
ศูนยศึ์กษาวเิคราะหแ์นวโนม้ดา้นการคา้และการพัฒนา

สถาบนัระหวา่งประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

แนวโน้มทิศทางการค้าและการลงทุน



Trade and Development



International Institute for Trade and Development : ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

3



สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (องค์การมหาชน)

4

การจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (สคพ.) หรือ International 
Institute for Trade and Development (ITD)  เป็นความร่วมมือจากการประชุม UNCTAD 
ครั้งที่ 10 (ระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2543) ที่ กรุงเทพฯ  รัฐบาลไทยและ UNCTAD 
เห็นความส าคัญร่วมกันในการริเริ่มความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดตั้ง
สถาบัน ITD ขึ้น และได้เปิดท าการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่ม
และเสริมสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพ รวมทั้งทักษะในการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศให้แก่บุคลากรของประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย เพื่อการก าหนดและด าเนิน
นโยบายให้สามารถรับมือและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโลกาภิวัตน์ และการเปิด
เสรี โดยการจัดสัมมนา การฝึกอบรม และการวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยและ
ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจสู่สาธารณชน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การ
ก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ความเป็นมา



สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(องค์การมหาชน)
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• เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม และสนับสนุนงานวิจัยและงาน
วิชาการ

• สร้างศักยภาพและความสามารถในการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและ
มาตรการทางกฎหมาย

• สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้

• สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อ
พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้

พันธกิจ
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ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้า
และการพัฒนา โดยบูรณาการร่วมกับองค์กร
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการค้าและการพัฒนา

เผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ม
สู่สาธารณะทั้งภายในประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย

เป็นศูนย์ในการศึกษาวิเคราะห์
แนวโน้มด้านการค้าและ

การพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

จัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทิศทางแนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา



Global trends of international trade and investment
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Thailand 

20-Year National Strategy 

(2017-2036)

12th National Economic 

and Social Development 

Plan (2017-2021)

Thailand 4.0

-Economic Prosperity

-Environmental Protection

-Competitiveness Enhancement

-Green Growth

- Steering towards a Green Economy and Society

- Strengthening National Competitiveness





ประเด็นการน าเสนอ

01

02

แนวโน้มทศิทางการค้าและการพัฒนา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



การศึกษา

แรงงาน

การคา้ชายแดน 

บทบาทขององคก์ร
ระหว่างประเทศ

การลงทนุ
ระหว่างประเทศ

การคา้
ผ่านระบบดจิทิลั

การคา้ภาคบรกิาร

1

2
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แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื



แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื

Goal 8:
Decent Work and Economic Growth

Goal 9:
Industry, Innovation and Infrastructure

Goal 10:
Reduced Inequalities

Prosperity People and Planet

Goal 1: Ending Poverty

Goal 2: Zero Hunger

Goal 5: Gender Equality

Goal 12: Responsible Consumption 
and Production

Goal 14: Life Below Water

Goal 15: Life on Land

Goal 17: Partnership for the Goals

Partnership



มแีนวโน้มการด าเนินงานที่
ไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์
การคา้โลก อาทิ ดา้นการเงนิ
และภาษี

บทบาท/พนัธกิจของ
องคก์รระหว่างประเทศ

การเจรจาความตกลงทาง
กา รค้ า ร ะ ดับทวิภ า คีแ ล ะ
ภูมิภาคจึงมีบทบาทส าคัญ
มากขึ้น ส าหรบัประเทศไทย
ค ว า มต ก ล ง หุ้ น ส่ ว น ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค
(RCEP) จะเป็นกรอบเจรจา
การคา้ทีส่ าคญั

การเจรจาระดบัทวิภาคี
และภมิูภาค การเติบโตทางเศรษฐกิจยัง

ด าเนินไปได้ต่อเน่ือง แม้อาจ
ต ่ า ก ว่ า ค่ า เ ฉลี่ ย เ ทีย บกั บ
แนวโน้มในอดตีทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคไปบ้าง โดยมี
อตัราการเติบโตที่ร้อยละ 4.9 

ในปี 2016 และคาดว่าจะยัง
เติบโตได้อีกที่ร้อยละ 5 ในปี
2017

ภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิก
ระบบการระงบัข้อพิพาทและ
ไกล่เกลี่ยความขดัแย้งที่เกิด
จากการลงทุนระหว่างประเทศ
กต็อ้งไดร้บัการปรบัปรุง

