่�ยงเน่�อเย่�อการจัดต่ำาแหน่งเซลล์ สภาพเม่�อ 
โดนความร้อนในการปีระกอบอาหารและการขนส่ง เป็ีนต้่น

เปีร่ยบเท่ยบการใช้ทรัพยากรการผลิต่เน่�อสัต่ว์
โดยการทำาปีศุัสัต่ว์ กับวิธ่เพาะเล่�ยงเน่�อเย่�อ

ท่�มา : WEF

การผู้ลิัติเน่�อสัู่ติว์โดยการทำาป็ศุสัู่ติว์ แลัะการเพื่าะเล้ั�ยงเน่�อเย่�อ
ห่วงโซ่การผลิต่เน่�อสัต่ว์โดยทั�วไปีปีระกอบไปีด้วย 3 ส่วนหลัก
ได้แก่ การผู้ลิัติอาหารสัู่ติว์ (การใช้เคร่�องจักร สารเคม่ เมล็ดพันธ์ุ 
เพ่�อเป็ีนวัต่ถุึดิบในการทำาฟ้าร์ม) การผู้ลิัติเน่�อสัู่ติว์ (การทำาปีศัสัุต่ว์
และอุต่สาหกรรมแปีรรูปีเน่�อสัต่ว์) แลัะการค้์าสู่�ง-ค้์าป็ล้ัก
ขณิะท่�ห่วงโซ่การผลติ่ของ Cultured Meat สั�นกว่ามาก โดยเป็ีนเพ่ยง 
การนำาเน่�อเย่�อจากสัต่ว์ท่�ม่ช่วิต่ (Live-tissue sampling) มาเพาะเล่�ยง 
เพ่�อให้เพิ�มจำานวนจนกลายเป็ีนชิ�นเน่�อ (Cells multiply into meat) 
จึงใช้ทรัพยากรน้อยกว่าและเป็ีนมิต่รต่่อสิ�งแวดล้อมมากกว่า 
การผลิต่เน่�อสัต่ว์แบบดั�งเดิม โดยการศึักษาเร่�องหนึ�งของ
มหาวิทยาลัย Oxford ปีระเมินว่าการผลิต่ Cultured Meat 
เป็ีนการผลิต่ท่�ช่วยลดการปีล่อยก๊าซเร่อนกระจกได้ถึึงร้อยละ 96 
ใช้พลังงานลดลงร้อยละ 45 ใช้ท่�ดินลดลงร้อยละ 99 และใช้นำ�า 
น้อยกว่าการผลิต่เน่�อวัวทั�วไปีร้อยละ 96 เซลล์เพาะเล่�ยงจะม่ 
จำานวนเพิ�มขึ�นเป็ีนสองเท่า ในทุก ๆ 2-3 วัน ซึ�งหมายความว่า 
เน่�อ Cultured Meat สามารถึผลิต่ได้เร็วกว่าเน่�อสัต่ว์ทั�วไปีมาก 
โดย Aleph Farms บริษัทสต่าร์ทอัพในอิสราเอลระบุว่า 
สามารถึผลิต่สเต็่กท่�มาจากเน่�อเพาะเล่�ยงได้ภายใน 3 สัปีดาห์ 
ซึ�งสั�นกว่าการเล่�ยงวัวในกระบวนการปีศุัสัต่ว์ท่�ใช้เวลากว่า 2 ปีี 
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การทำาติลัาด Cultured Meat ในเชิี้งพื่าณิชี้ย์
Cultured Meat เป็ีนท่�รู้จกัครั�งแรกในปีี 2013 ในรูปีแบบเบอร์เกอร์เน่�อ  
ท่�ผลิต่โดยท่มนักวิทยาศัาสต่ร์ของมหาวิทยาลัย Maastricht 
ปีระเทศัเนเธอร์แลนด์ ม่ต้่นทุนอยูท่่� 478,993 ดอลล่าร์สหรัฐ/กิโลกรัม 
15 ล้านบาท/กโิลกรัม) ซึ�งสูงเกินกว่าท่�จะผลิต่ Cultured Meat 
เพ่�อวางขายจริง และต่่อมาได้ม่บริษัทสต่าร์ทอัพด้านอาหาร 
หลายรายท่�พยายามคิดค้นการผลิต่ให้ต้่นทุนต่ำ�า เช่น บริษัท Mosa Meat 
บริษัท Memphis Meats บริษัท Aleph Farms จนกระทั�ง 
ปีลายปีี 2020 สำานักงานอาหารของปีระเทศัสงิคโปีร์ (Singapore 
Food Agency) ได้อนุมัติ่ให้ Eat Just บริษัทสต่าร์ทอัพของ 
ปีระเทศัสหรัฐอเมริกาวางขายเน่�อไก่เพาะเล่�ยงในสิงคโปีร์ 
จึงถ่ึอว่าสิงคโปีร์เป็ีนปีระเทศัแรกท่�อนุญาต่ให้ม่การวางจำาหน่ายและ
ทำาต่ลาด Cultured Meat ในเชิงพาณิิชย์ โดยในช่วงแรกจะเป็ีนการ
จำาหน่ายให้กับร้านอาหารในรูปีของ ‘นักเก็ต่’ กำาหนดราคาไว้ท่� 
50 ดอลล่าร์สหรัฐ/ห่อ (1,500 บาท/ห่อ) ซึ�ง Eat Just เปิีดเผย 
ผลการทดสอบเน่�อไก่เพาะเล่�ยงว่าม่จุลช่พน้อยกว่าเน่�อไก่ธรรมดา 
นอกจากน่�ยงัม่ปีริมาณิโปีรต่่นสูง ม่ไขมันท่�เป็ีนปีระโยชน์ต่่อร่างกาย 
ม่กรดอะมิโน และแร่ธาตุ่ต่่าง ๆ ด้วย และคาดการณ์ิว่าต่ลาด 
Cultured Meat จะขยายตั่วขึ�นเร่�อยๆ จากในปีี 2020 ท่�ม่ 
มูลค่าต่ลาด 12 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ไปีเป็ีน 15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
ในปีี 2026

Cultured Meat เป็ีนผลิต่ภัณิฑ์ทดแทนเน่�อสัต่ว์ท่�ได้รับ 
ความสนใจมากขึ�นเร่�อย ๆ แต่่ก็จำาเป็ีนต้่องใช้สารแต่่งเติ่ม 
จำา น ว น ม า ก  เ พ่� อ ใ ห้ ส่  เ น่� อ สั ม ผั ส  แ ล ะ ร ส ช า ติ่  
ใกล้เค่ยงกับเน่�อสัต่ว์ธรรมชาติ่แบบดั�งเดิมทำาให้นักวิจัยจาก 
บริษัทต่่าง ๆ พยายามค้นหาเทคนิคการผลิต่ Cultured Meat  
โดยการลดการใช้สารแต่่งเติ่มให้ได้มากท่� สุดและย่�นจด 
สิทธิบัต่ร เพ่�อลดความกังวลเร่�องความปีลอดภัยของผลิต่ภัณิฑ์ 

