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จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้พลวัตทางเศรษฐกิจทั่วโลกต้องเปลี่ยนแปลงไป  

ทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ

ความมั่นคง แมว้า่ GDP เปน็ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกจิที่ใช้กนัอยา่งแพร่หลาย แตย่งัไมส่ามารถ

สะท้อนการใช้ชีวติผูค้นในสงัคมไดอ้ยา่งแทจ้รงิในทกุมติ ิหว้งเวลายามวกิฤตนิีน้บัเปน็โอกาส

แห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะก้าวไปข้างหน้ามากกว่า GDP

ฉบับนี้ จะน�าท่านผู้อ่านมารู้จักกับ Beyond GDP การเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ท่ีไม่ไดใ้ช้เพยีง GDP เปน็เครื่องมอืในการวัดการเตบิทางเศรษฐกจิ แตย่งัน�าประเดน็ดา้นสงัคม

และสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนา 

ของโลกอย่างยั่งยืน เริ่มต้นจาก “Soft Power พลังเปลี่ยนโลก” เทรนด์การใช้อ�านาจ
โน้มน้าวจิตใจ เพื่อน�าไปสู่เศรษฐกิจเติบโตอย่างย่ังยืน ต่อด้วย “เติบโตถ้วนหน้าด้วย 
การค้าระหวา่งประเทศ” ซ่ึงการคา้ในยุคปัจจุบนัไมส่ามารถมุง่เนน้แตเ่พยีงตวัเลข หากยงัตอ้ง

ค�านึงถึงการกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล�้าด้วย และ “ขับเคลื่อนธุรกิจให้ยืนนาน 
ดว้ยหว่งโซ่อุปทานอยา่งยั่งยนื” น�าเสนอแนวคดิการท�าธุรกจิที่ค�านงึถงึผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้ง

ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาระบบการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

หวังว่าคุณผู้อ่านทุกท่านจะได้รับทัง้ความรู้ และความเพลิดเพลินจาก TPSO Journal 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ        
       กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

นางสาว พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
ยุทธศา สตร์การค้า (สนค.) น�าทีมงานร่วมลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชุมหารือกับ 
สภาอตุสาหกรรรมจงัหวดัเชียงใหม่ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในภาคอตุสาหกรรมเกษตร 
เม่ือวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อเ ก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่
จังหวั ดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืชทางการเกษตรและสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ที่มีศักยภาพ เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ และปรับใช้ประกอบการจัดท�านโยบาย
การส่ง เสริมสินค้าเกษตรของกระทรวงพาณิชย์ การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
เพิม่มูลค่าสนิค้า ตลอดจนจดัท�ายทุธศาสตร์การค้า ท่ีจะช่วยส่งเสรมิทัง้เศรษฐกิจ
และสร้ างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชน 
ทีเ่กีย่วข้อง สามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกจิโลก 
ได้อย่างทันท่วงที
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โดย นายก�าธรพล บัวเพชร นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ กองนโยบายระบบการค้า
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ศาสตราจารย์ Joseph Nye นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จาก Kennedy 
School of Government มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุว่า “อ�านาจ” ที่คนปกติ
ทั่วไปมักเข้าใจ คือ การใช้อ�านาจทางทหาร การเมืองหรือเศรษฐกิจเพื่อให้
ประเทศอื่นปรับเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อประเทศตน แต่ยังมีอ�านาจอีกรูปแบบหนึ่งที่
มีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือ Soft Power หรือ อ�านาจเชิงโน้มน้าว ซึ่งเป็น
อ�านาจทีต้่องการให้ประเทศอืน่ปฏบิตัติาม โดยไม่ต้องบงัคบั ทัง้นี ้Joseph Nye 
ได้นิยามไว้ว่า 3 สิ่งส�าคัญที่ท�าให้ Soft Power ท�างาน ได้แก่ วัฒนธรรม 
(Culture) ค่านยิมทางการเมอืง (Political Values) และนโยบายต่างประเทศ 
(Foreign Policies) (Joseph Nye, 2533)

Brand Finance ซึ่งเป็นบริษัทส�ารวจและจัดอันดับความนิยมในตราสินค้า 
รวมทัง้ปัจจยัด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้ตพีมิพ์รายงาน Global Soft Power Index 
2020 ที่น�าเสนอผลการส�ารวจความคิดเห็นจากประชากรช่วงอายุ 18-75 ปี 
จ�านวน 55,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และจัดอันดับประเทศที่มี 
Soft Power สูงสุด 60 อันดับ ในปี 2563 ซึ่งไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 32 
ของโลก โดยไทยมี Soft Power ที่โดดเด่นในหมวดศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมี
ความโดดเด่นทีส่ดุในด้านการท่องเทีย่วท่ีน�ามาซ่ึงชือ่เสยีง และสร้างความคุน้เคย
ต่อผูท่ี้ได้เดนิทางมาสมัผสัประเทศไทย ในขณะทีป่ระเทศท่ีม ีSoft Power สงูสดุ 
5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน ตามล�าดับ

โดย Brand Finance ได้จ�าแนกกิจกรรมหรือแหล่งก�าเนิด Soft Power  
ให้ละเอียดขึ้นตามสภาวะสังคมในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 7 หมวด และน�าเสนอ
กรณศีกึษาการใช้ Soft Power ดงันี ้1) ธรุกจิและการค้า (Business & Trade) 
จนีม ีSoft Power ในหมวดนีอ้ย่างชดัเจน จากโครงการ Belt and Road Initiative 
ซึ่งเป็นโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการค้าและ
การขนส่งที่ครอบคลุมไปท่ัวโลก 2) การบริหารจัดการ (Governance)  
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศท่ีได้รับคะแนนสูงสุดในหมวดนี้ จากการรักษา 
สิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นที่ท�าการ 
ของหน่วยงานความร่วมมือระดับโลกจ�านวนมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (International Relations) เดิม Soft Power หมวดนี้เน้น 
ความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นหลัก แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาจนครอบคลุม 
ความสัมพันธ์ในหลายมิติ รวมถึงการรวมกลุ่มเป็นองค์กรระหว่างประเทศ 
ทัง้เพือ่สร้างผลประโยชน์ร่วมกนัและแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในโลกร่วมกนั เช่น ปัญหา 
สภาพภมูอิากาศ ปัญหาขยะพลาสตกิ หรือปัญหาการย้ายถิน่ของประชากรทัว่โลก  
4) ศลิปะและวัฒนธรรม (Culture & Heritage) Soft Power หมวดนีม้กีารใช้
อย่างแพร่หลายและยาวนาน เช่น การท่องเทีย่ว อาหาร กฬีา ศลิปะ วรรณกรรม 
เพลง ภาพยนตร์ ตั้งแต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ Hollywood และ Bollywood 
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ไปจนถึงอิทธิพลของศิลปิน K-POP นอกจากนี้ ในปัจจุบันเกมเริ่มเป็น  
Soft Power ส�าคญั เนือ่งจากมอีทิธพิลต่อเยาวชนทีจ่ะเป็นก�าลงัส�าคญัในอนาคต 
ตัวอย่างเช่น เกมออนไลน์ Fortnite ที่กลายเป็น E-Sport สามารถดึงดูดผู้ชม
จากทั่วโลกเข้าร่วมได้ถึง 2,200 ล้านคน 5) สื่อและการสื่อสาร (Media & 
Communication) อังกฤษบริหาร Soft Power ในด้านนี้อย่างชัดเจน โดยมี 
BBC เป็นกระบอกเสียงไปทั่วโลก น�าเสนอผ่าน 42 ภาษา เข้าถึงประชากรโลก
สัปดาห์ละกว่า 400 ล้านคน ซึ่งนานาประเทศก็เห็นความส�าคัญในจุดนี้ และใช้ 
BBC เป็นแบบอย่าง 6) การศกึษาและวทิยาศาสตร์ (Education & Science) 
ได้แก่ การศกึษาข้ันสงู วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประเทศตะวนัตกใช้การศกึษา
ในการดงึดดูเยาวชนของประเทศเป้าหมายให้เดนิทางมาศกึษาในประเทศของตน 
เพ่ือให้ความรู้และปลูกฝังความเชื่อที่เยาวชนเหล่านั้นจะน�าไปใช้เพื่อสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงในประเทศบ้านเกิดภายหลังส�าเร็จการศึกษา 7) บุคคลและ
การสร้างคุณค่า (People & Value) เช่น คุณค่า บุคลิก และความเชื่อถือ 
ตวัอย่างเช่น Taylor Swift ซึง่เป็นบคุคลท่ีมผีูต้ดิตามใน Twitter กว่า 86 ล้านคน 
ต่อต้านการเลือกตั้งสมัยต่อไปของ Donald Trump เป็นการโน้มน้าว 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยไม่ต้องมีอ�านาจในการบัญชากองก�าลังทหาร

ประเทศไทยเองก็มี Soft Power ที่ส�าคัญ คือ ศิลปะและวัฒนธรรม  
อนัสะท้อนมาสูก่ารท่องเทีย่วซ่ึงเป็นเครือ่งยนต์หลกัตวัหนึง่ในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ
ประเทศ ตวัอย่างจากกรณภีาพยนตร์จนี               (Lost in Thailand) 
ที่ถ่ายท�าในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ปลุกกระแสให้คนจีนมาเที่ยวประเทศไทย
อย่างคกึคกั ซึง่รฐับาลกเ็ลง็เห็นถงึจุดนีแ้ละพยายามส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
เพือ่สร้าง Soft Power ให้แก่ประเทศไทย ขณะทีก่ารควบคมุการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ในประเทศไทยก่อให้เกิดเป็น Soft Power ด้านการบริหารจัดการ 
ซึ่งไทยสามารถใช้สร้างความม่ันใจแก่ชาวต่างชาติต่อสินค้าส่งออกของไทย  
การเดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศ ตลอดจนการเข้ามา 
ประกอบธุรกิจและลงทุนในระยะต่อไป 