ระบบการระงบัข้อพิพาท

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
ทีส่รา้งความพลกิผนั จะเป็น
จุดเปลีย่นต่อการประกอบ
ธุรกจิและเศรษฐกจิของนานา
ประเทศ

Disruptive Technology

การบรรลุความตกลงต่างๆ
ขององคก์รระหวา่งประเทศ
ในระดบัพหภุาค(ีmultilateral

agreements) มีแนวโน้ม
ประสบความส าเรจ็ไดย้ากขึน้

การบรรลคุวามตกลง
เศรษฐกจิโลกในภาพรวม
ก าลงัสง่สญัญาณฟ้ืนตวัอย่าง
คอ่ยเป็นคอ่ยไป

เศรษฐกิจโลก
มาตรการที่ น่าสนใจเวลา น้ี
ประกอบด้วย แผนมาร์แชล
(Marshall Plan) ของ
เยอรมนี ที่มุ่งขยายการลงทุน
ภาคเอกชนในแอฟริกา และ
การลงทุนเพื่อพฒันาเส้นทาง
สายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 

(One Belt, One Road: 

OBOR) 

มาตรการท่ีน่าสนใจ
ระบบการค้าแบบพหุ ภาคี
เริม่กลบัมาให้ความส าคญักับ
การกระจายผลประโยช น์
ให้กับ ทุกฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ

ระบบการค้าแบบพหภุาคี

บทบาทขององคก์ร
ระหว่างประเทศ

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื



การลงทนุ
ระหว่างประเทศ

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื
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Recent Investment Policy and 
Investment Policy Reform

01

Investment and Digital 
Economy

INTERNATIONAL

ISDS/ IIAs

NATIONAL

- Investment Facilitation
- Investment for SDGs



GVC
ประเทศไทย รูปแบบ
การค้าผ่านระบบดิจิทัล
จะเป็นกลไกส าคัญ
ในการเช่ือมโยงประเทศ

สู่ห่วงโซ ่มูลค่าโลก 
(global value 
chains: GVCs)

Digital Trade
รูปแบบการค้าผ่าน
ระบบดิจิทัล (digital 
trade) จะมีบทบาทส าคัญ
ต่อภาคธุรกิจการค้าของ
นานาประเทศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

การคา้
ผ่านระบบดจิทิลั

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื

แนวโนม้
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ต้องสรา้งความเชือ่มั่นเรื่อง

ของความมั่นคงทางไซเบอร์ 
(cyber security) 

จ าเป็นต้องปรับปรงุ
กฎหมายใหท้ันสมัย

ควรก าหนดหน่วยงานที่เป็น
แกนหลักดา้นการบรูณาการ

ข้อมูลและสง่เสริม
การพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์

(e-commerce) 

ควรด าเนินการฝ ึกอบรมและถา่ยทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยดีจิทิัลแกป่ระชาชนและผูป้ระกอบ

ต้องเตรยีมความพร้อมดา้นการอ านวยความ
สะดวกทางการคา้ (trade facilitation) 

รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น IT 

ควรขยาย
ความร่วมมือ
ในด้านการคา้
แบบดิจทิัลกบั

ประเทศเพ่ือนบ้าน/
ประเทศคูค่า้ 

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

การคา้
ผ่านระบบดจิทิลัแนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



การคา้
ภาคบรกิาร

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื

แนวโนม้
Services, value added (% of GDP)

ทีม่า: World Bank



การคา้
ภาคบรกิาร

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื

แนวโนม้

ASEAN Framework 
Agreement on 
Services: AFAS

ASEAN Trade in 
Services 

Agreement : ATISA

Mutual Recognition 
Arrangements: MRAs

ASEAN Agreement on 
movement of natural 
persons: ASEAN MNP 

Agreement



Trend

มีแนวโน้ม
เติบโตตาม
ภาพรวมของ
เศรษฐกิจโลก 

ผู้ประกอบการ
จะมุ่งเน้น

การสร้างมูลค่า
(value) 
ของสินค้า

ธุรกิจภาค
บริการจะได้รับ
ผลกระทบจาก
ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี
อย่างมาก 