บริษัท Aleph Farms อยูร่ะหว่าง PCT Publication ภายใต้่ 
สนธิสัญญาด้านสิทธิบัต่รขององค์การทรัพย์สิน 
ทางปัีญญาโลก (PatentCooperation Treaty : PCT*) 
สำาหรับวิธ่การเพาะเล่�ยงเซลล์สัต่ว์โดยเป็ีนการเพาะเล่�ยง 
ในอาหารเล่�ยงเซลล์ท่�อุดมไปีด้วยส่และแร่ธาตุ่ธรรมชาติ่ 
เช่น วิต่ามินบ่12 โฟ้เลต่ สังกะส่ วิต่ามินด่ วิต่ามินอ่ 
กรดไขมัน และโอเมก้า เป็ีนต้่น Aleph Farms 
อ้างว่าวิธ่น่�จะทำาให้ได้เน่�อท่�ม่รสชาติ่และกลิ�นท่�หอม 
ม่คุณิค่าทางโภชนาการคล้ายการกินเน่�อสัต่ว์ธรรมชาติ่ 

บริษัท Wild Type Inc อยูร่ะหว่างกระบวนการขึ�นทะเบ่ยน
สิทธิบัต่รวิธ่การเพาะเล่�ยงเน่�อเย่�อของปีลา เป็ีนการคิดค้น 
วิธ่การเพาะเล่�ยงเน่�อเย่�อและเซลล์ไขมันของปีลา โดยใช้
อาหารเล่�ยงเซลล์ท่�ไม่ต้่องม่สารบำารุงจึงไม่ม่การปีนเปืี�อน
สารพิษหร่อสารเคม่ วิธ่น่�ใช้ในการผลิต่เน่�อปีลาสำาหรับ 
ทำาซูชิ เน่�อปีลาบด (Surimi) และตั่บ (Foie Gras)

บริษัท Perfect Day อยู่ระหว่าง PCT Publication 
สำาหรับวิธ่การผลิต่โปีรต่่นนมโดยใช้เซลล์ของจุลินทร่ย์ 
ท่�ดัดแปีลงพนัธุกรรม เพ่�อให้ได้ผลิต่ภัณิฑ์ท่�ม่คุณิลักษณิะ
ทางปีระสาทสัมผัสท่�ต้่องการ ซึ�งสามารถึนำามาทำาเป็ีน 
ช่สและผลิต่ภัณิฑ์นมอ่�น ๆ
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ค์วาม่ท้าทายขัอง Cultured Meat 

ต้ินทุนการผู้ลิัติ
ต้่นทุนการผลิต่ท่�สูงถ่ึอเป็ีนความท้าทายท่�สำาคัญ 
ของอตุ่สาหกรรมน่�โดย Government Accountability 
Office (GAO) สหรัฐอเมริกา รายงานว่าปัีจจัยสำาคัญ 
ท่�ทำาให้ต้่นทุกการผลิต่สูงมาก ค่ออาหารท่�ใช้เล่�ยง 
เน่�อเย่�อให้เจริญเติ่บโต่และความสามารถึในการขยายขนาด 
การผลิต่ซึ�งอาจถูึกจำากัดโดยอุปีกรณ์ิการผลิต่ท่�ม่ราคาสูง 
(เช่น เคร่�องปีฏิกรณ์ิช่วภาพ ซึ�งใช้สร้างสภาพ
แวดล้อมให้เหมาะสมต่่อการเจริญเติ่บโต่ของเน่�อเย่�อ) 

การแติ�งเน่�อสัู่ม่ผัู้สู่แลัะรสู่ชี้าติิขัองเซลัล์ั
ให้เหม่่อนเน่�อสัู่ติว์จริง
เพราะต้่องใช้โครงเล่�ยงเซลล์ (Scaffold) เพ่�อช่วย
ให้เน่�อเย่�อเติ่บโต่ไปีต่ามรูปีทรงท่�ต้่องการ เพราะ
ผลิต่ภัณิฑ์ Cultured Meat ส่วนใหญ่ จะไม่ได้
ปีระกอบด้วยเน่�อสัต่ว์เพาะเล่�ยงทั�งหมด แต่่จะผสม
ด้วยเคร่�องปีรุงและวัสดุจากพ่ช จึงเป็ีนความท้าทาย
ในการหาส่วนปีระกอบท่�สมดุลเพ่�อให้ได้เน่�อสัมผัส
และรสชาติ่ใกล้เค่ยงกับเน่�อสัต่ว์จริงมากท่�สุด

ขัาดเอกลัักษณ์เฉพื่าะท้�เช่ี้�อม่โยงกับท้องถิ�น
เน่�อสัต่ว์ต่ามธรรมชาต่จิะม่เน่�อสัมผัส กลิ�น หร่อรสชาต่ิ 
ท่�ม่เอกลักษณ์ิเฉพาะตั่ว ซึ�งเป็ีนผลจากปัีจจัย 
แวดล้อมต่่าง ๆ ในการทำาปีศัุสัต่ว์ (เช่น สภาพ
ภูมิปีระเทศั ภูมิอากาศั ลม ความช่�นของดิน แหล่งนำ�า
 และปีระเภทอาหารท่�ใช้เล่�ยงสัต่ว์ รวมถึึงภูมิปัีญญา
ท้องถิึ�นหร่อปีระเพณ่ิในการทำาปีศัุสัต่ว์ เป็ีนต้่น) 
ซึ�งเป็ีนสิ�งท่� Cultured Meat ไม่ม่

การยอม่รับขัองผู้่้บริโภค์
Cultured Meat เป็ีนรูปีแบบอาหารท่�ไม่คุ้นเคย
ทำาให้ผู้บริโภคม่ข้อกังวลเก่�ยวกับความปีลอดภยัและ
สารอาหารท่�จะได้รับ และในหลายปีระเทศัยงัไม่ม่
กระบวนการรับรองต่ามกฎหมาย จึงเป็ีนอุปีสรรค
ต่่อการวางขายต่ามร้านค้าทั�วไปี

Cultured Meat กับโอกาสู่ขัองป็ระเทศไทย

ปัีจจุบันความต้่องการบริโภคเน่�อสัต่ว์ในปีระเทศัไทยม่แนวโน้ม
ลดลง โดยสำานักงานสถิึติ่แห่งชาติ่พบว่าสัดส่วนของคนไทยท่� 
ไม่รับปีระทานเน่�อสัต่ว์เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 4 ในปีี 2013 เป็ีน 
ร้อยละ 12 ในปีี 2017 ซึ�งเกิดจากปัีจจัยหลายปีระการ 
ทั�งเทรนด์การบริโภคเพ่�อสุขภาพและความก้าวหน้าของนวัต่กรรม
ด้านอาหาร จึงเป็ีนโอกาสให้ Cultured Meat กลายมาเป็ีน
ผลิต่ภัณิฑ์เน่�อสัต่ว์ทางเล่อกท่�สอดคล้องกับความต้่องการของ 
ผู้บริโภคหลากลายกลุ่ม เน่�องจากเป็ีนเน่�อท่�ปีราศัจากการฆ่่า และ
สามารถึกำาหนดสัดส่วนสารอาหาร วิต่ามิน กากใย ให้เหมาะสม
กับความต้่องการบริโภคของคนเฉพาะกลุ่มได้ เช่น

 กลุั�ม่ผู้่้บริโภค์มั่งสู่วิรัติิ หร่อ ว่แกน ซึ�งม่จำานวนเพิ�มขึ�น
ด้วยเหตุ่ผลต่่าง ๆ  อาทิ เพ่�อสุขภาพ สิ�งแวดล้อม หร่อต่่อสู้เพ่�อสิทธิสัต่ว์ 
ซึ�งจากผลสำารวจของบริษัทวิจัยการต่ลาดระดับโลก Mintel พบว่า 
เอเช่ยต่ะวันออกเฉ่ยงใต้่ม่จำานวนผู้บริโภคว่แกนเพิ�มขึ�นถึึง 
ร้อยละ 440 ในช่วงระยะเวลาเพ่ยง 4 ปีี (ปีี 2012 - 2016) โดย
ในปีี 2019 ปีระเทศัไทยม่ปีระชากรว่แกนสูงถึึง 2.3 ล้านคน 
ซึ�งรวมถึึงกลุ่ม Flexitarian ท่�บริโภคแบบยด่หยุน่ สามารถึบริโภค
เน่�อสัต่ว์ได้เป็ีนครั�งคราว 

