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สารจาก
รองนายกรัฐมนตรี ี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 หนึ่งในเป้าหมายสำาคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศให้มีศักยภาพในด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสม มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพร้อมจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา

ประเทศให้ก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” 

 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย

และที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) โดยมี

ภารกิจด้านการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยจากองค์กรระหว่างประเทศให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ถือเป็น

องค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และมีการดำาเนินงานที่ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี

 ในนามของกระทรวงพาณิชย์ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันผลักดันและมุ่งมั่นตั้งใจ

ทำางานด้วยความร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มกำาลังความสามารถจนประสบผลสำาเร็จและปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประเทศ และขออวยพรให้สถาบันฯ ประสบความสำาเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศได้อย่างยั่งยืน สืบไป

      (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

      รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์





 ในศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ในหลายๆ ด้าน

ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ด้านการศึกษา ด้านการธนาคาร ด้านธุรกิจ ฯลฯ ล้วนจำาเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถใน

การแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 

 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย และประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคและ อนุภูมิภาค ทำาหน้าที่เป็นสถาบันวิชาการให้การบริการในการจัดฝึกอบรม

ประชุม และสัมมนาแก่บุคลากร หรือหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และนำาไปสู่การสนับสนุนการกำาหนดท่าที หรือประเด็นเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนา และเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ

ประเทศอย่างแท้จริง

 เนื่องในโอกาสการจัดทำารายงานประจำาปี 2562 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ผมขออาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ITD ทุกท่าน ประสบความสำาเร็จในการ

ปฏิบัติภารกิจอันสำาคัญยิ่งนี้ตลอดไป

      (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล)

      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สารจาก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์





 “2019 was a momentous year for trade and development, with uncertainties due to global trade tensions and the 

emergence of new industries driving a realignment of value chains and development strategies around the world, especially 

in Asia. Faced with rising protectionism and shortened value chains that are becoming more regionally centred, policy makers 

in developing countries are seeking innovative solutions to benefit gainfully from international trade, foreign investment and 

the advent of new technologies.

 “I am pleased to congratulate the International Institute for Trade and Development (ITD) for their efforts helping 

developing countries, particularly in Asia, meet these challenges through the many research activities, trainings, conferences, 

workshops and seminars implemented in 2019. Through cooperation and collaboration between UNCTAD and ITD, we are 

partnering to help developing countries benefit from the re-alignments in the global trade and development landscape, 

improving the capabilities of key actors including firms, entrepreneurs, academics, and government as well as forming and 

strengthening linkages among these actors to improve the enabling environment for international trade and development.

 “I commend the continuing leadership of ITD on trade and development issues and am pleased to endorse their 

ongoing activities based on the cooperation agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the United 

Nations, since UNCTAD X was held in Bangkok in 2000.

 “I was particularly pleased to participate in this year’s fruitful deliberations at the Trade and Development Regional 

Forum entitled “Trade, Technology and Future Tension: Limitless Opportunities and Threats,” held in Bangkok on 2 Septem-

ber 2019, where I shared the findings of UNCTAD’s Trade and Development Report, the World Investment Report and our 

inaugural Digital Economy Report. I look forward to continued fruitful collaboration with ITD going forward, in particular at 

our upcoming UNCTAD 15 Conference, which will be held in Bridgetown, Barbados, in 2021.”

       Dr. Mukhisa Kituyi

       UNCTAD Secretary-General

Message From
UNCTAD Secretary-General





 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD เป็นองค์การมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย

และที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) โดยมี

พันธกิจในการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยจากองค์กรระหว่างประเทศให้แก่บุคลากรและหน่วยงานทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มีภารกิจที่สำาคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าและการพัฒนาของประเทศไทยและประเทศกำาลัง

พัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการดำาเนินงานตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์

ได้เป็นอย่างดี

 ในปี 2562 น้ี สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา ได้เปิดดำาเนินการมาแล้วครบรอบ 19 ปีบริบูรณ์ โดยยังคงดำาเนินพันธกิจ 

ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ องค์การ

ระดับภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานภายในประเทศ 

 ในฐานะปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ ทำาหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันฯ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนภารกิจอันทรง

คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันผลักดัน และ

มุ่งมั่นตั้งใจทำางานด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอให้ท่านประสบความสำาเร็จและเปี่ยมไปด้วยพลังในการขับเคลื่อน

ภารกิจนี้ต่อไป

      (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)

      ปลัดกระทรวงพาณิชย์

      กรรมการ ทำาหน้าที่ประธานกรรมการ

      สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สารจาก 
ประธานกรรมการ สคพ.





 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้โอนย้ายมาจาก

กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริมความสามารถทางการค้า 

 จากจุดแข็งที่สถาบันฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน สถาบันฯ ได้มุ่งยกระดับความเชื่อมโยง

ทางการค้าของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสถาบันฯ ได้ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่าง

ประเทศงานศึกษาวิจัยความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมยางไทย – มาเลเซีย และการจัดฝึกอบรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็น 

ผู้ประกอบการระดับโลก และอื่นๆ

 สถาบันฯ จะเดินหน้าปรับตัวให้สอดรับกับภาวะแวดล้อมและความคาดหวังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่าสถาบันจะอาจหาญ

ที่จะลองงานใหม่ และกระตือรือร้นที่จะเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีความคล่องตัวในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

 ผมขอชื่นชมในความตั้งใจ ความทุ่มเทอย่างเต็มกำาลังของผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี และหวังว่าจะประสบความ

สำาเร็จยิ่งขึ้นในอนาคต

     (นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์)

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทน

     ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สารจาก 
ผู้อำานวยการ สคพ.





 ความเป็นมา 

 อำานาจหน้าที่

 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา  

(อังค์ถัด) (United Nations Conference on Trade and 

Development : UNCTAD) ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ที่ประชุมเห็นพ้องต้อง

กันว่าการมีศูนย์เพ่ือการวิจัยและฝึกอบรมในระดับภูมิภาคจะช่วยเพ่ิม

ขีดความสามารถของประเทศกำาลังพัฒนาในการจัดการประเด็นด้าน 

การค้าและการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

รัฐบาลไทย และ UNCTAD จึงได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง

สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ 

สคพ. (International Institute for Trade and Development : ITD) 

 สคพ. เป็นองค์กรของรัฐบาลไทย มีสถานะเป็นองค์การ

มหาชน จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544” มีผลบังคับใช้ 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยมีผู้อำานวยการเป็นผู้บริหารกิจการ

ของ สคพ.

 สคพ. จึงได้ถือกำาเนิดขึ ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล

ไทย และ UNCTAD ดังนั้น สคพ. จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำาคัญ

ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเทศกำาลังพัฒนาโดย

สอดคล้องเชื่อมโยงและสนับสนุนการดำาเนินภารกิจของหน่วยงาน

ภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์

และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น โดยใช้กิจกรรมการฝึกอบรม  

การสัมมนา และการศึกษาวิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการดำาเนินงาน เพื่อ

ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ซึ ่งเป็นผู ้กำาหนดนโยบาย

และการเจรจาการค้า รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน ซึ่งจะส่ง

ผลให้เกิดการเพิ่มศักยภาพในด้านการค้า การเงิน การลงทุน เทคโนโลยี  

สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถผลักดันให้ประเทศไทยก้าว

ไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ

ท้ังน้ี สคพ. ยังให้การสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย

 สคพ. ได ้ เป ิดดำาเนินการอย่างเป ็นทางการ เมื่อวันที่ 

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตาม มาตรา 6 ให้

สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่ง

เสริมการค้าและการพัฒนา และดำาเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความ

ตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ

องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ

การพัฒนา

 ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 6 อำานาจ

หน้าที่หลักของ สคพ. คือ การจัดการศึกษาอบรม และให้การสนับสนุน

เพ่ือการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ท้ังใน 

ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา 

และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิก

ข้อจำากัดทางการค้าต่าง ๆ

 นอกจากนี ้ สคพ. ยังมีหน้าที ่ในการให้ความช่วยเหลือแก่

ประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในเรื ่องการกำาหนด

นโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และมาตรการทางกฎหมาย

ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน

ความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ซึ่งสคพ. จะ

เป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรม และสร้างกิจกรรมเสริมศักยภาพต่าง ๆ 

ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการ UNCTAD และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

.................................................................................................................................................................
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 วิสัยทัศน์

 พันธกิจ

 เป้าประสงค์

 วัตถุประสงค์

“เป็นศูนย์กลางองค์ความรูแ้ละพัฒนาศักยภาพทางการค้า
และการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ”

เป็นศูนย์กลางเพ่ือให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ

การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรต่าง ๆ ในภูมิภาคและ 

อนุภูมิภาค

สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม

ร่วมกัน ให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

และอนุภูมิภาค

สนับสนุนความร่วมมือกับสำานักงานเลขาธิการ UNCTAD และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องพัฒนาองค์ความรู้ และ

กระบวนการถ่ายทอด ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

มีระบบการพัฒนาด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพ่ือการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาค

เอเชียด้านการค้าระหว่างประเทศการเงิน การคลัง การลงทุนการพัฒนาและรวมถึงสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้

บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และ

แนวทางการเปิดเสรีทางการค้าต่าง ๆ

ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถ

ในการกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันและการกำาหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้อง

กับนโยบายดังกล่าวได้

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นเอกภาพโดยการ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่าง ๆ ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการ UNCTAD และ

องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 โครงสร้างการบริหาร สคพ.
.................................................................................................................................................................
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 คณะกรรมการ สคพ.

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 

ประธานกรรมการ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

กรรมการโดยตำาแหน่ง

ตำาแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำานาญ

ประวัติการศึกษา - Master of Business Administration, Oklahoma City University (U.S.A.)

 - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การฝึกอบรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน.8 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 51) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 - ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ - อธิบดีกรมการค้าภายใน

 - เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำาองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์

 - ที่ปรึกษาการพาณิชย์

ตำาแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประวัติการศึกษา - M.A. (Economics) Western Michigan University  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การฝึกอบรม - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 58

  - หลักสูตร The Practice of Trade Policy, Harvard Kennedy School, USA

  - หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำาปี 2554

  - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 6

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ - อธิบดีกรมการค้าภายใน

 - อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

  - เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำาองค์การค้าโลก ณ นครเจนีวา

 - รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศ

 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

.................................................................................................................................................................
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นางบุษยา มาทแล็ง 

กรรมการโดยตำาแหน่ง

นายธีรพงษ์ สารแสน 

กรรมการโดยตำาแหน่ง

ตำาแหน่งปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา - Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan 

 - Master of Arts (Political Science), University of Michigan

 - อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. รุ่นที่ 51) สำานักงาน ก.พ.

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ - เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

 - เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

 - เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ 

 - อธิบดีกรมยุโรป

ตำาแหน่งปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา  - ศษ.ค. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 - ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 - ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูอุดรธานี

การฝึกอบรม - หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบ.ส.ศร) รุ่นที่ 3

 - หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 9

 - หลักสูตรการสร้างผู้นำาการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 

   และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) รุ่นที่ 5-6

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ - รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 - ศึกษาธิการภาค 10 สำานักงานศึกษาธิการภาค 10

 - ศึกษาธิการจังหวัด สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

 - ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.บึงกาฬ

 - ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2

 - รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.หนองคาย เขต 1

 - รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.หนองคาย เขต 3
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ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 

กรรมการโดยตำาแหน่ง

ตำาแหน่งปัจจุบัน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Imperial College  

of Science Technology andMedicine, UK

 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2558)

 - Director Certification Program (DCP 110) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 - กรรมการสภามหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำาแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำานาญ

ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก: Ph.D. (International Relations), The Fletcher School of Law and Diplomacy, 

   Tufts University มลรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา

  - ปริญญาโท: M.A.L.D. (Master of Arts in Law and Diplomacy), The Fletcher School of Law

   and Diplomacy, Tufts University มลรัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา

 - ปริญญาตรี: อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรม - หลักสูตรการเจรจาระหว่างประเทศสำาหรับผู้บริหาร “On Top of the Game: Global Strategies 

  and Negotiations towards Green Growth” 

 - หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic 

  Problem Solving and Decision Making) 

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ - เอกอัครราชทูตประจำาประเทศสหรัฐอเมริกา

 - เอกอัครราชทูตประจำาประเทศแคนาดา ตรินิแดดและโตเบโก และจาเมกา  

- เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำาองค์การการบินพลเริอนระหว่างประเทศ (ICAO)  

  ณ นครมอนทรีออล

 - ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ  

 - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงการต่างประเทศ
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นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำาแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำานาญ

ประวัติการศึกษา - Master of Business Administration, East Texas State University 

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52

 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 55

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ - เลขานุการรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

 - ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์

 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

 - รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 - อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนไทยประจำาองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา

   ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ตำาแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ Black Ink Group (Thailand) Ltd.

ประวัติการศึกษา - Doctorate in Law and Diplomacy, The Fletcher School of Law and Diplomacy,

   Tufts University, U.S.A.  

- Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and  

  Diplomacy, Tufts University, U.S.A.

 - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม - Managing Global Business for Senior Executives, Institut Européen

   d’Administration des Affaires (INSEAD), France DAP 153/2018

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Capital Engineering Network PLC. (CEN)

 - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร dtac

 - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำากัด (Tesco Lotus)

 - ผู้อำานวยการภูมิภาคเอเชีย Philip Morris Asia Ltd.

 - เลขานุการเอก คณะทูตถาวรประจำาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
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นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำาแหน่งปัจจุบัน   ข้าราชการบำานาญ

ประวัติการศึกษา   - M.B.A. General Business, Tarleton State University

    - นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    - Graduate Diploma ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการฝึกอบรม  - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร (Executive Development Program) Kellogg School of  

       Management สหรัฐอเมริกา

    - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารด้านการเป็นผู้นำา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

    - หลักสูตรวุฒิบัตรกรรมการ (Director Certification Program-DCP) รุ่นที่ 211 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

    - กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors-IOD)

    - หลักสูตรวุฒิบัตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  

      และองค์การมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

    - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 75 สำานักงาน ก.พ.

