ยุทธศาสตร์ แผนแม่ บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564
1. วิสัยทัศน์
“ เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมัน่ คง เป็ นธรรม ยัง่ ยืน และมีภูมิคุม้ กันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูด่ ีมีสุขของคนทั้งประเทศ”

2. เป้ าหมายหลัก
1. ประชาชนมีความอยูด่ ีมีสุข (Wellbeing)
2. ผูป้ ระกอบการมีความสามารถในการแข่งขันสู งและมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เศรษฐกิจการค้ามีความก้าวหน้าบนพื้นฐานของความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม
4. ประเทศยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางเข้าสู่ ประเทศที่มีศกั ยภาพสู ง (High Performance Country)

3. พันธกิจ
1. การเสริ มสร้างขีดความสามารถให้ผปู ้ ระกอบการและวิสาหกิจ บนฐานขององค์ความรู ้
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยคานึงถึงมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อมและด้านสังคม
2. การสร้างความเชื่ อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
และเป็ นฐานไปสู่ เวทีโลก
3. การยกระดับประเทศเข้าสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า โดยการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
การเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่ วมกับสังคม
4. การสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้อต่อการประกอบธุ รกิจได้อย่างเป็ นธรรม
5. การส่ งเสริ มและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้เป็ นปั จจัยเกื้อหนุ นในการลดต้นทุน
เพิ่มคุณภาพ และสร้างสรรค์มูลค่าให้กบั ผูป้ ระกอบการ

4. ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

การสร้างขีดความสามารถให้ผปู ้ ระกอบการและวิสาหกิจ (Smart Enterprise) สู่ การเป็ นTrading Nation
การใช้อาเซี ยนเป็ นฐานไปสู่ เวทีโลก (ASEAN One)
การยกระดับประเทศเข้าสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation Economy)
การสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้อต่อการแข่งขันและเป็ นธรรม (Pro Competitive Environment)
การส่ งเสริ มและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า (New Trade Infrastructure)
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1: การสร้ างขีดความสามารถให้ ผ้ ปู ระกอบการและวิสาหกิจ (Smart Enterprise)
สู่ การเป็ น Trading Nation
“เพื่ อสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันให้ ผ้ ูประกอบการและวิสาหกิ จ โดยเน้ นการสร้ าง
และการต่ อยอดนวัตกรรมและการเชื่ อมโยงกับภูมิภาคอาเซี ยนมุ่งสู่การเป็ น Trading Nation”
แกนหลัก ของการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และการค้า ของประเทศคื อ ภาคเอกชน การมุ่ ง สู่ สั ง คม
ผูป้ ระกอบการ ภาครัฐจาเป็ นต้องส่ งเสริ มการสร้างจิตสานึ กในการเป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship)
ให้ ก ับ บุ ค ลากรในประเทศทั้ง นั ก ศึ ก ษาและประชาชนโดยทั่ว ไปให้ มี ค วามต้อ งการประกอบธุ ร กิ จ
นอกจากนั้นในส่ วนของภาคธุ รกิจที่ประกอบกิจการอยูแ่ ล้ว กระทรวงพาณิ ชย์จะต้องมีบทบาทสาคัญในการ
สร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันในทุ กมิติให้กบั ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิ จ โดยเฉพาะการยกระดับ
ศักยภาพให้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs นับตั้งแต่
บ่มเพาะผูเ้ ริ่ มต้นประกอบกิจกรรม เพิ่มช่องทางการประกอบธุ ริจ (Mode of Entry) เช่น franchising การร่ วม
ทุน (ventures) การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และการเติ มเต็ม ศักยภาพให้กบั ธุ รกิ จที่ มี ความพร้ อมผ่านการ
ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการให้เชื่ อมต่อกับห่ วงโซ่ คุณค่าโลกและภูมิภาค (Global/Regional Values Chain) และ
ส่ งเสริ มภาคธุ รกิจให้สามารถได้ประโยชน์สูงสุ ดจากการเชื่ อมโยงที่แน่นแฟ้ นขึ้นกับอาเซี ยนและเอเชี ยที่มี
แนวโน้มเติบโตในทศวรรษหน้า โดยมุ่งการพัฒนาประเทศสู่ การเป็ น Trading Nation
กลยุทธ์ ทสี่ าคัญมีดังนี้
1.1 การสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันให้ กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจอย่ างครบวงจรทั้งใน
ด้ านการผลิตและการค้ า ตั้งแต่การวางแผน เริ่ มกิจการ การเข้าถึงเงินทุน การบริ หารกิจการ การขยายกิจการ
การตลาด การส่ งออกและการสร้ างตราสิ นค้า โดยกระทรวงพาณิ ชย์ควรบูรณาการงานผ่านคลิ นิกการค้า
(Trade Clinic) ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค เพื่อเป็ นทั้งศูนย์บริ การครบวงจร (One Stop Service) ในการ