 กลุั�ม่ผู้่้บริโภค์สิู่นค้์าอาหารป็ราศจากสู่ารป็รุงแติ�ง
(Free From Food) อาหารปีราศัจากการปีรุงแต่่งกำาลังได้รับ
ความนิยมสูงในไทย โดยจากการปีระเมินของ Euromonitor 
International พบว่าต่ลาดผลิต่ภัณิฑ์กลุ่มน่�ในไทยปีี 2017 ม่มูลค่า 
ปีระมาณิ 22,100 ล้านบาท และคาดการณ์ิว่าจะยังเติ่บโต่ 
ต่่อเน่�อง โดยคาดว่าในปีี 2021 จะม่มูลค่าสูงถึึง 25,000 ล้านบาท
ซึ�งสถึาบันอาหารได้แบ่งผลิต่ภัณิฑ์กลุ่ม Free From ท่�จำาหน่าย
อยูใ่นต่ลาด ออกเป็ีน 3 ปีระเภทหลักค่อ เคร่�องด่�มท่�ปีราศัจาก
นมจากสัต่ว์ (Free From Dairy) เคร่�องด่�มท่�ปีราศัจากสาร 
ก่อภูมิแพ้ (Free From Allergens) และอาหารเด็กท่�ปีราศัจาก
แลคโต่ส (Free From Lactose)

 กลุั�ม่ผู้่้สู่่งอายุ ปีระเทศัไทยกำาลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 (Aging Society) โดยในปีี 2564 ไทยจะม่ปีระชากรผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 20 หร่อมากกว่า 13 ล้านคน ถ่ึอเป็ีนกลุ่มใหญ่ท่�ไม่ควร
มองข้าม โดยอาหารสำาหรับกลุ่มผู้สูงอายุควรให้ความสำาคัญ
กับสารอาหารท่�ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และช่วยลด 
ความเส่�ยงในการเป็ีนโรคต่่าง ๆ
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การพัื่ฒนา Cultured Meat ในป็ระเทศไทย
ปัีจจุบันบริษัท ไทยฟู้้ดส์ กรุ๊ปี จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมม่อกับ
จุฬาลงกรณ์ิมหาวิทยาลัย โดยศูันย์ Veterinary Stem Cell and 
Bioengineer ing Innovat ion Center (VSCBIC) 
คณิะสัต่วแพทยศัาสต่ร์ เพ่�อพัฒนาเน่�อหมูรูปีแบบ Cultured 
Meat แต่่ยงัอยูร่ะหว่างการวิจัยพัฒนาเพ่�อให้ได้เน่�อหมูท่�ม่รสสัมผัส 
คุณิค่าทางอาหาร และต้่นทุนท่�ใกล้เค่ยงกับอุต่สาหกรรมการผลิต่ 
ในปัีจจุบัน รวมทั�งสามารถึแข่งขันกับต่่างปีระเทศัได้

นอกจากน่� ภายใต้่เม่องนวัต่กรรมอาหาร (Food Innopolis) 
ของสำานักงานพัฒนาวิทยาศัาสต่ร์และเทคโนโลยแ่ห่งชาติ่ (สวทช.) 
ได้จัดให้ม่ศูันย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพ่�อให้บริการ
แบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัต่กรรมด้านอาหาร โดย 
มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมท่�เหมาะสมเอ่�อต่่อการทำากิจกรรม
วิจัยและนวัต่กรรม (Innovation Ecosystem) ซึ�งปีระกอบด้วย
พ่�นท่�/ห้องปีฏิบัติ่การให้เช่าทำาการวิจัยและนวัต่กรรม บริการ 
อำานวยความสะดวกด้านสิทธิปีระโยชน์ภาครัฐ บริการฐานข้อมูล 
การต่ลาดเชิงลึก และการบ่มเพาะผู้ปีระกอบการทางเทคโนโลย่
สำาหรับธุรกิจนวัต่กรรมอาหาร เพ่�อพัฒนาอุต่สาหกรรมอาหาร 
ให้เติ่บโต่อย่างยั�งย่นและแข่งขันในระดับสากลได้ จึงเป็ีนโอกาส 
สำาหรับผู้ปีระกอบการท่�สนใจธุรกิจ Cultured Meat และต้่องการ
ต่่อยอดการพัฒนาสู่การค้าเชิงพาณิิชย์

ข้ัอคิ์ดเห็นขัอง สู่นค์.
อุต่สาหกรรมการผลิต่เน่�อสัต่ว์เท่ยมในปีระเทศัไทยอาจยังอยูใ่น 
ขั�นต่อนการวจัิยและพฒันา ขณิะท่�มูลค่าทางการต่ลาดของสนิค้า
ดังกล่าวในโลกม่แนวโน้มขยายตั่วเพิ�มขึ�น ความร่วมม่อระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในปีระเด็นดังต่่อไปีน่� จึงเป็ีน 
ปัีจจัยสำาคัญท่�จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุต่สาหกรรมดังกล่าวของไทย

1  |  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัต่กรรมด้านอาหาร รวมทั�ง 
ส่งเสริมให้เกิดการถ่ึายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลย่และ
นวัต่กรรมด้านอาหาร เพ่�อให้เกิดระบบนิเวศัน์การวิจัย ท่�เหมาะสม 
ต่่อการวิจัยและพัฒนานวัต่กรรม ท่�ผู้ปีระกอบการสามารถึเข้าถึึง
แหล่งทรัพยากรการวิจัยและบริการต่่าง ๆ ได้

2  |  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปีระกอบการ โดยเฉพาะการสร้าง 
องค์ความรู้เร่�องการลดต้่นทุนการผลิต่ และการจดสิทธิบัต่ร เพ่�อให้ 
ม่การนำาเทคโนโลยม่าใช้ปีระโยชน์ในการพัฒนาผลิต่ภัณิฑ์อย่าง
เป็ีนรูปีธรรม เพิ�มมูลค่าให้กับผลิต่ภัณิฑ์ในอุต่สาหกรรมอาหาร
 และช่วยให้ผู้ปีระกอบการสามารถึขยายการผลิต่จากระดับ 
ห้องปีฏิบัติ่การ (Lab Scale) ไปีสู่การผลิต่ในเชิงพาณิิชย์

3  |  ศึักษาวิเคราะห์แนวโน้มและความต้่องการของต่ลาด และ
ผลกระทบต่่อภาคเกษต่รและปีศุัสัต่ว์ของไทย เพ่�อเป็ีนข้อมูล
ทางการต่ลาดสำาหรับผู้ปีระกอบการในการพัฒนาผลิต่ภัณิฑ์ให้
สอดคล้องกับความต้่องการ ทั�งในด้านรสชาติ่ เน่�อสัมผัส คุณิค่า
ทางโภชนาการ ราคา และกำาลังซ่�อ ซึ�งจะช่วยเพิ�มศัักยภาพ 
ในการแข่งขันให้แก่ผู้ปีระกอบการในอุต่สาหกรรมอาหาร และ
อุต่สาหกรรมท่�เก่�ยวข้อง ต่ลอดจนปีระชาสัมพันธ์และสร้าง 
การรับรู้ เพ่�อให้เกิดความมั�นใจและยอมรับจากผู้บริโภคเป็ีนวงกว้าง
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ทิศทางเศรษฐกิจการค้้าโลก
และสำถึานะของประเทศไทย