ทั้งนี้ ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มุ่งสร้างความร่วมมือใน 
กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย (CLMVT) อย่างเข้มแข็ง 
จึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน CLMVT Forum  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว ในการก้าวสู่ตลาดโลกและการเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างทั่วถึง
และยั่งยืน รวมทั้งเป็นเวทีหลักเพื่อสร้างความร่วมมือในภูมิภาค เสริมสร้าง
บทบาทของ CLMV และไทย ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนและ
สร้าง Soft Power ด้านความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ท่ีส�าคญัของไทยต่อไป 
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โดย นางสาวดวงมน สุขสมาน นักวชิาการพาณชิย์ปฏิบตักิาร กองนโยบายระบบการค้า

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทั่วโลกท�าให้เห็นปัญหาความเหลื่อมล�้าและการพัฒนา 
อย่างไม่ท่ัวถึงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในด้านสาธารณสุข ประชาชนทุกคนประสบปัญหา 
ไม่ต่างกัน แต่ในแง่เศรษฐกิจนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน กองทุนการเงิน 
ระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นสุดการเกิดโรคระบาด ความเหลื่อมล�้าระหว่าง 
รายได้จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากการว่างงานและการขาดรายได้ โดยบุคคลที่มีระดับ 
การศกึษาสงูจะได้รบัผลกระทบน้อยกว่าบคุคลทีม่รีะดบัการศึกษาทีต่�า่กว่า ซึง่ได้รับผลกระทบ
ต่อเนื่องด้านอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขาดรายได้

ก่อนการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีม่คีวามเหลือ่มล�า้มากทีส่ดุ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต1้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายรายได้ (Gini Coefficient)  
ในปี 2560 อยูท่ี ่0.45 และจากรายงาน Global Wealth Report ปี 2562 โดย Credit Suisse’s  
รายงานว่ากลุ่มผู้มีรายได้สูงสุด (ร้อยละ 1) ของประเทศ ครอบครองทรัพย์สินถึงร้อยละ 50.4 
ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้ต�่าสุด (ร้อยละ 10) ไม่ได้มีส่วนแบ่งของทรัพย์สินประเทศเลย การเติบโต
อย่างทัว่ถึง (Inclusive Growth) จงึอาจเป็นแนวคดิทีส่ามารถน�ามาแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ได้ 
เนือ่งจากแนวคดินีม้จีดุมุง่เน้นในเรือ่งของการกระจาย การจดัสรรทรพัยากรทางเศรษฐกจิและ 
การพัฒนาศักยภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านสาธารณสุข การศึกษา 
และสิ่งแวดล้อมของทุกกลุ่มประชาชนในสังคม

ธนาคารโลกให้ค�าจ�ากดัความการพัฒนาอย่างท่ัวถงึ (Inclusive Growth) ว่าเป็นการเตบิโต 
ทัง้อตัรา (Pace) และการกระจายการพัฒนา (Distribution) ในการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกนั  
การสร้างโอกาสอย่างเสมอภาคแก่ทุกคน เป็นการพัฒนาในระยะยาวเพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
ของคนในสังคม โดยไม่ต้องเลือกระหว่างความเสมอภาคและประสิทธิภาพ2

การพัฒนาอย่างทั่วถึงของไทยและประเทศต่าง ๆ 
จากรายงาน Global Wealth Databook 2562 ให้ค�านยิามความมัง่คัง่ว่าคอื การถอืครอง

ทรัพย์สิน โดยพบว่า ความมั่งคั่งทั่วโลกเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 ขณะที่
ค่าเฉลี่ยความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเป็น 70,850 เหรียญสหรัฐฯ จาก 70,460 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน  
ซึ่งมากกว่าสถิติกลางปี 2562 ที่ร้อยละ 1.2 อย่างไรก็ตาม แม้ความมั่งคั่งในโลกจะเพิ่มมากขึ้น
แต่ยังพบว่ามากกว่าครึ่งของประชากรโลกยังมีรายได้ต�่ากว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี  
และประชากรร้อยละ 1 ของโลกเป็นเจ้าของความมั่งคั่งถึงร้อยละ 44

รูปภาพที่ 1 : แผนที่แสดงความมั่งคั่งของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปี 2562

เติบโตถ้วนหน้า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศ

ระดับและแนวโน้มความไม่เท่าเทียมของรายได้เป็นตัวชี้วัด 
ที่ชี้ให้เห็นการพฒันาทีไ่ม่ท่ัวถึง ซึง่ระดบัความไม่เท่าเทยีมยงัอยู่ 
ในระดับทีส่งูท้ังภายในและระหว่างประเทศ รปูภาพท่ี 1 แสดงให้เหน็
ถึงความแตกต่างและความไม่เท่าเทียมของการกระจายรายได้
ระหว่างประเทศ โดยประเทศที่ประชากรมีรายได้มากกว่า  
100,000 เหรยีญสหรฐัฯ ส่วนใหญ่อยูใ่นภมูภิาคอเมรกิาเหนอืและ
ยโุรปตะวนัตก ขณะทีป่ระเทศไทยถกูจดัอยูใ่นกลุม่ประเทศมัง่คัง่
ระดบักลาง (Frontier Wealth) คอื ประชากรโดยเฉลีย่มรีะดบั
ความร�า่รวยอยูร่ะหว่าง 5,000-25,000 เหรยีญสหรฐัฯ ร่วมกับ
ประเทศก�าลงัพฒันาอืน่ ๆ  เช่น อนิเดยี บราซลิ และอนิโดนเีซยี เป็นต้น

นอกจากนี ้จากรายงานการเตบิโตและการพฒันาอย่างทัว่ถงึ 
(Inclusive Growth and Development Report) ทีส่ภาเศรษฐกจิโลก 
หรือ WEF ได้น�าเสนอและจัดล�าดับดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
เพ่ือใช้วัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจายความมั่งคั่ง 
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิต
ประชากรมากกว่าการอ้างอิงรายได้ต่อหัว (GDP per capita) 
เพียงอย่างเดียว ดัชนีนี้ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านการเติบโตและการพัฒนา (Growth and Development) 
ด้านความทัว่ถงึ (Inclusion) และด้านความเป็นธรรมข้ามรุน่และ
ความยั่งยืน (Intergenerational Equity and Sustainability)

ในรายงานฯ ฉบบัปี 2561 นอร์เวย์เป็นประเทศท่ีได้รับคะแนน
การพัฒนาอย่างทั่วถึงสูงที่สุด (6.08) จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน 
รองลงมาคอื ไอซ์แลนด์ (6.07) และลัคเซมเบิร์ก (6.07) ตามล�าดบั  
ขณะทีป่ระเทศกลุม่ตลาดใหม่ (Emerging Countries) ทีไ่ด้คะแนน
สูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ลิทัวเนีย (4.86) ฮังการี (4.74)  
และอาเซอร์ไบจาน (4.69) โดยประเทศไทยนั้นได้รับคะแนน 
การพฒันาอย่างทัว่ถงึ 4.24 ซึง่อยูใ่นอนัดับที ่17 จาก 74 ประเทศ
ในกลุ่มนี้ อันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากมาเลเซีย 
(4.30) ซึ่งอยู่ในอันดับที ่ 13 หากพจิารณาแยกตามกลุ่มตวัชีว้ดั 
ไทยยังต้องปรับปรุงในด้านการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะดัชนีจีนี ่
ด้านการกระจายทรัพย์สิน ซึ่งระบุว่าไทยมีความเหล่ือมล�้าใน 
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การกระจายความมัง่คัง่มาก นอกจากนี ้ ยงัพบว่าแนวโน้มในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  
ไทยยงัต้องพฒันาในค่าจ้างแรงงาน เพือ่ให้เกดิการกระจายรายได้ทีเ่พ่ิมมากขึน้

รูปภาพที่ 2 : แสดงผลการพัฒนาอย่างทั่วถึงรายประเทศ

การมีส่วนร่วมทางการค้าและบทบาทของการค้าต่อการพัฒนา
อย่างทั่วถึง 

การมีส่วนร่วมทางการค้า (Inclusive Trade) คือ การพัฒนาระบบการค้า 
เพ่ือให้ประชาชนทกุระดบัได้รบัประโยชน์ร่วมกนั ซึง่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดบั 
คอื (1) ระดบัระหว่างประเทศ คอื การทีทุ่กประเทศได้รบัผลประโยชน์จากการค้า
และการพัฒนาร่วมกันทั่วโลก (2) ภายในประเทศ คือ การที่ประชากรทุกกลุ่ม
ในประเทศได้รบัประโยชน์จากการค้าอย่างเป็นธรรม มส่ีวนเกีย่วข้องกบักจิกรรม
เชิงพาณิชย์ โดยหัวใจหลักของการพัฒนาการค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั้น คือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มผู้ขาดโอกาส 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช ้
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง (Connectivity) และการมีส่วนร่วมในการค้าดิจิทัล
ทั้งระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งการสร้างระบบการค้าท่ีสามารถ 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชากรของตนได้