3
ให้คาปรึ กษา รับเรื่ องร้องเรี ยนด้านการค้า และการแก้ไขปั ญหาด้านการค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการ โดยเป็ นจุด
ให้คาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น (Business Coaching) เช่นเดียวกับบทบาทของแพทย์ทวั่ ไป และส่ งต่อ
ให้กบั หน่ วยงานที่เชี่ ยวชาญต่อไปทั้งภายในกระทรวงและเชื่ อมโยงกับกระทรวงอื่นและองค์กรภาคเอกชน
เช่นเดียวกับบทบาทของแพทย์เฉพาะทาง
1.2 การเสริ มสร้ างการรวมกลุ่มทางธุรกิจเพื่อให้ เกิดความแข็งแกร่ งมากขึน้ และเพิ่มศักยภาพให้ กับ
สมาคมทางธุรกิจต่ างๆ โดยเฉพาะในภาคบริ การ โดยสนับสนุ นการเชื่ อมโยงระหว่างธุ รกิจในห่ วงโซ่ คุณค่า
ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มให้เป็ นสมาคมการค้า ส่ งเสริ มการจัดทาแผนแม่บทรายสาขาโดยเฉพาะในภาคบริ การ
โดยร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั และหน่วยงานภาครัฐ
1.3 การส่ งเสริมการสร้ าง ปรั บใช้ และต่ อยอดนวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ และการใช้ ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาเพือ่ เพิม่ มูลค่ าให้ กบั สิ นค้ าและบริ การของผู้ประกอบการ โดยกระทรวงพาณิ ชย์ควร
พัฒนาฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ด้านทรัพย์สินทางปั ญญาของโลกและนาเสนอบท
วิเคราะห์ที่เป็ นประโยชน์ในการต่อยอดนวัตกรรม เช่น การชี้ ให้เห็นถึ งทิศทางแนวโน้มของนวัตกรรมผ่าน
แผนที่สิทธิบตั ร (Patent Map) หรื อแนวโน้มสาขาที่มีการจดทะเบียนคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาสู ง
1.4 การเสริมสร้ างความพร้ อมให้ กับผู้ประกอบการในการเข้ าสู่ บริ บทการเปิ ดเสรี ทางการค้ า บริ การ
และการลงทุ น โดยการสร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความตกลงทางการค้า ฉบับ ต่ า งๆ โอกาสและ
ประโยชน์หรื อผลกระทบที่ได้รับจากความตกลง ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า
ทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุ นการอานวยความสะดวกในการขอใช้สิทธิ ประโยชน์และเจรจาเพื่อ
ผ่อนปรนความเข้มงวดของกฎว่าด้วยแหล่ งกาเนิ ดสิ นค้า พร้ อมทั้งให้ความช่ วยเหลื อและเยียวยาสาหรั บ
ผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ทางการค้าในกรอบต่างๆ โดยให้ความช่ วยเหลื อในการ
ปรับเปลี่ยนธุ รกิจไปสู่ กิจการที่มีแนวโน้มเติบโตตามพลวัตโลก
1.5 กระทรวงพาณิชย์ ควรขยายบทบาทการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ ความสาคัญการค้ าบริ การทั้ง
การค้าบริ การภายในประเทศและในอาเซี ยนโดยเฉพาะในสาขาบริ การที่ผลประโยชน์ตกอยู่กบั คนไทยเป็ น
หลักและเป็ นสาขาบริ การที่ยงั ไม่ได้อยูใ่ นความรับผิดชอบของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานอื่นโดยตรง
1.6 การส่ งเสริ มผู้ประกอบการที่มีความพร้ อมในการเชื่ อมต่ อกับห่ วงโซ่ มูลค่ าของภูมิภาคหรื อของ
โลก (Global/Regional Value Chain) ตลอดจนส่ งเสริ มและสนับสนุนผูป้ ระกอบการไทยที่มีความพร้อมให้
เป็ นผูเ้ ล่นในระดับภูมิภาคและส่ งเสริ มการสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายนักธุ รกิจไทยในภูมิภาค
1.7 การส่ งเสริมธุรกิจโดยใช้ แนวคิดการสร้ างมูลค่ าร่ วม หรื อ “Creating Shared Value” (CSV) ซึ่ ง
เน้นการสร้างมูลค่าร่ วม (Joint Value Creation) ระหว่างผูป้ ระกอบการและสังคมโดยนาโจทย์หรื อความ
ต้องการทางสังคมมาสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิ จ ตลอดจนส่ งเสริ มและสนับสนุ นผูป้ ระกอบการทางสังคม
(Social Enterprise) และนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) รู ปแบบใหม่ๆ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2: การใช้ อาเซียนเป็ นฐานไปสู่ เวทีโลก (ASEAN One)
“เพื่ อใช้ ประโยชน์ จากความได้ เปรี ยบเชิ งที่ ตั้งทางยุทธศาสตร์ ในภูมิภาคของไทยสู่ การ
เป็ นศูนย์ กลางการค้ าการลงทุนในอาเซี ยนและใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรและตลาดของ
อาเซี ยนเป็ นฐานสู่เวทีโลก”
ประเทศกลุ่มพัฒนาแล้ว เช่น กลุ่ม G3 ยังคงเป็ นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจและการค้ากาลังปรับตาแหน่งจากตะวันตกสู่ ตะวันออกมากขึ้น ในทศวรรษ
หน้า ภูมิภาคเอเชี ยจะทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้นนาโดยประเทศจีนและอินเดี ย โดยปั จจุ บนั ประเทศไทยและ
อาเซี ยนมีความสัมพันธ์กบั ภูมิภาคเอเชี ยผ่านความตกลงทางการค้าหลายฉบับ ในการใช้ประโยชน์จากตลาด
ของอาเซี ยน ทั้งภาครัฐและผูป้ ระกอบการจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) ในการมองว่าตลาดอาเซี ยน
ทั้งหมดคือตลาดภายในของประเทศไทย (Domestic Market) เพื่อขยายมุมมองให้กบั ผูป้ ระกอบการว่าขนาด
ตลาดไม่จาเป็ นต้องจากัดอยูเ่ ฉพาะประเทศไทยโดยใช้ประโยชน์จากอาเซี ยนที่มีประชากรเกือบ 600 ล้านคน มี
มูลค่าการค้าระหว่างกันสู งกว่าไทย 6 เท่าและมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวถึง 65 ล้านคน ประเทศไทยจะต้อง
มีบทบาทนาในอาเซี ยนในการเชื่ อมโยงการค้าและการลงทุนที่แน่ นแฟ้ นมากขึ้น (Deep Integration) กับเอเชี ย
ผูป้ ระกอบการไทยที่มีความพร้อมจะต้องก้าวออกไปมีบทบาทในการทาธุ รกิจในอาเซี ยนและเอเชี ยมากขึ้นทั้ง
ผ่านการค้าชายแดน การส่ งออกและการเข้าไปลงทุน (Internationalization) และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ของอาเซี ยน ตลอดจนการรับการลงทุน (Internalization) อย่างบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากพื้นที่ มี