พัื่ฒนาการขัองเศรษฐกิจการค้์าโลัก
เศัรษฐกจิการค้าโลกในช่วง 30 ปีีผ่านมา นับตั่�งแต่่สิ�นสุดสงครามเยน็
ในปีี 2534 ม่การเปีล่�ยนแปีลงจากทั�งปัีจจัยการเม่อง เทคโนโลย่ 
การคมนาคมส่�อสาร และกระแสโลกาภิวัต่น์ ระบบเศัรษฐกิจ
เสร่นิยมกลายเป็ีนเศัรษฐกิจกระแสหลัก ม่สหรัฐอเมริกา 
เป็ีนมหาอำานาจ ท่�ม่อิทธิพลต่่อการกำาหนดกฎกติ่กาและโครงสร้าง
เศัรษฐกจิการค้าโลก ผ่านกลไกความร่วมม่อระหว่างปีระเทศัต่่าง ๆ  
และเม่�อปีระกอบกับนโยบายเศัรษฐกิจของปีระเทศัต่่าง ๆ  ท่�เปิีดรับ
การค้าการลงทุนระหว่างปีระเทศัมากขึ�น รวมถึึงกระแสโลกาภิวัต่น์ 
ต้่นทุนการขนส่งและการส่�อสารท่�ลดลง และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย่ จึงผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างปีระเทศัเติ่บโต่
อย่างก้าวกระโดด รูปีแบบการผลิต่โลกซับซ้อนมากขึ�น และ 
เช่�อมโยงกันเป็ีนห่วงโซ่การผลิต่โลก เกิดการแพร่หลายของ 

บริษัทข้ามชาติ่และการเคล่�อนย้ายการค้าการลงทุนสู่ปีระเทศั
กำาลังพัฒนา ทำาให้ปีระเทศักำาลังพัฒนาเช่�อมโยงและม่บทบาท 
ในเศัรษฐกิจโลกมากขึ�น ตั่�งแต่่ปีี 2544 ปีระเทศักำาลังพัฒนาม่
สัดส่วนในเศัรษฐกิจโลกเพิ�มขึ�น จากร้อยละ 20 ในช่วงก่อนปีี 2543 
เป็ีนปีระมาณิร้อยละ 40 ในปัีจจุบัน และม่สัดส่วนในการค้าสินค้า
และบริการโลก เพิ�มขึ�นจากร้อยละ 20 - 30 ในช่วงปีี 2534 – 2543 
เป็ีนปีระมาณิร้อยละ 40 ในปัีจจุบัน ปีระเทศัในเอเช่ย เช่น จ่น 
เกาหล่ใต้่ อินเด่ย อาเซ่ยน ม่ความสำาคัญเพิ�มขึ�นมาก และจ่น 
กลายเป็ีนมหาอำานาจทางเศัรษฐกิจใหม่ อ่กทั�งเกิดการรวมกลุ่มและ 
ความร่วมม่อทางเศัรษฐกิจการค้าระหว่างปีระเทศัจำานวนมาก 
โดยม่การลดกำาแพงภาษ่ช่วยสนับสนุนการค้าโลกให้ขยายตั่ว
เศรษฐกิจการค้์าโลักในปั็จจุบันก็ยังค์งเป็ล้ั�ยนแป็ลังอย�าง 
ไม่�หยุดยั�งโดยม้่แนวโน้ม่ท้�สู่ำาคั์ญ อาทิ 

การป็รับเป็ล้ั�ยน
ห�วงโซ�ม่่ลัค์�าโลัก

สิู่นค้์ากลุั�ม่ท้�ใช้ี้
เทค์โนโลัย้ระดับกลัาง

การทวนกระแสู่โลักาภิวัติน์
 หร่อการป็กป้็องทางการค้์า

การเจรจา
ค์วาม่ติกลังการค้์า

การเข้ัาสู่่�สัู่งค์ม่สู่่งวัย ป็ระเด็นสิู่�งแวดล้ัอม่ เป้็าหม่ายการพัื่ฒนา
อย�างยั�งย่นขัองสู่หป็ระชี้าชี้าติิ
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 การป็รบัเป็ล้ั�ยนห�วงโซ�ม่่ลัค์�าโลัก เป็ีนห่วงโซ่มลูค่าภูมภิาค
มากขึ�นรวมถึึงปีรับห่วงโซ่การผลิต่ให้ม่ความยด่หยุน่ และกระจาย
ความเส่�ยงท่�เกิดจากความเปีราะบางของเศัรษฐกิจแบบพึ�งพา
ปีระเทศัใดปีระเทศัหนึ�ง
 สิู่นค้์ากลุั�ม่ท้�ใช้ี้เทค์โนโลัย้ระดับกลัาง (เช่น ยานยนต์่
เคม่ภัณิฑ์ เส้นใยสังเคราะห์ เคร่�องจักร) และระดับสูง (เช่น เคร่�องใช้
ไฟ้ฟ้้า เคร่�องม่อส่�อสาร ส่วนปีระกอบอากาศัยาน) ม่ความสำาคัญ 
ต่่อภาคการส่งออกโลกมาอย่างต่่อเน่�องและเพิ�มขึ�น
 การทวนกระแสู่โลักาภิวัติน์ หร่อการป็กป้็องทางการค้์า
ม่แนวโน้มเข้มข้นขึ�น และปีระเด็นด้านสังคม สิ�งแวดล้อม และ 
ความมั�นคงถูึกนำามาผูกกับปีระเด็นทางการค้ามากขึ�น
 การเจรจาค์วาม่ติกลังการค้์าระดับพหุภาค่ทำาได้ยากขึ�น
ขณิะท่�การเจรจาระดบัทวิภาค่และภมิูภาคม่บทบาทมากขึ�น และ
ข้อต่กลงทางการค้าม่แนวโน้มจะครอบคลุมปีระเด็นกว้างขึ�น และ 
ม่มาต่รฐานสูงขึ�น 
 การเข้ัาสู่่�สัู่งค์ม่สู่่งวัย ท่�ส่งผลให้ต้่นทุนแรงงานสูงขึ�น
จากการขาดแคลนแรงงาน รวมถึึงส่งผลต่่อแนวโน้มความต้่องการ
สินค้าและบริการท่�เปีล่�ยนไปี และสร้างความท้าทายในการจัดสรร
สวัสดิการแก่ภาครัฐ 
 ป็ระเด็นสิู่�งแวดล้ัอม่ โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม
ควบคู่ไปีกับการพัฒนาเศัรษฐกิจ ซึ�งปีระเด็นดังกล่าว จะเป็ีนปัีจจัย
กำาหนดภาคเศัรษฐกิจ อุต่สาหกรรม และสังคมในอนาคต่
 เป้็าหม่ายการพัื่ฒนาอย�างยั�งย่นขัองสู่หป็ระชี้าชี้าติิ
(SDGs) ซึ�งเป็ีนกรอบการพัฒนาของโลกเพ่�อบรรลุการพัฒนา
ทางสังคม เศัรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งย่น ในช่วง 
ปีี 2558-2573 ปีระกอบด้วย 17 เป้ีาหมาย อาทิ พลังงานสะอาด
ท่�เข้าถึึงได้ นวัต่กรรมและอุต่สาหกรรม การผลิต่และการบริโภค 
ท่�ยั�งย่น การรับม่อกับการเปีล่�ยนแปีลงสภาพภูมิอากาศั และ 
ความร่วมม่อเพ่�อการพัฒนาท่�ยั�งยน่