การค้าสามารถส่งผลต่อการพัฒนาอย่างทั่วถึงได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่  
(1) ส่งผลกระทบทางอ้อม ผ่านการเตบิโตของการค้าซึง่ท�าให้ผลติภณัฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) มีการเติบโตสูงข้ึน และท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
ผ่านทางการจ้างงานและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น (Consumption Multipliers) 
เป็นต้น และ 2) ความเกีย่วข้องทางตรง คอื การสร้างประโยชน์ให้แก่กลุม่ยากจน
โดยตรง ได้แก่ การจ้างงานโดยตรงหรอืบรษัิทจ้างงานจากคนในพืน้ที ่ นอกจากนี้ 
การน�าเข้าอาจช่วยท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างท่ัวถึงได้หากราคาของสินค้าถูกลง 
ซึ่งช่วยลดภาระการบริโภคของกลุ่มคนยากจนได้

ข้อพิจารณาส�าคัญเพื่อส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศ น�าไปสู่ 
การพัฒนาอย่างทั่วถึง 

จากรายงาน Trade and Development Board/B/66/4 ของ UNCTAD 
ระบุว่า ความท้าทายของการค้าระหว่างประเทศที่ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียม
และการพฒันาอย่างไม่ทัว่ถงึนัน้เป็นปัญหาทีม่คีวามซบัซ้อน อาท ิ (1) การย้าย 
ฐานการผลิตออกนอกประเทศ (Offshoring Model) อาจท�าให้เกิดความ 
ไม่เท่าเทียมในประเทศมากขึ้น แต่ช่วยลดความเหลื่อมล�้าระหว่างประเทศได้  

โดยผ่านการจ้างงานและเพิ่มมาตรฐานการครองชีพในประเทศก�าลังพัฒนา แต่
เมื่อเกิดสงครามการค้าและการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ท�าให้แนวคิด
การดึงการผลิตกลับประเทศและสร้างงานให้คนในชาติ (Reshoring Model) 
ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น (2) ความเหลื่อมล�้าระหว่างสังคมเมืองและชนบท  
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็นส่วนหนึง่ในการแข่งขนัระดบัโลกได้ อาทิ 
ชุมชนท้องถิ่นบางแห่งไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีท�าให้เกิด 
การพฒันา พ้ืนท่ีบางพืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากการค้าระดบัโลก สทิธพิเิศษทางการค้า 
และการลงทุนมากกว่าพื้นที่อื่นๆ (3) ความแตกต่างของขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัของผูป้ระกอบการในการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการรายย่อย 
เช่น สตร ีและเกษตรกรในท้องถิน่ มข้ีอจ�ากดัด้านข้อมลู การเงนิ และไม่มส่ีวนร่วม 
ในการตัดสินใจในนโยบายทางการค้าต่าง ๆ ท�าให้ไม่สามารถแข่งขันกับ 
บริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ได้ (4) เงื่อนไขการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการ  
เป็นอกีปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เกดิความไม่เท่าเทยีมในการค้าโลกทัง้ในระดบัภายใน
และระหว่างประเทศ การใช้มาตรการทีม่ใิช่ภาษ ี(Non-Tariff Measures) มาตรฐาน
สินค้า ล้วนเป็นข้อจ�ากัดในการส่งออกของประเทศที่ขาดแคลนมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์หรอืกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องอืน่ ๆ  ในระดบัสากล (5) การพฒันาเฉพาะ
ในภาคส่วนที่มีความสามารถในการผลิต (Specialization) เพียงอย่างเดียว  
อาจท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่ทั่วถึง หรือขาดความพร้อมในการผลิต 
สนิค้าจ�าเป็นเมือ่เกดิวกิฤต ินอกจากนี ้ ประเทศทีม่คีวามสามารถในการผลติสนิค้า
คุณภาพต�่าที่ไม่ใช้เทคโนโลยีและความช�านาญ แม้มีผลบวกในด้านการจ้างงาน 
แต่ในระยะยาวกอ็าจจะท�าให้ไม่เกิดการพฒันาทกัษะแรงงานไปสูแ่รงงานทักษะสงู 
ท�าให้ไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสูงได้ ส่งผลให้เสียเปรียบ
ดุลการค้าและเกิดความเหลื่อมล�้าในการพัฒนาระหว่างประเทศ

ข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อ 
ผลักดันการพัฒนาอย่างทั่วถึง

การพัฒนาในปัจจุบันไม่สามารถมุ่งเน้นเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
แต่เพยีงอย่างเดยีวแต่ต้องค�านงึถงึความทัว่ถงึในการพัฒนาร่วมด้วย โดยการค้า
ระหว่างประเทศนั้นสามารถเป็นส่วนส�าคัญทีท่�าให้เกดิการพัฒนาอย่างท่ัวถึงได้ 
หากมแีนวนโยบายทีม่คีณุภาพร่วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นตัวน�าและ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง

กระทรวงพาณิชย์ซ่ึงเป็นหน่วยงานส�าคัญด้านการค้าของไทย จึงอาจ
พิจารณาด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ เพื่อผลักดันให้การค้าของไทย
น�าไปสู่การพัฒนาอย่างทั่วถึงในอนาคต โดย

•  ผลกัดนัการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัมาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง 
•  ให้ความส�าคญักบัแนวคดิการค้าทีใ่ห้ความส�าคญักบัทกุภาคส่วน ทัง้ธรุกจิ

ขนาดเล็กและใหญ่ ผู้ประกอบการสตรี ซึ่งควรเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการค้า
ระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น 

•  พฒันาและศกึษาแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากของไทยอย่างต่อเนือ่ง 
•  ศึกษาและผลักดันให้เกิดเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมในพื้นท่ี

ศักยภาพหรือพื้นที่ที่มีปัญหาความยากจนเรื้อรัง 
• จดัท�าฐานข้อมลูการค้าทีท่นัสมยัและเป็นประโยชน์ 

แก่ผูป้ระกอบการ ณ จดุเดยีว เพ่ืออ�านวยความสะดวก
ทางการค้า

• ผลักดันให้เกิดความตกลงการค้าเสรี (Free 
Trade Agreement: FTA) ที่ผู้ประกอบการรายเล็ก
ได้ประโยชน์โดยเน้นข้อตกลงในเรือ่งการค้าทีเ่ป็นธรรม  
(Fair Trade) 

1The Diplomat. 2020. Why COVID-19 Will Worsen Inequality in Thailand. เข้าถึงได้จาก https://thediplomat.com/2020/04/why-covid-19-will-worsen-
inequality-in-thailand/
2The World Bank. 2009. Inclusive  growth analytics The World Bank Economic Policy and Debt Department Economic Policy Division March 2009 
เข้าถึงได้จาก http://documents.worldbank.org/curated/en/771771468180864543/pdf/WPS4851.pdf
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การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อน เน่ืองจากมีความเชื่อมโยงกับ 
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องจ�านวนมาก โดยนอกจากผูท้ีอ่ยูใ่นกระบวนการหลกัของห่วงโซ่ 
อุปทาน ได้แก่ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้จัดหา ผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่าย ผู้ค้าปลีก และ 
ผูบ้รโิภค ยงัประกอบไปด้วยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากการประกอบกจิการดงักล่าว 
อาทิ นักลงทุน พนักงาน สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ชุมชน รวมถึงมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอีกด้วย (รูปภาพที่ 1)  

รูปภาพที่ 1 ตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน

กิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานจึงก่อให้เกิดผลกระทบในหลายมิติ  
โดยงานวิจัยของ McKinsey & Company ในปี 2559 พบว่า ตลอดวัฏจักรของ
สินค้าและบริการนั้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกระบวนการระหว่าง 
ห่วงโซ่อุปทานมากกว่าร้อยละ 80 และส่งผลกระทบต่ออากาศ ดิน น�้า  
ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรทางธรณีวิทยา (แผนภาพที่ 1) ซึ่ง
มากกว่าผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการโดยตรงกว่า 9 เท่าตวั ตวัอย่างเช่น 
กรณศีกึษาผลติภณัฑ์ฝาน�า้ดืม่ชนดิหน่ึงระบวุ่า มสีดัส่วนปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก
ถูกปล่อยออกมาระหว่างกระบวนการน�าเข้าวตัถดุบิเพือ่การผลติ (อาท ิการได้มา 
ซ่ึงวตัถุดิบ การขนส่งเพ่ือการผลติ) อยูท่ีก่ว่าร้อยละ 94 ในขณะท่ีสดัส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตมีเพียงร้อยละ 5  

ขับเคลือ่นธุรกจิให้ยนืนาน 
ด้วยห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ยนื

ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้ในระยะยาว องค์กรต่าง ๆ  ได้น�า 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านสังคม  
สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่ใช่การค�านึงถึงเพียงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
เพยีงอย่างเดยีว แต่ให้ความส�าคญักับการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ ี สร้างผลกระทบ 
เชิงบวก และส่งมอบคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อสร้างให้เกิด “ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply 
Chain)” ในธุรกิจ

ความหมายและความส�าคัญของห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความหมายของ “ห่วงโซ่อุปทาน