ศักยภาพที่ กาลังเติ บโต นอกจากนั้น ในทศวรรษหน้า มี แนวโน้มการเติ บโตของตลาดใหม่ที่ มีศ กั ยภาพใน
ภูมิภาคอื่นๆ เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรปกลางและตะวันออก และแอฟริ กาใต้ ซึ่ งเป็ นกลุ่มภูมิภาคที่มีอตั ราการ
เติ บโตสู งสุ ดในทศวรรษที่ แล้วรองจากเอเชี ย ประเทศไทยจะต้องศึ กษาถึ งโอกาสในภู มิภาคเหล่ านี้ และใช้
ประโยชน์จากการเข้าไปเป็ นผูเ้ ล่นก่อนในภูมิภาคดังกล่าว
กลยุทธ์ ทสี่ าคัญมีดังนี้
2.1 การสร้ างความตระหนัก และยกระดับความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องของทุกภาคส่ วนถึงนัยทั้งในมิติ
ของโอกาสและความท้ าทายของกรอบความร่ วมมื อ ASEAN โดยค านึ งอยู่ เสมอว่ า อาเซี ยนคื อตลาด
ภายในประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ควรจัดตั้งกลุ่มงานที่ดูแลงานด้านอาเซี ยนเป็ นการเฉพาะภายใต้แต่ละองค์กร
(หรื อตั้งหน่ วยงานหนึ่ งเป็ นเจ้าภาพ เช่ น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) และตั้งคณะทางานร่ วมระหว่าง
องค์กรที่บูรณาการข้อมูลสารสนเทศในเชิงลึกของ ASEAN และทิศทางการขับเคลื่อนเชิ งนโยบายร่ วมกัน
2.2 การรั กษาผลประโยชน์ ของไทยในอาเซี ยน โดยติดตามและผลักดันการปฏิ บตั ิตามพันธกรณี ของ
สมาชิกอาเซี ยนและประเทศคู่ภาคี โดยกระทรวงพาณิ ชย์ควรมีบทบาทเชิ งรุ กทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ในการสร้ างกฎระเบียบการค้าโลกที่มีความเป็ นธรรม สนับสนุ นการแสดงบทบาทเชิ งรุ กของอาเซี ยนเพื่อเพิ่ม
อานาจต่ อรองของกลุ่ มประเทศอาเซี ยนในเวที ระหว่างประเทศ/ถ่ วงดุ ลการรวมกลุ่ มในระดับภู มิ ภาคอื่ นๆ
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ตลอดจนให้ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิตามพันธกรณี เพื่อสร้ างความน่าเชื่ อถื อของไทยในเวทีอาเซี ยน และเพื่อ
ให้ผลการสร้างเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคภายใต้กรอบอาเซี ยนมีผลเป็ นรู ปธรรมตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2.3 การมีบทบาทนาในการเชื่ อมโยงการค้ า การลงทุนและความร่ วมมือที่แน่ นแฟ้นขึน้ กับเอเชี ยโดยใช้
อาเซี ยนเป็ นฐานในการต่ อยอดความตกลงทางการค้ าที่มีอยู่ เช่ น ASEAN+3, ASEAN+6 เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการสร้ างความเป็ นหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จในเอเชี ยและผลักดันให้เกิ ดการบู รณาการการค้าและ
โครงสร้างพื้นฐานทางการค้าในภูมิภาคอย่างแท้จริ ง กระทรวงพาณิ ชย์ควรกระชับและเพิ่มการประสานงาน
ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่ งเสริ มการส่ งออก ในการขยายผล
การเจรจา การกระตุน้ การใช้สิทธิประโยชน์ การปกป้ องและการรองรับผลกระทบจากการเจรจา นอกจากนั้น
ควรเพิ่มการประสานงานระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับกรมที่รับผิดชอบด้านภายในประเทศ
เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการภายในประเทศให้สอดคล้องกับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเจรจาการค้า
2.4 การส่ งเสริ มและขยายโอกาสจากการค้ าชายแดน โดยใช้ขอ้ ได้เปรี ยบจากการเป็ นศูนย์กลางพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ผ่านการเสริ มบทบาทพาณิ ชย์จงั หวัด ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้
ทรัพยากรในภูมิภาคอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน กระทรวงพาณิ ชย์ควรให้ความสาคัญกับ
การอานวยความสะดวกทางการค้าและส่ งเสริ มการส่ งออกสิ นค้าและบริ การภายในภูมิภาคอาเซี ยน พัฒนา
แนวทางการอานวยความสะดวกและการให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ระกอบการในเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์และข้อจากัดภายใต้
กรอบความตกลงด้านการค้าการลงทุนต่างๆ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงฯ
ที่มีอยูไ่ ด้อย่างเต็มที่
2.5 การเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศยังคงต้ องดาเนินต่ อไปในทุกระดับ แม้วา่ ไทยจะมีความตกลงการค้า
เสรี กบั ประเทศคู่คา้ สาคัญในภูมิภาคเอเชี ยแล้วก็ตาม แต่การรวมตัวทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคยังขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่ องไม่ว่าจะเป็ น ASEAN+3 หรื อ ASEAN+6 หรื อ Trans Pacific Partnership (TPP) และการรวมตัวทาง
เศรษฐกิ จกับประเทศคู่คา้ นอกภูมิภาค เช่ น สหภาพยุโรป ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผปู ้ ระกอบการไทยเสี ยเปรี ยบประเทศ
คู่แข่งที่ เข้าร่ วมความตกลงดังกล่ าว นอกจากนี้ ควรเพิ่มความร่ วมมื อหรื อพิจารณาการเจรจาการค้าเพื่อเปิ ด
โอกาสการเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพ เช่น ตะวันออกกลาง (Middle East) แอฟริ กา (Africa) ยุโรปตะวันออก
และกลาง (Central & Eastern Europe) และลาตินอเมริ กา (Latin America) ซึ่ งเป็ นภูมิภาคที่กาลังเติบโตสู ง
ควบคู่ไปกับการรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนอันดี กบั กลุ่มประเทศตลาดเดิมที่สาคัญของไทย
เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็ นต้น นอกจากนี้ ควรส่ งเสริ มบทบาทของภาคเอกชนในการลดอุปสรรค
ทางการค้าในประเทศคู่คา้ ผ่านการสนับสนุ นการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายของผูป้ ระกอบการไทยในต่างประเทศ
และการส่ งเสริ มให้กลไกการรวมกลุ่มดังกล่าวมีบทบาทชัดเจนในการร่ วมหารื อเพื่อลดอุปสรรคทางการค้ากับ
ภาครัฐของประเทศคู่คา้