สู่ถานะขัองป็ระเทศไทย
ปัีจจุบันไทยม่ขนาดเศัรษฐกิจ (GDP) ใหญ่เป็ีนอันดับ 26 ของโลก 
และอันดับ 2 ของอาเซ่ยน ไทยจัดอยู่ในกลุ่มปีระเทศัรายได้ 
ปีานกลาง โดยไทยเป็ีนผู้ส่งออกสินค้าอันดับ 25 ของโลก และ 
อันดับ 4 ของอาเซ่ยน และเป็ีนผู้นำาเข้าอันดับ 25 ของโลก และ 
อันดับ 3 ของอาเซ่ยน ขณิะท่�ด้านการค้าบริการไทยเป็ีนผู้ส่งออก
อันดับ 30 และผู้นำาเข้าอับดับ 25 ของโลก และเป็ีนผู้ส่งออกและ 
นำาเข้าอันดับ 2 ของอาเซ่ยน
เศรษฐกิจการค้์าไทยม้่จุดแข็ังหลัายด้าน สามารถึต่่อยอดและ 
ใช้ปีระโยชน์ได้ ได้แก่ (1) ความได้เปีร่ยบด้านท่�ตั่�งภูมิรัฐศัาสต่ร์ 
(2) เศัรษฐกิจไทยม่ความซับซ้อนค่อนข้างสูง อยูอั่นดับ 23 ของ 
ดัชน่ความซับซ้อนของเศัรษฐกิจของโลกในปีี 2562 ด่ขึ�น 26 อันดับ 
ภายในเวลา 24 ปีี และอยู่ในกลุ่มปีระเทศัท่�ม่ความหลากหลาย 
ของสินค้าใหม่ ในช่วง 15 ปีีท่�ผ่านมา ไทยม่สินค้าใหม่ท่�แข่งขัน
ได้ในต่ลาดโลกเพิ�มขึ�น 30 รายการ (3) ม่ภาพลักษณ์ิของสินค้า 
และบริการท่�โดดเด่น โดยเฉพาะสินค้าอุปีโภคบริโภค เป็ีนท่�นิยมใน
ปีระเทศัเพ่�อนบ้าน และภาคบริการไทยม่ศัักยภาพสูงกว่าปีระเทศั
เพ่�อนบ้าน (4) ความได้เปีร่ยบด้านทรัพยากรการผลิต่สินค้าเกษต่ร
และอาหาร ไทยเป็ีนผู้ส่งออกหลักของโลกในหลายสินค้า โดยไทย 
เป็ีนผู้ส่งออกอนัดับ 6 ของโลกด้านสินค้าเกษต่ร และอนัดับ 10 
ของโลกด้านสินค้าอาหาร และเป็ีนผู้ส่งออกอันดับ 2 ของอาเซ่ยน
ทั�งสินค้าเกษต่รและอาหาร (5) เป็ีนฐานการผลิต่ยานยนต์่ท่�สำาคัญ
ของเอเช่ย เป็ีนผู้ส่งออกหลักอันดับ 9 ของโลก อันดับ 4 ของเอเช่ย 
และอันดับ 1 ของอาเซ่ยน (6) ม่ศัักยภาพด้านบริการการแพทย์
และสุขภาพ และ (7) สามารถึกระจายการส่งออกสินค้าไปี 
หลากหลายต่ลาด
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อย่างไรก็ต่าม เศัรษฐกิจการค้าไทยยงัเผชิญกับความท้าทายต่่าง ๆ  อาทิ สังคมสูงวัย ข้อจำากัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยแ่ละนวัต่กรรม
ความสามารถึในการสร้างมูลค่าเพิ�ม การพึ�งพารายได้จากต่่างปีระเทศัสูง ความน่าสนใจด้านการเป็ีนฐานการผลิต่ลดลง ขาดการ
พัฒนาอุต่สาหกรรมใหม่ (อาทิ สินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์้ และรถึยนต์่สันดาปี จะถูึกแทนท่�ด้วยโซลิดสเต่ต่ไดรฟ์้ 
(SSD) และรถึยนต์่ไฟ้ฟ้้า) ไทยยงัไม่ม่ความต่กลงการค้าเสร่ (FTA) กับปีระเทศัผู้นำาเศัรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปี 
ดังนั�น เพ่�อรับม่อกับการเปีล่�ยนแปีลงบรบิทเศัรษฐกจิการค้าโลก ปีระเทศัไทยควรให้ความสำาคัญกับการพฒันาในด้านต่่าง ๆ อาทิ 

ป็รับโค์รงสู่ร้างสิู่นค้์าสู่�งออก ป็รับโค์รงสู่ร้างบริการสู่�งออก ขัยายติลัาดติ�างป็ระเทศ

ให้ม่สินค้าหลากหลาย ม่มูลค่าสูง ดึงดูด 
การลงทุนจากต่่างชาติ่ โดยเฉพาะธุรกิจ 
ท่�ใช้เงินทุนสูงหร่อพึ�งพาเทคโนโลยต่่่างชาติ่
ควบคู่กับสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่
อุปีทานทั�งในปีระเทศัและระดับภูมิภาค

ให้สามารถึส่งออกบริการสมัยใหม่ ม่มูลค่าสูง 
อาทิ ค้าส่งค้าปีล่ก บริการด้านสุขภาพและ
รักษาพยาบาล โลจิสติ่กส์การค้า ดิจิทัล รวมทั�ง 
ยกระดับอุต่สาหกรรมท่องเท่�ยวมูลค่าสูง

เร่งทำา FTA กับคู่ค้าสำาคัญและม่ศัักยภาพ
การนำาเข้าสูง เช่น สหภาพยุโรปี รวมทั�งส่ง
เสริมความร่วมม่อทางการค้ารูปีแบบอ่�น ๆ
เช่น ทำาข้อต่กลงความร่วมม่อระดับมณิฑล
หร่อเม่องรองกับปีระเทศัคู่ค้าสำาคัญ เช่น
จ่น และอินเด่ย และส่งเสริมความร่วมม่อ

ระหว่างภาคเอกชน

ผู้นึกกำาลัังกับอาเซ้ยน มุ่�งสู่่�การพัื่ฒนา
เศรษฐกิจการค้์าอย�างยั�งย่น

การพัื่ฒนาด้านอ่�น ๆ

ผนึกกำาลังกับอาเซ่ยนสร้างพลังและอำานาจ
ต่่อรองทางเศัรษฐกิจ ทั�งระดับภูมิภาค 

และอนุภูมิภาค

มุ่งสู่การพัฒนาเศัรษฐกิจการค้าอย่างยั�งยน่
 เ ป็ีนมิต่รกับสังคมและสิ� งแวดล้อม 

ม่ธรรมาภิบาล

เช่น พัฒนาศัักยภาพคนไทย ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลย่
และนวัต่กรรม ใช้ปีระโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัีญญา ปีรับตั่วสู่การค้ายุคใหม่ รวมถึึง
พัฒนาเศัรษฐกิจในปีระเทศั โดยเฉพาะ 
เศัรษฐกิจท้องถิึ�น และฐานรากให้ม่ 