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ  - รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

    - กรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเชีย (ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

    - ผู้อำานวยการสำานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

    - อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำากรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา

นางสีลาภรณ์ บัวสาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำาแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำานาญ

ประวัติการศึกษา - Ph.D., Educational Foundations and Policy Studies,  

  Florida State University

 - M.A., Education International Development Education, Stanford University

 - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานคลัง)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ

   ความเสมอภาคทางสังคม

 - ประธานแผนงานวิจัยการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 - ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง

 - รองผู้อำานวยการด้านยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 - ผู้อำานวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ 

กรรมการและเลขานุการ

ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

 ดำารงตำาแหน่ง ระหว่าง 1 สิงหาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก: Fisheries Management, Dalhousie University, Canada

 - ปริญญาโท: Fishery Science, Universiity of Helsinki, Finland

 - ปริญญาตรี: Fishery Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางานที่สำาคัญ - ผู้อำานวยการ Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific

 - ผู้อำานวยการ International Ocean Institute

 - หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร ์

 คณะอนุกรรมการกฎหมาย  

 คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตาม 
        ผลการดำาเนินงาน    

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี    ประธานอนุกรรมการ

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์   อนุกรรมการ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์   อนุกรรมการ

ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ.    เลขานุการ

นางสีลาภรณ์ บัวสาย    ประธานอนุกรรมการ

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์    อนุกรรมการ

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์    อนุกรรมการ

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร    อนุกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ   อนุกรรมการ

ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการ     อนุกรรมการและเลขานุการ

รองผู้อำานวยการ (วิชาการ)    ผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อำานวยการ (บริหาร)    ผู้ช่วยเลขานุการ

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์    ประธานอนุกรรมการ

นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย   อนุกรรมการ

นางสาวพริมา ดำาริธรรมนิจ    อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการ     อนุกรรมการ

รองผู้อำานวยการ (บริหาร)    เลขานุการ

ผู้อำานวยการสำานักผู้อำานวยการ   ผู้ช่วยเลขานุการ

นักกฎหมาย     ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์    ประธานอนุกรรมการ

นายดามพ์ สุคนธทรัพย์    อนุกรรมการ

ผู้แทนสำานักงาน ก.พ.ร.    อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการ     อนุกรรมการ

รองผู้อำานวยการ (บริหาร)    เลขานุการ

ผู้อำานวยการสำานักผู้อำานวยการ   ผู้ช่วยเลขานุการ

นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการ
.................................................................................................................................................................
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 คณะกรรมการตรวจสอบของ ได้รับแต่งตั้งตามคำาสั่ง สคพ. ที่ 

21/2562 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 2 คน ได้แก่ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดีและ 

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ โดยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เป็นประธาน

กรรมการและกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก 1 คน คือ นางสาว

ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์และนายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบภายใน ทำา

หน้าที่เป็นเลขานุการ

 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ส.ค.62 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ยื่นหนังสือมีความประสงค์ขอลาออกต่อประธานคณะ

กรรมการสคพ. เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำากระทรวงการต่างประเทศ 

 บทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันระหว่าง

ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2544 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 “การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา

ประชุม” ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์

ประชุม และมาตรา 18 วรรคสาม “การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะอนุกรรมการ ให้นำาความในมาตรา 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่

ประชุม 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เลขานุการฯ จึงเสนอกรรมการตรวจสอบ 2 คนที่

เหลืออยู่ เสนอชื่อผู้ทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม คือ นางพิลาสลักษณ์  

ยุคเกษมวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบ

 ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มี

การประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีการประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร

และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ สคพ. และตามระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ

การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. 2561 สรุปผลการปฏิบัติงานในสาระสำาคัญ มีดังนี้

 

  

 พิจารณาสอบทานรายงานการเงินรายไตรมาส และรายงาน

การเงินประจำาปีร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเพื่อ

ให้คำาแนะนำาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจ

ว่ากระบวนการจัดทำารายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี

มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล ตามนโยบายบัญชีและมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องของ  

สคพ. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจและเชื่อถือได้ในการใช้ข้อมูล

ทางการเงินและรายงานทางบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

กำาหนดช่วงเวลา (Timeline) ของการจัดทำารายงานการเงินของ สคพ. 

เพื่อให้สามารถสอบทานและนำาส่งให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้

ภายในกำาหนดระยะเวลา รวมทั้งการบริหารงบประมาณและการบริหาร

การเงิน ได้ควบคุมดูแลให้มีความครบถ้วนถูกต้องและมีสภาพคล่อง  

การบริหารเงินสดให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน

  
 

 สอบทานและประเมินผลจากรายงานของคณะทำางานเกี่ยว

กับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า สคพ. มี

การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแผนการบริหารความ

เสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำาปีงบประมาณ 2562 ของ สคพ.  

รวมถึงสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของ สคพ. ทุกไตรมาส

 

 สอบทานการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องว่ามีการ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานการบริหารงบประมาณ การบริหาร

การเงิน การบริหารพัสดุ รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ มีการปฏิบัติ

งานและการดำาเนินงานเป็นไปตามนโยบายกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ  

คำาสั่ง และมติคณะกรรมการ สคพ. 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานของ สคพ. ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า

เร่งรัดโครงการที่ยังมีความคืบหน้าล่าช้า การหารายได้จากภายนอกของ

สคพ. ของสำานักต่าง ๆ การกำาหนดมาตรการในการเร่งรัดและติดตาม

การดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดให้มีคณะทำางานเพื่อติดตามและ

รายงานผลการดำาเนินการโครงการ ปัญหาและอุปสรรครูปแบบการนำา

รายงานกรรมการตรวจสอบประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

สอบทานรายงานการเงินรายไตรมาสและ
รายงานการเงินประจำาปีของ สคพ.

สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

สอบทานการปฏิบัติงานและการดำาเนินงาน 
ของ สคพ.

1
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เสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สคพ. การจัดการเงินเหลือ

จ่ายจากการดำาเนินการโครงการการบริหารงบประมาณจากเงินกัน

เหลื่อมปี การจัดทำาแผนงานการดำาเนินการ การติดตามและการบริหาร

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ สคพ. สามารถดำาเนินงานเป็น

ไปตามเป้าหมายและมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่

กำาหนดไว้ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของ สคพ.

 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำากับดูแลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในให้เกิดความเป็นอิสระและเหมาะสมโดย

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะกับแผนงานการตรวจสอบการรายงานผล

การตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็น

ที ่ยอมรับ ทำาให้การปฏิบัติงานและการดำาเนินงานโดยรวมของ สคพ.  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด รวมทั้งการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจ

สอบภายในได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการตรวจ

สอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในของ สคพ. เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานตรวจ

สอบภายใน ระเบียบ สคพ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายในและกฎบัตรการ

ตรวจสอบภายใน

 

 ตามหนังสือ ที่ ตผ 0006/ว 162 ลว.18 ก.ค.62 เรื่อง  

ขอให้จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการ สคพ. แต่งตั้ง ดร.ธนาดล รักษาพล  

บริษัท สำานักงานสามสิบสี่ ออดิต จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผล

การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สคพ. สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 แทนสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า สคพ. ถือปฏิบัติ

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในอย่างเพียงพอ รายงานทางการเงินและการบัญชีแสดง 

ข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐ มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบและนโยบาย

ที่คณะกรรมการ สคพ. กำาหนด

   (นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์)

กรรมการตรวจสอบ

       ประธานในที่ประชุม    

    วันที่ 22 มกราคม 2563 

เสนอแต่งตั้งชื่ อ ผู้สอบบัญชี และพิจารณา 
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

กำากับดูแลการตรวจสอบภายใน4

5
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบเงินอุดหนุนประจำาปี (งบประมาณแผ่นดิน) 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำาแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ จำานวนเงิน 52,410,600.00 บาท

งบบุคลากร งบดำเนินงาน จัดศึกษาอบรม จัดประชุม/สัมมนา บริการวิชาการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำานวน 52,410,600.00 บาท จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้

งบบุคลากร  จำานวน  15,497,800.00  บาท คิดเป็น 29%

งบดำาเนินงาน  จำานวน  10,522,300.00  บาท คิดเป็น 20%

จัดศึกษาอบรม  จำานวน  13,090,700.00  บาท คิดเป็น 25%

จัดประชุม/สัมมนา  จำานวน    7,700,600.00  บาท คิดเป็น 15%

บริการวิชาการ  จำานวน    5,599,200.00  บาท คิดเป็น 11%

งบบุคลากร
29%

งบดำาเนินงาน
20%

จัดศึกษาอบรม
25%

จัดประชุม/สัมมนา
15%

บริการวิชาการ 
11%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบเงินอุดหนุนประจำาปี คงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จำาแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ จำานวนเงิน 27,608,738.00 บาท

งบบุคลากร งบดำเนินงาน จัดศึกษาอบรม จัดประชุม/สัมมนา

บริการวิชาการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) ประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จำานวน 27,608,738.00 บาท จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้

งบบุคลากร  จำานวน  10,055,506.00  บาท คิดเป็น 37%

งบดำาเนินงาน  จำานวน  12,964,232.00  บาท คิดเป็น 47%

จัดศึกษาอบรม  จำานวน    1,200,000.00  บาท คิดเป็น 4%

จัดประชุม/สัมมนา  จำานวน    2,189,000.00  บาท คิดเป็น 8%

บริการวิชาการ  จำานวน    1,200,000.00  บาท คิดเป็น 4%

งบบุคลากร
37%

บริการวิชาการ
4%จัดประชุม/สัมมนา

8%

จัดศึกษาอบรม
4%

งบดำาเนินงาน
47%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบเงินสนับสนุนจากภายนอก 
(งบเงินรายได้) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำาแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ จำานวนเงิน 9,713,173.20 บาท

งบบุคลากร งบดำเนินงาน จัดศึกษาอบรม จัดประชุม/สัมมนา

บริการวิชาการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบเงินสนับสนุนจากภายนอก ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำานวน 9,713,173.20 บาท จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้

งบบุคลากร  จำานวน        50,000.00  บาท คิดเป็น 0.5% 

งบดำาเนินงาน  จำานวน      300,000.00  บาท คิดเป็น 3.1% 

จัดศึกษาอบรม  จำานวน                    - บาท คิดเป็น 0% 

จัดประชุม/สัมมนา  จำานวน                    -    บาท คิดเป็น 0% 

บริการวิชาการ  จำานวน    9,363,173.20  บาท คิดเป็น 96.4%

บริการวิชาการ
96.4%

จัดประชุม/สัมมนา 
0.0%

งบดำาเนินงาน 
3.1%งบบุคลากร 

0.5%

จัดศึกษาอบรม 
0.0%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจ่าย

รวมทุกแหล่งงบประมาณของสถาบัน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำาแนกตามประเภทงบประมาณ จำานวนเงิน 89,732,511.20 บาท

งบเงินอุดหนุนประจำปี งบเงินอุดหนุนประจำปีคงเหลือ งบเงินสนับสนุนจากภายนอก

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ทุกแหล่งงบประมาณ) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำานวน 89,732,511.20 บาท จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้

งบเงินอุดหนุนประจำาป ี  จำานวน  52,410,600.00  บาท คิดเป็น 58%

งบเงินอุดหนุนประจำาปี คงเหลือ  จำานวน  27,608,738.00  บาท คิดเป็น 31%

งบเงินสนับสนุนจากภายนอก จำานวน    9,713,173.20 บาท คิดเป็น 11%

งบเงินอุดหนุนประจำาป ี
58%

งบเงินสนับสนุนจากภายนอก 
11%

งบเงินอุดหนุนประจำาปีคงเหลือ 
31%

34 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



พ
.ศ

. 2546

พ
.ศ

. 2547

พ
.ศ

. 2548

พ
.ศ

. 2549

พ
.ศ

. 2550

พ
.ศ

. 2551

พ
.ศ

. 2552

พ
.ศ

. 2553

พ
.ศ

. 2554

พ
.ศ

. 2555

พ
.ศ

. 2556

พ
.ศ

. 2557

พ
.ศ

. 2558

พ
.ศ

. 2559

พ
.ศ

. 2560

พ
.ศ

. 2561

พ
.ศ

. 2562

งบเงินอุุดหนุน (งบประมาณแผ่่นดิน) ท่ี่�ได้รับจััดสรรนับตัั้�งแต่ั้ปีจััดตัั้�ง สคพ. 
  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546   5.0000 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 13.7210 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 14.7290 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 18.7119 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 36.3962 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 42.0566 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 42.2668 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 42.3232 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 49.5641 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 75.8308 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 44.4616 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 36.3997 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 39.6230 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 51.6993 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 71.4426 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 52.2999 ล้านบาท

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 52.4106 ล้านบาท
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แนวที่างการดำาเนินงานตั้ามแผ่นยุที่ธศาสตั้ร์ 
พ.ศ. 2562 - 2566
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สคพ. ปีงบประมาณ 2562-2566 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กร มุ่งเน้น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

01 ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างองค์ความรู้ตามแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในอนาคต (Global Trend)

 แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มและวิวัฒนาการด้านการค้าและการพัฒนา ผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้า

และการพัฒนาตามแนวโน้มและทิศทาง การเปลี ่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global Trend) พร้อมทั ้งจัดทำาบทสรุปประเด็นของ

การศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางด้านการค้าและการพัฒนา เพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับรัฐบาล

กลยุทธ์ที่ 1.1 วิเคราะห์การค้าและการพัฒนาเพื่อรองรับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลิตและสนับสนุนงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาดัชนีชี้วัดด้านการค้าและการพัฒนาของประเทศ (Trade and Development Index)  

       (วางแผนดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
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02 ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรทางการค้าและ 
การพัฒนา

 แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์  เพ่ือพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทางการค้าและการพัฒนาให้มีศักยภาพและองค์ความรู้ 

ที่พร้อมและรองรับการแข่งขันในอนาคต ด้วยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการภายใต้กรอบการดำาเนินงาน 

ของ สคพ. และบูรณาการภารกิจที่สอดคล้องกับกระทรวงหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำาเป็น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างและพัฒนาศักยภาพทางการค้าและการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการค้าและการพัฒนารองรับการแข่งขัน 

       ในอนาคต

กลยุทธ์ที่ 2.3 การบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการของ สคพ.