2.6 การติดตามตรวจสอบและเพิ่มบทบาทด้ านการเตือนภัยล่ วงหน้ า (Early Warning) และแนวทาง
การปรั บตัว ที่เป็ นรู ปธรรมถึงการใช้ มาตรการทางการค้ าใหม่ ๆ ของประเทศต่า งๆ ทั้งในมิ ติสิ่งแวดล้อม
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เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน สิ ทธิ มนุ ษยชน การประมง ความปลอดภัยระหว่างประเทศ เป็ นต้น โดยให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษกับสิ นค้าและบริ การศักยภาพ อาทิ สิ นค้าเกษตรและอาหาร ยานยนต์และชิ้ นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่ วนและส่ วนประกอบ สิ่ งทอ อัญมณี และเครื่ องประดับ บริ การด้านการท่องเที่ยว บริ การ
ด้านสุ ขภาพ ขนส่ งและโลจิสติกส์ ก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุ รกิจพลังงานทดแทน เป็ นต้น
2.7 การนาผู้ประกอบการและผู้ลงทุนไทยที่มีความพร้ อมออกไปหาลู่ทางทาธุรกิจในอาเซี ยน โดยลด
อุปสรรคและข้อจากัด พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการเตรี ยมพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการ
รั บมื อกับการแข่ งขันและพัฒนาสายงานธุ รกิ จที่ เข้มแข็งและสอดรั บกับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิ จใน
อนาคตอย่างเหมาะสม สร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการโดยใช้มาตรการทางภาษีสาหรับผูท้ ี่สนใจจะออกไป
ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและบรรเทาปั ญหาขาดแคลนทรัพยากรและวัตถุดิบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3: การยกระดับประเทศเข้ าสู่ เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ มูลค่ า (Value Creation Economy)
“เพื่ อยกระดับ การสร้ างมูล ค่ า สิ นค้ าและบริ การและผลัก ดันมาตรฐานให้ สู งขึ ้นอย่ า ง
ต่ อเนื่ อง มุ่งสู่ การผลิ ตและการค้ าที่ ใช้ องค์ ความรู้ ตลอดห่ วงโซ่ คุณค่ าเพื่ อเป้ าหมายการ
ยกระดับมาตรฐานการดารงชี พของคนในประเทศ”
การก้าวข้ามกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) เป็ นความท้าทายหลัก
ประการสาคัญของประเทศไทย โดยในช่ วงแรกของการพัฒนา ประเทศสามารถใช้ทรัพยากรราคาถูกผลิต
และขายสิ นค้าในตลาดโลก แต่เมื่อประเทศพัฒนามากขึ้น ค่าจ้างแรงงานเพิ่มสู งขึ้นประเทศจาเป็ นต้องก้าว
ขึ้นไปผลิตสิ นค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น (Value Creation) เพื่อรักษาและเพิ่มระดับมาตรฐานการดารงชี พของ
คนในประเทศ โดยสิ นค้าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้โดยผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ การยกระดับการผลิตและการค้า
สิ นค้าในห่ วงโซ่ มูลค่าที่มีมูลค่าสู งขึ้น เช่ นในด้านต้นน้ าที่ เกี่ ยวกับ การออกแบบ การวิจยั และการพัฒนา
นวัตกรรม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรื อในด้านปลายน้ าในด้านการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย เป็ นต้น
ร่ วมกับการยกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การในประเทศอย่างต่อเนื่ อง อีกช่องทางคือการยกระดับผลิต
ภาพการผลิ ต (Productivity) ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดระดับรายได้ของประเทศในระยะยาว การ
ยกระดับ ผลิ ตภาพการผลิ ตทาได้โดยการยกระดับเทคโนโลยี การใช้เครื่ องจักร การยกระดับทักษะของ
แรงงาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศยังเป็ นบริ บทที่ สาคัญในอนาคตที่ ส่งกระทบต่อทุ ก
ประเทศในโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้ประชาคมโลกตระหนักสู งขึ้นในการให้ความสาคัญกับประเด็น
ด้านสิ่ งแวดล้อม ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกต่างตื่นตัวในการให้ความสาคัญกับสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
ซึ่ งทาให้ผผู ้ ลิ ตต้องปรับตัวตลอดกระบวนการผลิ ตในห่ วงโซ่ อุปทาน ในขณะเดี ยวกันภาครัฐมีการกาหนด
มาตรฐานสิ นค้า ทั้ง ในลัก ษณะมาตรฐานบังคับ หรื อมาตรฐานสมัค รใจให้สิ นค้า และบริ ก ารเป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้น หรื อแม้แต่ภาคเอกชนในหลายประเทศเช่ นสหภาพยุโรปก็ได้กาหนดมาตรฐานสิ นค้า
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ของตนเองเพื่อบังคับกับซัพพลายเออร์ เพื่อคัดให้เหลื อเฉพาะซัพพลายเออร์ ที่ได้มาตรฐานของตนเท่านั้น
ผนวกกับกระแสการค้าอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทาให้มาตรฐานต่างๆ ได้รวมประเด็นด้านสังคม
เช่น แรงงาน สิ ทธิ มนุษยชน ความเป็ นธรรม เข้าไปในสิ นค้าและบริ การด้วย ดังนั้น แนวโน้มการเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (Going Green) และแนวโน้มการค้าที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นปั จจัยสาคัญที่
กาหนดบริ บทการค้าโลกในทศวรรษหน้า ดังนั้น สิ นค้าจาพวกเกษตรหรื อผัก อินทรี ย ์ การท่องเที่ยวที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Tourism) สิ นค้าอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสี ยต่ า (Near Zero Waste) สิ นค้าที่
ปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ต่า (Low Carbon Emission) ยานยนต์ที่ใช้เชื้ อเพลิงสะอาด สิ นค้าที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและแรงงาน เป็ นต้น จึงกลายเป็ นอนาคตของสิ นค้าที่น่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต
กระทรวงพาณิ ชย์จึงควรมีบทบาทสาคัญในการนาประเทศเข้าสู่ เศรษฐกิจการสร้างมูลค่าใน 4 มิติที่
สาคัญที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน คือ

เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่ งเป็ นแนวคิดการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จบน
พื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เชื่อมโยง
กับรากฐานของประเทศหรื อทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)

เศรษฐกิจนวัตกรรม )yoonocE no tanonnI ( ซึ่ งเป็ นแนวคิดการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จบน
พื้นฐานของการใช้ความคิด แนวการปฏิบตั ิ หรื อการประดิษฐ์ใหม่ๆ หรื อพัฒนาดัดแปลงต่อยอดจากของเดิม
ให้ทนั สมัยและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

เศรษฐกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม (Green Economy) โดยการผนวกแนวคิดเรื่ อง Green เข้า
ไปประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการในห่ วงโซ่ คุณค่า ตั้งแต่การเลื อกใช้วตั ถุ ดิบ การจัดซื้ อสี เขี ยว บรรจุภณ
ั ฑ์สี
เขียว การตลาดสี เขียว การขนส่ งสี เขียว ตลอดจนการนาของเสี ยหรื อขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างครบวงจร

เศรษฐกิจการสร้ างคุณค่ าร่ วมกับสั งคม (Social Economy) โดยการผนวกความต้องการของ
สังคมและชุ มชนเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้างมูลค่าร่ วม (Creating Shared Value: CSV) โดยการสร้างมูลค่า
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าให้กบั สังคม โดยนาความต้องการของสังคมเป็ นตัวสร้างตลาดขึ้นมา
กลยุทธ์ ทสี่ าคัญมีดังนี้
3.1 กระทรวงพาณิชย์ ควรเน้ นบทบาทเป็ นผู้เชื่ อมโยงระหว่ างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน
(Supply) ทั้งภายในประเทศและระหว่ างประเทศ โดยการสร้างองค์ความรู้และบทวิเคราะห์ดา้ นการค้าและ
การลงทุนโดยการจัดตั้งหน่วยวิเคราะห์ตลาดการค้า (Trade & Market Intelligent Unit) เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก
ในด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดต่างๆ การค้าและการลงทุน และกฎระเบียบทางการค้าทั้งระดับโลก
ภูมิภาค รายประเทศ ตลอดจนรายสิ นค้าที่สาคัญ โดยเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายทั้งภายในกระทรวง (ฑูตพาณิ ชย์
และพาณิ ชย์จงั หวัด) และระหว่างกระทรวง และการติดตามและคาดการณ์แนวโน้มการค้าการลงทุนโดยการ
จัดทารายงานทิศทางการค้าและการลงทุนประจาปี (Trade and Investment Outlook Report) โดยร่ วมมือกับ
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ภาคเอกชนเพื่ อให้ผูป้ ระกอบการและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องรั บ ทราบทิ ศ ทางการค้า โลกและปั ญหาหรื อ
อุปสรรคทางการค้าในต่างประเทศหรื อกฎระเบียบภายในประเทศที่ภาคเอกชนเผชิญ
3.2 ทาการตลาด )Marketing) หรือ การสร้ างภาพลักษณ์ )Branding) ประเทศไทย เพื่อจุดมุ่งหมาย
ในการยกระดับ มู ล ค่า สิ นค้า และบริ ก ารของไทยผ่า นการให้ความรู ้ ก ับ ผูบ้ ริ โภคและสร้ า งตลาดใหม่ ท้ งั
ผูบ้ ริ โภคภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดทาสารคดีที่สะท้อนวิถีชีวิตคนไทยที่เชื่ อมโยงกับสิ นค้า
และบริ การที่เป็ นจุดแข็งของไทย ทั้งเกษตร (เช่ น ข้าว เกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น) อุตสาหกรรม (แฟชัน่ ยาน
ยนต์ เป็ นต้น) และบริ การ (สุ ขภาพ ท่องเที่ยว อนิ เมชัน่ เป็ นต้น) และส่ งไปจัดฉายตามช่องทางที่สาคัญต่างๆ
ในระดับสากล เช่น Discovery Channel, National Geographic Channel เป็ นต้น เพื่อสร้างการรับรู ้และเพิ่ม
มูลค่า (Premium) ให้กบั สิ นค้าและบริ การของไทย
3.3 การส่ งเสริมการสร้ างคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้ าและบริ การให้ สูงเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล ซึ่ ง
นอกจากจะทาให้ไทยมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นในตลาดโลกแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นมาตรการเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและ
อุตสาหกรรมภายในประเทศจากสิ นค้าและบริ การที่ไม่ได้รับมาตรฐานที่เข้ามาตีตลาดในประเทศอย่างไม่เป็ น
ธรรม กระทรวงพาณิ ชย์ควรมีบทบาทนาในการผลักดันและกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการและหน่วยงานราชการที่
เกี่ ยวข้องให้ความสาคัญกับการยกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การผ่านการให้ขอ้ มูลที่เป็ นระบบ ขับเคลื่ อน
การสร้ างมาตรฐานใหม่ๆ ตลอดจนเป็ นแกนนาร่ วมกับภาคเอกชนมุ่งเน้นให้มีการกาหนดมาตรฐานและสร้าง
มาตรฐานสิ นค้าและบริ การในระดับประเทศที่เป็ นที่ยอมรั บในระดับภูมิภาค พร้ อมทั้งสร้ างความตื่ นตัว