ความเข้มแข็งอย่างยั�งย่น

ปีระเทศัไทยกำาลังเผชิญความท้าทายจากหลาย ๆ ปัีจจัย อย่างไรก็ด่ เศัรษฐกิจไทยม่จุดแข็งหลายด้าน สามารถึใช้ปีระโยชน์ 
จากจุดแข็งและข้อได้เปีร่ยบท่�ม่อยู่ และเร่งแก้ไขปีรับปีรุงจุดอ่อนให้ด่ขึ�น เพ่�อพัฒนาปีรับตั่วให้ปีระเทศัไทยสามารถึก้าวพ้น 

กับดักรายได้ปีานกลางได้โดยเร็ว และมุ่งสู่การเป็ีนปีระเทศัรายได้สูงอย่างยั�งยน่ 
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แนวทางการส่ำงเสำริมภาค้ส่ำงออกไทย
ในยุค้นิวนอร์มอล

การใสู่�ใจสิู่�งแวดล้ัอม่

ทั�วโลกให้ความสำาคัญกับการตั่�งเป้ีาหมายลดการปีล่อยก๊าซคาร์บอน
ให้เป็ีนศูันย์ ผ่านการปีรับปีรุงกระบวนการผลิต่ การออกกฎระเบ่ยบ
และมาต่รการต่่าง ๆ  เพ่�อลดปัีญหาสิ�งแวดล้อม ซึ�งล้วนส่งผลกระทบ
ต่่อการผลิต่และการค้าทั�งในปีระเทศัและการค้าระหว่างปีระเทศั
โดยสินค้าสำาคัญของไทยท่�ควรปีรับตั่วและส่งเสริมให้สอดคล้อง 
กับเมกะเทรนด์ท่�ใส่ใจสิ�งแวดล้อม อาทิ สินค้าพลาสติ่ก
ช่วภาพ สินค้ายานยนต์่ไฟ้ฟ้้า สินค้าอาหารท่�การผลิต่เป็ีน 

มิต่รต่่อสิ�งแวดล้อม

การใสู่�ใจสุู่ขัภาพื่

ผู้บริโภคม่แนวโน้มดูแลสุขภาพและรับปีระทานอาหารท่�คง 
ความสดใหม่ คุณิภาพสูง และม่คุณิค่าทางโภชนาการเพิ�มขึ�น 
ต่ลอดจนมองหาอาหารท่�ไม่ม่สารเคม่ (Clean Label) โดยใช้
วัต่ถุึดิบและเคร่�องปีรุงจากธรรมชาติ่ และผ่านการแปีรรูปีน้อยท่�สุด 
โดยสินค้าท่�ม่แนวโน้มขยายตั่วภายใต้่กระแสน่� ได้แก่ สินค้าเกษต่ร
และอาหารออร์แกนกิ อาหารและเคร่�องด่�มฟั้งก์ชั�น (Functional 
food) ซึ�งเป็ีนอาหารท่�ม่โภชนาการสูง ม่การเติ่มส่วนผสมท่�ด่ 
ต่่อสุขภาพ อาหารและโปีรต่่นทำาจากพ่ช (Plant-based food) 

การเข้ัาสู่่�ยุค์ดิจิทัลั

เป็ีนเมกะเทรนด์ท่�เติ่บโต่อย่างก้าวกระโดด ในช่วงสถึานการณ์ิ 
การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 เทคโนโลยแ่ละนวตั่กรรมใหม่ 
ๆ ม่ส่วนเข้ามาสร้างมูลค่าให้ต่ลาด และเพิ�มมูลค่าให้กับผลิต่ภัณิฑ์ 
เพ่�อต่อบสนองต่่อพฤติ่กรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยสินค้าและ
บริการท่�ได้รับปีระโยชน์ เช่น อุปีกรณ์ิอัจฉริยะ (เช่น สวิต่ซ์ไฟ้
อัจฉริยะ ลำาโพงอัจฉริยะ) เคร่�องใช้ไฟ้ฟ้้าภายในบ้านอัจฉริยะ
อุปีกรณ์ิเสริมโทรศััพท์ม่อถ่ึอ บริการดิจิทัลคอนเทนต์่ เกิด
โอกาสของ Online Entertainment ภาพยนต่ร์/ซ่�ร่ส์ออนไลน์ 

แอนิเมชั�น เกมส์ เป็ีนต้่น

การขัยายค์วาม่เป็็นเม่่อง

การเติ่บโต่ของเม่อง และการพัฒนาไปีสู่รูปีแบบเม่องอัจฉริยะ 
จะม่อิทธิพลต่่อไปีในอนาคต่ ความเป็ีนเม่องสร้างพลังทาง
เศัรษฐกิจโอกาสทางอาช่พ ความผูกพันทางสังคมและวัฒนธรรม 
สะสมทุนทางปัีญญา และนวัต่กรรม ซึ�งช่วยเสริมแรงบวก 
ต่่อธุรกิจหร่ออุต่สาหกรรมท่�เก่�ยวกับการก่อสร้างบ้านเร่อน
โครงสร้างสาธารณูิปีโภคพ่�นฐาน เทคโนโลย่โทรคมนาคม 

เคร่อข่ายการส่�อสาร และยานยนต์่ไฟ้ฟ้้า

กระแสู่ขัองเม่กะเทรนด์ แลัะไวรัสู่โค์วิด-19 ติ�อทิศทางการสู่�งออก
รูปีแบบการค้าและการดำาเนนิธุรกิจม่การเปีล่�ยนแปีลงไปีต่ามช่วงเวลา และต่ามแนวโน้มการเปีล่�ยนแปีลงท่�สำาคัญของโลก (เมกะเทรนด์) 
นอกจากน่� การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็ีนอ่กหนึ�งปัีจจัยท่�เป็ีนตั่วเร่งให้เมกะเทรนด์ท่�ม่อยู่แล้ว เกิดเร็วขึ�นกว่าเดิม 

โดย 6 เมกะเทรนด์สำาคัญ ปีระกอบด้วย
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การเข้ัาสู่่�สัู่งค์ม่สู่่งวัย

UN คาดว่า โลกจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ิ ในปีี พ.ศั. 2593 
สินค้าและบริการสำาหรับกลุ่มผู้สูงวัยม่แนวโน้มเติ่บโต่สูงหลายกลุ่ม 
ได้แก่ สินค้าท่�ใช้ในท่�อยู่อาศััย เช่น ราวจับทรงตั่ว วัสดุปูีพ่�น 
ชนิดพิเศัษ (เร่ยบและนุ่ม) ลิฟ้ต์่ในบ้าน หลอดไฟ้อัต่โนมัติ่
เฟ้อร์นิเจอร์สำาหรับผู้สูงวัย (เช่น เต่่ยงนอน โต๊่ะเก้าอ่�ปีรับระดับได้
เก้าอ่�เล่�อนไฟ้ฟ้้า) อุปีกรณ์ิอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่�องส่งสัญญาณิ 
ขอความช่วยเหล่อ เซ็นเซอร์ต่รวจจับความเคล่�อนไหว 
กล้องวงจรปิีด สินค้าสำาหรับใช้ในช่วิต่ปีระจำาวัน เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 
แปีรงส่ฟั้นท่� ม่ขนอ่อนนุ่ม ผลิต่ภัณิฑ์ติ่ดฟั้นปีลอมไม้เท้า 
ท่�บอกต่ำาแหน่งของผู้ใช้ได้ อาหารท่�ม่โภชนาการเฉพาะวัย
เช่น ผลิต่ภัณิฑ์เสริมอาหารเฉพาะทางท่� ม่โปีรต่่นสูงและ 