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดนโยบายด้านการค้าและการพัฒนา
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03 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนา

 แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร ์ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้สามารถรองรับแนวโน้มและทิศทาง

การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global Trend) โดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

(UNCTAD) และหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งสหประชาชาติสำาหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (ITC) ธนาคารโลก (World Bank) ฯลฯ

กลยุทธ์ที่ 3.1 เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาความร่วมมือเพื่อการยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาความร่วมมือและบูรณาการทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุน 

       การดำาเนินงานด้านการค้าและการพัฒนา
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04 ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาและจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล

 แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์ เพื่อปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานให้องค์กรได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยการลด

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนทบทวนโครงสร้าง/อัตรากำาลัง และแผนความก้าวหน้าบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรให้กับการพัฒนาองค์กร 4.0 รวมถึงการเสริมสร้างองค์กร

คุณธรรม การส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร และการสร้างอัตลักษณ์องค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.1 การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับองค์กร 4.0

กลยุทธ์ที่ 4.3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้างอัตลักษณ์องค์กรในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน)
             สรุปผลการประเมิน

   องค์ประกอบการประเมิน    ตัวชี้วัด         ค่าเป้าหมาย     ผลการดำาเนินงาน    ผ่าน     ไม่ผ่าน

1. ประสิทธิภาพในการดำาเนิน

งานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งาน

ประจำา งานตามหน้าที่ปกติ หรือ

งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ

มหาชนงานตามกฎหมาย  

กฎนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะ

รัฐมนตรี (Functional Based)

1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

และสังคม

 1.1.1 มูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ

 1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม

 1.1.3 ความสามารถทางการ

หารายได้ เพื่อลดภาระงบ

ประมาณ

1.2 จ ำานวนผลงานวิจ ัย  

ในปี 2562 (Output)

1.3 ความร ่วมม ือด ้าน

วิชาการกับเครือข่ายในต่าง

ประเทศและมีกิจกรรมร่วม

ดำาเนินการมากกว่า 1 ปี

 1.3.1 จำานวนความร่วมมือ

ด้านวิชาการกับเครือข่ายใน

ต่างประเทศและมีกิจกรรม

ร่วมดำาเนินการ 

 1.3.2 ร้อยละความสำาเร็จ

ของการดำาเนินการตามแผน  

(ร้อยละ)

1.4 จำานวนองค์ความรู้ของ 

UNCTAD หรือและหน่วย

งานในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ที่ ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน า เ ป็ น

ข อ บ เข ต ง า น วิ จั ย ห รื อ

เนื้อหาการฝึกอบรม

 

     -

- จำานวนองค์กรหรือหน่วยงานที่

คงเป็นหุ้นส่วนหรือพัฒนาความ

ร่วมมือในการดำาเนินงานของ สคพ.

เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้า

และการพัฒนาอนุภูมิภาคไม่ต่ำากว่า 

10 หน่วยงาน

- มูลค่าที่เกิดจากการเผยแพร่งาน

วิจัยและการประหยัดค่าใช้จ่าย 

ไม่ต่ำากว่า 193.99 ล้านบาท

7.61 ล้านบาท

วิจัย 10 เร่ือง และตีพิมพ์ 9 บทความ

7 ความร่วมมือ

ร้อยละ 100

9 องค์ความรู้

-

10 หน่วยงาน

197.23 ล้านบาท

9.36 ล้านบาท

ผลงานวิจัย 9 เรื่อง และ 

ตีพิมพ์ 8 บทความ

7 ความร่วมมือ

1. ดำาเนินงานสำาเร็จตามแผน

คิดเป็น ร้อยละ 100

12 องค์ความรู้

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

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

............................................................................................................................................................................................................
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             สรุปผลการประเมิน

   องค์ประกอบการประเมิน    ตัวชี้วัด         ค่าเป้าหมาย     ผลการดำาเนินงาน    ผ่าน     ไม่ผ่าน

2. ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง

ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ

ภารกิจที่ได้รับมอบ หมายเป็นพิเศษ 

(Agenda Based)

3. ประสิทธิภาพในการดำาเนิน

งานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 

ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ 

การบูรณาการการปฏิบัติงานหลาย

พื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area 

Based)

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร

จัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากร

บุคคลและการให้บริการประชาชนหรือ

หน่วยงานของรัฐ  

(Innovation Based) รวมท้ังการกำากับ

ดูแลกิจการของคณะกรรมการเพ่ือนำาไป

สู่ระบบราชการ 4.0

5. ศักยภาพในการดำาเนินการของ

องค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (Potential Based)

2 .1การสร้ า งความรับรู้  

ความเข้าใจแก่ประชาชน

2.1.1 ร้อยละการดำาเนินการ

ตามแผนการสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชน

2.1.2 ร ้ อยละการช ี ้ แจง

ป ร ะ เ ด็ น สำ า คั ญ ทั น ต่ อ

สถานการณ์

 

-ไม่มี-

4.1 ระดับความสำาเร็จของ

การสำารวจความพึงพอใจ

และพัฒนาการให้บริการ

4.2 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

4.3 ระดับการพัฒนาด้าน

การกำากับดูแลกิจการ

4.4 ข้อเสนอการพัฒนา

นวัตกรรมขององค์ การ

มหาชน 

4.4.1 Virtual Expert Net-

work

4.4.2 Youth Camp for 

Trade and Development

5.1 การดำาเนินการตาม

แผน พัฒนาองค์ ก รและ

บุคลากรแบบก้าวกระโดด

ป ร ะ จำ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  

พ.ศ. 2562

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

-

ร้อยละ 80

ร้อยละ 96

4.0000 คะแนน

ดำาเนินการตามข้อเสนอ 

ร้อยละ 100

ระดับความพึงพอใจในการสำารวจ

ความผาสุกและความพึงพอใจใน

การทำางานของบุคลากรสูงข้ึน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

-

ร้อยละ 85

ร้อยละ 97.65

 3.9450 คะแนน

เริ่มใช้งานในไตรมาสที่ 2 ของ

ปีงบประมาณ 2562

ดำาเนินจัดกิจกรรมใน ไตรมาส

ที่ 4 ปีงบ ประมาณ 2562 

- ดำาเนินการตามแผนพัฒนา

อ ง ค์ ก ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ฯ 

เรียบร้อยแล้ว

- สำาเนารายงานการประชุมคณะ

กรรมการ สคพ. คร้ังท่ี 7/2562 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

วาระที่ 4.4

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................
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ผลงานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สคพ. ได้ดำาเนินการศึกษา

วิจัยรวมทั้งสิ้น 4 เรื่อง และมีข้อสรุปจากการประชุมระดมสมอง

ภายใต้ศูนย์วิเคราะห์แนวโน้มเพื่อการค้าและการพัฒนา จำานวน 

3 เรื่อง ดังนี้

 การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถ่ินให้เช่ือมโยงกับการพัฒนาตาม

แนวระเบียงเศรษฐกิจของภูมิภาคและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เป็นแนวทางการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้กับท้องถิ่น  

นำาไปสู่การยกระดับรายได้และการกระจายรายได้เพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจนและลดความเหล่ือมล้ำา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำาคัญของประเทศ

นอกจากน้ี การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นมาตรการเพื่อสร้างการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาค และช่วยเสริมหรือสนับสนุน

มาตรการทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนา

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีความเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงมี

ประโยชน์อย่างย่ิงต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศร่วมกัน 

 ความสำาเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินข้ึนอยู่กับปัจจัย

หลายประการ อาทิ ทรัพยากรธรรรมชาติ ความพร้อมของโครงสร้าง

พื้นฐาน  การเคลื่อนย้ายแรงงานและเงินลงทุน สภาพปัจจบุันของ

อุตสาหกรรมในท้องถ่ิน ระบบโลจิสติกส์ ศักยภาพขององค์กรและหน่วย

งานในท้องถ่ิน ไปจนถึงความสัมพันธ์และการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

 การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียงเศรษฐกิจตอน

ใต้เป็นนโยบายหน่ึงของภูมิภาคเพ่ือใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีของท้ังสอง

ด้านทางตอนใต้ของภูมิภาค คือ พื้นที่ตั้งแต่เมียนมาไปจนถึงเวียดนาม  

ซ่ึงเป็นการเปิดพ้ืนท่ีเช่ือมต่อทางทะเลท้ังสองด้าน จากมหาสมุทรอินเดีย

ไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก โดยใช้การเช่ือมต่อทางถนนภายในพ้ืนท่ีส่วน

ท่ีเป็นภาคพ้ืนดิน ทำาให้ประเทศท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตน้ีได้รับประโยชน์ร่วม

ของการเช่ือมโยง ประกอบด้วย เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม 

 การพัฒนาตลอดเส้นทางมีปัจจัยมาเก่ียวข้องโดยเฉพาะ

ยุทธศาสตร์และนโยบายของแต่ละประเทศ ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงเป็น

โอกาสและความท้าทายของแต่ละประเทศในการที่จะพัฒนาความร่วม

มือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะข้อตกลงทวิภาคี เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การเจรจาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวายที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมา หรือ การเจรจาเพื่อ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยและ

กัมพูชา และการพัฒนาความร่วมมือแบบข้อตกลงพหุภาคีที่ทำาโดยทั้ง  

4 ประเทศ รวมทั้งการมีบทบาทในการดำาเนินโครงการและแผนงานที่

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

โครงการวิจัยเร่ือง“การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน
เพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัด
ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต”้

1

การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
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 บทบาทจีนด้านความร่วมมือระหว่างประเทศได้โดดเด่นขึ้น

อย่างมากภายใต้การนำาของประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ซึ่งได้ผลักดันความ

ร่วมมือระหว่างประเทศที่อยู่ในแนวเส้นทางสายไหม ภายใต้ชื่อเรียกว่า

“ข้อริเริ่ม BRI” (Belt and Road Initiative) ข้อริเริ่ม BRI ของจีนได้

รับการกล่าวถึงและจับตามากที่สุด ซึ่งจะสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

การเมือง และความมั่นคงระดับโลก เนื่องจากผู้นำาจีนมีความมุ่งหมาย

ปลุกคืนชีพเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์

สำาคัญในการขยายบทบาทและแสวงหาผลประโยชน์ของจีน โดยการ

เช่ือมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวโลกภายใต้ความพยายามท่ีจะสร้าง “โมเดล

ใหม่” ในการบูรณาการจีนกับภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและใช้

ประโยชน์ได้จริง เช่น การเชื่อมโยงระบบรางผ่านเส้นทางรถไฟยาวนับ

หมื่นกิโลเมตรจากจีน ผ่านหลายประเทศไปจนถึงภูมิภาคยุโรป

 การแสดงบทบาทนำาของจีนในระดับโลกท้ังด้านการค้าและการ

ต่างประเทศนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์

(Geopolitics) ของโลกที่ประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศในภูมิภาค

เอเชียโดยเฉพาะจีนจะมีบทบาทต่อการกำาหนดรูปแบบทิศทางการค้า

และการลงทุนโลกมากย่ิงข้ึน ไทย จีน และประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ถือเป็นประเทศพันธมิตรทางเศรษฐกิจ การเมือง และความม่ันคงท่ีสำาคัญ

จีนถือเป็นประเทศคู่ค้าท่ีสำาคัญของไทยและประเทศภูมิภาคอาเซียน  

ท้ังการเป็นตลาดรองรับการส่งออกและเป็นแหล่งนำาเข้า นอกจากน้ัน จีน

ถือเป็นประเทศผู้ลงทุนสำาคัญในไทยและประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ

 การผลักดันนโยบาย One Belt, One Road หรือข้อริเริ่ม BRI 

ของจีนเป็นการรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมใหม่ของผู้นำาจีน และเป็น “โมเดล

ใหม่” ในการบูรณาการจีนกับภูมิภาคต่าง ๆ  ผ่านกลไกความร่วมมือ 5 ด้าน

ได้แก่ ด้านนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน การค้าการลงทุน การบูรณาการ

ทางการเงิน และการเชื่อมโยงประชาชน

 สำาหรับโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยจากข้อริเริ่ม 

BRI นั้นด้านการค้าไทยมีโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศตาม

แนวเส้นทาง BRI เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกผ่านเส้น

ทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย ด้านการลงทุน ไทยมีโครงการเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก หรือ EEC ขณะที่จีนมีโครงการอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-

มาเก๊า (Greater Bay Area: GBA) ที่สามารถเชื่อมโยงการลงทุนในสาขา

อุตสาหกรรมที่ทันสมัยระหว่างกัน สำาหรับผลกระทบต่อไทยที่อาจเกิด

ขึ้นจากข้อริเริ่ม BRI คาดว่าจะมีการหลั่งไหลของสินค้า และการลงทุน

ของจีนที่รวดเร็วเกินกว่าที่ผู้ประกอบการ และ SMEs ไทยจะตั้งรับและ

ปรับตัวได้ทัน ความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนยิ่งใกล้ชิดมากขึ้น

จะเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ

ตามเส้นทาง BRI รวมถึงประเทศไทยมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

 

 ไทยในฐานะที่เป็นประเทศศูนย์กลางของอาเซียนตอนบนที่

สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทาง BRI ได้ทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งถือเป็น

เส้นทางยุทธศาสตร์สำาคัญบนระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน

(CICPEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในหกระเบียงเศรษฐกิจภายใต้ข้อริเริ่ม BRI ดังนั้น

จึงควรเตรียมความพร้อมด้านนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ

เกิดขึ้นจากข้อริเริ่ม BRI ของจีน ทั้งนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อ

รองรับข้อริเริ่ม BRI และไทยควรใช้ศักยภาพในการมีบทบาทนำาในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาความร่วมมือกับจีน ทั้งมิติด้าน

เศรษฐกิจและไม่ใช่เศรษฐกิจด้วย

โครงการวิจัยเรื่อง “โอกาสการค้าและการลงทุน
ไทยจากนโยบาย Belt and Initiative ของจีน”2
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 รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อผลักดัน

การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่ความเป็นดิจิทัล เพื่อยกระดับ

ศักยภาพการแขง่ขันของประเทศ และนำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของ

สินค้า และบริการของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือผลักดัน

ให้ไทยหลุดพ้นจากการติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 

Income Trap)  และในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปี พ.ศ. 2560 และประกาศใช้แผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาภาค

อุตสาหกรรม   ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว และ

การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่ไทยมีศักยภาพพื้นฐาน (S-curve และ 

New S-curve) 

 การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในภูมิภาคจำาเป็น

ต้องมอีงค์ความรู้ที่ครอบคลุม ทั้งด้านการกำาหนดกรอบนโยบายการ

ลงทุนด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมการพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็น 

ขั้นตอน และเป็นระบบ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อ

การเติบโตของธุรกิจดิจิทัล ต้องมีการประเมินศักยภาพการแข่งขัน

ระหว่างประเทศด้านดิจิทัล มีการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  

มีวิธีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบรวมทั้งต้องมีมาตรการ

บรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

ให้การก้าวสู่ Thailand 4.0 ประสบผลสำาเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้

ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพควรดำาเนินนโยบายดังต่อไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง คือ แผนการปฏิรูปประเทศเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