อย่างยั่งยืน” ว่า “การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้า
และบริการ” การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะช่วย 
ขบัเคลือ่นให้องค์กรสามารถด�าเนนิการเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค
ในอนาคต ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สังคม จริยธรรม และสิง่แวดล้อม ลดความเสีย่ง
ด้านปฏิบัติการ อาทิ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งช่วยให้องค์กร 
เพิ่มมูลค่าในระยะยาวทั้งกับองค์กรเองและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดกระบวนการน�าสนิค้าและบริการเข้าสูต่ลาด ตลอดจนเป็นเครือ่งมือหนึง่ที ่
จะช่วยให้มัน่ใจได้ว่าทุกการด�าเนนิงานจะมกีารปฏิบตัติามกฎระเบยีบข้อบงัคับต่าง ๆ  
เป็นไปตามหลักการการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของสากล และยังช่วยรักษาไว้
ซึ่งการยอมรับของชุมชนและสังคม 

กรอบและแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 

(UN Global Compact) ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
อย่างยั่งยืน 6 ขั้นตอน (รูปภาพที่ 2) ดังนี้

แผนภาพที่ 1 ผลกระทบต่ออากาศ ดิน น�้า ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และทรัพยากรทางธรณีวิทยา ของการด�าเนินธุรกิจ

รูปภาพที่ 2 กรอบแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
โดย UN Global Compact
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1. แสดงความมุ่งมั่น – ท�าความเข้าใจภูมิทัศน์ทางธุรกิจและปัจจัยใน 
การขับเคลื่อนธุรกิจ และก�าหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

2. ประเมินประเด็นส�าคัญ – ประเมินโอกาส ผลกระทบ และความเสี่ยง
จากการด�าเนินธุรกิจ และจัดล�าดับความส�าคัญ 

3. ก�าหนดกลยุทธ์/คู่ค้า – ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจ 

4. ด�าเนินการ – น�านโยบายและแผนการด�าเนินงานไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กรและโดยตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

5. ติดตาม/วัดผล – ติดตามและวัดผลการด�าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

6. สื่อสารข้อมูล – เปิดเผยและสื่อสารแนวทาง ตลอดจนข้อมูลต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

นอกจากนี้ UN Gobal Compact ยังได้เสนอแนะให้ธุรกิจบูรณาการ  
หลกัสากล 10 ประการ (Ten Principles of the United Nations Global Compact)  
เข้าไปในกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  
ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม  
และการต่อต้านการทุจริต (รูปภาพที่ 3)

รูปภาพที่ 3 หลักสากล 10 ประการแห่งสหประชาชาติ

ในขณะเดียวกัน บริษัท McKinsey & Company ได้เสนอ 3 แนวทาง 
เพือ่การพฒันาความยัง่ยนืของห่วงโซ่อุปทานขององค์กร ได้แก่ 1) ค้นหาและระบุ 
ประเดน็ส�าคัญโดยตลอดห่วงโซ่อปุทาน 2) เชือ่มโยงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื
ของห่วงโซ่อปุทานเข้ากบัวาระการพฒันาอย่างยัง่ยนืของโลก และ 3) ช่วยเหลอื
และก�ากับดูแลการบริหารจัดการผลกระทบของผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน

ตัวอย่างบริษัทที่มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากผู ้บริโภคในประเด็นความยั่งยืน  

สทิธมินษุยชนและจรยิธรรม ตลอดจนมติด้ิานสิง่แวดล้อมและสงัคมในภาพรวม 
ในประเทศไทย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ  

ซีพีเอฟ ซึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าซื้อเนื้อปลาป่นจากบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือประมง
ทีมี่การใช้แรงงานบงัคบั จนท�าให้ถกูผูค้้าปลกีรายใหญ่ในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา 
เช่น คาร์ฟูร์ และวอลมาร์ท ออกมาแถลงการณ์ประณามและระงับการซื้อ

สินค้าประเภทกุ้ง จากประเด็นดังกล่าวนี้เอง ท�าให้ซีพีเอฟต้องเร่งตรวจสอบ
และด�าเนินมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการที่เก่ียวข้องกับสิทธิแรงงาน  
การสรรหาแรงงาน และธรรมาภิบาล ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานมากยิ่งขึ้น 
และอกีหนึง่ตวัอย่างคอื บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ทีเ่น้นการก�ากบัดแูล
และสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในกลุ่มคู่ธุรกิจ พนักงาน หน่วยงาน
ภายนอก และประชาชน ส�าหรับคู่ธุรกิจหลักนั้น ทุกรายต้องผ่านการประเมิน
ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูล นอกจากนี ้บริษทัยงัได้น�า
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าด้วย 

บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็ให้ความส�าคัญและมุ ่งด�าเนินกิจการด้วย 
การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างยัง่ยนืด้วยเช่นกนั อาท ิบรษิทั แมคโดนลัด์ 
มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า ผ่านวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“องค์กรจะจัดหาอาหารและบรรจุภัณฑ์จากแหล่งการผลิตอย่างยั่งยืน” โดย 
ให้ความส�าคญักับการคดัสรรหาแหล่งวตัถดุบิ การส่งเสรมิการค้าทีเ่ป็นธรรมกบั
เกษตรกรและไม่สร้างผลกระทบเชงิลบต่อชมุชน เป็นต้น นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ 
เปล่ียนโลโก้ร้านจากพ้ืนสีแดงมาเป็นสีเขียวเข้ม เพ่ือแสดงความมุ ่งมั่นใน 
การส่งเสรมิโครงการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมและสร้างการรบัรู้เชงิบวกของผูบ้รโิภคใน 
กลุ่มประเทศยุโรปอีกด้วย ทางด้านบริษัท ยูนิลีเวอร์ ก็ได้น�ากลยุทธ์ความยั่งยืน
เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเช่นกัน โดย 
ขับเคลื่อนภายใต้ 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ ส่งเสริมการจัดหาอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อน
นโยบายการพฒันาอย่างต่อเนือ่งร่วมกบัคูค้่า สร้างความตระหนกัเรือ่งการจดัหา 
อย่างยั่งยืนในกลุ ่มผู ้บริโภค เป็นผู ้น�าในการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร 
สู่ความยั่งยืน และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดงันัน้ ผูป้ระกอบการไทยจงึควรปรบัตวัเข้าสูก่ารบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน
ให้เกิดความยั่งยืนอย่างจริงจังและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหน่ึงมาจาก 
แรงกระตุ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ก�าลังย�่าแย่และผลกระทบตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 
อนัเกดิจากวกิฤตการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระกอบการยคุใหม่และ
กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ที่นอกจากจะต้องให้ความส�าคัญ
กับการเรียนรู้ ปรับตัว เข้าถึงเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
คณุภาพสนิค้าและบรกิาร และตอบสนองความต้องการของลกูค้าแล้วนัน้ ยงัควร
ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบอื่น ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
สทิธมินษุยชน สขุอนามยั ความปลอดภยั และธรรมาภบิาล ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการ 
สามารถศึกษาแนวทางการด�าเนินงานและติดตามข้อมูลการอบรมหลักสูตร 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ได้ที่
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(https://www.setsustainability.com/) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
(http://www.tei.or.th/th/about.php) 

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการเห็นความส�าคัญ
และสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึ้น ภาครัฐเองจึงควรด�าเนินนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาจด�าเนินการผ่านการปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายด้านสิทธิ
มนษุยชน สิง่แวดล้อม ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และบรรษทัภบิาล ทีค่รอบคลมุ
ผูป้ระกอบการทกุระดบั ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมลูของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
ร่วมมอืกบัพืน้ทีใ่นระดบัท้องถิน่ในการจดัการทรพัยากรและผลกระทบเชงิพืน้ที่ 
และร่วมกับภาคประชาสังคมในการสร้างกระบวนการก�าจัดสินค้าและบริการที่
สร้างความไม่ยั่งยืนออกจากตลาด เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในการเปลี่ยนแปลง
ระบบห่วงโซ่อุปทานของประเทศ โดยอาจให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือ 
การลงทุนส�าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน  
เป็นส่วนหนึง่ของนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิหลงั COVID-19 ตลอดจนเพิม่การรบัรู้ 
ของผู้บริโภคต่อคุณค่าของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสังคม สิ่งแวดล้อม  
และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วน ซึง่ทัง้หมดน้ีจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกอีกด้วย