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคภายในประเทศในด้านคุณภาพของสิ นค้าและบริ การทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยการจัดทา
รายงานผูบ้ ริ โภค (Consumer Report) ประจาปี โดยร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทั้ง
ในและต่างประเทศ
3.4 การส่ งเสริ มธุรกิจบริ การที่สอดคล้ องกับ Global New Demand โดยเฉพาะแนวโน้มจากการ
เพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในเอเชี ยและในโลก การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุของหลายประเทศ การให้ความสาคัญ
กับสิ นค้าและบริ การที่ใส่ ใจสุ ขภาพ ความเป็ นอยู่ที่ดี การเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม การให้ความสาคัญกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นต้น
3.5 การเสริมสร้ างการผลิตและการบริโภคสิ นค้ าและบริการที่นาสู่ การลดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก
ลดมลพิษ ลดการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติอย่ างไม่ มีประสิ ทธิภาพ และลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม สร้าง
ความตระหนัก และส่ ง เสริ ม ในการปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ตของประเทศสู่ ก ารเป็ นการค้า ที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (Green Trade) โดยนาปั จจัย “Green” เข้าไปอยู่ในห่ วงโซ่ คุณค่าตั้งแต่การออกแบบไปจนถึ ง
การตลาด ทั้งการออกแบบ (Green Design) การเลื อกใช้วตั ถุดิบ (Green Material) การจัดซื้ อ (Green
Purchasing) การบรรจุภณ
ั ฑ์ (Green Packaging) การตลาด (Green Marketing) การสร้างตราสิ นค้า (Green
Branding) และการขนส่ ง (Green Logistics)
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3.6 การส่ งเสริ มใช้ ประโยชน์ จากองค์ ความรู้ ที่มีอยู่ในโลก โดยการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ เช่ น กฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการจากต่างชาติ ดึ งดูดการลงทุน
จากต่ างประเทศในสาขาที่ เป็ นยุทธศาสตร์ ที่ส าคัญในการยกระดับนวัตกรรมและเปิ ดรั บการลงทุ นในภาค
บริ การจากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะบริ การทางการเงิน โลจิสติกส์ การทาการตลาด การสร้างตราสิ นค้า
การบริ หารจัดการทรั พย์สินทางปั ญญา ตลอดจนการแสวงหาและต่อยอดทางเทคโนโลยีจากการซื้ อลิ ขสิ ทธิ์
หรื อใบอนุญาตจากต่างประเทศ ตลอดจนร่ วมมือในการทาวิจยั ร่ วมกับบริ ษทั ต่างชาติเพื่อแสวงหาความรู ้ใหม่
3.7 การส่ งเสริมด้ านการตลาดและการสนับสนุนช่ องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้ าและบริ การรู ปแบบ
ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มบริการสร้ างสรรค์ ที่ในปั จจุบนั มีศกั ยภาพมากแต่ขาดการส่ งเสริ มด้านการตลาดและ
การประชาสั ม พันธ์ จากภาครั ฐ ในฐานะตัว แทนของประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์ควรเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการใหม่ๆ ที่มีศกั ยภาพเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าและบริ การระดับนานาชาติ เพื่อนาเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ของไทยให้เป็ นที่รู้จกั ในระดับสากล นอกจากนี้ ควรส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์และระหว่างภาคเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์กบั ภาคเกษตร อุ ตสาหกรรม และบริ การ ส่ งเสริ มการ
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรม (Thainess) และต่อยอดเชิ งพาณิ ชย์โดยการ
ประยุกต์ให้มีความร่ วมสมัยและมีความเป็ นสากล ส่ งเสริ มให้มีการเข้าถึ งแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุ นการ
เจริ ญเติบโตในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.8 การขยายความต้ องการสิ นค้ าและบริ การสร้ างสรรค์ ในประเทศ (Expanding Local Demand)
เป็ นการใช้อุปสงค์เพื่อกระตุน้ อุปทาน โดยอาจเริ่ มที่กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างของภาครัฐ ให้ขยายโอกาส
และให้ความส าคัญกับสิ นค้าและบริ การสร้ า งสรรค์ที่ผ ลิ ตในประเทศไทยอย่างจริ ง จัง แทนที่ การสั่งซื้ อ
สิ นค้าเข้ามาจากต่างประเทศ
3.9 การส่ งเสริ มเศรษฐกิจการสร้ า งคุ ณค่ าร่ ว มกับสั งคม (Social Economy) โดยการผนวกความ
ต้องการของสังคมและชุ มชนเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้างมูลค่าร่ วม (Creating Shared Value: CSV) โดย
การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าให้กบั สังคม โดยนาความต้องการของสังคมเป็ นตัวสร้าง
ตลาดขึ้นมา