จำาเป็นต้องมีการแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนทั้งรายละเอียดกรอบ

เวลา ระบบการติดตามตรวจสอบ และดัชนีชี้วัดความสำาเร็จที่ชัดเจน 

เรื่องดังกล่าวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรเป็นหน่วยงาน

หลักทั้งการขับเคลื่อน และประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ เพื่อ

ให้เกิดเอกภาพ 

ประการที่สอง คือ ไทยจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญอย่างมากกับการ

พัฒนากำาลังคนเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่และแสวงหาประโยชน์จากเศรษฐกิจ

ดิจิทัล อุปสรรคสำาคัญในเร่ืองดังกล่าวคือ ปัญหาความทับซ้อน และการ

ขาดความร่วมมือระหว่างส่วนราชการภาครัฐควรมีระบบติดตามและ

ประเมินนโยบายท่ีเก่ียวข้องในแต่ละโครงการพร้อมกับการพัฒนาระบบ

ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ นอกจากน้ัน ความร่วมมือระหว่าง 

ภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องเดินหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ส่งเสริมให้บริษัทขนาดใหญ่มีบทบาทช่วยเหลือบริษัทขนาดกลางและเล็ก

ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

ประการที่สาม คือ การมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการรองรับผลกระทบ

ทางสังคมของการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย โดยเฉพาะผลต่อการ

จ้างงานและการปิดตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง

กลุ่มจับตาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยสถาบันอิสระ เพื่อติดตามและประเมิน

ความพร้อมของไทยระหว่างการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล   

 

ประการที่สี ่ คือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลจำาเป็นต้อง

ติดตามและปรับปรุงให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน

ขณะที่รัฐจำาเป็นต้องมีท่าทีท่ีชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายกำากับการแข่งขันท่ี

เป็นธรรม ข้อกำาหนดเกี่ยวกับ Data Localization Requirement และ

ภาษีต่อการบริการดิจิทัล ซึ่งรัฐควรผลักดันความร่วมในระดับภูมิภาค

โดยเฉพาะอย่างย่ิงมาตรฐานของกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ

แสวงหาประโยชน์ร่วมกันของการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในขณะเดียวกัน

ก็สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

ประการที่ห้า คือ ภาครัฐควรมีการกำาหนดระบบการประเมินผลทั้งใน

แง่ของเม็ดเงินลงทุน การสร้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสำาหรับธุรกิจ

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่

โครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนากรอบนโยบาย
การลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าว
สู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

3
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 เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มบิมสเทค (ยกเว้นประเทศไทย) 

พึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเป็นกำาลังหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ โดยการบริโภคภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนระหว่างร้อยละ 

55-70.8 ของมูลค่าผลผลิตรวมภายในประเทศ  

 ปัจจัยภายนอกจากการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไม่มากนัก เสถียรภาพของ

ระบบเศรษฐกิจขึ้นกับปัจจัยภายในเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ยังไม่ได้

เปิดสู่ตลาดการค้าของโลกมากนักพิจารณาได้จากมูลค่าการส่งออกและ

การนำาเข้าที่สูงสุดเพียงไม่เกินร้อยละ 29.9 และ 49.55. ตามลำาดับ 

 บิมสเทคคือตลาดท่ีมีขนาดใหญ่มีกำาลังซ้ือมีอัตราการเจริญ

เติบโตสูงเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรมนุษย์

รวมทั้งยังมีระยะทางไม่ไกลจากประเทศไทยมีเง่ือนไขทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย และทุกประเทศสมาชิกต่างก็กำาลัง

ตื่นตัวในการส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน หลังจากความไม่

สงบเรียบร้อยในหลายประเทศสมาชิกได้คลี่คลายไปแล้ว

 มิติด้านการเมือง ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศท่ามกลางการแย่งชิงกันเป็นมหาอำานาจภายใต้ยุทธศาสตร์ 

Belt and Road Initiatives (BRI) ที่มีแกนหลักคือมหาอำานาจจีนและ

ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำานาจสำาคัญใน

การปิดล้อมจำากัดเขตการขยายอิทธิพลของจีน กรอบบิมสเทคกลาย

เป็นหน่ึงในความร่วมมือสำาคัญที่จะเช่ือมโยงอาเซียนที่มีประเทศไทย

เป็นจุดศูนย์กลางเข้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ซ ึ ่งอย ู ่ล ้อม

รอบอ่าวเบงกอล แห่งมหาสมุทรอินเดีย ดังนั้น ในทางยุทธศาสตร์

หากประเทศไทยต้องการเป็นจุดเชื่อมโยงของมหาสมุทรแปซิฟิกและ

มหาสมุทรอินเดีย ทั้งในมิติความมั่นคง และมิติเศรษฐกิจบิมสเทค 

จึงเป็นกรอบที่ไทยต้องให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง

 ในกระบวนการเจรจาการค้าเพื่อเปิดเสรีควรรับฟังความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าทั้งภาคการผลิต 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ บางกรณีที่ประเทศสมาชิกยังไม่ม ี

ความพร้อมควรวิธีการเปิดเสรี โดยสมาชิกใดที ่ม ีความพร้อมใน

การบังคับใช้ข้อตกลงใดก็ให้ข้อตกลงนั้น ๆ มีผลบังคับใช้กับประเทศ

สมาชิกนั้น ๆ ก่อน (ข้อตกลงแบบ BIMSTEC-X Method และ Early 

Harvest)  เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้ประเทศที่ลงนามและมีผลบังคับใช้แล้ว

ได้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี เพ่ือจูงใจให้ประเทศท่ียังไม่ลงนาม 

อยากได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวด้วย รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการและ

ผู้บริโภคของประเทศที่ยังไม่ลงนามร่วมผลักดันให้รัฐบาลของตนต้องลง

นามเพื่อได้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลง 

 แม้ข้อตกลงการค้าเสรีที่ เ กิดขึ้นแล้วไม่สามารถใช้สิทธิ

ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำาเนิด

แต่ความร่วมมือหลากมิติของกรอบ บิมสเทคที่มีความร่วมมือใน 14 มิติ

เป็นโอกาสที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดายมากกว่าการเจรจา

ข้อตกลงการค้าเสรี หน่วยงานภาครัฐไทยควรกระตุ้นตระหนักรู้ว่าไทย

และประเทศเอเชียใต้มีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ควรใช้ประโยชน์

จากโอกาสจากความร่วมมือเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในสาขาการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงมีอินเดียเป็นประเทศนำา เพ่ือให้สามารถสร้างความร่วมมือ

กับอินเดียด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวอินเดีย

และเอเชียใต้ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในการเจริญเติบโตในประเทศอินเดียการส่ง

เสริมการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกบิมสเทค 

มีความก้าวหน้าไปมาก 

 

โครงการวิจัยเร่ือง“การพัฒนานโยบายเพื่อการ
ขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
ใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาจากกรอบเขตการค้า
เสรีบิมสเทคของประเทศไทย”

ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กฎระเบียบที่กำากับแหล่งทุนอย่าง  

Venture capital (VC) ที่เป็นแหล่งทุนที่สำาคัญสำาหรับธุรกิจดิจิทัล

ควรจะมีการทบทวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเอื้อต่อการพัฒนา

ธุรกิจดิจิทัลของผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ การจัดเตรียมบริการ

อินเทอร์เน็ตและการเข้าถึง (ราคาและคุณภาพ) เป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้า

ในลักษณะคู่ขนานกับการเดินหน้าการลงทุนในเครือข่าย 5G เพื่อให้

เกิดความทันสมัยในเทคโนโลยีและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

4
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 ประเทศไทยควรตระหนักว่าทรัพยากร เทคโนโลยี และ 

องค์ความรู้ท่ีไทยมีอยู่สามารถใช้พัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคให้ก้าวไกล

มากข้ึนกว่าเดิมรวมท้ังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือเชิงนโยบายในการเสริม

สร้างอิทธิพลและอำานาจละมุน (Soft power) เพ่ือผลประโยชน์ประเทศ

และภูมิภาค โดยการดำาเนินการที่ไม่ได้ยากเกินไปกว่าความสามารถ

ของประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมสำาหรับ 

นักท่องเท่ียว การให้ทุนการศึกษา การลงทุนและการเผยแพร่องค์ความรู้

ทางการค้าแก่ประชาชนของประเทศสมาชิกบิมสเทคอื่น ๆ เป็นต้น 

 ในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ BIMSTEC นั้น ปัจจัย

ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเป็นเงื่อนไขสำาคัญในการผลักดันให้กรอบ

ความร่วมมือมีความก้าวหน้า เนื่องจากกรอบความร่วมมือบิมสเทค

ยังต้องพัฒนาอีกมาก การบูรณาการความร่วมมือขั้นต่อไปจำาเป็นต้อง

อาศัยสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการเปลี่ยนแปลงหรือเสริมสร้าง

ทัศนคติที่เอื้อต่อความร่วมมือการผสานผลประโยชน์และการก้าวข้าม

ความท้าทายที่ประเทศบิมสเทคจะมีร่วมกันต่อไป
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โครงการศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา 
 ในปี 2562 ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนาได้ดำาเนินโครงการโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จาก

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 4 ครั้ง และจัดทำาเล่มรายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนาจำานวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 

 1.รายงานเรื่อง การพัฒนาแนวทางการกำาหนดค่าจ้างขั้นต่ำาที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 2.รายงานเรื่อง แนวโน้มการพัฒนาการค้าดิจิทัลของประเทศไทย 

 3.รายงานเรื่อง แนวโน้มผลกระทบของสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก

 1) แนวโน้มจุดยืนและท่าทีของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็น

สมาชิกกรอบความตกลง CPTPP เป็นประเด็นท่ีละเอียดอ่อนท่ีต้องวาง

กลยุทธ์อย่างรอบคอบ เน่ืองจากไทยมีพ้ืนท่ีจำากัดในการเจรจากับประเทศ

สมาชิกอ่ืน ๆ ท่ีได้เข้าร่วมไปแล้ว ท้ังหากประเทศไทยยังคงยืนยันจะต้อง

เข้าร่วมกรอบความตกลง CPTPP ก็จะต้องมีการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้

เสียท้ังหมดอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะธุรกิจภาคเอกชนจากภาคการผลิต

สาขาต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนท่ีสุดจากการเข้า

ร่วมกรอบความตกลงดังกล่าว 

 ไทยควรถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมกรอบความตกลงของ

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์เข้ามา

ประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อช่วยให้ประเทศไทยได้จัดวางตำาแหน่ง

เชิงกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นการเจรจาได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ

ประเด็นที่มีความอ่อนไหวสูง หรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบเชิงลบใน

วงกว้างต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ซึ่งควรจะนำาเข้าสู่มาตรการ 

ข้อสงวน (Non-conforming Measures: NCMs) อย่างครบถ้วน

เพื่อให้ประเทศสามารถมีเวลาปรับตัวอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเปิดเสรีได้

อย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงเวลาที่ประเทศมีความพร้อมอย่างแท้จริงบน

เงื่อนไขของการมุ่งทำางานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างความคืบหน้า

ของการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

 2) ประเด็นการเจรจาท่ีประเทศไทยควรคำานึงถึงเป็นพิเศษ เพ่ือ

วางแนวทางและกลยุทธ์ รวมถึงเป้าหมายในการเจรจาท่ีชัดเจนอันจะก่อ

ให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงสุดให้แก่ประเทศ มีดังน้ี

 ก) กฎถ่ินกำาเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) มีแนวโน้ม 

ซับซ้อนสูงขึ้นเป็นลำาดับ จากเดิมที่มีกฎ Regional Value Chain (RVC) 

ซึ่งค่อนข้างตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายในการปรับประยุกต์และคำานวณ แต่

การเจรจาระยะหลังมีกฎแบบใหม่ออกมาเพิ่มเติม เช่น Focus Value 

และ Net Costing เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ

ให้ข้อมูลขั้นต่ำาของผู้ส่งออก การใช้เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ต้นทุนใน

การดำาเนินการรับรองตนเอง (Self-certification) และการผลักดันให้มี

หน่วยงานที่มีบทบาทเป็นผู้ออกเอกสารรับรอง (Certifier) ฯลฯ แม้ว่า

โดยหลักการแล้ว ประเทศสมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากกฎถิ่นกำาเนิด

สินค้า เพื่อนำาเข้าวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกอื่น และผลิตสินค้าส่งไป

ขายต่อได้ รวมถึงเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ แต่ในกรณี

ของไทย ก็ต้องศึกษาให้ละเอียดและแน่ใจว่า มีสินค้าที่ได้รับประโยชน์

ชัดเจนจำานวนมากเพียงพอ

 ข) บริการด้านการเงิน (Financial Services) กรอบความ

ตกลงจะมุ่งให้เปิดตลาดบริการของภาคการเงินระหว่างประเทศสมาชิก  

อันจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะสถาบันการ

เงินจากประเทศสมาชิกสามารถเข้าไปดำาเนินกิจการในประเทศสมาชิก

อื่นได้ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ประเทศไทยคงต้องพิจารณาระบุถึงความ

จำาเป็นในการขอขยายเวลาการเปิดเสรีออกไปตามสมควร หากตัดสินใจ

ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของความตกลงนี้ เพราะยังต้องเตรียมความ

พร้อมและปรับตัวในอีกหลายด้าน

 ค) การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement) 

ประเทศภาคีความตกลงจะถูกบังคับให้เปิดกว้างให้แก่ประเทศสมาชิก

ภายใต้กรอบความตกลงในการเข้ามาประมูลโครงการพัฒนาของภาครัฐ 

รวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้เกิดความโปร่งใส สาธารณะ

สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อ

สรุปสาระสำาคัญของการประชุมระดมความคิดเห็น 
“บทบาทของประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงของ
 CPTPP”
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ไทยในหลายส่วน เช่น บทบาทหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง การยกระดับ

ประสิทธิภาพของระบบประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาค

รัฐที่เชื่อมโยงไปถึงระดับของการใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศ รวมถึง

กระแสต่อต้านและกดดันจากฝ่ายที่สูญเสียผลประโยชน์จากการบังคับ

ใช้กรอบความตกลงดังกล่าว

 ง) กลไกระงับข้อพิพาทด้านการลงทุน (Investment-State 

Dispute Settlements: ISDS) เป็นหนึ่งในข้อบทของกรอบความตกลง

ที่จะมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนภาคเอกชน ลดความเสี่ยงทาง 

การเมืองและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากรัฐบาลของประเทศ

สมาชิกเป้าหมายของนักลงทุน นักลงทุนสามารถได้รับการคุ้มครองและ

ยื่นเรื่องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เพ่ือใช้อำานาจตัดสินกรณีท่ีเกิดข้อพิพาท

ด้านการลงทุนกับรัฐของประเทศที่เข้าไปลงทุนได้ แต่ประเด็นนี้ไม่ถือ

เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย เพราะทางไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน

ความตกลงหรือกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ที่ครอบคลุมประเด็นนี้บ้าง

อยู่แล้ว อาทิ UNCITRAL APEC รวมถึง FTA กับอีกหลายประเทศ จึง

ควรดำาเนินการเปรียบเทียบเนื้อหาและสาระสำาคัญของข้อบทของความ

ตกลงหรือกรอบความร่วมมือเหล่านี้ เข้ากับกรอบความตกลง CPTPP 

ด้วย เพื่อจะรับทราบถึงข้อเปรียบเทียบระหว่างกัน และเป็นพื้นฐาน

สำาหรับแนวทางการเจรจาเฉพาะกรอบความตกลงนี้ต่อไป

 จ) สินค้าที่นำามาผลิตหรือประกอบใหม่ (Re-manufactured 

Goods) ในข้อบทของกรอบความตกลงจะกำาหนดให้ลดหรือขจัดการ

กีดกันสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตหรือประกอบใหม่อันจะส่งผลให้

กลุ่มสินค้าเหล่าน้ีทะลักเข้ามาอย่างเสรียิ่งขึ้นประเทศไทยควรทบทวน

เกี่ยวกับการแยกประเภทกลุ่มสินค้าเหล่านี้ออกมาให้ชัดเจน โดยอาศัย

ระบบพิกัดสินค้า รวมถึงกำาหนดอัตราภาษีศุลกากรเฉพาะอย่างเหมาะสม 

อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีแนวโน้มจะ

ได้รับผลกระทบมากที่สุดในประเด็นนี้

 ฉ) แรงงาน (Labor) การจัดตั้งสมาคมหรือรวมกลุ่มของ

แรงงานจะมีความเป็นเสรีสูงมากภายใต้กรอบความตกลงนี้ ขณะที่ไทย

ใช้แรงงานต่างชาติสัดส่วนค่อนข้างสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และผู้ประกอบ

การขนาดกลางและขนาดเล็กยังไม่มีความเข้มแข็งมากพอที่จะรับมือกับ

ประเด็นนี้ได้

 ช) รัฐวิสาหกิจ (State Enterprises) กรอบความตกลงจะบังคับ

ให้ต้องเปิดกว้างต่อการแข่งขัน ไม่มีการผูกขาดตลาดของรัฐวิสาหกิจ รวมถึง

บริการในหลายสาขาท่ีประเทศไทยยังคงใช้ระบบการให้สัมปทานรัฐ หรือการ

ดำาเนินงานตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงหากเข้าร่วม

เป็นภาคีในกรอบความตกลงน้ี การดำาเนินการในลักษณะดังกล่าวก็จะต้อง

ทยอยลดระดับลงอย่างมีนัยสำาคัญ

 สำาหรับแนวทางการเตรียมความพร้อมสำาหรับการเจรจาตาม

กรอบความตกลง CPTPP นั้น จากลำาดับความสำาคัญเชิงนโยบายที่ได้จัด

ไว้แล้วในปัจจุบัน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเดินหน้าเจรจาความตกลง RCEP 

ให้สำาเร็จลุล่วงไปก่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้แล้วในช่วงปี

 2562 ประเทศไทยเองก็มีความจำาเป็นต้องพัฒนาในมิติต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงไป

ยังอีกหลายความตกลงที่ได้บรรลุไปแล้วและกำาลังดำาเนินการตามสาระ

สำาคัญเหล่านั้นอยู่ ซึ่งล้วนมีนัยสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศไม่แพ้กัน ไม่

ว่าจะเป็น GMS AEC หรือ APEC 

 ภายหลังจากการดำาเนินการข้างต้นแล้วจึงค่อยพิจารณาเลือก

ดำาเนินการเจรจาความตกลงต่อไป ระหว่าง CPTPP กับ FTA ไทย-

สหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป หากประเทศไทยเลือกจะเจรจา

อย่างหลังก่อน และไม่มีเหตุผลประการใดที่จะต้องเร่งรีบแสวงหาช่อง

ทางในการเข้าไปเจรจากรอบความตกลง CPTPP ก็ยังสามารถประวิง

เวลาออกไปได้ เพื่อรอประเมินผลกระทบจากการดำาเนินงานของกรอบ

ความตกลงดังกล่าวต่อประเทศสมาชิกที่มีอยู่แล้ว ท่าทีของประเทศอื่นๆ

ที่กำาลังให้ความสนใจเข้าร่วมเช่นเดียวกับไทย (ตัวอย่างเช่น ฟิลิปปินส์

 อินโดนีเซีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้) และนัยสำาคัญที่มีต่อประเทศไทยก่อน

ก็ได้ หากในภาพรวมเห็นว่าไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบต่อประเทศมากนัก 

ทั้งด้านการค้า การลงทุน หรือการพัฒนา ก็อาจไม่มีความจำาเป็นต้องเข้า

ร่วม และสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่ก็เพียง

พอแล้ว และประเทศก็ยังสามารถเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้ 
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 1) พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เป็น

กฎหมายฉบับใหม่ล่าสุดที่จะบังคับใช้กับการดำาเนินงานของวิสาหกิจ

สังคม ซึ่งต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก่อนจะดำาเนินการจดทะเบียนกับสำานักงานส่ง

เสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (สวส.) ได้ต่อไป ขณะท่ีนโยบายของรัฐบาลก็ยังมี 

ประชารัฐรักสามัคคี ก็ถือเป็นวิสาหกิจเพื ่อสังคมอีกส่วนหนึ่งเช่น

เดียวกัน ภายใต้กฎหมายข้างต้น กำาหนดให้ผลกำาไรอย่างน้อยร้อยละ 70 

ต้องกลับคืนสู่สังคม ขณะที่ในส่วนที่เหลือก็ให้นำาไปใช้ในรูปแบบอื่นต่อ

ไป

 2) ในปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานที่ได้เริ่มตื่นตัวและให้ความ

สำาคัญกับการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมบ้างแล้ว 

ทั้งในรูปของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และหลักสูตรการศึกษา

ในระบบอย่างเป็นแบบแผนชัดเจน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของภาคการศึกษา

ของไทยที่จะมุ่งสร้างจิตสำานึกและศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ของ

สังคมในการมีส่วนสร้างหมู่บ้าน ชุมชน และประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในระดับถัดไปของประเทศไทยก็คือ

การกำาหนดแนวทางการผลักดันให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นเคร่ืองมือใน

การนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ลดปัญหา

และผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่

ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงถ้วนหน้า 

 3) ในการดำาเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมระยะต่อไปของ

ประเทศไทย ต้องคำานึงถึงประเด็นปัญหาและเชิงนโยบายด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมให้รอบด้าน รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target Groups) และ 

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกำาหนดพื้นฐาน

สำาหรับการขับเคล่ือนวิสาหกิจสังคมไปสู่ทิศทางและการบรรลุเป้าหมาย

ที่เหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ เป็นต้น และบางประเด็นเชิงนโยบายและการจัดการธุรกิจที่

ประเทศไทยยังต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาองค์กร

บริหารจัดการลิขสิทธิ ์ (Collective Management Organization: 

CMO) ขณะเดียวกัน ภาครัฐที่ได้รับงบประมาณประจำาปีในช่วงที่ผ่าน

มา ก็สามารถดำาเนินการได้ภายใต้ข้อจำากัดของงบประมาณเท่านั้น รวม

ถึงมักดำาเนินการในลักษณะสงเคราะห์ มากกว่าการสร้างอำานาจเพ่ิมข้ึน 

(Empowerment) กับกลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถพึ่งตนเองได้ ทำาธุรกิจ

ให้อยู่รอดและยั่งยืนได้ จึงควรมีการปรับกระบวนทัศน์เชิงนโยบายใน

อนาคตอันใกล้ พร้อมกับส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน

ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

 4) ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนั้น ประเทศไทยได้มีการผลักดัน

ในระดับพื้นฐานมาค่อนข้างดีแล้ว ทั้งในด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรผ่าน

ทางกรมส่งเสริมการเกษตร การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นกลไก

ส่งเสริมการจำาหน่ายพืชผลและสินค้าเกษตร การจัดกลุ่มและประเภท

ของวิสาหกิจชุมชนตามระดับการพัฒนาของวิสาหกิจ ซึ่งปรากฏว่า

มีทั้งระดับพื้นฐานที่พอเลี้ยงตนเองและชุมชนได้ กระบวนการพัฒนา

วิสาหกิจในระดับถัดไปก็ควรจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะยกระดับ

วิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมสูงให้เป็นวิสาหกิจสังคม แต่ประเด็น

สำาคัญก็คือ ต้องมีการฝึกอบรมและยกระดับทักษะจัดการธุรกิจที่จำาเป็น

ต่อการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพของวิสาหกิจในศตวรรษนี้ และ

ต้องได้รับการพัฒนาระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน โดยอาศัย ความก้าวล้ำา

ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์  

 ประเทศไทยควรผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยและสร้างองค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู  ้

ดังกล่าวไปสู่ภาคประชาสังคมของประเทศไทย และในเวทีระดับภูมิภาค

ของอาเซียนอันจะนำามาสู่การแปลงผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปสู่ภาค

ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยประเทศไทยสามารถพัฒนาไป

สู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและกิจการเพื่อสังคมใน 

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 

  นอกจากนี้ ประเทศไทยควรมีการสร้างสภาพแวดล้อม (Eco-

system) ที่เอื ้ออำานวยต่อการดำาเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและ

กิจการเพื่อสังคมในระยะยาว เพื่อให้วิสาหกิจเหล่านี้เป็นพลังขับเคลื่อน

ร่วมกับธุรกิจรูปแบบอื่น ๆ ในการมีส่วนร่วมผลักดันให้ประเทศไทยพ้น

จากกับดักรายได้ปานกลาง ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ รวมถึงส่งเสริมศักยภาพของความเป็นผู้ประกอบการใน

ประเทศไทย ทั้งด้านการต่อยอดภูมิปัญญา การปรับใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากระบบ

ทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล และการ

สรุปสาระสำาคัญการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
วิเคราะห์ประเด็น “แนวโน้มทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและกิจการเพื่อสังคมของประเทศไทย”

49รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรแกนหลักที่ได้

ดำาเนินโครงการหรือจัดตั้งกลไกเชิงสถาบันบางประการอันเชื่อมโยงไปสู่

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ/หรือ วิสาหกิจสังคมในระยะเริ่มต้น เพื่อ

ต่อยอดไปสู่การสร้างต้นแบบการพัฒนาหรือนโยบายให้กับพื้นท่ีหรือ

ชุมชนอื่น ๆ ในระยะข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปสาระสำาคัญการประชุมรับฟังความคิดเห็นเร่ือง 
“แนวโน้มผลกระทบและนัยสำาคัญของการจัดทำาความ
ตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป (EU) ต่อพัฒนาการ
ของประเทศไทย”

 1) เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อบทในการเจรจาความตกลง

การค้าเสรีของสหภาพยุโรปก็จะพบว่า มีหลายข้อบทที่มีความเฉพาะตัว

และแตกต่างอย่างชัดเจนจากความตกลงกับประเทศอื่น ๆ เช่น สินค้า

แอลกอฮอล์ (โดยเฉพาะการติดฉลากสินค้า และการโฆษณาสินค้า) 

เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะที่เชื่อมโยงไปถึงการยกระดับศักยภาพของภาค

บริการ พลังงานทดแทน กฎหมายส่งเสริมการแข่งขัน-ป้องกันการผูกขาด 

(Competition & Anti-trust Law) การเข้าควบคุมกิจการมาตรฐานการ

คุ้มครองการลงทุน ความหลากหลายทางชีวภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และการพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาท เป็นต้น ประเด็นเหล่าน้ีถือว่า

เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวสูงสำาหรับประเทศไทย เนื ่องจากล้วน

เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผลการเจรจา

จะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  

 2) ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรวมได้จัดทำาความตกลงการค้าเสรี

กับสหภาพยุโรปเรียบร้อยแล้วประเทศท่ีมีความคืบหน้าในการเจรจา

เพื่อจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปในระดับทวิภาคีอย่าง

มีนัยสำาคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม แต่

เวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจมากที่สุด เนื่องจากสามารถ

ดำาเนินแนวทางเจรจาการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปที่มีความชัดเจน

 โดยเฉพาะในประเด็นข้อบทสำาคัญ อาทิ สินค้าแอลกอฮอล์ การปฏิรูป

รัฐวิสาหกิจและการพัฒนากลไกระงับข้อพิพาท ดังนั้น เวียดนามจึง

กลายเป็นประเทศกรณีศึกษาที่สำาคัญของประเทศไทย ซึ่งกำาลังเตรียม

ความพร้อมในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปในระยะ

ต่อไป ทั้งนี้เนื้อหาและสาระสำาคัญของการเจรจาของเวียดนามก็มีการ

เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ประเทศไทยจึงควรนำามาศึกษาแนวทางการ

เจรจาของเวียดนาม และเทียบเคียงหรือปรับประยุกต์เข้ากับกลยุทธ์

การเจรจาของประเทศไทยเองต่อไป ขณะเดียวกัน ก็ควรติดตามผลการ

เจรจาของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนข้างต้นคู่ขนานกันไปด้วย

 3) การจัดทำาความตกลงการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป

ถือเป็นกรอบความตกลงสำาคัญที่ประเทศไทยจำาเป็นต้องบรรลุผลการ

เจรจาโดยเร็วที่สุด รองจากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค หรือ RCEP ซึ่งกำาลังอยู่ในระหว่างดำาเนินการให้สำาเร็จลุล่วงตาม

แผนที่วางไว้ เพื่อให้ประเทศไทยทยอยก้าวตามทันในหลายประเทศ

อาเซียนที่ได้ดำาเนินการบรรลุผลหรือมีความคืบหน้าในการเจรจาไปแล้ว

ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้น

ส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ CPTPP ซึ่งประเทศไทยยัง

จำาเป็นต้องพิจารณาจุดยืนและบทบาทท่ีชัดเจนในอนาคตอันใกล้อีก

ด้วย

 4) ในส่วนของสินค้าเกษตร ประเทศไทยควรนำาเอาประเด็น

เกี่ยวกับการอุดหนุนสินค้าเกษตร การกำาหนดโควตาการนำาเข้า และ

การดำาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยเฉพาะมาตรการ

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาเป็นประเด็นสำาคัญในการเจรจากับทาง