ภาพรวม สถานการณ์เศรษฐกิจเร่ิมส่งสัญญาณฟ้ืนตัว หลังจาก
มีการทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทย ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและ 
บริการเร่ิมด�าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับการปรับตัวดีข้ึน 
ของเคร่ืองช้ีวัดด้านอุปสงค์ในประเทศ ท้ังการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม 
จากการใช้จ่ายภายในประเทศ ปริมาณการจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ 
ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปริมาณการจ�าหน่าย 
รถจักรยานยนต์และรถยนต์เชิงพาณิชย์ ซ่ึงปัจจัยด้านอุปสงค์ 
ในประเทศดังกล่าวส่งผลให้เงินเฟ้อในเดือนน้ีปรับตัวดีข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยเงินเฟ้อท่ัวไปในเดือนน้ีเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลง 
ร้อยละ 0.98 (YoY) (เม่ือหักอาหารสดและพลังงาน เงินเฟ้อพ้ืนฐาน 
สูงข้ึนร้อยละ 0.39 (YoY)) ปรับตัวดีข้ึนต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
โดยมีสาเหตุส�าคัญจาก 1) ราคาพลังงานท่ีเร่ิมทรงตัว ส่งผลให้อัตรา 
การหดตัวของราคาพลังงานในเดือนน้ีลดลง 2) อาหารสดกลับมา 
ขยายตัวอีกคร้ังในรอบ 3 เดือน ตามความต้องการอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมี 
ปัจจัยสนับสนุน ท้ังการเปิดภาคเรียนใหม่ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่กลับมาด�าเนินการได้ตามปกติ รวมท้ังการเกิดโรคระบาดสุกร
ในประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้ความต้องการสุกรในประเทศเพ่ิมข้ึน  
3) มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้า 
ประปา ได้ส้ินสุดลง และ 4) การจัดโปรโมช่ันด้านราคาสินค้าและ 
บริการของผู้ประกอบการเร่ิมลดน้อยลง โดยเฉพาะในหมวดอาหาร
บริโภคนอกบ้าน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกรกฎาคม 2563 
เท่ากับ 101.99 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 
0.98 (YoY) ตามการลดลงของสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและ 
เครื่องดื่ม ร้อยละ 1.87 ได้แก่ หมวดพาหนะการขนส่งและ 
การสื่อสาร ลดลงร้อยละ 5.12 จากการงดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2563 และการปรับลดลงของราคาขายปลีก 
น�า้มนัเชือ้เพลิงทกุชนดิ สง่ผลใหน้้�ามนัเชือ้เพลงิ ลดลงรอ้ยละ 16.09 
รวมทั้งการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.04 (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ) 
หมวดเคหสถาน ลดลงรอ้ยละ 0.06 (ก๊าซหงุตม้) หมวดเคร่ืองนุ่งหม่ 
และรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.04 (เสื้อยืด/เสื้อเชิ้ตบุรุษ กางเกง 
ขายาวเดก็) หมวดการบันเทงิการอา่น การศกึษาฯ และหมวดยาสบู 
และเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล ์ลดลงเลก็นอ้ย รอ้ยละ 0.21 และ 0.02 
ตามล�าดับ ขณะที่หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 
สูงขึ้นร้อยละ 1.17 (โฟมล้างหน้า ยาสีฟัน แชมพูสระผม) 
และค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 0.32 (ค่าโดยสารรถตู้ 
วิ่งระหว่างจังหวัด ค่าโดยสารเครื่องบิน)

ส�าหรับหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 0.55 จากการสูงขึ้นของ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 
ร้อยละ 5.17 (ข้าวสารเหนียว) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น�้า ร้อยละ 
1.50 (เน้ือสุกร ปลาหมึกกล้วย) เคร่ืองประกอบอาหาร ร้อยละ 3.43 
(น�้ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.63 (น�้าอัดลม น�้าหวาน เครื่องดื่ม 
รสชอ็กโกแลต) อาหารบรโิภคในบา้นและนอกบา้น รอ้ยละ 0.57 และ 
ร้อยละ 0.71 ตามล�าดับ (กับข้าวส�าเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง อาหารเช้า 
อาหารตะวันตก (ไก่ทอด พิซซ่า)) ขณะที่ไข่และผลิตภัณฑ์นม 
(ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง) ผักและผลไม้ (พริกสด มะนาว มะเขือเทศ  
ส้มเขียวหวาน เงาะ มะม่วง) ราคาปรับลดลง

ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.66 (MoM) และเฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.- ก.ค.) ปี 2563 
ลดลงร้อยละ 1.11 (AoA)

ภาพรวมเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2563
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โดย : กองดชันเีศรษฐกิจการค้า ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า



แนวโน้มอตัราเงินเฟ้อท่ัวไป เดือนสงิหาคม 2563  
จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น มาตรการรัฐที่เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และราคาพลังงานที่เริ่มทรงตัว ท�าให้เงินเฟ้อเดือน

สิงหาคม 2563 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID-19 ความผันผวนของราคาพลังงานโลก และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่อาจไว้วางใจได้และยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 ที่ร้อยละ -1.5 ถึง -0.7  
(ค่ากลางอยู่ที่ -1.1)

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 99.5 เมื่อเทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.5 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนท่ีลดลง 
ร้อยละ 3.1 ซึ่งราคาสินค้าส่วนใหญ่เคล่ือนไหวตามทิศทางของตลาดโลก และ 
ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ 2.3 ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น�า้มนัดเีซล น�า้มนัแก๊สโซฮอล์ 91,95 
น�้ามันเตา) กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
(ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง) กลุม่โลหะขัน้มลูฐานและผลติภณัฑ์ (เหลก็แท่ง เหลก็แผ่น 
เหลก็เส้น) กลุม่เยือ่กระดาษ ผลติภณัฑ์กระดาษ (กระดาษพมิพ์เขยีน เยือ่กระดาษ) 
กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ (สายเคเบิล แผงวงจรไฟฟ้า)  
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 18.8 ได้แก่ น�้ามันปิโตรเลียมดิบ  
ก๊าซธรรมชาติ และแร่ (ตะก่ัว สังกะสี ดบีกุ) ขณะท่ีหมวดผลผลติเกษตรกรรม สงูขึน้ 
ร้อยละ 0.8 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า/เหนียว มะพร้าวผล และอ้อย ปริมาณผลผลิต 

ลดลงจากภยัแล้ง ผลปาล์ม ความต้องการใช้เพิม่ขึน้ตามมาตรการสนบัสนนุการใช้น�า้มนัไบโอดเีซล B10 สกุร/ไก่มชีวีติ ปลาตะเพียน ปลานลิ ปลาทสูด ปลาลงั ปลาหมกึกล้วย  
และกุ้งแวนนาไม  ส�าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ หัวมันส�าปะหลังสด ยางพารา พืชผัก (มะนาว มะเขือเทศ กะหล�่าปลี) และผลไม้ (มะม่วง มังคุด ส้มเขียวหวาน)  

ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (MoM) และเฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.- ก.ค.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.3 (AoA) 

ดชันคีวามเชือ่ม่ันผูบ้ริโภค เดอืนกรกฎาคม 2563 ปรบัตวัลดลง 
อยู่ที่ระดับ 41.0 จากระดับ 42.5 ในเดือนก่อน จากการลดลง 
ของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวลดลงจากระดับ 36.0 มาอยู่ที่
ระดับ 35.6 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต ลดลงจากระดับ 
46.9 มาอยูท่ีร่ะดบั 44.5 และเป็นการลดลงในทกุภมูภิาค ซึง่การปรับตวั 
ลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนนี้ คาดว่ามีสาเหตุ
ส�าคัญจากความกังวลของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง แม้ประเทศไทยจะสามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ดี แต่ในหลาย ๆ ประเทศยังประสบปัญหาการระบาด
ระลอกที ่2 และความผนัผวนทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ 
ถงึแม้กจิกรรมทางเศรษฐกจิต่าง ๆ  จะเริม่เข้าสูภ่าวะปกตแิล้ว แต่ยงัคง
ได้รบัผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวน์ โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ว 
ที่ยังคงต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม  
คาดว่ามาตรการต่าง ๆ ทีภ่าครฐัออกมาเพ่ือดแูลประชาชนและภาคธุรกจิ 
รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว น่าจะเป็นกลไกส�าคัญท่ีช่วย
เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ในระยะต่อไป

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 104.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.8 (YoY) ติดลบ ในอัตราที่น้อยลงต่อเนื่อง 
เป็นเดือนที่ 3 สอดคล้องกับการลงทุนในหมวดก่อสร้างที่ปรับตัวดีขึ้น สะท้อน
ได้จากปริมาณการจ�าหน่ายปูนซีเมนต์ที่กลับมาขยายตัวอีกครั้ง โดยหมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 8.6 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย  
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดเหล็ก) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.9 
(เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูป-อัดแรง คานคอนกรีตส�าเร็จรูป)  
ผูป้ระกอบการต่างเร่งระบายสนิค้าเนือ่งจากสตอ็กมจี�านวนมาก ขณะทีห่มวดซเีมนต์  
สงูขึน้ร้อยละ 0.8 (ปนูซเีมนต์ผสมและปนูซเีมนต์ปอร์ตแลนด์) การก่อสร้างเริม่เข้าสู ่
ภาวะปกติ ส่งผลให้มีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มข้ึน หมวดกระเบื้อง สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.7 (กระเบื้องแกรนิต) ปรับสูงขึ้นตามต้นทุน หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  
สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (ยางมะตอย) เนื่องจากโรงกลั่นในสิงคโปร์หยุดการผลิตใน
ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.5  

(สีเคลือบน�้ามัน สีรองพื้นโลหะ และซิลิโคน) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงข้ึนร้อยละ 0.4 (ถังเก็บน�้าสแตนเลส ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี) ราคาสูงข้ึน 
ตามต้นทุน หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (โถส้วมชักโครก ที่ปัสสาวะเซรามิก) ส�าหรับหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (MoM) และเฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.- ก.ค.) ปี 2563 ลดลงร้อยละ 2.8 (AoA)
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สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%)   (ล้าน USD) (%YoY) (%)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วนประกอบ

1,625.4 4.6 9.9 สหรัฐฯ 2,798.3 14.5 17.0

รถยนต์ อปุกรณ์และ 
ส่วนประกอบ 1,364.0 -43.2 8.3 จนี 2,374.7 12.0 14.4

ผลติภณัฑ์ยาง 946.9 10.5 5.7 ญีปุ่น่ 1,639.0 -21.6 10.0

เมด็พลาสตกิ 630.0 -15.0 3.8 ฮ่องกง 823.7 -32.3 5.0

แผงวงจรไฟฟ้า 580.3 7.3 3.5 เวยีดนาม 319.3 -15.1 5.0

สนิค้า
มลูค่า Δ สดัส่วน

ประเทศ
มลูค่า Δ สดัส่วน

(ล้าน USD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ 1,297.7 -2.5 8.8 จนี 4,042.9 0.0 27.3

เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ 1,292.4 -19.7 8.7 ญีปุ่น่ 1,805.5 -33.3 12.2

น�้ามันดิบ 1,072.4 -20.8 8.7 สหรัฐฯ 960.2 -8.1 6.5

เคมีภัณฑ์ 1,049.3 -15.3 7.1 มาเลเซยี 894.3 -10.9 6.0

แผงวงจรไฟฟ้า 884.7 4.3 6.0 ไต้หวนั 545.6 -11.0 3.7

การค้าระหว่างประเทศของไทย

ที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-43.2%) เม็ดพลาสติก (-15.0%)  
ตลาดส่งออกที่ยังขยายตัว คือ ตลาดสหรัฐฯ (+14.5%) จีน (+12.0%) ตลาดส่งออก 
ท่ีหดตวั ได้แก่ ญีปุ่น่ (-21.6%) ฮ่องกง (-32.3%) และเวยีดนาม (-15.1%) 

การน�าเข้า เดอืนมถุินายน 2563 การน�าเข้า มมีลูค่า 14,833.9 ล้านดอลลาร์สหรฐั  
หดตวัทีร้่อยละ 18.1 สนิค้าน�าเข้าท่ีหดตวั ได้แก่ เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-2.5%) 
เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบ (-19.7%) น�า้มนัดบิ (-20.8%) และเคมภีณัฑ์ (-15.3%)  
สินค้าท่ียังขยายตัว ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า (+4.3%) แหล่งน�าเข้าส�าคัญที่หดตัว ได้แก่  
ญีปุ่น่ (-33.3%) สหรัฐฯ (-8.1%) มาเลเซีย (-10.9%) และไต้หวนั (-11.0%) ในขณะทีจ่นี 
มกีารน�าเข้าทรงตวั

ดุลการค้า           
เดอืนมถินุายน 2563  ดลุการค้าเกนิดลุ มลูค่า 1,610.4 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

ดัชนีราคาสินค้าส่งออก-น�าเข้า    
ดชันีราคาส่งออก เดอืนมถุินายน 2563 เทียบกับเดอืนเดยีวกนัปีก่อน ลดลงร้อยละ  

1.5 (YoY) หดตวัน้อยลงเป็นเดอืนที ่2 ตดิต่อกนั สะท้อนถึงการหดตัวผ่านจดุต�า่สดุแล้วและ
เริ่มมีการฟื้นตัวต่อเน่ือง ปัจจัยหลักเป็นผลจากราคาน�้ามันดิบโลกทยอยปรับตัวสูงข้ึนจาก 
เดอืนก่อนหน้า ตามการปรบัลดก�าลงัการผลติ รวมถงึความต้องการใช้น�า้มนัมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้  
หลงัจากทีห่ลายประเทศเร่ิมผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ลง ส่งผลให้หมวดสนิค้าแร่และ 
เชือ้เพลงิ ลดลงร้อยละ 29.0 และหมวดสนิค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.8 ได้แก่ น�า้มนั
ส�าเร็จรูป น�า้มนัดบิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเมด็พลาสตกิ ขณะทีห่มวดสนิค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดสนิค้าเกษตรกรรม ปรับตัวสงูข้ึนร้อยละ 1.7 และ 0.6  
ตามล�าดบั ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น�า้ตาลทราย ข้าว และไก่สด แช่เยน็แช่แขง็ 
และแปรรูป ซึง่เป็นไปตามความต้องการบริโภคสนิค้าประเภทอาหารและต้นทนุราคาวตัถดิุบ
ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน รวมถึงผลของต้นทุนค่าใช้จ่ายการขนส่งสนิค้าปรับตวัสงูขึน้มาก

ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนมิถุนายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ  
2.8 (YoY) หมวดสนิค้าทีด่ชันรีาคาน�าเข้าลดลง ประกอบด้วย หมวดสนิค้าเช้ือเพลงิเป็นหลกั  
ลดลงร้อยละ 24.2 แต่ยงัหดตวัน้อยกว่าเดอืนก่อน ได้แก่ น�า้มันดบิ น�า้มนัส�าเร็จรูป และ
ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงร้อยละ 0.1  
ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ ขณะที่หมวดสินค้า 
อุปโภคบริโภค สูงข้ึนร้อยละ 1.9 ได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคร่ืองประดบั อญัมณ ีผกั ผลไม้ 
และของปรุงแต่งที่ท�าจากผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม หมวดสินค้า
วตัถุดบิและกึง่ส�าเร็จรูป สงูข้ึนร้อยละ 1.4 ได้แก่ ทองค�า อุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
และอเิลก็ทรอนกิส์ เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ และหมวดสนิค้าทนุ สูงขึน้ร้อยละ 0.9 
ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือ เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ฯ และ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

การค้าระหว่างประเทศของไทย : มิถุนายน 2563
หน่วย (Unit) : 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (Million USD)

มิ.ย. 2563
Jun 2020

ม.ค. – มิ.ย. 2563
Jan-Jun 2020

มูลค่าการส่งออก
(Export value)

16,444.3
-23.2 %

114,343.0
-7.1 %

มูลค่าการน�าเข้า
(Import value)

14,833.9
-18.1 %

103,642.0
-12.6 %

ดุลการค้า (Trade Balance) +1,610.4 +10,701.0

การส่งออก 
สรุปภาพรวมการส่งออกไทยในเดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่า 16,444.3 

ล้านดอลลาร์สหรฐั หดตัวร้อยละ 23.2 ขณะทีก่ารส่งออกคร่ึงปีแรก (มกราคม–
มถินุายน) ของไทยหดตวัร้อยละ 7.1 การส่งออกไปตลาดส�าคญัส่วนใหญ่ปรบัตวั 
ลดลง สอดคล้องกบัแนวโน้มการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก อนัเน่ืองมาจากผลกระทบ 
ของการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทีส่่งผลให้อปุสงค์จากประเทศคูค้่าลดลง  
อย่างไรกต็าม การส่งออกไปตลาดจนีขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่ 3 ตามแนวโน้ม 
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในประเทศ หลงัสามารถควบคมุสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ 
เช่นเดียวกบัตลาดสหรฐัฯ ทีก่ลบัมาขยายตวัตามการเร่งเปิดเศรษฐกิจ นอกจากนีย้งัมี
ทวปียโุรป (ไอร์แลนด์ โปแลนด์ เดนมาร์ก) และตะวนัออกกลาง (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์)

การส่งออกสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรของไทย โดยเฉพาะสนิค้า
อาหารรักษาอตัราการขยายตัวได้ด ี เป็นทีต้่องการของตลาดโลกในช่วงการแพร่ระบาด 
ของไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่คล่ีคลายในหลายประเทศ เนื่องจากสินค้าไทย 
เป็นสนิค้ามคุีณภาพ มมีาตรฐาน และปลอดภยั โดยสนิค้าทีม่อัีตราการขยายตวัดี 
อย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู ไก่สดแช่เยน็ แช่แขง็ และแปรรูป  
สิง่ปรงุรสอาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์ อาหารสตัว์เลีย้ง ผกัและผลไม้สดแช่แขง็ 
กระป๋องและแปรรูป อย่างไรกด็ ีสินค้าท่ียงัหดตัว ได้แก่ น�า้ตาลทราย และผลิตภัณฑ์
มนัส�าปะหลัง โดยมสีาเหตมุาจากปัญหาด้านอปุทานทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภยัแล้ง 
และโรคใบด่างมันส�าปะหลงั ท�าให้ไทยมีปรมิาณการส่งออกลดลง 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวดียังคงเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ 
การท�างานทีบ้่าน (Work-From-Home) และเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ฯ เฟอร์นเิจอร์และชิน้ส่วน เตาอบไมโครเวฟ ตูเ้ย็น ตู้แช่แข็งและ
ส่วนประกอบ เครือ่งซกัผ้าและส่วนประกอบ อปุกรณ์กึง่ตัวน�า ทรานซสิเตอร์ และ 
ไดโอด (โซลาร์เซลล์) และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อและ 
ลดการแพร่ระบาด เช่น เครือ่งมอืแพทย์และอปุกรณ์ และถงุมอืยาง ท่ีขยายตวัอยูใ่นระดบัสงู 
อย่างไรกด็ ีการส่งออกสนิค้าอตุสาหกรรมหลกัยงัคงหดตวัตามภาวะเศรษฐกจิของ 
ประเทศคู่ค้าในหลายประเทศ ซึ่งมีก�าลังซื้อลดลง ได้แก่ รถยนต์ อัญมณีและ 
เครือ่งประดบั (ไม่รวมทองค�า) ทีม่กีารหดตัวต่อเนือ่ง เนือ่งจากผู้บรโิภคในต่างประเทศ 
ยงัคงมุง่เน้นการบรโิภคสนิค้าจ�าเป็นมากกว่าสินค้าฟุม่เฟือยทีม่รีาคาสูง ในขณะเดยีวกนั 
การส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูปยังคงหดตัวตามความต้องการใช้น�้ามันที่ยังฟื้นตัวได้ 
อย่างจ�ากดั และราคาน�า้มนัทีย่งัทรงตัวต�า่กว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ 
การส่งออกสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัน�า้มนั ได้แก่ เมด็พลาสตกิ ยงัคงหดตวัตามทศิทาง
น�า้มันและภาวะเศรษฐกจิโลก 