นวัตกรรมภาค
บริการ (service 
innovation)
จะมีรูปแบบ
อุบัติใหม่ 

การคา้
ภาคบรกิาร

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื

แนวโนม้



การคา้
ภาคบรกิาร

ควรสรา้งมลูคา่สนิคา้และปรบัรปูแบบธรุกจิ ค านึงถงึการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็ว

ภาครฐัควรสรา้งความพรอ้มในดา้นตา่งๆ

ควรสร้างมูลค่าของสินค้าและปรับรูปแบบ
ธุรกิจให้หันมามุ่งเน้นการบริการท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้น 

ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
การขยายตัวของเขตเมือง (urbanization)
คุณภาพของการบริการ(service quality)
การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร

ด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า
ด้านกฎหมาย ด้านการวิจัยและพัฒนา
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



ภาพรวมมลูค่าการค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น (4 ประเทศ) ปี 2559 – 2561(ม.ค.-มิ.ย.)

ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร



ทิศทางขึ้นกับประเทศเพ่ือนบ้าน

ภาพรวมขยายตวัตอ่เนื่อง

การเตรยีมพรอ้มผลติภณัฑ ์ทางการเงนิ

ทิศทางและการขยายตัวของการค้า
ชายแดนจะขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางการ
เมือง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

การค้าชายแดนด้านผลิตภัณฑ ์ทาง
การเงินยังคงต้องพัฒนาตลาดเงินและ

ตลาดทุนของกลุ่มประเทศอาเซ ียนให้มี
ความพร้อมมากขึ้น 

ภาพรวมของการค้าชายแดน
มีแนวโน้มขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

2

1 3

การคา้ชายแดน

แนวโนม้

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื



การคา้ชายแดน

ภาครัฐควร
พัฒนาปัจจยั

สนับสนุน
อาทิ ด้านระบบโลจิสติกส์
การอ านวยความสะดวก
ทางการค้ า การพัฒนา
มาตรฐานสินค้าที่ อยู่บน
บ ร ร ทั ด ฐ า น เ ดี ย ว กั น 
(single standards) หรือ
การลดขั้นตอน/เอกสาร
ภาย ในกร ะบวนการ พิธี
ศุ ล ก า ก ร  ( customs 
procedures) ที่ไม่จ าเป็น

ภาครัฐ
จ าเป็นตอ้งปรบั
ทัศนคติและชุด
ความคิดเรือ่ง
การทุจรติ
ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับ
ทัศนคติ (paradigm) และ
ชุดความคิด (mindset) 
ของข้าราชการในเรื่องการ
ทุจริตคอรัปชั่น พร้อมกับ
ส่งเสริมการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมภิบาลควบคู่
กันไปด้วย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื



Social/ Welfare

Trade in Services

Special Border 
Economic Zone

National Trade Facilitation Committees: 
NTFC 

Cross-Border Transport 
Facilitation Agreement: CBTA

National Single 
Window (NSW)

ASEAN 
Connectivity

1

7

6

54

3

2

ประเด็นด้านการค้าชายแดน



การศึกษาและแรงงาน

การทบทวนนิยามและ
ทิศทางของ

การจัดการศึกษา 

การเผชิญหน้ากับ
สังคมพหวุัฒนธรรม

การใช้
ประโยชนจ์าก
นวัตกรรมและ
งานวิจัย

การเข้าสู่
สังคม
ผู้สูงอายุ

การเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรี

การพัฒนา
คุณภาพแรงงาน

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื

แนวโนม้



การศึกษาและแรงงาน

01

02

03

04

05

06

การปรบักระบวนทศัน์
และชดุความคดิเกีย่วกบั
การจดัการการศึกษา

การมอีงคก์รหรอืกลไกที่
สะท้อนภาพรวมของการ
พัฒนาทรัพยากรมนษุย์

การสง่เสรมิการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
และภาคธรุกจิการคา้

การเพ่ิมความรวดเรว็
และศักยภาพดา้น
การวจิยัและพัฒนา

การเชื่อมโยงการ
จัดการการศึกษากบั
การพัฒนาแรงงาน

การพัฒนาวสิยัทศัน์
และสมรรถนะของ
บุคลากรทางการศึกษา

แนวโน้มทิศทางการค้าเพ่ือการพัฒนาที่ยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

















ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน)