ม่ส่วนผสมออกฤทธิ�เฉพาะ

การใช้ี้ช้ี้วิติในบ้านม่ากขึั�น

บ้านกลายเป็ีนพ่�นท่�ทำากิจกรรมหลากหลายรูปีแบบ เป็ีนโอกาส
ของสินค้าของต่กแต่่งบ้าน เฟ้อร์นิเจอร์ และสิ�งอำานวยความ
สะดวกภายในบ้าน โดยเฉพาะเคร่�องใช้ไฟ้ฟ้้าภายในบ้าน อุปีกรณ์ิ
เสริมสำาหรับการออกกำาลังกายภายในบ้าน สินค้าท่�เก่�ยวเน่�อง 
กับแพลต่ฟ้อร์มความบันเทิง เช่น Video Streaming 

เคร่�องเล่นเกมส์ เติ่บโต่เช่นกัน

ข้ัอเสู่นอขัอง สู่นค์.
ท่ามกลางกระแสเมกะเทรนด์ ร่วมกับความท้าทายใหม่จากการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่�เป็ีนตั่วเร่งให้เมกะเทรนด์ 
บางกระแสเกดิเร็วขึ�น ในมุมมองของภาครฐัต้่องเร่งวางแนวทาง 
การพัฒนาภาคธุรกิจและการส่งออกไทยให้สอดรับกับทิศัทาง 
ของสังคมท่�จะเปีล่�ยนแปีลงไปีในอนาคต่ ดังน่�

สู่นับสู่นุนให้ผู้่้ป็ระกอบการป็รับการผู้ลิัติ การลังทุน แลัะ
สู่�งออกสิู่นค้์าท้�เป็็นไป็ติาม่เม่กะเทรนด์ขัองโลัก รวมถึึง
ยกระดับสู่การส่งออกสินค้าท่�ใช้เทคโนโลย่ นวัต่กรรม 
องค์ความรู้ และต่ามโมเดลเศัรษฐกิจ BCG เช่น

1 | กลุ่มสินค้าเกษต่รและอาหาร อาทิ อาหารฟั้งก์ชั�น 
อาหารสำาหรับผู้สูงวัย อาหารออร์แกนิก อาหารและ 
โปีรต่่นจากพ่ช
2 | กลุ่มสินค้าวัสดุและเคม่ช่วภาพ อาทิ พลาสติ่กช่วภาพ
บรรจุภัณิฑ์และวัสดุก่อสร้างท่�เป็ีนมิต่รต่่อสิ�งแวดล้อม 
สารสกัดจากพ่ชและสมุนไพรใช้ในยาและเคร่�องสำาอาง
3 | กลุ่มสินค้าท่�ใช้เทคโนโลยขั่�นสูง อาทิ ยานยนต์่ไฟ้ฟ้้า
และส่วนปีระกอบ อุปีกรณ์ิอัจฉริยะ (Smart Gad-
gets) เคร่�องใช้ไฟ้ฟ้้าอัจฉริยะ เคร่�องม่อและอุปีกรณ์ิ 
ทางการแพทย์
4 | กลุ่มสินค้าไลฟ์้สไต่ล์ อาทิ เคร่�องปีระดับท่�ออกแบบ 
ให้ผสมผสานกับเทคโนโลย่ (Smart Jewelry) 
เคร่�องสำาอางท่�ใช้วัต่ถุึดิบธรรมชาติ่และสมุนไพร 
สินค้าแฟ้ชั�นและเคร่�อง นุ่ง ห่มจากวัสดุ เหล่อใช้ 
การเกษต่ร เป็ีนต้่น

สู่นับสู่นุนการยกระดับภาค์บริ การสู่ มั่ยใหม่� 
ให้ความสำาคัญกับภาคบริการท่� ม่มูลค่าสูง ได้แก่ 
บริการสุขภาพ (เช่น สปีา โรงพยาบาลคลินิก 
เฉพาะทาง ศูันย์ดูแลผู้สูงวัย ผลิต่ภัณิฑ์เพ่�อสุขภาพและ 
ความงามการท่องเท่�ยวเชิงสุขภาพ) ดิจิทัลคอนเทนต์่ 
(เช่น เกมส์ คาแร็กเต่อร์แอนิเมชั�น โฆ่ษณิา ภาพยนต่ร์) 
โลจิสติ่กส์ ผลักดันให้ไทยเป็ีนศูันย์กลางโลจิสติ่กส์ 
ในอาเซ่ยนรวมถึึงธุรกิจร้านอาหารไทยในต่่างปีระเทศั 
ซึ�งการันต่่คุณิภาพด้วยต่ราสัญลักษณ์ิ Thai Select  
และใช้เ ป็ีนช่องทางส่งออกวัต่ถุึ ดิบอาหารไทย 
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สู่�งเสู่ริม่ระบบการค้์าผู้�านแพื่ลัติฟอร์ม่ออนไลัน์ 
ใช้ปีระโยชน์จากแพลต่ฟ้อร์มท่�ม่ศัักยภาพของไทยและ 
ต่่างปีระเทศั เพ่�อขยายต่ลาดและกลุ่มลูกค้าเป้ีาหมาย 
ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้ารูปีแบบไฮบริด นอกจากน่�
ควรส่งเสริมความปีลอดภัยของระบบการค้าออนไลน์ 
เพ่�อสร้างความเช่�อมั�นให้แก่ผู้บริโภค

สู่� ง เสู่ริ ม่การวิ จั ยแลัะพื่ัฒนา เทค์โนโลั ย้แลัะ 
นวัติกรรม่ใหม่� ส่งเสริมให้ Start-up ท่�ม่การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยใ่ห้ม่ส่วนสนับสนุนในการพัฒนาสินค้า
ของวิสาหกิจทุกระดับ เพ่�อสร้างมูลค่าเพิ�มสินค้าและ
บริการของไทยในต่ลาดโลก โดยม่ภาครัฐ เป็ีนตั่วกลาง 
ให้เกิดการร่วมม่อทางธุรกิจระหว่างกัน

พัื่ฒนาทักษะแรงงานแลัะผู้่้ป็ระกอบการให้ม้่ทักษะ
ดิจิทัลัแลัะการค้์าออนไลัน์ เพ่�อเสริมสร้างศัักยภาพ
ทางการแข่งขันให้พร้อมรับกับการเปีล่�ยนแปีลง 
ของเทคโนโลย่ โดยเฉพาะผู้ปีระกอบการรุ่นใหม่ 
SMEs และ Micro SMEs ให้สามารถึทำาการต่ลาด 
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ขัยายค์วาม่ร�วม่ม่่อทางการค้์า หร่อค์วาม่ติกลัง 
การค้์าเสู่ร้ในติลัาดเป้็าหม่าย ทั�งระดับทวิภาค้์แลัะ
พื่หุภาค้์ โดยเฉพาะปีระเทศัท่�ม่ศัักยภาพนำาเข้าสูง และ
ไทยสามารถึขยายส่วนแบ่งต่ลาดได้ ได้แก่ สหภาพยโุรปี
 แคนาดา ต่ะวันออกกลาง สหภาพเศัรษฐกิจยูเรเช่ย 
รวมทั�งส่งเสริมความร่วมม่อทางเทคโนโลยเ่พ่�อการค้ากับ
ต่่างปีระเทศั เพ่�อให้ผู้ปีระกอบการไทยเข้าถึึงเทคโนโลยท่่�
เป็ีนปีระโยชน์ต่่อการพัฒนาสินค้า