ยุทธศาสตร์ ที่ 4: การสร้ างสภาพแวดล้ อมภายในประเทศทีเ่ อื้อต่ อการแข่ งขันและเป็ นธรรม
(Pro Competitive Environment)
“เพื่ อส่ งเสริ มกติกาการค้ าที่ เป็ นธรรม มีธรรมาภิ บาล โปร่ งใส ป้ องกันการผูกขาด การค้ าที่
ไม่ เป็ นธรรม และการแทรกแซงกลไกตลาดจนบิดเบือนผลประโยชน์ ในระยะยาว การดูแล
ระดับสิ นค้ าบริ การให้ มีเสถียรภาพ ส่ งเสริ มผู้ประกอบการให้ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและสร้ าง
เครื อข่ ายผู้บริ โภคเพื่อคุ้มครองตนเอง”
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การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของผู ้ป ระกอบการจะต้อ งท าควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมภายในประเทศที่ เอื้ อต่อการค้าที่ เป็ นธรรม (Level Playing Field) เพื่อให้ผูป้ ระกอบการ
โดยเฉพาะ SMEs แข่งขันบนพื้นฐานของการไม่ถูกเอารั ดเอาเปรี ยบจากพฤติ กรรมการค้าที่ ไม่เป็ นธรรมทั้ง
ภายในประเทศและจากผูป้ ระกอบการต่ างประเทศ ในขณะที่ ประเทศไทยก าลังมี การเปิ ดตลาดมากขึ้ น
โดยเฉพาะการเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ซึ่ งส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการต่างประเทศ สามารถ
เข้ามาประกอบธุ รกิ จในประเทศไทยได้สะดวกมากขึ้ น ดังนั้น นโยบายพาณิ ชย์จะต้องให้ความสาคัญกับการ
สร้ างการแข่งขันที่เป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายเพื่อป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม ทั้งเพื่อคุม้ ครอง
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคในประเทศ
กลยุทธ์ ทสี่ าคัญมีดังนี้
4.1 การส่ งเสริ ม การค้ า ที่เป็ นธรรม โดยการบัง คับ ใช้ก ฎหมายแข่ ง ขันทางการค้า อย่า งจริ ง จัง
โดยเฉพาะกับพฤติ กรรมที่ มีลกั ษณะผูกขาดตลาดและมี ลกั ษณะการแข่งขันที่ ไม่เป็ นธรรม การบังคับใช้
กฎหมายต้องมี ความโปร่ งใสและมี ประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของตลาด คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค และ
รองรับกับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ตลอดจนการใช้มาตรการการค้าต่างๆ เช่น การตอบโต้การ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุ น รวมทั้งมาตรการปกป้ องในเชิ งรุ กเพื่อป้ องกันการถูกเอาเปรี ยบจากผูป้ ระอบการ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิ ชย์ควรจัดทาข้อมูลและบทวิจยั ถึ งโครงสร้างตลาดสิ นค้าและบริ การ
ต่างๆ ภายในประเทศโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลบริ ษทั ที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า โดยเฉพาะโครงสร้างที่มี
แนวโน้มจะนาไปสู่ พฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม ตลอดจนให้ความรู ้กบั ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค
ถึงนโยบายและเครื่ องมือในการกากับดูแลกติกาของตลาดที่ยงั มีผทู ้ ี่รับรู ้และเข้าใจไม่มากนักและเสริ มสร้าง
ศักยภาพในการปกป้ องสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคโดยร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่มีบทบาท
ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั
4.2 การแทรกแซงกลไกตลาดเท่ าที่จาเป็ น เช่ น กรณี มีภยั พิบตั ิ หรื อมีความล้มเหลวของตลาดโดย
กระบวนการแทรกแซงควรมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีกฎกติกาที่ชดั เจน โดยกระทรวงพาณิ ชย์
จะต้องใช้มาตรการบนพื้นฐานของการคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทั้ง 3 ส่ วน ได้แก่ ผูผ้ ลิ ต
ผูป้ ระกอบการและเกษตรกร ผูค้ า้ และผูบ้ ริ โภคอย่างเท่าเทียมกัน โดยในระยะกลางถึงระยะยาวควรปรับลด
แนวทางในการควบคุ ม ราคาสิ น ค้า และการแทรกแซงตลาด โดยเฉพาะตลาดสิ น ค้า เกษตร โดยควร
ทาการศึกษาหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ งประเทศไทย (AFET)
ซึ่ ง เป็ นองค์ก รอิ ส ระที่ ต้ งั ขึ้ น ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารซื้ อ ขายสิ น ค้า เกษตรล่ ว งหน้า พ.ศ 2542 ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด พร้อมขยายบทบาทในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยเฉพาะในด้านการบริ หารจัดการ
และการเข้าถึงข้อมูลราคาและความต้องการของตลาด เพื่อผลักดันให้เกษตรกรมีความแข็งแกร่ งสามารถขาย
สิ นค้าเกษตรได้ในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนควรเพิ่มบทบาทและประสิ ทธิ ภาพตลาดสิ นค้าเกษตรทุกระบบ
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4.3 การดูแลระดับราคาสิ นค้ าและบริการไม่ ให้ มีความผันผวนสู ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีแรงกดดันต่อ
เงินเฟ้ อสู ง กระทรวงพาณิ ชย์สามารถใช้กลไกที่มีอยูใ่ นการบรรเทาผลกระทบจากระดับราคาสิ นค้าที่ปรับตัว
สู งขึ้นในระยะสั้นเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กบั ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ต่า
4.4 การส่ งเสริ มให้ ผ้ ูประกอบการมีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการประกอบการและสร้ างเครื อข่ าย
ผู้ บ ริ โภคเพื่อ คุ้ ม ครองตนเอง ตลอดจนร่ วมกันต่ อต้า นการคอรั ป ชั่น โดยการให้ค วามรู ้ และสร้ า งความ
ตระหนักให้กบั ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ โภค และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตลอดจนเปิ ดพื้นที่ให้มีการร้องเรี ยนเมื่อมีการ
เอารัดเอาเปรี ยบกันทางการค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศสมัยใหม่ และแสดงความยกย่องหรื อ
ให้รางวัลกับผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ โภค และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนร่ วมในการสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
ในการประกอบธุ รกิจ

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5:
Infrastructure)

การส่ งเสริ ม และพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานทางการค้ า (New