แนวโน้มและมาตรการส่งเสริมการส่งออกปี 2563
การส่งออกของไทยในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 ยงัคงมคีวามท้าทาย โดยม ี

ปัจจยักดดนัการส่งออก ได้แก่ การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลต่อ
ก�าลังซ้ือที่ลดลงของประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหลายประเทศในเอเชียจะเริ่ม 
ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดแล้วก็ตาม แต่ยังมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการล็อกดาวน์ 
จากการแพร่ระบาดรอบสอง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐฯ-จีน และ 
จีน-อินเดีย สร้างความไม่แน่นอนต่อนโยบายการค้าและเศรษฐกิจโลก และ 
การแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลต่อขดีความสามารถทางการแข่งขนัด้านราคา

ในขณะที่ปัจจัยสนับสนุนการส่งออก ได้แก่ การขนส่งสินค้าที่คล่องตัวขึ้น  
โดยเฉพาะการค้ากบัประเทศเพือ่นบ้าน โดยไทยและประเทศเพือ่นบ้านต่างเริม่ผ่อนคลาย
เปิดจุดผ่านแดนส�าคัญ ๆ  ให้สามารถท�าการขนส่งสินค้าได้หลายช่องทางมากขึ้น 
ซ่ึงขณะน้ีการขนส่งสินค้าชายแดนผ่านจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทยกับประเทศ 
เพือ่นบ้านกลบัมาด�าเนนิการได้เกอืบทัง้หมดแล้ว และ มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 
ที่ภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยกระตุ้นให้การใช้จ่ายของประชาชนฟื้นตัว  
ทัง้นี ้ คาดว่าการส่งออกไปจนีจะยงัคงสามารถขยายตวัได้ตามแนวโน้มการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิในประเทศ และการควบคมุการแพร่ระบาดได้ด ี ในขณะเดยีวกนั 
ตลาดสหรัฐฯ กลับมาขยายตวัตามการเร่งเปิดเศรษฐกจิ

ส�าหรบัการส่งเสรมิการส่งออกในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ (นายจริุนทร์ ลกัษณวิศษิฏ์) ได้ส่ังการให้เร่ง
ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ี (SMEs) โดยกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
มโีครงการส่งเสรมิและเพ่ิมศกัยภาพของผู้ประกอบการ SMEs (SMEs PRO-ACTIVE 
PROGRAM) เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ  
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจ 
ในต่างประเทศ ซ่ึงโครงการฯ ยังเปิดรบัสมคัรผูเ้ข้าร่วมโครงการจนถงึเดอืนเมษายน 
2564 คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือและสร้างความเข้มแขง็ในด้านการส่งออกให้กบั 
ผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ได้อกีทางหนึง่ นอกเหนอืจากมาตรการส่งเสรมิปกตขิองกระทรวงพาณชิย์

สนิค้าส่งออกทียั่งขยายตวั ได้แก่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 
(+4.6%) ผลติภณัฑ์ยาง (+10.5%) และแผงวงจรไฟฟ้า (+7.3%) สินค้าส่งออก 

ดัชนีราคา
การเปลี่ยนแปลง (%MoM) การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 มิ.ย. 63 ดชัน ีมิ.ย. 63

ส่งออก -0.6 0.0 0.7 -1.5 99.6

น�าเข้า -2.6 +2.1 2.0 -2.8 90.5

ดัชนรีาคาส่งออก-น�าเข้า

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า 5 อนัดับแรก เดือน มิ.ย. 63

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 63
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ราคาทองค�า 
ราคาทองค�าท�าสถติใิหม่สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ราคาทองค�าในประเทศ

เดือนกรกฎาคม เฉลี่ยอยู่ที่ 27,245.65 บาท ขยายตัวร้อยละ 6.80 เมื่อ 
เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า ขณะทีร่าคาทองค�าในตลาดโลก เฉลีย่อยูท่ี ่1,843.31 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.41 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
ปัจจัยหลักมาจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
หลายประเทศยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ปัญหาความขัดแย้งทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐ-จีน ที่ส่งสัญญาณตึงเครียดรอบใหม่ ดอกเบี้ยทั่วโลก
อยู่ในระดับต�่า บั่นทอนเศรษฐกิจโลกที่ต้องใช้เวลายาวนานในการฟื้นตัว  
คาดการณ์ว่าราคาทองค�าในตลาดโลกในไตรมาสสามของปี 2563 จะปรับตวั
อยู่ที่ 1,780 - 1,990 เหรียญสหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์  

ราคาน�้ามัน
ราคาน�้ามันดิบเดือนกรกฎาคม 2563 ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน�้ามันดิบ 

WTI เฉลี่ยอยู่ที่ 40.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงขึ้นร้อยละ 6.40 จาก
เดือนก่อนหน้า แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 28.96  
โดยราคาน�้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ 
ภาคการผลติและบรกิาร เร่ิมด�าเนนิการได้ต่อเนือ่งจากเดอืนทีผ่่านมา ประกอบกบั
การลดก�าลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตร ส่งผลให้ปริมาณ
น�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ และทั่วโลกปรับลดลง จากการรายงานปริมาณ 
น�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ของส�านักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) 
ที่ปรับลดลง 10.6 ล้านบาร์เรล ซึ่งลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า
จะลดลงเพียง 1.2 ล้านบาร์เรล ส�าหรับราคาน�้ามันแก๊สโซฮอลล์ในเดือนนี ้
อยูท่ี่ 20.14 บาท/ลติร สงูข้ึนร้อยละ 1.51 จากเดือนก่อนหน้า ราคาน�า้มนัดเีซล 
อยู่ที่ 22.32 บาท/ลิตร สูงขึ้นร้อยละ 3.09 จากเดือนก่อนหน้า 

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงนิบาทเดอืนกรกฎาคม 2563 เฉลีย่อยูท่ี ่ 31.42 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ 

เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อ่อนค่าลงร้อยละ 2.03 เม่ือเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า อ่อนค่าลงร้อยละ 0.84 โดยสาเหตุการอ่อนค่าของเงินบาท 
ในเดือนนี้ มาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่  
ความผันผวนทางการเมืองและความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดไวรัส 
COVID-19 ระลอกสองในประเทศ รวมถึงความกงัวลต่อจ�านวนผู้ติดเชือ้ไวรัส  
COVID-19 ที่ยังมีจ�านวนสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และความไม่แน่นอนของ 
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน ท�าให้นักลงทุนซ้ือเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

ข้าว 
ราคาขายส่งเฉลีย่ข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 (ใหม่) 

เดือนกรกฎาคม 2563 ปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายน 2563 จากราคา 
1,490.71 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,385.00 บาท/100 กิโลกรัม และจาก 
3,207.86 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 3,015.00 บาท/100 กิโลกรัม ตามล�าดับ  
ราคาข้าวปรับตัวลดลงเป็นผลจากการท่ีประเทศคู่แข่งกลับมาส่งออกได้ 
ตามปกติหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย และ 
ราคาข้าวของคู่แข่งที่ต�่ากว่า ส่งผลกระทบต่อความต้องการข้าวไทย

ยางพารา
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และราคายางแท่ง STR 20 (ราคาเฉล่ีย  

ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือสงขลา) เดือนกรกฎาคม 2563 เฉล่ียอยู่ที่
กโิลกรัมละ 48.07 บาท และ 39.96 บาท ตามล�าดบั ราคายางปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
จากเดอืนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 2.32 และ 2.07 ตามล�าดบั ราคายางปรับตวั 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์ยางพารา 
ที่มีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณยางเข้าสู่ตลาดลดลงเนื่องจากมีฝนตก 
ในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกยางพาราหลายพื้นที่
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Commodities  &  FX

ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดือน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดือน

ราคาสินค้ารายเดอืน 

Commodities  &  FX

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปลีย่น และราคาสินค้าเกษตร
กรกฎาคม 2563

เดอืน
สนิค้า ม.ิย. 63 ก.ค. 63 %Δ(MOM) ก.ค. 62 ก.ค. 63 %Δ(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       
ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,490.71 1,385.00 -7.09    1,131.00 1,385.00 22.46
ข้าวหอมมะล ิ100% ชัน้ 2 3,207.86 3,015.00 -6.01    3,233.00 3,015.00 -6.74
ยางพารา : (Baht/Kg)       
แผ่นรมควนั ชัน้ 3 (f.o.b) 46.98 48.07 2.32         56.02 48.07 -14.19
ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 39.15 39.96 2.07         46.29 39.96 -13.67
ทองค�า       
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,732.22 1,843.31 6.41    1,412.98 1,843.31 30.46
ไทย (THB/Baht) 25,511.36 27,245.65 6.80  20,514.29 27,245.65 32.81
น�า้มนัดบิ : (USD/BBL)       
WTI 38.30 40.75 6.40        57.36 40.75 -28.96
อตัราแลกเปลีย่น       
THB/USD 31.16 31.42 0.84        30.79 31.42 2.03
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จีนมุ่งม่ันผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองท่า “ดาราสาคร” เป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดของกัมพูชา 
และวาดฝันสู่ท่าเรือใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน ความเคล่ือนไหวดังกล่าวจะเป็นคู่แข่งท่ีส�าคัญของไทย 
ในอนาคตหรือไม่ เป็นส่ิงท่ีนักวิชาการหลายฝ่ายต้ังข้อสงสัย