สหภาพยุโรป เพื่อพยายามให้เกิดการผ่อนปรนการใช้มาตรการดังกล่าว

ข้างต้น เพราะจะทำาให้เกษตรกรสามารถเผชิญกับข้อจำากัดที่ลดลงใน

การส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปต่อไป

 5) ในส่วนของภาคบริการไทยที่จำาเป็นจะต้องคำานึงถึงและ

พิจารณาอย่างรอบคอบในการเจรจากับสหภาพยุโรป โดยครอบคลุมทั้ง

บริการทางการเงินและการธนาคาร ซึ่งประเทศไทยยังคงค่อนข้างล่าช้า

ในการเปิดเสรีในระดับที่เหมาะสม บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง

ปัญญา ซึ่งสหภาพยุโรปมุ่งเน้นในการให้ความสำาคัญกับการคุ้มครอง

และใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและครบวงจร

มีบรรทัดฐานที่สม่ำาเสมอ และการวิจัยและพัฒนาก็เป็นอีกสาขาของ

ภาคบริการที่จะต้องยกระดับความต่อเนื่อง ทักษะและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางของบุคลากร และการทุ่มเททรัพยากรในระยะข้างหน้า ซึ่ง

จะผนวกเข้ากับความสามารถในการได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค

(Technical Assistance) จากสหภาพยุโรปตามความจำาเป็นอีกด้วย 

และบริการโลจิสติกส์ที่ควรพิจารณาประเด็นของการสร้างเครือข่ายและ

ความเป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้บริการของสหภาพยุโรป รวมถึงการอำานวย
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ความสะดวกทางการค้า เพื่อให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพ

ของการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค้าไปสู่ภูมิภาคได้อย่าง

เต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการเปิดเสรีบริการโทรคมนาคม และ

บริการขนส่ง รวมถึงการเปิดตลาดและการเข้าถึงบริการสุขภาพอีกด้วย

ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรนำาไปพิจารณากำาหนดกลยุทธ์

อย่างเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ การพัฒนาของประเทศต่อไป

 6)  ในส ่วนของการลงท ุนของน ักลงท ุนสหภาพย ุโรป

ประเทศไทยจะต้องเจรจาโดยยึดหลักการของ   การปกป้องคุ้มครองผล

ประโยชน์ของนักลงทุน และการส่งเสริมการอำานวยความสะดวก รวม

ถึงขยายช่องทางและโอกาสของการลงทุนจากสหภาพยุโรปมายังภาค

เศรษฐกิจเป้าหมายของไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว ทั้งนี้

เพื่อมุ่งยกระดับมูลค่าและความเชื่อม่ันของการลงทุนจากสหภาพยุโรป

มายังประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 7) ประเทศไทยจะต้องมุ่งพ ัฒนาการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยให้มีบรรทัดฐานสากลและมั่นคงต่อเนื่องมากขึ้น 

โดยเฉพาะการขจัดการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงในแวดวงการเมืองและ

ราชการ และการสร้างความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ ซึ่งคาดว่าสภาพยุโรปก็มีข้อบทนี้เป็นการเฉพาะแยกออกมา

ด้วยเนื่องจากให้ความสำาคัญกับการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

(Good Governance) ของการดำาเนินกิจการภาครัฐ รวมถึงสร้างความ

เข้มแข็งของการเมืองของภาคพลเรือนและประชาสังคม โดยมุ่งให้การ

ศึกษาควบคู่กับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในระบอบประชาธิปไตย

ให้แก่ประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับกลางและล่าง รวมถึง

เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการพัฒนาประเทศ
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การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและ 
การพัฒนา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงตอบรับเศรษฐกิจโลก
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 สคพ. ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จึงได้จัดอบรม

ให้กับนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตร เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ท่ีได้อบรมมาในปีท่ีผ่านมาและสามารถนำาไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

และพัฒนาตนเองไปสู่ Young Smart Farmer ต่อไป

 เพื่อให้การฝึกอบรมมีความต่อเนื่อง สคพ. ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ จากหลักสูตร “Smart Farmer” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย

มีการนำาผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตรที่มาเข้าอบรมในปีที่ผ่านมาได้เข้าใจในหลัก

การ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” และสามารถนำาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม โดยการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงหลักสูตรที่

พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งการพัฒนาเครื่อง

มือต้นแบบธุรกิจผ่านกระบวนการโมเดลทางธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) โดยนำางานวิจัยของ สคพ. เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยนโยบาย

และกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการ UNCTAD ซึ่งได้นำาองค์ความรู้ในด้าน “การยกระดับการศึกษาด้าน

ความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ (Enhancing Entrepreneurship Education and Skills Development)” เพื่อพัฒนาและยก

ระดับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0” สามารถนำานวัตกรรมธุรกิจการเกษตร การตลาดดิจิทัลเข้ามา

ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับอาชีพการเกษตร ตลอดจนเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

“Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนสามารถนำาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์

ใช้กับธุรกิจการเกษตร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) อย่างมีประสิทธิภาพ

 ในปี 2562 สคพ. ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” จำานวน 4 ครั้ง ดังนี้

จัดระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2562  

ณ  ห้องออร์คิด 2 โรงแรมนิภาการ์เด้น  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1
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จัดระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562  

ณ  ห้องปทุมรัตน์ วิทยาลัยการ

อาชีวศึกษาปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี

จัดระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562  

ณ  โรงแรมศิรินาถ การ์เด้น  

จังหวัดเชียงใหม่

จัดระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2562  

ณ  โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค  

จังหวัดร้อยเอ็ด

2

3

4
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โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และเชื่อมโยง
เศรษฐกิจโลก : ประเด็นอุบัติใหม่ ด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา

 เมื่อปี 2555 ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD, 2012: 2) ได้จัดทำากรอบนโยบายความเป็น

ผู้ประกอบการ (UNCTAD’s Entrepreneurship Policy Framework: EPF) โดยเสนอแนวทางปฏิบัติ 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) การกำาหนด

ยุทธศาสตร์ชาติด้านผู้ประกอบการ (2) การปรับสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที่เหมาะสม (3) การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะความ

เป็นผู้ประกอบการ (4) การอำานวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงิน และ (6) การส่ง

เสริมการสร้างการรับรู้และการสร้างเครือข่าย โดยท่ีกรอบนโยบายดังกล่าวให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทำาให้ประเทศต่าง ๆ รวมท้ัง

ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย เพื่อให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลได้จัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ช่วงปี 2560-2564) ซึ่งได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพราะการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้ประกอบการ จะเป็นกลไกสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ดังนั้น การให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน จะ

เป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนตระหนัก ตื่นตัว และมีความรู้ ทักษะความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

 ในปี 2562 สคพ. ได้จัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องจำานวน 3 ครั้ง ได้แก่

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“อบรมบุคลากรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว :  

ผู้ประกอบการการค้าเพื่อการพัฒนา” 
เมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562  

ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสระแก้ว เขต 2 จังหวัดสระแก้ว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็น 

ผู้ประกอบการของ UNCTAD : การยกระดับการศึกษา 

ด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะใน พื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม”  
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562  

ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“Youth Camp for Trade and Development”  
เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2562  

ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในโลก
เศรษฐกิจยุคใหม่

 เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันได้เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำาให้ประเทศต่าง ๆ ต้องเร่งปรับตัวและแสวงหาความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตนให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สะท้อนให้

เห็นถึงระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการขยายตัวของภาคธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของภาคธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจกำาลังเติบโตนั้น อาจสร้างผลกระทบใน  ด้านลบต่อคนในชุมชนหรือสังคม หรือ

แม้แต่สิทธิทางแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญของภาคการผลิต จากการที่องค์กรธุรกิจต่างๆ อาจดำาเนินการแต่เพียงแสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำาไร

ของตนเอง โดยไม่ทันได้ระวังสิ่งที่อยู่รอบข้าง ทำาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ปัญหาการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล

หรือปัญหาการดำาเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนได้ทั้งสิ้น ดังนั้น การส่งเสริมการค้า การลงทุน ควบคู่ไปกับการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการค้า

ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนภายในประเทศ ประกอบกับ สคพ. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับทาง

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา 

โดยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของทั้ง 2 หน่วยงาน

 สคพ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำานวน 4 กิจกรรม ดังนี้

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำาหรับรัฐวิสาหกิจ”  
เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561  

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้าการ
ลงทุนท่ีเก่ียวข้อง” รุ่นท่ี 1  

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562  

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

1

2
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้าการ
ลงทุนท่ีเก่ียวข้อง” รุ่นท่ี 2 

เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562  

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและการ
ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562  

ณ โรงแรมเดอะเบอเคลีย์ ประตูน้ำากรุงเทพมหานคร

3
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โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการอำานวยความสะดวก
ทางการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในหลายๆ ด้านท้ังเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานของอาเซียน โดยมีการสร้างเส้นทาง

คมนาคมขนส่งเช่ือมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศนูย์กลางของประชาคมอาเซียน และท่ีสำาคัญ

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิง การค้าชายแดน (Border Trade) ซ่ึงมีความสำาคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก  โดยมีพ้ืนท่ี

ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว และมาเลเซีย มีจุดผ่านแดนถาวรเช่ือมโยงผ่านจังหวัดทั่วประเทศ 21 จังหวัด

 โดยในปี 2561 ครึ่งปีแรก มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 5.5 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีมูลค่า 5.3 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 4.3 ล้านบาท ดังน้ัน การพัฒนาการค้าชายแดนยังมีหลายประเด็นท่ีไทยต้องเร่งรัดดำาเนินการเพ่ือกระจายผลประโยชน์การค้าชายแดนให้คน

ส่วนใหญ่ของประเทศ เน่ืองจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังการปรับปรุงระบบศุลกากร การลด

มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี    การปฏิรูปกฎหมายด้านการค้าและการลงทุนในประเทศ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

 ความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โลจิสติกส์ถือเป็นกลไกสำาคัญต่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้มีความสะดวกและเป็นธรรมด้วยการขจัดอุปสรรค 

ข้อจำากัด ความล่าช้าและความไม่แน่นอนใน  การเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน การลดกฎระเบียบ ขั้นตอน และกระบวนการด้านพิธีการศุลกากร

การนำาเข้า-ขนส่ง และการผ่านแดน การไม่เลือกปฏิบัติและการดำาเนินการทางเอกสารที่โปร่งใส การใช้มาตรฐานสากล การเปลี่ยนถ่ายสินค้าโดย

ปราศจากโควตา เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกัน และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาไปสู่โครงข่ายการผลิต (Production Networking) ที่มีประสิทธิภาพ

 รวมทั้งดึงดูดการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการเพิ่มปริมาณการจ้างงาน และสร้างรายได้ อันเป็นกิจกรรมสำาคัญของ

การค้าระหว่างประเทศให้ดำาเนินไปด้วยความสะดวก เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนระยะเวลา และจะทำาให้ผู้ประกอบการของไทยได้ประโยชน์

จากการขยายการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการพัฒนาการค้าชายแดนกับประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมาและเวียดนาม สอดคล้อง กับนโยบายหลักของรัฐบาลที่เน้นให้ความสำาคัญและสนับสนุนให้เพิ่มการขยายการค้าชายแดน และทำาให้ 

ประเทศไทยมีจุดเด่นในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน (Ease of Doing Business)

 ในปี 2562 สคพ. ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การอำานวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์: โอกาสการค้า

ชายแดนในกลุ่มประเทศ CLMVT” จำานวน 3 ครั้ง ดังนี้

เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562  

ณ โรงแรมอัมมรา กรุงเทพมหานคร1
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เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2562  

ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562  

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  

จังหวัดอุบลราชธานี

2

3
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โครงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน
เพื่อการใช้ประโยชน์จากความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศในอาเซียน

 การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงปี 2559 - 2568 ได้มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ของประเทศสมาชิก และแนวทางการรับมือต่อประเด็นความท้าทายใหม่ที่อาเซียนอาจเผชิญในอนาคต ซึ่งครอบคลุมการดำาเนินงาน เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) เศรษฐกิจที่บูรณาการและเชื่อมโยงในระดับสูง (2) มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีพลวัต  

(3)     สง่เสริมการเชือ่มโยงดา้นเศรษฐกิจและการรวมตวัรายสาขา     (4)        ความสามารถในการปรบัตวัครอบคลมุทุกภาคสว่น และมปีระชาชนเปน็ศนูยก์ลาง  

(5) การเป็นส่วนสำาคัญของประชาคมโลก ซึ่งใน 5 ประเด็นดังกล่าวนี้ ถือเป็นความท้าทายของอาเซียนในการส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม

การเกษตร การค้าการลงทุนและการบริการ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำา รวมถึงการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยง

ระหว่างกัน (Connectivity) และสามารถใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงหรือกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ของประเทศสมาชิกต่อไปในอนาคต

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทางการผลิต เสริมสร้างขีดความ

สามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) และสร้างโอกาสทางการค้าในเวทีระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย สคพ. ได้จัดการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยขึ้น จำานวน 2 กิจกรรม ดังนี้

การฝึกอบรม  
“การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาด
อาเซียนอย่างยั่งยืน”  
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ เฮือนคำาฟ้า กอล์ฟ 

รีสอร์ท อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน”  
เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ เฮือนคำาฟ้า กอล์ฟ 

รีสอร์ท อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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โครงการสัมมนาวิชาการเวที ว่า ด้วยการค้าและการพัฒนาระ ดับภูมิภาค  
(ITD Trade and Development Regional Forum)

 ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ แบบรุนแรง (Hyper Globalization) การปฏิวัติอุตสาหกรรม รอบที่ 4 (Industrial 4.0) และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (Digital Economy) เป็นสิ่งที่นำาเสนอทั้งโอกาส และการคุกคาม ซึ่งมีนัยอันลึกซึ้งต่อการค้า การพัฒนาและการลงทุน ทั้งในปัจจุบัน และ

อนาคตอันใกล้ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ซึ่งจะส่ง

ผลให้ความตกลงหรือข้อบังคับทางการค้า การลงทุน พหุภาคี ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม เช่น เกิด

ความเหลื่อมล้ำา และการว่างงานที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาดังกล่าว ก็เปิดโอกาสให้มีการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้ประโยชน์จาก