สู่ร้างบรรยากาศทางการค้์าท้�เอ่�อติ�อการลังทนุจากติ�าง
ป็ระเทศ ไม่ว่าจะเป็ีนการสร้างโครงสร้างพ่�นฐานและ
ระบบโลจิสติ่กส์ให้สนับสนุนการใช้งานในระบบดิจิทัล
และเช่�อมโยงกันอย่างม่ปีระสิทธิภาพลดความซับซ้อน 
ในการดำาเนินการต่่าง ๆ รวมถึึงปีรับปีรุงกฎระเบ่ยบ 
และภาษ่ให้เหมาะสม

การส่งออกเป็ีนเคร่�องยนต์่สำาคัญท่�ขับเคล่�อนและพยุงเศัรษฐกิจไทยท่ามกลางการชะลอตั่วของภาคเศัรษฐกิจอ่�น ๆ ในช่วงท่� 
เกิดสถึานการณ์ิการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกสินค้าในปีี 2563 ท่�ม่สัดส่วนปีระมาณิร้อยละ 45 
ของจ่ด่พ่ เพิ�มขึ�นเป็ีนร้อยละ 50 ในช่วงครึ�งแรกของปีี 2564 ทั�งน่�ปีระเทศัไทยม่ศัักยภาพในการส่งออกสินค้าท่�หลากหลาย 
ซึ�งจะต้่องส่งเสริมและพัฒนาสินค้าส่งออกของไทยให้สอดรับเมกะเทรนด์ ขยายต่ลาด แสวงหาช่องทางการค้า และการต่ลาด 

รูปีแบบใหม่ ๆ ให้ผู้ปีระกอบการไทยก้าวทันการค้าในยุคนิวนอร์มอล
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งบแสำด้งฐานะการเงิน
ณ วันทีี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ่ 2564 2563

สิำนัทรั์พัย์

สิินที่รัพย์หม่นเวียน

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 5  3,626,643.50   2,331,931.30 

ลูกหน่�ระยะสั�น 6  3,044,412.65   1,464,685.11 

วัสดุคงเหล่อ  1,306,843.30   418,036.43 

สินทรัพย์หมุนเว่ยนอ่�น 50788.82 -

รวมทรัพย์สินหมุนเว่ยน 8,028,688.27   4,214,652.84 

สิินที่รัพย์ไม�หม่นเวียน

ท่�ดิน อาคาร และอุปีกรณิ์ 7  28,490,268.81   36,696,324.78 

สินทรัพย์ไม่ม่ต่ัวต่น 8  29,826,396.26   38,285,931.49 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน 58,316,665.07 74,982,256.27 

ร์วมสิำนัทรั์พัย์ 66,345,353.34   79,196,909.11 

หนีั�สิำนั

หนี�สิินหม่นเวียน

เจ้าหน่�ระยะสั�น 9  8,200,160.76  5,849,729.41 

เจ้าหน่�ระยะสั�น  357.72  326.96 

เงินรับฝากระยะสั�น 10  3,118,969.97  1,755,711.41 

หน่�สินหมุนเว่ยนอ่�น  5,685.00  -   

รวมทรัพย์สินหมุนเว่ยน 11,325,173.45   7,605,440.82 

หนี�สิินหม่นเวียน

เจ้าหน่�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  41,658.54   110,628.83 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  600,000.00   600,000.00 

รวมหน่�สินไม่หมุนเว่ยน  641,658.54   710,628.83 

ร์วมหนีั�สิำนั   11,966,831.99   8,316,069.65 

สิำนัทรั์พัย์สุำทธิ/ส่ำวนัทุนั 54,378,521.35   70,880,839.46 

สิำนัทรั์พัย์สุำทธิ/ส่ำวนัทุนั

รายได้สูง/(ต่ำ�า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   70,880,839.46   70,880,839.46 

ร์วมสิำนัทรั์พัย์สุำทธิ/ส่ำวนัทุนั 54,378,521.35   70,880,839.46 

หมายเหตุ่: ปีระกอบงบการเงินเปี็นส่วนหนึ�งของรายงานการเงินน่�

หน่วย : บาท
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งบแสำด้งผู้ลการด้�าเนินงานทางการเงิน
สิำาหรับปีสิีิ�นส่ิดัวันทีี่� 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ่ 2564 2563

ร์�ยได้

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 11  163,860,861.21  163,860,861.21 

ค่าบำาเหน็จบำานาญ  -    -   

ค่าต่อบแทน  68,970.29  68,970.29 

ร์วมสิำนัทรั์พัย์ 163,929,831.50 163,929,831.50

ค่้�ใช้จ่�ย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 12  65,827,412.47  62,859,348.17 

ค่าบำาเหน็จบำานาญ 13  10,511,823.96  8,802,169.15 

ค่าต่อบแทน 14  157,100.00  120,600.00 

ค่าใช้สอย 15  61,560,367.68  50,066,794.76 

ค่าวัสดุ  1,567,665.92  1,139,944.29 

ค่าสาธารณูิปีโภค 16  1,929,329.68  2,041,590.45 

ค่าเส่�อมราคาและค่าตั่ดจำาหน่าย 17  38,806,952.92  36,708,039.90 

ค่าใช้จ่ายอ่�น 18  71,170.02  9,563,179.00 

ร์วมค่้�ใช้จ่�ย 180,431,822.65 171,301,665.72

ร์�ยได้สูำง/(ตำ่�)กว่�ค่้�ใช้จ่�ยสุำทธิ (16,501,991.15) (7,371,834.22)

หมายเหตุ่: ปีระกอบงบการเงินเป็ีนส่วนหนึ�งของรายงานการเงินน่�

หน่วย : บาท
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รายงายรายได้้แผู่้นดิ้น
สิำาหรับปีสิีิ�นส่ิดัวันทีี่� 30 กันยายน 2564

2564 2563

ร์�ยได้แผ่่นัดินัท่ีจัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน - ภาษ่ - -

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษ่ 332,146.51 194,998.85

ร์วมร์�ยได้แผ่่นัดินัท่ีจัดเก็บ 332,146.51 194,998.85

หัก  รายได้แผ่นดินถึอนค่นจากคลัง - -

      รายได้แผ่นดินจัดสรรต่ามกฎหมาย - -

ร์�ยได้แผ่่นัดินัท่ีจัดเก็บสุำทธิ 332,146.51 194,998.85

รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง  (332,115.75) (194,671.89)

ร์�ยได้แผ่่นัดินัร์อนัำ�ส่ำงค้ลัง 30.76 326.96

ปีรับ  รายได้แผ่นดินรอนำาส่ง (30.76) (326.96)

ร์�ยก�ร์ร์�ยได้แผ่่นัดินัสุำทธิ - -

ร์�ยได้แผ่่นัดินันัอกจ�กภ�ษี   

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,500.00 5,800.00

รายได้ดอกเบ่�ย 1,361.91 2,304.66

รายได้ค่าปีรับ 103,240.00 651.00

รายได้เงินเหล่อจ่าย 225,044.60 186,243.19

ร์วม ร์�ยได้แผ่่นัดินันัอกภ�ษี 332,146,51 194,998.85

หน่วย : บาท

62สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและยุทธศ�สำตร์์ก�ร์ค้้� 
รายงานปีระจำาปีี 2564



63 สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและยุทธศ�สำตร์์ก�ร์ค้้� 
รายงานปีระจำาปีี 2564



64สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและยุทธศ�สำตร์์ก�ร์ค้้� 
รายงานปีระจำาปีี 2564



สำ�านักงานนโยบายและยุทธศาสำตร์การค้้า (สำนค้.)
563 ถึ.นนทบุร่ ต่.บางกระสอ อ.เม่อง จ.นนทบุร่ 11000
โทร. 0 2507 7895  |  โทรสาร 0 2547 5687