Trade

“เพื่ อ ส่ งเสริ มและพั ฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทางการค้ า ทั้ ง บริ การโลจิ ส ติ ก ส์ บริ การ
สื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ การเงิ น ประกันภัย วิ จัยและ
พัฒนา กฎระเบียบและการบังคับใช้ กฎหมาย และทรั พย์ สินทางปั ญญา”
โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า (Trade Infrastructure) ประกอบด้วยบริ การขนส่ ง บริ การสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริ การการเงินและบริ การประกันภัย การวิจยั และพัฒนาและทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่ ง
โครงสร้างพื้นฐานทางการค้าเหล่านี้เป็ นปั จจัยสาคัญในการช่วยอานวยความสะดวกให้กบั การค้า ลดต้นทุน
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ ป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนต่างๆ เพิ่มช่ องทางนวัตกรรมและเครื่ องมือการ
ส่ งผ่านสิ นค้าใหม่ๆ เช่น การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิ ชย์ผา่ นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้ประโยชน์
จากสื่ อสังคม (Social Media) เป็ นต้น กระทรวงพาณิ ชย์จึงควรมีบทบาทสาคัญในการเป็ นเจ้าภาพร่ วมในการ
ดู แลและบู รณาการนโยบายที่ เกี่ ย วข้องกับ โครงสร้ า งพื้ นฐานทางการค้า เพื่ อให้ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องมี
นโยบายสอดรับกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ พัฒนาธุ รกิ จบริ การที่เป็ น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการค้า ต่ า งๆ เช่ น Logistic Service, E-Commerce พร้ อ มทั้ง การผลัก ดัน ให้
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับทรัพย์สินทางปั ญญา การยกระดับการอานวยความสะดวกใน
ด้านการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาและการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุ งกฎหมาย
ทางการค้าให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
กลยุทธ์ ทสี่ าคัญมีดังนี้
5.1 การเป็ นเจ้ าภาพร่ วมในการดู แลและบูรณาการนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างพืน้ ฐานทาง
การค้ า เพื่ อให้ห น่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้องมี น โยบายสอดรั บ กับ การเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันของ

12
ผูป้ ระกอบการ ทั้งในด้านการช่ วยอานวยความสะดวกให้กบั การค้ ลดต้นทุนให้กบั ผูป้ ระกอบการ ป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากความผันผวนต่างๆ เพิ่มช่ องทางนวัตกรรมและเครื่ องมื อการส่ งผ่านสิ นค้าใหม่ๆ เช่ น การ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิ ชย์ผา่ นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้ประโยชน์จากสื่ อสังคม เป็ นต้น
5.2 การส่ งเสริ มการพัฒนาธุรกิจบริ การที่เป็ นโครงสร้ างพืน้ ฐานทางการค้ าต่ างๆ เช่ น บริ การโลจิ
สติกส์ บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็ นช่องทางการทาการค้าที่สาคัญ
5.3 การผลักดันให้ ผ้ ูประกอบการและผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับทรั พย์ สินทางปั ญญา การยกระดับ
การอานวยความสะดวกในด้านการคุ ม้ ครองทรั พย์สินทางปั ญญาและการบังคับใช้ก ฎหมาย ตลอดจน
ส่ งเสริ มการยกระดับ Technological Readiness ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
5.4 การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทางการค้ าเพื่อลดต้ นทุนการประกอบธุรกิจรวมทั้งการ
ส่ งเสริ ม และพัฒ นาคลัง สิ น ค้ า ไซโล และห้ องเย็น โดยประสานและบู ร ณาการการท างานกับ องค์ก าร
คลังสิ นค้า เพื่อส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์คลังสิ นค้าในห่ วงโซ่ อุปทานโลจิสติกส์ และยกระดับการบริ หาร
จัดการการประกอบกิ จการคลังสิ นค้า ไซโล และห้องเย็นให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้ างการยอมรับและ
ความเชื่อมัน่ และเพิม่ ศักยภาพในการกระจายสิ นค้าไปสู่ ภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจการค้าใหม่
5.5 การพัฒนา ปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบทางการค้ า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางการค้าที่
เปลี่ยนแปลงไปและลดอุปสรรคในการประกอบธุ รกิจของผูป้ ระกอบการ
5.6 การจัดตั้งศูนย์ ระงับข้ อพิพาททางการค้ า เพื่อเป็ นหน่วยงานกลางในการอานวยความสะดวกใน
การระงับข้อพิพาทและดาเนิ นการไกล่เกลี่ยทางการค้าในอนาคตที่มีแนวโน้มจะทวีมากขึ้นจากการเปิ ดเสรี
การค้า การลงทุ นระหว่างประเทศ และการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน โดยหน่ วยงานดังกล่ าวควร
มุ่ ง เน้น การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและช่ ว ยเหลื อ ในกรณี ข ้อ พิ พ าทที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นและเกี่ ย วข้อ งกับ หลาย
หน่วยงาน หรื อเรื่ องที่ขาดเจ้าภาพที่ชดั เจน

5. ตัวชี้วดั เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ท้ งั 5 ประการมีความเชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน การจัดทาตัวชี้วดั เชิงยุทธศาสตร์ ตวั ชี้วดั เชิง
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในระยะ 10 ปี จึงมีลกั ษณะเป็ นตัวชี้วดั ร่ วม (Joint KPIs) ดังนี้
1. การบริ โภคภายในประเทศ (Consumption share) เพิม่ ขึ้นจาก 54% ในปี 2553 เป็ น 56% ในปี
2559 และ 60% ในปี 2564
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2. อัตราการพึ่งพิงการส่ งออก (Export share) ลดลงจาก 67% ในปี 2553 เหลือ 65% ในปี 2559 และ
60% ในปี 2564

3. สัดส่ วนการค้ากับอาเซี ยนเพิ่มจาก 23% ในปี 2553 เป็ น 25% ในปี 2559 และ 30% ในปี 2564

4. ส่ วนแบ่งตลาดโลกของการส่ งออกไทยเพิ่มจาก 1.3% ในปี 2553 เป็ น 1.5% ในปี 2559 และ
2% ในปี 2564

5. อันดับความสะดวกในการทาธุ รกิจการค้าสู งขึ้นจากอันดับที่ 17 ในปี 2553 เป็ นอันดับ 15 ในปี
2559 และอันดับ 10 ในปี 2564

6. อันดับความสามารถในการแข่งขันดีข้ ึนจากอันดับที่ 39 ในปี 2553 เป็ นติดใน 35 อันดับแรกในปี
2559 และติดใน 25 อันดับแรกในปี 2564 (อันดับความสามารถในการแข่งขันที่จดั อันดับโดย
World Economic Forum)

*************************
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์