รูปแบบการค้า การลงทุนขึ้นใหม่ในยุคดิจิทัลได้เช่นกัน

 ดังนั้น การเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการพัฒนาเข้าด้วยกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องอาศัยกระบวนทัศน์

 และระบบการคิดใหม่ ทั้งในเชิงนโยบายและความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน จึงมีความจำาเป็นและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ควรมีเวทีให้ ภาครัฐ ภาค

เอกชน และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายในภูมิภาคเอเชีย มาร่วมหารือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และข้อเสนอแนะนำาในประเด็นนวัตกรรมการค้า  การลงทุน  

ยุคใหม่ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 สคพ. จึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำาปี 2562 (Trade and Development Regional 

Forum 2019) วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ภายใต้ “การค้า เทคโนโลยี และความตึงเครียดในอนาคต:โอกาส

และภัยคุกคามไร้ขอบเขต” (Trade, Technology and Future Tension : Limitless Opportunities and Threats) โดยได้รับเกียรติจาก  

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงพาณิชย์ และดร.มูคิสะ คิทูยี เลขาธิการอังค์ถัด (UNCTAD) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

และร่วมยินดีกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ของสคพ. โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็น

ในประเด็นใหม่ ๆ ด้านการค้า เทคโนโลยี และการพัฒนาในภูมิภาค ตลอดจนประเด็น  ท้าทายที่มีผลกระทบต่อการค้าและการพัฒนา และเพื่อ 

เชื่อมโยงและกระตุ้นให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมกันกำาหนดแผนปฏิบัติการด้านการค้า การลงทุนที่สนองตอบต่อโลกยุคใหม่   และการพัฒนาที่

ยั่งยืนเพราะในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์แบบรุนแรง (Hyper Globalization) การปฏิวัติอุตสาหกรรม รอบที่ 4 (Industrial 4.0) การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ดิจิทัล (Digital Economy) และปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เป็นหนึ่งใน Mega trends ที่ทั่วโลกกำาลังให้ความสนใจ และอาจ

ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม เช่น เกิดความเหลื่อมล้ำา และการว่างงานที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาดังกล่าว ก็เปิดโอกาสให้มีการสร้าง 

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากรูปแบบการค้า การลงทุนขึ้นใหม่ในยุคของ AI ได้เช่นกัน
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โครงการเสวนาวิชาการด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความ
มั่นคงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

 ในสภาวการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันด้วยมาจากเทคโนโลยีเข้ามาเปล่ียนแปลงโลกส่งผลทำาให้

เศรษฐกิจของทุกประเทศเชื่อมโยงประสานกันมากยิ่งขึ้น ทั้งประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนและการพัฒนา ซึ่งมีความสำาคัญเป็น

อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น รัฐบาลปัจจุบันมีความเข้าใจและเล็งเห็นความสำาคัญ จึงได้กำาหนดเป็น

ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้น

 การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ การลดความเหลื่อม

ล้ำา การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) สร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงภาคผลิตและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ขยายการ

ส่งออกสินค้าบริการไปตลาดใหม่และรองรับตลาดในประเทศอย่างเข้มแข็ง การสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

 การท่องเที่ยว และการค้าและบริการ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บุคลากรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและ นักลงทุนของประเทศไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายของผู้ทำาทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 สามารถรับรู้ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพและก้าวทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของโลก

 สคพ. จึงได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำานวน 7 กิจกรรม ดังนี้ 

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยกระดับ SMEs ไทยด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสู่สากล”  
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์

 ประตูน้ำากรุงเทพมหานคร

การสัมมนา ระบบศุลกากรแห่งอนาคตเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจ 
4.0 จากมุมมองของรัฐบาลเกาหลีใต้ 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล

 กรุงเทพมหานคร
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2
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การสัมมนาวิชาการ และการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 5  
“SDG11, SDG12 & SDG17: Circular Economy for our 
well-being city” 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562  

ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) กรุงเทพมหานคร

การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ

เรื่อง “ดุลยภาพของการพัฒนาทางสังคม: มิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการศึกษา”  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561  

ณ อาคารประชุม สุข อาชวอำารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 3  
“SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action”  
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561  

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

การจัดสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “District Talk 
& SDG11 ย่านนวัตกรรม  เชื่อม ย่านนวัตกรรม”  

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำาไท
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โครงการสัมมนาความร่วมมือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ได้ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ที่นำา

มาสู่การพัฒนาความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงของกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือ Greater Mekong Subregion 

cooperation (GMS) และการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Cross Border Transport Agreement : CBTA) ที่มุ่งเสริม

สร้างและรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ยั่งยืน

และยกระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งให้เป็นแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) ของภูมิภาค

 ดังนั้น การพัฒนาความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงทางทั้งทางบก

และทางทะเล ที่ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน และเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมชั้นนำาของประเทศ เพื่อส่งออกทางทะเลไปยัง 

ภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ทั้งนี้ การพัฒนา ความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสอดคล้องกับนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล

ที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและการอำานวยความสะดวกด้านการค้าและ

การลงทุนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ การให้สิทธิและประโยชน์ ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี รวมทั้ง การรองรับการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-curve และ New S-curve เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นพิเศษ (High-

High Value Added) สู่การเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำาของอาเซียน และก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่สร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศ ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทำาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงขึ้นในอนาคต 

 สคพ. จึงได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำานวน 5 กิจกรรม ดังนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการเยาวชนเพื่อการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

จำานวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์แคว  

จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ลีการ์เดน พลาซ่า

หาดใหญ่ จังหวัดสงฃลา

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอัศวรรณ รีสอร์ท

จังหวัดหนองคาย

1

63รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



การสัมมนาวิชาการ เร่ือง “นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่: 
โอกาสการค้าและการพัฒนาของ SMEs ไทย”  
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องอาเซียน 2 ตึกอาเซียน 

เอ็กซิบิชั่น คอนเวนชั่น โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

การสัมมนาวิชาการ “โครงการประชุมสัมมนาการขับ
เคล่ือนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเช่ือม
โยงการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A 
รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่าย
การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อำาเภอ”  
เมื่อวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562  

ณ โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟรอนท์  

จังหวัดเชียงราย

การสัมมนาวิชาการ “โครงการสร้างความร่วมมือ 
ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 
เวียดนาม และไทย (CLMVT)” 
เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562  

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น

การสัมมนาวิชา “การงานประชุมสัมมนานานาชาติเพ่ือ

เช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC)” 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  

ณ มุกดาหารแกรนด์ โฮเทลจังหวัดมุกดาหาร
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การดำาเนินงานตามความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการยกระดับการพัฒนากฎระ เบียบการค้ า โลกใหม่ เ พื่ อการพัฒนา 
การค้าเศรษฐกิจในยุคสังคมดิจิทัล

 ตามรายงานขององค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) ในปี 2018 ได้กล่าวถึงบทบาทและอิทธิพลสำาคัญ ของ

การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตการค้า และการให้บริการ โดยคาดว่าจะมีผลกระทบทางตรงในหลาย ๆ ด้าน เช่น การนำาเทคโนโลยีจะ

ช่วยส่งเสริมการเติบโตของอัตราการค้าโลกไปถึง 34% ภายในปี 2030 และช่วยลดต้นทุนการผลิต และยกระดับการผลิตผลให้มากขึ้นด้วย  

 ส่วนในภาคการบริการคาดว่าจะสามารถเติบโตยิ่งมากขึ้นถึง 25% ในปี 2030 ดังนั้น ประโยชน์จากการนำาเทคโนโลยีมาใช้ย่อมจะสร้าง

มูลค่าเพิ่มในหลาย ๆ มิติ เช่น สำาหรับประเทศที่กำาลังพัฒนาและด้อยพัฒนาได้มีการพยากรณ์ ว่าจะสามารถเติบโตในอัตราถึง 57% ภายในปี 2030 

จากเดิมอยู่ที่อัตรา 46% ในปี 2015 นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางยังได้รับประโยชน์มากขึ้น ถ้าสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบธุรกิจ ที่

ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีไวขึ้นจะยิ่งเกิดผลดี ตามรายงานของกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2018 ได้รายงานว่าอัตราการใช้หนังสือดิจิทัลน้อยมากแค่ 34% 

 ในบทสรุปสุดท้ายของรายงานได้กล่าวถึงโอกาส และภัยที่จะเกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งทุกประเทศไม่สามารถควบคุมได้ (non-ri-

val) หรือระงับผลกระทบ (pervasive) ดังกล่าว เช่น การเกิดอัตราการว่างงานในบางกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างถาวรหรือการเกิดตลาดที่มีคู่แข่งน้อย

ราย(Oligopolistic) ที่มีอิทธิพลสูงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดและการผูกขาดในระยะยาว ซึ่งปรากฏการณ์นี้สามารถสังเกตได้มากขึ้นจาก 

ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นลักษณะดิจิทัล แพลทฟอร์ม (digital platform) และภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นลักษณะ GVC เป็นต้น  

 สคพ. ได้เล็งเห็นความสำาคัญและประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของประเทศกำาลังพัฒนาในเวทีการค้าและการลงทุนในอนาคต

โดยเฉพาะการเจรจาประเด็นการค้าในรูปแบบดิจิทัลที่มากขึ้น สามารถสังเกตจากความตกลงการค้าเสรีใหม่ จึงได้กำาหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การระดับนโยบาย เพื่อมาเผยแพร่ประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในระยะ 

ปานกลาง ระยะยาว การเตรียมรับมือกับรูปแบบใหม่ๆ ในการแข่งขัน และการค้าในอนาคต อาทิ Technology Sovereignty เรื่อง Policy Dia-

logue Technology & Innovation Policy in the GVC Age Regional Workshop (High Level) ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562 

ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำา กรุงเทพมหานคร

Policy Dialogue Technology & Innovation Policy in the GVC 
Age Regional Workshop (High Level) 
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โครงการเสวนาวิชาการด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความ
มั่นคงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

 การอำานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรม ในการค้า และการขนย้ายสินค้า

ระหว่างประเทศโดยไร้อุปสรรคต่าง ๆ อาทิ เอกสารมาตรฐานการตรวจช่องทางพิเศษการควบคุมสินค้า (Quarantine) เป็นต้น โดยการยกเลิก

ภาระทางด้านบริหารจัดการ และเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่จำาเป็น องค์การการค้าโลก (WTO) ประเมินว่าต้นทุนจากการดำาเนินการทางศุลกากรคิดเป็น

ร้อยละ 2 - 15% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดและเชื่อว่าการอำานวยความสะดวกทางการค้าเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดต้นทุนของการค้า

ระหว่างประเทศ ท่ีผ่านมาการอำานวยความสะดวกทางการค้าเป็นความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศคู่ค้าเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศ

ต่าง ๆ เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การศุลกากรโลก (WCO) และองค์การสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศต่าง ๆ เริ่มให้ความสนใจ

เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องดังกล่าวและพยายามผลักดันให้การอำานวยความสะดวกทางการค้าเป็นประเด็นระดับนานาชาติ มากกว่าที่จะเป็นนโยบาย

หรือกฎระเบียบของประเทศใดประเทศหนึ่งปัญหาหลักทางด้านศุลกากรโดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนาที่ผู้ทำาการค้าให้ความสำาคัญ เช่น ภาระ

ทางด้านเอกสารที่มากเกินความจำาเป็นการดำาเนินการ ซึ่งขาดความโปร่งใสและล่าช้า การขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน 

กฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนแน่นอนอันนำาไปสู่ความสับสน และไม่มีมาตรฐานในการดำาเนินการ การควบคุม และตรวจสอบที่ไม่ดีพอ การไร้เทคนิคในการ

จัดการความเสี่ยง และการที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรไม่ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่ดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) มีหน้าที่ในการเสริมสร้าง และสนับสนุนการดำาเนินงาน และการบริหาร

งานของศุลกากรประเทศต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยองค์การศุลกากรโลกจะเป็นผู้กำาหนดมาตรฐานของระบบศุลกากรของการอำานวยความ

สะดวกทางการค้า ซึ่งสคพ. ร่วมกับกรมศุลกากรแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ“ระบบการบริหารศุลกากรแห่งอนาคตเพ่ือ

ตอบโจทย์เศรษฐกิจ 4.0 ในมุมมองของรัฐบาลเกาหลีใต้” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว เพื่อสอดคล้องกับหน้าที่ขององค์การศุลกากร

โลก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการบริหารงานของศุลกากรในประเทศไทย ในมุมมองของต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจ 4.0 ของ

รัฐบาล ปัจจุบันศุลกากรประเทศเกาหลีใต้มีศักยภาพที่สูงในด้านนโยบาย และการบริหารระบบศุลกากร และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ จัดอันดับ

อยู่ที่ 5 ในภูมิภาคเอเชียในปี 2018 โดยธนาคารโลก

 สคพ. และกรมศุลกากรแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยความร่วมมือขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้เห็นประโยชน์ที่จะมีการร่วมมือ

ทางวิชาการที่จะช่วยสนับสนุนภารกิจของสคพ. ในด้านการอำานวยความสะดวกทางการค้าและการบริหารนโยบายศุลกากร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี

ใหม่ ๆ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำาไปยกระดับระบบบริการศุลกากรของประเทศในภูมิภาคนี้ โดยจะเน้นการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญจากกรม

ศุลกากรแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้มาร่วมงานกับสคพ. และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) จึงมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ“ระบบการบริหารศุลกากรแห่งอนาคตเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจ 4.0 

ในมุมมองของรัฐบาลเกาหลีใต้” มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อเสนอในการปรับปรุงพิธีการ และวิธีปฏิบัติทางศุลกากรของประเทศที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ

การค้า และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศให้ง่ายสอดคล้องกัน และทันสมัยอย่างต่อเนื่องในมิติระบบ Customs 4.0 หาข้อสรุปในการกำาหนด

มาตรฐานที่เหมาะสมในการควบคุมทางศุลกากร และมีการนำาเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมและอำานวยความสะดวกทางการค้า อาทิ การ

บริหารความเสี่ยง และการควบคุมโดยการตรวจสอบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค Digital Economy และกระตุ้นให้ระบบศุลกากรไทย

สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในด้านวิธีการและเทคนิคของการบริหารงานและของธุรกิจในรูปแบบ Digital Trade  โดย สคพ. ได้

จัดงานสัมมนาและพิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
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โครงการพัฒนาและยกระดับแผนพัฒนายุทธศาสตร์และการค้าในบริบทเศรษฐกิจ
 4.0 ของภูมิภาคและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคอื่นๆ (Strategic Technical Tools for 
Development and Competencies under the Economic 4.0 Model) : After pre 
Ceiling Budget Adjustment)