โครงการดาราสาคร (Dara Sakor) ต้ังอยู่ในจังหวัดเกาะกงบนเส้นทางเลียบชายฝ่ังทะเลของ
กัมพูชาระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชาและสีหนุวิลล์ (เมืองท่าหลักด้ังเดิมของกัมพูชา) โดยห่างจาก
ชายแดนไทยและสีหนุวิลล์ประมาณ 150 กม. ท้ังน้ี รัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงการพัฒนากับ 
Union Development Group (UDG) ของจีน เม่ือปี 2551 เพ่ือสร้างโครงการเขตทดลองการพัฒนา 
แบบบูรณาการระหว่างจีนกับกัมพูชา (Cambodia – China Comprehensive Investment  
and Development Pilot Zone) (Cr. สคต. พนมเปญ)

โครงการน้ีจีนได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาเป็นเวลา 99 ปี บนพ้ืนท่ี 270,000 ไร่ มีแนว
ชายฝ่ังทะเลคิดเป็นร้อยละ 20 ของแนวชายฝ่ังทะเลท้ังหมดของกัมพูชา โดยมีแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี
ในระยะยาว 25-30 ปี หากแล้วเสร็จภายในโครงการจะประกอบด้วย สาธารณูปโภคครบครัน 
ท้ังโครงข่ายถนน สนามบินนาชาติขนาดใหญ่ท่ีรองรับเคร่ืองบินขนาด A380 ท่าเรือน�า้ลึกส�าหรับ 
จอดเรือส�าราญ โรงแรม โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ และคาสิโน โดยมุ่งให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์
และการขนส่งหลายมิติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกโครงการท่ีน่าสนใจ คือ โครงการ
เมืองคู่แฝด Intelligent Industrial Park และ Commercial Area และ Future District 

ล่าสุด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2563 ท้ังสองฝ่ายได้เตรียมลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีกัมพูชา-จีน  
(Cambodia-China FTA) เพ่ือขยายการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการระหว่างกัน ซ่ึงจะเป็น 
แรงขับเคล่ือนดาราสาครให้เติบโตเร็วข้ึน โดยประโยชน์ท่ีท้ังสองฝ่ายจะได้รับ เช่น

1. Hot spot การท่องเท่ียว โครงการ Dara Sakor เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีเปรียบเสมือนฮ่องกงแห่งท่ี 2 โดย UDG ได้วางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวให้ Dara Sakor  
เป็น 1) ศูนย์กลางการท่องเท่ียว 2) ศูนย์ Medical Centre รองรับกลุ่มคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะ 
นักท่องเท่ียวกลุ่มเศรษฐีจีน 3) แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 4) ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ท่ีสามารถ 
รองรับนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก  

2.  ด้านความม่ันคง แม้ว่าโครงการ Dara Sakor จะเน้นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวชายทะเล 
ขนาดใหญ่แห่งแรกของกัมพูชา แต่หลายหน่วยงานกลับมองว่าจ�านวนประมาณการผู้อาศัยในโครงการ
และนักท่องเท่ียวมีไม่มากพอเม่ือเทียบกับขนาดโครงการ ขณะท่ีสนามบินและท่าเรือภายใต้โครงการ 
มีวาระซ่อนเร้นในการเป็นฐานทัพแห่งใหม่ของจีน ซ่ึงหากมองในมุมของความม่ันคงและทางการทหารแล้ว 
เป็นเร่ืองท่ียังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด  

อาทิเช่น ผ้าผืน ยางแผ่น และหนังสัตว์ ส่วนอาหารเพ่ือการท่องเท่ียว 
ท่ีต้องการอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารยังขาดแคลน
ในกัมพูชา ขณะท่ีเมืองคู่แฝดของดาราสาคร มีความเป็นได้สูงท่ี 
หัวเหว่ยจะใช้เมืองน้ีเป็นฐานเจาะตลาดอาเซียนซ่ึงก็จะเป็นโอกาสของ  
Supply Chain ไทยเช่นกัน

• เช่ือมโยงท่องเท่ียวไทย-กัมพูชา การท่ี UDG มีแผนให้ Dara 
Sakor เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวจาก 
ท่ัวทุกมุมโลกน้ัน ท�าให้จังหวัดเกาะกงท่ีมีชายแดนติดกับไทยและ 
เป็นท่ีต้ังของดาราสาคร สามารถเดินทางจากกรุงเทพถึงชายแดนเพียง 
6 ช่ัวโมงเท่าน้ัน ซ่ึงถือเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยท่ีจะเข้ามาลงทุน
ขยายกิจการท้ังธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจทัวร์
และการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ เป็นต้น  

• บูมการท่องเท่ียวทางทะเล ผู้ประกอบการไทยในจังหวัดใกล้เคียง 
เช่น ตราด ระยอง และจันทบุรี อาจจะใช้โอกาสน้ีในการเข้ามาร่วมทุน 
กับนักลงทุนท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียว 
ร่วมกันให้เป็นในรูปแบบของ Two/Three Countries One Destination 
เพ่ือเช่ือมสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลและวัฒนธรรมของไทย  
กัมพูชาและอาจรวมไปถึงประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางทะเลในฝ่ังตะวันออกของไทย 
ได้ในอนาคต 

• บทเรียนจากศรีลังกา การพ่ึงพาจีนมากเกินไปอาจก่อให้เกิด
ปัญหายุ่งยากตามมา ดังเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนกับประเทศศรีลังกาท่ีก�าลัง
ต้องการยกเลิกสัญญาท่ีรัฐบาลชุดก่อนท�าร่วมกับจีนในการเช่าท่าเรือ
แฮมบันโตตาทางใต้ของประเทศเป็นเวลา 99 ปี ด้วยเหตุผลเพ่ือต้องการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ

• FTA จีน-กัมพูชามีความไม่สมดุลในหลายด้าน โดยจะเห็นได้ว่า 
สินค้าหลักของกัมพูชาเป็นสินค้าเกษตรพ้ืนฐาน ขณะท่ีจีนมีความเข้มแข็ง
ท้ังด้านสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรแปรรูป “ดาราสาคร”  
น่าจะเป็นประโยชน์กับจีนมากกว่ากัมพูชา เน่ืองจากความพร้อมใน 
การรับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยียังมีจ�ากัด อีกท้ังอุตสาหกรรมก็ยังเป็น 
ข้ันพ้ืนฐาน เช่น เส้ือผ้า และรองเท้า ขณะท่ีทักษะแรงงานและแรงงาน
ท่ีมีความเช่ียวชาญสูงมีจ�ากัด การเข้าไปลงทุนของต่างชาติส่วนใหญ่ 
จะเป็นจีน อย่างไรก็ตาม FTA น้ีน่าสนใจส�าหรับผู้ประกอบการไทย 
ท่ีจะเข้าไปลงทุนในกัมพูชาเพ่ือใช้กัมพูชาเป็นประตูสู่ตลาดจีน 

• ไทยจะเป็นจุดเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานท่ีส�าคัญในภูมิภาค  
การท่ีสหรัฐฯ ก�าลังผลักดันอินเดียเป็นโรงงานของโลกแห่งใหม่แทนท่ีจีน 
การเคล่ือนย้ายการลงทุนของจีนสู่อาเซียนโดยเฉพาะจีน รวมท้ัง 
การย้ายฐานการลงทุนของญ่ีปุ่นจากจีนมาอาเซียนจะเป็นโอกาสดี 
ส�าหรับไทยในการเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค

• การพัฒนาเมืองใหม่ขนาดใหญ่ต้องการ supply ปัจจัย 
หลายอย่าง จะเป็นโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยหลายด้าน เช่น 
การก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์/ของตกแต่งบ้าน ยานยนต์  
โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ เน่ืองจากกัมพูชายังขาดแคลนส่ิงเหล่าน้ี

ภาพประกอบ : www.mcc.sg, https://construction-property.com

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
• โครงการ Dara Sakor เป็นคู่แข่งหรือพันธมิตร โครงการน้ีอาจถือได้ว่าเป็นคู่แข่งในการพัฒนา 

พ้ืนท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย แต่หากมองในอีกแง่หน่ึงจะเป็น 
การพัฒนาร่วมกัน ใช้ประโยชน์และจุดเด่นท่ีแต่ละโครงการมีอยู่เพ่ือดึงดูดให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาค
ร่วมกัน ซ่ึงน่าจะเป็นโอกาสท่ีดีและถือเป็น win-win situation ต่อท้ังสองฝ่ายได้ ส�าหรับผู้ประกอบการ
ไทยโดยเฉพาะในภาคการก่อสร้าง ธุรกิจท่องเท่ียว การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร โรงแรมและ 
รีสอร์ท ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ท่ีต้องการจะขยายธุรกิจเข้าไปในโครงการ  
Dara Sakor เช่ือมต่อไปยังเขตอุตสาหกรรมในไซ่ง่อนของเวียดนามเพ่ือเช่ือมต่อระบบ Supply Chain 
เข้าด้วยกัน ถือว่าเป็นโอกาสมากกว่าการเป็นคู่แข่ง และอาจจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของกัมพูชาและประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมากในอนาคต 

• โอกาสของ Supply Chain ไทย แม้ว่ากัมพูชาจะมีความพร้อมในด้านแรงงานราคาถูก  
แต่ห่วงโซ่อุปทานก็ยังมีน้อย ท�าให้ต้องน�าเข้าวัตถุดิบและก่ึงวัตถุดิบจากต่างประเทศรวมท้ังไทย  

ดาราสาคร : คู่แข่งหรือพนัธมิตร