 ในปัจจุบันกลไกการค้า และการลงทุนของโลกจะอาศัยวัฏจักรของกลไก Globalization และ Global Value Chain (ห่วงโซ่อุปทาน) โดย

ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้กำาหนดกติกาการลงทุน (FDI,ODA) และประเทศกำาลังพัฒนาเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยจะอยู่ภายใต้กติกาของประเทศ

พัฒนาแล้ว ซึ่งเรียกกันว่า North - South Cooperation  โดยเมื่อไม่นานมานี้ ในปี 2014 ธนาคารโลกและธนาคารเอเชียได้รายงานมาว่ากลไกการ

ลงทุนและการค้าได้เริ่มเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างชัดเจนจาก North - South เป็น South - South Cooperation ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เรียกกันว่า 

Decoupling Effect นับจากนั้นเป็นต้นมา จะเห็นได้ชัดว่าทิศทางการค้า และการลงทุนจะเติบโตในทางบวกอย่างต่อเนื่อง ระหว่างประเทศกำาลัง

พัฒนามากขึ้น และในปัจจุบัน South - South Cooperation ถือว่าเป็นกลไกที่มีความเสถียรภาพ และความมั่นคงมากหรือที่เรียกกันว่า  Self - 

Sustaining Growth จากนิยามที่ ESCAP ได้กำาหนดใช้ในรายงานวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ปี 2015 และจากผลงานการ

วิเคราะห์ของ ESCAP นี้ ได้ชี้แนะถึงความสำาคัญของกลไก South - South ว่ามีลักษณะการเจริญเติบโตที่มีส่วนคล้ายกันมาก ดังนั้น ควรจะนำา

เครื่องมือ และกลยุทธ์ การพัฒนาภูมิภาคที่มีความแตกต่างจาก North - South โดยเฉพาะในเรื่อง ODI และด้านความช่วยเหลือทางการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม หรือในการผลักดันให้เกิดมูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทยในภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น การส่งเสริมการพัฒนา National 

Trade Facilitation Committee และ GVC เป็นต้น 

 ในปี 2562 สคพ. ได้จัดกิจกรรมจำานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

การอบรมนานาชาติ เรื่อง Competition Law and 
Policies Regional Workshop 
โดยจัดระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2562 

ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำา

กรุงเทพมหานคร

การอบรมนานาชาติ เรื่อง Regional Workshop on 
Trade Facilitation for Sustainable Development  
โดยจัดระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2562  

ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำาเนินนอก

กรุงเทพมหานคร

1

2
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โครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตรนโยบายการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบ
ขององค์การการค้าโลก (Regional Trade Policy Course)

 ภายใต้นโยบายระเบียบการค้าระหว่างประเทศในระบบการค้าพหุภาคี (Multilateral Trade System) จะเน้นท่ีวัตถุประสงค์ของหลักปฏิบัติ

เย่ียงชาติท่ีได้รับความอนุเคราะห์ย่ิง (Most Favoured Nation Treatment: MFN) โดยจะใช้หลักการการค้าโดยปราศจากความความลำาเอียง (Trade 

Discrimination) ภายใต้ระเบียบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) กำาหนดให้ประเทศสมาชิกห้ามเลือกปฏิบัติต่อประเทศคู่ค้า

ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ภายใต้มาตราแรกของความตกลงท่ัวไปด้วยภาษีศุลกากร และการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: 

GATT) โดยจะเน้นการค้าในรูปแบบสินค้า  ซ่ึงหลักการของ MFN ได้กำาหนดชัดเจนถึงข้อตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้าการบริการ (General Agreement on 

Trade in Services: GATS) และข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้า (Trade - Related Aspects of Intellectual Property 

Rights: TRIPS) โดย GATS ใช้สำาหรับบริการในบัญชีของ WTO และ TRIPS สำาหรับทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงจากการเจรจาการค้าพหุภาคี 

ไม่ว่าในด้านใด ล้วนจะสร้างพันธกรณีต่าง ๆ แต่ละประเทศสมาชิกต้องนำาไปปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือพันธสัญญาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ระบบการค้า

ระหว่างประเทศ มีเสถียรภาพคาดการณ์ได้ และสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและย่ังยืนเสรีย่ิงข้ึน

 นโยบายการค้าระหว่างประเทศมีความสำาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่วนใหญ่นโยบายการค้าระหว่างประเทศจะมุ่งเน้น

เร่ืองการเจรจาเพ่ือเปิดตลาดสำาหรับสินค้า และบริการของประเทศ โดยจะมีประเด็น เช่น การลดข้อกีดกันการค้าเชิงภาษี ระเบียบกำาหนดกฎว่าด้วยถ่ิน

กำาเนิดสินค้า (Rules of Origin) ข้ันตอนการการอำานวยความสะดวกทางการค้า (ตามแนวชายแดน) เป็นต้น ผู้กำาหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้พอเพียง และเหมาะสม เน่ืองจากในเวทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีประเด็นอุบัติใหม่ (emerging issues) เกิดขึ้น

มากมาย จึงจำาเป็นที่ผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 สคพ. ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ และจำาเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ของประเทศกำาลังพัฒนาควรได้รับการเตรียมความพร้อม มีความรู้ที่มาก

พอ และเข้าใจในกลไกของกฎระเบียบต่าง ๆ ก่อนทำาความตกลงทางการค้า รวมทั้งพัฒนาความรู้และความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายการค้า 

และการพัฒนาในระดับโลก เพื่อจะสามารถปฏิบัติภารกิจในประเทศของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับวาระเศรษฐกิจโลก 

และภูมิภาค จึงกำาหนดการได้ฝึกอบรมระดับภูมิภาค จำานวน 2 หลักสูตร คือ 

การฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course 
for the Asia and Pacific Region  

จัดเป็นครั้งที่ 4  

ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561  

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมหลักสูตร Regional Workshop on 
Trade Facilitation for Sustainable Development  
ระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2562  

ณ United Nations Conference Center 

กรุงเทพมหานคร
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การสัมมนาวิชาการ รายงานการค้าและการพัฒนา ประจำาปี 2561 
(World Launch of  UNCTAD’s Trade and Development Report 2018)  
วันที่ 26 กันยายน 2562

 ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development 

หรือ UNCTAD) มีสถานะเป็นองค์การชำานาญพิเศษ ภายใต้สหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาของ

ประเทศกำาลังพัฒนา (Developing Countries) และประเทศด้อยพัฒนา (LLDC : Least developing countries) เพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้น

ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 

และได้รับมอบหมายจากสหประชาชาติให้เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจมหภาคของโลก 

 ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development หรือ  

UNCTAD) จึงได้จัดทำา “รายงานการค้าและการพัฒนา” (Trade and Development Report หรือ TDR) ขึ้น เพื่อนำาเสนอผลการวิเคราะห์  

แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และประเด็นนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาที่ทั่วโลกกำาลังสนใจ รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

ต่างๆนำาไปพิจารณาประกอบเป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายการค้าของประเทศ โดยจัดทำาเป็นประจำาทุกปี และมีการเผยแพร่รายงานพร้อมกัน 

ทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยในปี พ.ศ. 2561 นี้ UNCTAD ได้กำาหนดให้มีการจัดงานเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวทั่วโลก ในวันที่ 26 กันยายน 

2561 ตามเวลาท้องถิ่นของนครเจนีวา (5 pm. GMT) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 สคพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับอังค์ถัด มีความตระหนักถึงประโยชน์ของ 

“รายงานการค้าและการพัฒนา” (Trade and Development Report หรือ TDR) นี้ จึงต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายจากรายงาน

เหล่านี้ ด้วยการจัดให้มีเวทีประชุมชี้แจงประเด็นสำาคัญ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

กำาหนดนโยบายด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนา ในภูมิภาค อาทิ เช่น UNESCAP UNDP เป็นต้น โดยข้อมูลจากรายงานนี้จะมีประโยชน์อย่าง

มากต่อประเทศไทยในการวางแผน และกำาหนดนโยบายพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ UNCTAD ได้เรียนเชิญ สคพ. ให้เป็นหน่วยงานเดียวใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตัวแทน UNCTAD
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โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการในระดับภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVC) ของผู้ประกอบการ
ในกลุ่มประเทศ CLMVT

 โลจิสติกส์ย้อนกลับ หรือ Reverse Logistics เป็นอีกกลยุทธ์ที่จำาเป็นต่อธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบการค้าและเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) ที่สามารถนำาไปต่อยอด เพื่อเกิดภาคบริการใหม่ หลัก ๆ แล้วโลจิสติกส์ย้อนกลับเป็นกระบวนการที่ช่วยบริหาร

ทรัพยากรขององค์การให้เกิดการนำาส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือไม่ได้มาตรฐานกลับมาใช้ใหม่ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนต้องอาศัย 

พื้นฐานโครงสร้างใหม่ที่ทั้งอำานวยความสะดวก ความเร็ว และโปร่งใสในการผลิตก่อนถึงผู้ใช้ พร้อมมีความยืดหยุ่นที่สูงต่อการสนองความต้องการ

ของตลาด นอกเหนือจากนี้ โลจิสติกส์ย้อนกลับสามารถเป็นแพลตฟอร์มของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ โครงการเมืองอัจฉริยะ โครงการขนส่งอัจฉริยะ

หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิล 

 สคพ. ได้เล็งเห็นความสำาคัญของกลยุทธ์ของโลจิสติกส์ย้อนกลับ จึงได้จัดการอบรมเรื่อง Closing the Loop in Supply Chain 

Management: Using Reverse Logistics to Support the Development of Circular Economy ในระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2562  

ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำา กรุงเทพมหานคร โดยนำาเสนอหัวข้อและประเด็นของการค้าแบบ GVC ในมิติเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบ 

โลจิสติกส์ย้อนกลับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และบริการให้เปลี่ยนมาเป็นแนวทางนี้ โดยจะจัดงานเป็น 3 รูปแบบ

 1.  การประชุมเชิงวิชาการเพื่อวางแนวทาง (Expert Meeting) และการนำาเสนอผลงานในเวที WCEF 2019 ในต่างประเทศ

 2.  การจัดประชุมเสวนาในกลุ่มอุตสาหกรรม (Focus Group)

 3.  การจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น (Hackathon) 

          ซึ่งผลลัพธ์จากการจัดงานดังกล่าว คือการร่างยุทธศาสตร์ของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับของประเทศและอาเซียน และเผยแพร่ให้ผู้วาง

นโยบายต่อไป

"Closing the Loop in Supply Chain Management: Using Reverse Logistics to Support the Development of Circular Economy"  
ในระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2562  ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำา กรุงเทพมหานคร
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โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม

 ในการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 11 ณ กรุงบัวโนสไอเรสในปี 2560 ได้มีการประกาศใช้ Buenos Aires Declaration 2017 มา

เป็นแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของการค้าโดยเน้นการสร้างโอกาสให้ผู้หญิง โดยได้รับการยินยอมจากประเทศ

สมาชิก WTO จำานวน 118 ประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางการค้า ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกจะต้องนำาแนวคิดดังกล่าว

ไปปฏิบัติ และนำามารายงานความคืบหน้าในปลายปี 2019 พร้อมกับผลลัพธ์ นอกจากนี้ ในปีเดียวกันธนาคารโลกได้เปิดตัวการจัดอันดับ Doing 

Business 2017 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รวมมาตรการตัวชี้วัดตามเพศไว้ในการคำานวณการจัดอันดับประเทศในเรื่องการค้า

 ปัจจุบัน บทบาทผู้หญิงในเวทีการค้าโลกยังถือว่ามีตัวเลขยอดต่ำาจากการสำารวจในปี 2558 รายงานว่าการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิงต่อ 

จีดีพี (GDP) ทั่วโลกยังอยู่ในระดับประมาณ 37% และเมื่อแบ่งตามภูมิภาคแล้วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังมีช่องว่างที่กว้างระหว่างกันตามภูมิภาค 

จาก 17% ในอินเดียเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 34%, เอเชียใต้ (ไม่รวมอินเดีย) ที่ 24%, เอเชียกลางและยุโรปตะวันออกที่ 41%, 

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 18% และ 41% ในจีนแผ่นดินใหญ่ เอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล้ำาระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเนื่องจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีการการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสามทศวรรษท่ี

ผ่านมา และได้รับประโยชน์จากระบบการค้าพหุภาคีแบบรวมมาตลอด

 ดังนั้น สคพ. จึงเล็งเห็นความสำาคัญบทบาทผู้หญิงในเวทีการค้าโลกจึงจัดกิจกรรมการอบรมนานาชาติในเรื่อง Gender Based Trade 

and Investment Development Policies Workshop ภายใต้โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม (Sustainable 

Trade and Development to Address Social and Economic Inequalities) ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์

โฮเต็ล ประตูน้ำา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันวาระการสร้างโอกาสให้ผู้หญิงในเวทีการค้าโลกที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นของ 

WTO ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยสตรี และการค้า 2017 และในบริบทของประเทศกำาลังพัฒนาโดยจะมีการเสนอ และพัฒนานโยบายและมาตรการที่

เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ก้าวหน้า และครอบคลุมสำาหรับนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการค้าโดยใช้ช่องทางการค้า โดยแบ่งให้มีช่อง

พิเศษทางเพศเพื่อสตรี

 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวถือว่าเป็นหลักสูตรเดียว และหลักสูตรแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศในภูมิภาค

อันเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และทันสมัยมากต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล และเอกชน

การอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Gender Based Trade and Investment Development Policies Workshop"  
ในระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำา กรุงเทพมหานคร

71รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



กิจกรรมที่สำาคัญของ สคพ.  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำาปี 2562  
"Trade and Development Regional Forum 2019" 

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 8.30 - 20.30 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

72 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



การฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course for the Asia and Pacific Region คร้ังท่ี 4  
วันที่ 22 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ITD Research Forum 2018 “Trade and Development Policy toward Inclusive Development”  
วันท่ี 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำา กรุงเทพฯ

73รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์ประเด็น 
“แนวโน้มบทบาทของประเทศไทยในกรอบความตกลงของ CPTPP” 

วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส กรุงเทพฯ

74 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



รายงานการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562



76 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



77รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



78 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



79รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



80 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



81รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



82 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



83รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



84 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



85รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



86 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



87รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



88 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



89รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



90 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



91รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



92 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



93รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



94 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



95รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



96 รายงานประจำาปี 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



97รายงานประจำาปี 2562สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)




